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 بالغ حصفي

 يف ظروف جيدة عىل مس توى اجلودة والصحة احليوانية مر 1441عيد الأحضى 

  سقيطة وأأحشاهئا 4400حفص أأزيد من 

   25شاكية متعلقة ببداية تدهور جودة اللحوم وتعميق البحث يف 45معاجلة   

 

بفضل ذكل مبروره يف أأجواء جيدة عىل مس توى ظروف الصحة احليوانية و  1441متزي عيد الأحضى 

 .لوقائية العديدة اليت مت اختاذهاتظافر هجود السلطات ومجيع املتدخلني وكذا التدابري ا

رتة فخالل " أأونسا" لت املصاحل البيطرية للمكتب الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية وتفاع

. ومهت هذه 2020غشت  3االثنني ماكملة منذ يوم العيد ا ىل حدود يوم  2500العيد مع أأزيد من

ليات ي والطف  املاكملات مواكبة املواطنني وتقدمي النصاحئ الالزمة حول كيفية التعامل مع بعض الالهتاابت

ا بفحص اليت تصيب املاش ية واليت ال تؤثر عىل جودة وسالمة الأحضية. وقامت املصاحل البيطرية لأونس

ىل منازل4400أأزيد من  جل أأ أأرسة من  310سقيطة وأأحشاهئا من أأجل التأأكد من سالمهتا، كام انتقلت ا 

 .مواكبهتا خبصوص بعض التساؤالت

بحث وسيمت تعميق ال  مرتبطة ببداية تدهور جودة اللحوماكية ش 45وعاجلت كذكل مصاحل أأونسا حوايل 

يف25يف  رسال عينات اللحوم ا ىل اخملتربات من أأجل حفصها، كام قام املكتب اب  اد جلان ، حيث مت أأخذ وا 

ن الرجوع مراقبة ا ىل خمتلف ضيعات تسمني الأغنام واملاعز املعنية وهذا بفضل حلقة العيد اليت متكن م

 ة الالزمة.يمت اتباع مأ ل هذه الشاكايت من طرف مصاحل أأونسا واختاذ اال جراءات القانونيا ىل املصدر. وس 



 

 

  

تسجيل  1441فقد طبع الاس تعداد لهتئي مرور عيد الأحضى  19جاحئة كوفيدوعىل الرمغ من ظروف 

 1500مليون رأأس، والقيام بأأزيد من  8.2لتسمني الأغنام واملاعز وترقمي أأزيد من  ضيعةأألف  242

خضاع عينة من الأعالف احل  530خرجة ميدانية مع أأخذ  ة من اللحوم للتحاليل. عين 842يوانية لتحليلها وا 

حاةل  1000 من  وأأسفرت معليات املراقبة عن نزع أأزيد حمرض خمالفة عىل النيابة  25حلقة للعيد مع ا 

تالف    طنا من فضالت ادلجاج. 108العامة وجحز وا 
 

 
 

 

التنمية القروية وللمنتجات الغذائية مؤسسة عمومية، تحت وصاية وزارة الفالحة والصيد البحري  المكتب الوطني للسالمة الصحية

 .عنوية واالستقاللية الماليةخاضعة لوصاية الدولة ومتمتعة بالشخصية الم ؛08-25أنشئت بموجب القانون رقم  ؛والمياه والغابات

الدولة، مع مراعاة االختصاصات الممنوحة بموجب التشريعات والقوانين إلى جهات حكومية أخرى،  وتمارس لحساب

 .صحة المستهلكوحماية بحماية  الحفاظ على صحة الحيوانات والنباتاتباالختصاصات المتعلقة 

 

 


