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 يبالغ صحف

 والصحةفي ظروف جيدة على مستوى الجودة  مر 1443عيد األضحى أونسا: 

 الحيوانية

 األضاحي وفحص لحوممنزال من أجل املعاينة املباشرة  431االنتقال الى  •

 مكاملة هاتفية خالل أيام عيد األضحى 1900التفاعل مع  •

( والتدابري اليت اختذها املكتب الوطين 2022) 1443مكن برانمج العمل اخلاص بعيد الأحضى 

رشاف وزارة الفالحة والصيد البحري والتمنية  «أأونسا»للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية  حتت ا 

القروية واملياه والغاابت، وكذا التعبئة الاس تثنائية للمصاحل البيطرية املداومة خالل فرتة العيد، من 

 .جيدةمرور هذه املناس بة يف ظروف 

وهمنيني وقد سامه اخنراط الرشاكء وخمتلف املتدخلني من سلطات حملية ومجعيات حامية املس هتكل 

 يف جناح الربانمج ومرور العيد يف أأفضل الظروف. الأطباء والتقنيني البياطرةو وجزارين 

 ويشمل برانمج معل عيد الأحضى، اذلي انطلق مع مطلع الس نة، مجموعة من ال جراءات مهنا:

جناز معلية  تسجيل وحدات تربية الأغنام • ترقمي حيواانت عيد ووحدات التسمني، وا 

 الأحضى؛

سوقا منوذجيا برشاكة مع وزارة ادلاخلية لتعزيز ش بكة تسويق حيواانت عيد  30خلق  •

 املرمقة؛الأحضى 

طار اللجان اخملتلطة احمللية، حيث قامت مصاحل  • مراقبة احليواانت وأأعالف احليواانت يف ا 

عينة  600وعينة من اللحوم  1240 زايرة ميدانية حيث مت أأخد 3880زيد من أأ أأونسا ب



خضاعها للتحاليل.من   الأعالف احليوانية وا 

من  140وبيطري  وتقين طبيب 460 من خالل مداومة موارده البرشية ةكام قام املكتب بتعبئ

 .كل طيةل أأايم العيدذو  أأطره الادارية

، جبميع هجات سقيطة 4640املصاحل البيطرية املداومة لأونسا بفحص أأزيد من  وهكذا قامت

ىلاململكة. كام قامت  مزنل تفاعال مع طلبات املواطنني من أأجل املعاينة املبارشة 431بزايرات ا 

عطاء ال رشادات الالزمة.  .ابملراقبة عىل مس توى اجملازر وحمالت اجلزارة كام قامت والفحص وا 

اتصال هاتفيا سواء عرب أأرقام املداومة  1900واس تقبلت املصاحل البيطرية لأونسا، خالل أأايم العيد، 

 كز التواصل.أأو مر 

جواء طيةل أأايم العيد والتفاعل الرسيع  ىل أأن مصاحل املكتب حرصت عىل التتبع عن قرب للأ يشار ا 

مع خمتلف اتصالت وتساؤلت املواطنني سواء عرب مواقع التواصل الاجامتعي، أأو من خالل مركز 

 .نيالتصال أأو الأرقام الهاتفية خملتلف الأطباء والتقنيني البياطرة املداوم

واملياه والغابات؛ أنشئت بموجب القانون  والتنمية القرويةوالصيد البحري الحة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة عمومية، تحت وصاية وزارة الف سالمةاملكتب الوطني لل

املتعلقة بحماية صحة املستهلك والحفاظ على  االختصاصاتوتمارس لحساب الدولة  واالستقاللية املالية؛ خاضعة لوصاية الدولة ومتمتعة بالشخصية املعنوية 08-25رقم 

 صحة الحيوانات والنباتات. 
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