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يحدد  2006 مارس  08لتاريخ 06-448 قرار وزير الفالحة و التنمية القرية و الصيد البحري رقم

متطلبات الصحة و النظافة الخاصة بالتصميم و التجهيز و سير العمل التي يجب أن تتوفر في 
  .مجازر الطيور الداجنة 

  
  وزير الفالحة و التنمية القروية و الصيد البحري،

لتطبيق القانون  ) 2004 جنبرد 27  1425القعدة  ذيمن  14الصادر في  2.04.684سوم رقم بناءا على المر
وخاصة المادة ق منتوجاتها يتسو المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة و بمراقبة إنتاج و 49.99رقم 
29،   

  يقرر                                                   
  

  .الطيور الداجنة لمتطلبات الصحة و النظافة المحددة بموجب هذا القرار جازرجب أن تستجيب مي: 1المادة 
  

  التجهيزاإلنشاء والتصميم و: الباب األول 
  

  :يجب أن تتوفر مجازر الطيور الداجنة على األقل على  : 2المادة 
  .يقها محل أو فضاء مغطى و سهل التنظيف و التطهير الستالم الطيور و تعل -أ    
 غطس عملية  آذلكم ضلنزف الدم و على قاعة للترييش يمكن أن ت مكانمحالت للذبح تحتوي على  -ب   

ه القاعة ذات مساحة آافية تمكن من العمل بدون حدوث أي تلوث ذ، و يجب أن تكون هخناسالماء الفي الطيور 
 سوىو الفضاء المشار إليه في النقطة أ ، آل الفتحات ما بين قاعة الذبح و المحل أ .خالل جميع مراحل الذبح 

في حالة . غلق أوتوماتيكياييجب أن تحتوي على باب  ، لمرور الطيور من أجل الذبحالمخصصة  ةالنافدة الصغير
  . ه العملية في محل خاص ذترييش جاف للطيور ، تقام ه

آل . في ظروف صحية األحشاء عملية تفريغ إلتماممساحة آافية  ذاتالطيور من األحشاء  إلفراغقاعة  - ج
، يجب أن تحتوي على المذبوحةنافدة مرور الطيور  باستثناء،  الذبحو قاعة الفتحات ما بين قاعة إفراغ األحشاء 

  .باب يغلق أوتوماتيكيا
  قاعة للتوضيب و التلفيف  -د 
  اإلرسالقاعة  - ه
ية بالنسبة لإلنتاج و محالت تقفل محالت مبردة التمام عملية التجفيف و الخزن ذات طاقة إوائية آاف - و

بالمفاتيح خاصة بتخزين اللحوم المحضرة من جهة و اللحوم الغير الصالحة لالستهالك من طرف اإلنسان 
  .يمكن خزن اللحوم الغير القابلة لالستهالك في ثالجة سهلة التنظيف . من جهة أخرى 

  .قاعة أو فضاء لتنظيف و تطهير العربات و الصناديق  - ز
  .عة أو جهاز لتخزين مواد التنظيف و التطهير و المواد المماثلةقا -ن

  .قاعة لتخزين مواد التوضيب و التلفيف  -ص
  .توضع حصرا رهن إشارة المصلحة البيطرية   ،مجهزة   بمعدات النظافة و المكتبقاعة  -ف
 .هالكلالستجهاز مالئم إلتالف الطيور المحجوزة و اللحوم و األحشاء الغير الصالحة  -ع
  

  :يجب أن تحتوي محالت مجازر الطيور على  - : 3المادة  
و متموضعة بطريقة تسهل جريان أرضية سهلة التنظيف و التطهير و غير قابلة لتسرب المياه و للتعفن  -أ  

هذه  نحو إبعاد الماء في حين يعد .بقارورات وشبكات  مجهزة  حفره المياه نحو ذه صرفيجب  .المياه 
  .غير الزم اأمرالت التبريد في مح الحفر

على ارتفاع ال يقل عن مترين           كسوة بطالءجدران ملساء و مقاومة و غير قابلة لتسرب المياه و م -ب  
و مصقول بنفس أالشكل  مكوربين الجدران و األرضية  لتقاءيجب أن يكون خط اال  .لغسلاقبل يفاتح و  هلون

  .الطريقة
  .آآلالتتمصنوعة من مواد  النوافذاب محالت التبريد و إطار لك أبوذأبواب بما في  - ج 
  .الرائحة  ةمواد العزل غير قابلة للتعفن و عديم -د     
  .تهوية آافية و جهاز فعال إلخراج البخار  -ه     



 التي تقلل الذبحفي قاعة إال أنه يسمح باألضواء  . إضاءة آافية طبيعية أو اصطناعية ال تغير األلوان -و 
   .الذبحالحيوانات قبل   توثر

  .ه الشروطذعلى األقل يجب على الواجهة الداخلية للسقف أن تستجيب لهو . سقف نظيف و سهل التنظيف -ز     
 .أجهزة مستوفية للمعايير الجاري بها العمل إلخراج مياه األمطار و المياه المستعملة -ن    

  
تنظيف و تطهير األيدي و لتنظيف المعدات على أقرب ما يجب وضع عدد آاف من األجهزة ل -:  4المادة 

  .بتحكم يدوي ل الصنابيريال يجب تشغ. يمكن من أماآن العمل 
  

و على  ناسبةحرارة م صالح للشرب ذيه األجهزة على ماء ذلتنظيف و تطهير األيدي، يجب أن تحتوي ه 
  .لتنشيف األيدي  صحيةو التطهير و على وسائل  مواد للتنظيف

   
و بنظام فعال أ  C82°جهزة المخصصة لتطهير المعدات يجب أن تزود بماء ال تقل درجة حرارته على األ 

  .مماثل
   
  .يجب وضع برنامج لتنظيف و تطهير المحالت و المعدات  
   
  .يجب وضع أجهزة مناسبة لحماية الوحدة من الحيوانات الغير المرغوب فيها  -:  5المادة  
   
ألجهزة و معدات العمل سهلة التنظيف و التطهير و مصنوعة من مواد تقاوم يجب أن تكون ا -:  6المادة  

  .استعمال الخشب ممنوع . التآآل و ال تسيء اللحوم 
لتخزين الحاويات المستعملة للحوم مصنوعة وتكون األجهزة و المعدات المخصصة لمناولة اللحوم  أنيجب  

ال يجب على اللحوم و حاويات اللحوم أن . الزمة من مواد مقاومة التآآل و  تستوفي الشروط الصحية ال
  .تتصل مباشرة مع األرض أو الجدران 

و  قفالمن طرف اإلنسان في حاويات خاصة ، محكمة اإل لالستهالكيجب وضع اللحوم الغير الموجهة  
ه ذة هيتم إزال. ه اللحوم ذمنع األشخاص الغير المرخصين لهم من الوصول لهإغالق يمجهزة بغطاء و بنظام 

  . ه الغاية ذمحل خاص له إلىاللحوم و توجيهها 
ه العمليات بالمجزرة ، في ظروف تستوفي ذيجب تخزين مواد التوضيب و التلفيف ، في حالة ما تتم ه 

  .للشروط الصحية الالزمة و في محل خاص 
   
 20محددة في المادة يجب على أجهزة التبريد أن تحفظ الحرارة الداخلية للحوم في المستويات ال:  7المادة  

ه األجهزة على نظام إخراج المياه الناتجة على البخار بكيفية تضمن عدم ذيجب أن تضم ه .ا القرارذمن ه
  .تلوث لحوم الدواجن 

   
يجب تزويد المجزرة بالماء الصالح للشرب بضغط و بكمية آافية آما يجب على المجزرة أن  : 8المادة  

الماء الصالح للشرب ضروري لكل االستعماالت . فية من الماء الساخنتتوفر على أجهزة تمدها بكمية آا
إال أنه يمكن ترخيص بصفة استثنائية استعمال الماء الغير الصالح للشرب إلنتاج البخار و لتبريد . بالمجزرة 

أجهزة التبريد و األجهزة األخرى التي ليس لها اتصال مباشر مع اللحوم و محالت العمل ، و لمكافحة 
ا الماء ذه الغاية ال تسمح استعمال هذلحرائق و إلخراج الريش شريطة أن تكون القنوات الموضوعة لها

يجب أن تفرق بصفة واضحة قنوات الماء الغير الصالح . ألغراض أخرى و ال تعرض اللحوم ألي تلوث 
  .الماء الصالح للشرب قنوات للشرب من

   
سب من المستودعات تحتوي على جدران و أرض ملساء و يجب توفير للمستخدمين عدد منا -:  9المادة  

ا على مغاسل و رشاشات و مراحيض عصرية مجهزة بكيفية ذغير قابلة لتسرب المياه و قابلة التنظيف و آ
  .توفر حماية المنطقة النظيفة من المستودع من آل تلوث محتمل

يجب ان تتوفر المغاسل على ماء  .ال يسمح أن يكون باب المرحاض على اتصال مباشر مع قاعة العمل   
ال و. ا على وسائل صحية لتنشيف األيدي ذجار و ساخن و على معدات و مواد لتنظيف و تطهير األيدي و آ

  .ه المغاسل بعدد آاف و بالقرب من المراحيض ذ، و يجب توفير هتحكم يدوي ب رالصنابيتشغل أن يجب 
  .ين يناولون الطيور الحيةذمستخدمين الللمستودعات و مغاسل و مراحيض خاصة يجب توفير  
   



   
   
   
  :الت حيجب على المجازر أن تحتوي على فضاءات و م - : 10المادة  
  .لتنظيف و تطهير و سائل النقل و الصناديق المستعملة لنقل الطيور الحية  
  . لتنظيف و تطهير وسائل نقل اللحوم 

  
  

  ةالداجن الطيورسير العمل بمجازر : الباب الثاني                                      
  نظافة المستخدمون و المحالت و المعدات: الفصل األول                                

   
الملففة  للحومن ين المناوليالمستخدمون مطالبون باالحتفاظ بكل شروط النظافة ، يجب على المستخدم:  11المادة 

جاالت أو فضاءات توضيب أو تلفيف اللحوم أن يحملوا قبعة تغطي آل ن في ميأو الغير الموضبة، أو المشتغل
  .لون فاتح  ذات وقائية الشعر و أحدية نظيفة و سهلة التنظيف و مالبس العمل أو مالبس أخرى

ن المعينون لمناولة اللحوم ارتداء مالبس نظيفة عند بداية آل يوم عمل و تبديلها خالل نفس ييجب على المستخدم
ا عند اإلعادة للعمل و عند ذتنظيف و تطهير األيدي عدة مرات في اليوم و آ ولك ذاقتضت الضرورة  اذإاليوم 

  .المرور بالمراحيض 
ين آانوا على اتصال بالحيوانات المريضة أو باللحوم الملوثة أن ينظفوا و يطهروا و ذيجب على األشخاص ال

  .جيدا في الحين  ذرعهمأويغسلوا أيديهم 
لون مخالف للباس المستخدمين المناولين  ذالباسا مناسبا  استخدمين المناولين للطيور الحية أن يرتدويجب على الم

  . للحوم
لمناولة اللحوم أو  امناقض عماله يزاول أن يلوثوها إما ألن آل شخص من شأنهعلى اللحوم  االشتغاليمنع من 

  .ألسباب صحية
وم مطالبون بتقديم شهادة طبية و تجديدها آل سنة وآل مرة طالب آل األشخاص المعينون لمناولة الطيور أو اللح

  .بها المفتش البيطري 
  .التدخين واألآل و الشرب ممنوع في محالت العمل و التخزين و في الفضاءات األخرى التي تمر منها اللحوم

  
  . للذبحالمجزرة إال الطيور الموجهة  إلىال يتم إدخال :  12المادة 

  .يجب وضع برنامج منتظم لمكافحة القوارض و الحشرات باستعمال وسائل مطابقة للقوانين الجاري بها العمل  
  

يجب اإلحتفاظ على المعدات و األدوات المستعملة في مناولة الطيور الحية و لحوم الدواجن في :   13المادة 
ا عند نهاية آل يوم عمل و عند ذي اليوم و آوضعية صيانة ونظافة جيدة و يجب تنظيفها و تطهيرها عدة مرات ف

  .إعادة العمل بها 
يجب غسل . يجب استعمال المنظف و المطهر و المواد المشابهة بكيفية ال تضر بالمعدات و األدوات و اللحوم 

ي يجب على مواد التنظيف و التطهير أن تستوف. مواد التنظيف و التطهير بالماء الصالح للشرب بعد آل استعمال 
  .للشروط الجاري بها العمل 

  
  .يجب التخلص من النفايا السائلة و الصلبة باستعمال أجهزة تستوفي شروط الصحة :  14المادة 

  .يجب إخالء الريش و مخلفات الدبح الغير الصالحة لإلستهالك من طرف اإلنسان من محالت العمل في الحين 
  .و آل مادة أخرى مشابهة على األرض يمنع الكنس الجاف و استعمال و نشر نشارة الخشب 

  
  .ال يمكن استعمال المحالت و األدوات و معدات العمل لغاية أخرى غير تحضير لحوم الدواجن :  15المادة 

  
  صحة الذبح و مناولة اللحوم: الفصل الثاني                                             

       
التفتيش الصحي البيطري و يتم  إلىإال الطيور الحية التي خضعت  الذبح محل إلىال يمكن إدخال :  16المادة 
  .اإلسالمية  ةديفي الحين حسب العق ذبحها

ف الدم بصفة آاملة يتم نزيفي ظروف صحية و يجب أن  ساخنالماء الفي الطيور غطس يجب أن تتم عملية 
  .عملية إفراغ األحشاء في الحين آما تتم  الذبحأن يكون سببا للتلوث خارج محل الدم حيث ال يمكن 



  
  . هو أحشاء هبصفة تمكن من القيام بتفتيش جوف المذبوحةيجب فتح الطيور  : 17المادة 

من طرف  لالستهالكبعد التفتيش ، يجب فصل األحشاء من الجسد في الحين و إخالء األطراف الغير الصالحة 
  .اإلنسان 

  .عدا الكليتين، في ظروف صحية مالئمة يجب إخالء األحشاء التي بقيت في الجسد، ما
  

  .آما يمنع حشو أجساد الطيور .  من ثوب يمنع تنظيف اللحوم باستعمال قماش : 18المادة 
  . قبل نهاية عملية التفتيش الصحي البيطري  ةاتحضيرأو اللحوميمنع قطع أجساد الطيور و إخالء 

أن  تالنفايامن طرف اإلنسان و الريش و  لالستهالكال يجب على اللحوم المحجوزة و اللحوم الغير الصالحة 
من طرف اإلنسان و يجب نقلها ووضعها في محالت و أجهزة و  لالستهالكتكون على اتصال باللحوم الصالحة 

  .حاويات مخصصة الستقبالها و يجب مناولتها بصفة تجنب تلوث اللحوم الصالحة لالستهالك 
  

في  هاوتجفيف لحوم الدواجن غسلن أجساد الطيور يجب عخالء األحشاء بعد التفتيش الصحي و إ:  19المادة 
  .بسرعة  20الحرارة المحددة في المادة  ةدرجتحت ه الغاية طبقا لشروط الصحة ذمحالت مجهزة له

  .تبريد اللحوم بالغطس في ماء بارد غير مسموح اال في شروط تحدد من طرف السلطة البيطرية المرآزية 
  

باستعمال أجهزة  بعد عملية التجفيف  يتم تجميدها في الحين أن جب على اللحوم المعدة للتجميدي : 20المادة 
  .مالئمة تستوفي الشروط القانونية الجاري بها العمل 

فيما يخص . درجات مأوية بالنسبة للحوم المبردة  3بلحوم الدواجن في درجة حرارة ال تتعدى  االحتفاظيجب 
  .  -C 18°ة الحرارة ال يجب أن تتعدى اللحوم المجمدة فإن درج

  
عن األجساد و األحشاء الغير المراقبة  عزليجب  ،عملية التفتيش الصحي البيطريإلى أن تنتهي  : 21المادة 

  .  األحشاء المراقبة
  .جفيف تالقبل عملية التي تمت مراقبتها أحشائها  و رويمنع منعا آليا القيام بإخراج وبتقطيع و بتهييىء أجساد الطي

  
  . ةوقاياللحوم طبقا لجميع شروط الصحة و المناولة و نقل اللباس ويجب أن تتم عمليات  : 22المادة 
محل المخصص للحوم الغير الموضبة و الغير ىخر عير الباللحوم الموضبة و الملففة في محل   االحتفاظ يجب

  .الملففة 
  

  التوضيب و التلفيف: الفصل الثالث 
  

  :تية عند عملية توضيب لحوم الدواجن اآل احترام الشروط يجب:  23المادة 
المخصصة للحوم المجمدة، يمكن  أن مواد التوضيب الإ. يجب أن تكون مواد التوضيب شفافة و عديمة اللون  •

 .أن تكون غير منفذة
ال و .نتضر بصحة اإلنساال يجب أن تفسد مواد التوضيب الخاصيات المذاقية للحوم أو أن تنقل إليها مواد  •

  . مواد التوضيب مرة أخرى استعمال إعادة جبي
غشاء حمائي محكم اإلغالق و مطابق المنفصلة عن الجسد ب أطراف الطيور و أحشاء هادائما إحاطة يجب  •

  .أعاله  المذآورةللشروط 
نت آا إذا  أن تكون مواد التوضيب شفافة و عديمة اللون اليس ضروري ينفي ح .ةوضبميجب تلفيف اللحوم ال •

 . تحل محل مواد التلفيف و تضمن وقاية آافية للحوم خالل عمليات النقل و المناولةبما فيه الكفاية لمتينة 
  

   
   
   
   
   

  :يجب تلفيف اللحوم في الظروف التالية  : 24المادة  
  : ، بحيثالورق المقوى المستعملة جميع شروط الصحة العلب من مواد التلفيف و ستوفييجب أن ت -أ  
  .اقية للحوم ذتفسد الخاصيات الم ال+       



  .ال تنقل للحوم مواد تضر بصحة اإلنسان +       
  .تضمن وقاية آافية للحوم خالل عمليات النقل و المناولة  و تكون متينة +      
  .ال يجب أن يحتوي التلفيف إال على لحوم الدواجن  -ب  
   
   
ا آانت مواد التلفيف ذي نفس المحل في حالة ما إيمكن أن تتم عمليات التوضيب و التلفيف ف:    25المادة  

  :استعمالها أو للشروط اآلتية  إلعادةتستجيب للمعايير المحددة 
   
يجب أن تكون مواد التوضيب و التلفيف قد تم وضعها في الحين بعد إنتاجها في أغشية حمائية محكمة  -أ  

ه المواد يجب خزنها في محل ذه. المجزرة اإلغالق و محمية ضد أي ضرر يمكن أن يصيبها خالل النقل الى 
  .خاص بالمجزرة و في ظروف صحية مالئمة 

   
 هاغبار ومن الحشرات و أن ال يكون لمن ال ةتخزين مواد التوضيب و التلفيف خالي محالت كونت أنيجب  -ب  

لتوضيب و مواد ا وضعال يصح . هوائي بالمجاالت التي تحتوي على مواد يمكن أن تلوث اللحوم  اتصالأي 
  .التلفيف مباشرة فوق األرض 

   
يجب جمع و دمج مواد التلفيف في شروط صحية قبل إدخالها الى محل التوضيب و التلفيف آما يجب  -ج  

  .ال يسمح مناولة مواد التلفيف من طرف المستخدمين المعينين لتحضير اللحوم الطرية . استعمالها في الحين 
   
مساحة آافية لضمان شروط الصحة لعمليات  ذاتالتلفيف مهيئا و  يجب أن يكون محل التوضيب و - د 

  .التوضيب و التلفيف 
   
ا ذمن ه 20يجب تخزين اللحوم حينا بعد توضيبها في محالت خاصة و في درجات الحرارة المحددة في المادة  

  .القرار 
   
  .العمل للقوانين الجاري بها  طبقا يجب عنونة اللحوم التي تم توضيبها   : 26المادة  
   
 (Traçabilité)المنتوجات تتبع و  الذاتيةالمراقبة : الفصل الرابع                        
   
بمراقبة صحية عامة بصفة منتظمة لظروف اإلنتاج في  أن يقومالمجزرة  عن مسؤولاليجب على :    27المادة  

  . ي السوق من السالمة الصحية للمنتوجات المعروضة ف دالتأآ سنى لهمؤسسته حتى يت
  HACCPعلى احترام تدابير موضوعة وفق منهج  يسهرطبق و يضع و أن ي مسؤولاله الغاية يجب على ذله 

وزير الصناعة و التجارة و الصناعة لقرار ب االمصادق عليه  NM08.0.002رقم  ةالمغربي للمواصفةطبقا 
  . 2003فبراير  21بتاريخ  386-03التقليدية رقم 

األجهزة و  آل HACCPفي إطار نظام  ةدالمنفها المراقبة الميكروبيولوجية بما فيات بيجب أن تهم المراق 
  .المنتوجات يجب أن تهم ا مآ . في جميع مراحل اإلنتاج تجهيزاتالمعدات و ال

و يحدد . المكروبيولوجي  فحصا طريقة أخد العينات و الذو آها ددالمراقبات وتريحدد برنامج المراقبة طبيعة  
صادق عليه من طرف المصالح البيطرية التي تقوم بتقييم مالئمته الذي يجب أن يبرنامج الا ذلمجزرة ها ستغلم

  .و فعاليته 
 الذاتيةلك نتائج المراقبة ذالوثائق الخاصة بالمراقبة الصحية العامة المنتظمة للمجزرة بما في  آل يجب وضع 

  .المصالح البيطرية  ظفيرهن إشارة مو
   

  الطيور صدربداية من م)  Traçabilité( للتتبع المجزرة و ضع نظامعن مسؤول العلى  يجب:  28المادة  
  :، و يجب وضع سجل بالمجزرة يمكن من مراقبة  شتقاتهامقصد المنتوجات و م إلى الداجنة

     )جع الوثائق الصحية المرافقة للطيور امر (الطيور صدرم •
  )…التاريخ و الوزن و رقم الفوج و المقصد  العدد و  (دخول الطيور و خروج منتوجات الذبح  •
  .الداجنة المتوفاة و المحجوزة الطيور عدد  •
  )…و الشهادة الصحية  سالمة م الورس ( النهائية مراجع الوثائق الصحية للمنتوجات •
  .آلما طلبتهالمصالح البيطرية  له المعلومات ذه تقديم و نتائجها ، و يجب المنفذة الصحيةات المراقب •



   
  . ينشر بالجريدة الرسمية  الذيا القرار ذه تنفيذمدير تربية المواشي  إلىيسند : 29لمادة ا 
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