
اململكة املغربية

 دليل عملي يتعلق
 باحترام التدابير الصحية

 الوقائية والتنظيمية
الخاصة بعيد األضحى

•  توعيــة التجــار والزوار بضرورة إحترام التدابير الصحية 
الوقائيــة مــن قبــل لجــن  مختلطــة تضــم الســلطات 
المحليــة والمصالــح الجماعيــة وتلــك التابعــة لــوزارة 
الفالحــة )المديريــة اإلقليميــة للفالحــة، المكتــب 
الوطنــي للســالمة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة، 
المكتــب الوطنــي لإلستشــارة الفالحيــة(. ويمكــن 
لهــذه اللجــن اإلســتعانة بالمصالــح األخــرى التابعــة 

للدولــة عنــد اإلقتضــاء.

مــن أجــل الرفــع مــن قدرة اإلســتيعاب لفضــاءات البيع 
علــى الصعيــد الوطني، ســيتم إحداث أســواق إضافية 

خاصــة بالمعامــالت المرتبطة بعيد األضحى.
أ - تصميم األسواق

-  المساحة: هكتار واحد في المتوسط؛ 
-  سوق محاط ومدعم بسياج صلب؛

-  سياج بارتفاع مترين ) 2متر(؛
-  أعمدة مربعة لدعم السياج.

-  بابين )2( للدخول وبابين )2( للخروج: بعرض
  3 أمتار وإرتفاع مترين ) 2 متر (؛

-  أربعة أبواب للطوارئ: 3 متر عرض و 2 متر إرتفاع؛
-  الفتــات إشــهارية بواجهتيــن لتوجيــه الــزوار )اتجــاه 

حركــة المــرور، تدابيــر وقائيــة ضــد كوفيــد 19(؛
-  تنظيــم أرضيــة الســوق بمربعــات لعــرض الماشــية 

الموجهــة للبيــع وإغالقهــا بســياج إن أمكــن ذلــك؛
-  تحديد ممرات جوالن الزوار في إتجاه واحد.

ج - ولوج الماشية والزوار
• السعة القصوى الواجب إحترامها داخل السوق :

بالنسبة للجزارة:
علــى األشــخاص الذيــن يــودون مزاولــة عمليــة الذبــح 
بمناســبة عيــد األضحــى1441، أن يلتزمــوا بإســتعمال 

ــداء األقنعــة. المــواد المضــادة للفيروســات وإرت
بالنسبة للمواطنين، فهم ملزمون بالتحقق من:

-  هوية الجزار )بطاقة التعريف الوطنية(؛
-  إرتداءه الكمامة أو القناع البالستيكي؛

مــن  المســتخدمة  الذبــح  أدوات  وتعقيــم  -  تطهيــر 
الجــزار. طــرف 

يجــب علــى جميــع األشــخاص الذيــن يلتمســون مزاولة 
بمناســبة لموســمية  ا لمهــن  با مرتبطــة  حــرف 

عيــد األضحــى واإلســتعدادات المرتبطــة بــه، الحصول 
علــى ترخيــص مــن الجماعات.

4000 متر² للحيوانات، 
بحمولة 1،3 متر² / للحيوان،

6000 متر² للزوار بكثافة
 4 متر² / للفرد الواحد

إجراءات إضافية خاصة 
باألسواق المؤقتة
خالل عيد األضحى
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اإلجراءات المتخذة
يوم العيد - 4

اإلجراءات الخاصة بالمهن 
الموسمية المرتبطة

بعيد األضحى.
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وزارة الداخلية
Ministère de l’Intérieur

وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية والمياه والغابات 

Ministère de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts

ب - مواقع األسواق
يتــم إختيــار مواقــع األســواق مــن قبــل الجماعــات 
ووفًقــا  المحليــة  الســلطات  مــع  وتنســيق  بتشــاور 

واألقاليــم. العمــاالت  لحاجيــات 



• السلطات المحلية؛
• الجماعات المعنية؛

• المكتب الوطني للسالمة الصحية
   للمنتجات الغذائية؛

• المديريات الجهوية للفالحة.

•  وضــع ملصقــات، مــن طرف الجماعات والمســيرين 
عنــد مدخــل وداخل الســوق او الفضاء المهيئ، تتعلق 

بالنظام الخاص بالتدابير الصحية الواجب احترامها.
إلــى  يلجــون  الذيــن  األشــخاص  لجميــع  •  بالنســبة 

المهيئــة: الفضــاءات  أو  الســوق 
-  إلزامية إرتداء الكمامة؛

طــرف  مــن  الموفــر  اليديــن،  معقــم  -  إســتعمال 
الســوق؛ مدخــل  عنــد  المســير،  او  الجماعــة 

-  إلزاميــة إحتــرام الســير فــي اتجــاه واحــد بفضــاءات 
)Marche en avant(؛ المــرور 

- إحترام التباعد اإلجتماعي )متر واحد على األقل(
- ينصح إستعمال تطبيق وقايتنا

•  داخل السوق او الفضاء المهيئ
-  وضــع ســجل، مــن طــرف الجماعــة أو المســيرين، 
يمكــن مــن ضبــط هويــة البائعين )اإلســم والنســب، 
 ،)... النقــال،  الهاتــف  التعريــف الوطنيــة،  بطاقــة 
المحتمــل  األشــخاص  تتبــع  أجــل،  مــن  وذلــك 

إصابتهــم بكوفيــد  19 ؛
ــات  ــا للحيوان ــى الســوق مخصــص حصري ــوج إل -  الول
المرقمــة، فــي إطــار عمليــة ترقيــم األغنــام والماعــز 
ــة  ــي للســالمة الصحي ــي ينجزهــا المكتــب الوطن الت

.)ONSSA( للمنتجــات الغذائيــة

ــر  ــم وتدبي ــر المتخــذة لتنظي ــل التدابي يحــدد هــذا الدلي
وســير األســواق والفضــاءات المهيئــة المتعلقــة ببيــع 
الماشــية )األغنــام والماعــز( الموجهــة للذبــح بمناســبة 
الفاعليــن  بالنســبة لجميــع  المبــارك  عيــد األضحــى 
المشــترون،الناقلون،  الكســابة،  )الــزوار،  المعنييــن 
الــخ(. مــع إعتمــاد المراقبــة الصارمــة للتدابيــر الصحيــة 
الوقائيــة مــن مخاطــر عــدوى كوفيــد 19، وكــذا تدبيــر 
وخــالل  قبــل  المناســبة  بهــذه  المرتبطــة  األنشــطة 

يــوم العيــد.
اللوجيســتية  الدليــل قاعــدة للخدمــات  كمــا يشــكل 
والمــوارد البشــرية الضروريــة لضمــان حســن تطبيــق 
ــة مــن طــرف الســلطات  ــة الموضوع ــر الصحي التدابي

للوقايــة مــن مخاطــر تفشــي عــدوى كوفيــد 19.

   تحمــل هــذه الحيوانات حلقات صفراء برقم تسلســلي 
فريــد وإشــارة عيــد األضحــى للتمكــن مــن تتبــع مصــدر 

الحيوان؛
أصحابهــا  طــرف  مــن  النقــل  وســائل  كل  -  تعقيــم 
ــة، إلــخ( علــى مســتوى  )الشــاحنات، الدراجــات الثالثي

مواقــف الســيارات فــي الســوق ؛ 
-  تعقيــم مناطــق البيــع قبــل فتح الســوق و بعد إغالقه 

من طرف الجماعات أو المســيرين؛
-  توفيــر أكيــاس جمــع القمامــة وســالت األزبــال الثابتــة 
بكميــات كافيــة مــن طــرف الجماعــات أو المســيرين؛

ــات النافقــة مــن  -  التخلــص، علــى الفــور، مــن الحيوان
طــرف الجماعــات أو المســيرين؛

-  توفيــر نقــاط المــاء من طــرف الجماعات أو المســيرين 
علــى مســتوى فضــاءات البيع.

أوقات فتح وإغالق السوق
فتــح  أوقــات  بتحديــد  المحليــة  الســلطات  تتكلــف 
حســب  المهيئــة  الفضــاءات  أو  األســواق  وإغــالق 
ــي.  ــا لتطــور الوضــع الوبائ ــة الموقــع ووفًق خصوصي

ويتم إشهارها في مدخل و داخل السوق.

• منع تسويق الحيوانات خارج األسواق؛
المغلقــة  األماكــن  فــي  الحيوانــات  بيــع  •  منــع 

إلــخ.(؛ )المرائــب، 
ــات  ــد المســاحات المخصصــة لعــرض الحيوان •  تحدي

الموجهــة للبيــع؛
 Marche en( للزائريــن  خاصــة  ممــرات  •  تحديــد 

واحــد؛ اتجــاه  فــي   )avant
لتجنــب  الشــاحنات  بيــن  واســعة  ممــرات  •  تهيئــة 

الســوق؛ زوار  ازدحــام 

يمكــن لهــذه اللجــان أن تلجــأ إلــى خدمــات مصالــح 
أخــرى للدولــة فــي حالــة الضــرورة.

اإلشــراف ومراقبــة األســواق والفضــاءات المهيئــة 
ــي : ــة مــن ممثل ــة مكون مــن طــرف لجــن محلي

التدابيــر الصحيــة والوقائيــة الواجــب احترامهــا مــن 
طــرف الجماعــات أو مســيري األســواق والفضــاءات 

ــة المهيئ
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تدابير تكميلية خاصة 
باألسواق الجماعية  - 2

التدابير الصحية والوقائية 
الواجب إحترامها في تدبير 
وتسيير جميع األسواق و 

الفضاءات المهيئة
لهذا الغرض 


