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 الملخص التنفيذي
م من مكونات االقتصاد الفلسطيني، حيث اللحوم جزءًا أساسيًا من غذاء اإلنسان، كما أنها مكون هاتمثل 

على اللحوم والدواجن  2017تجاوز معدل إنفاق األسرة الفلسطينية السنوي في المحافظات الشمالية للعام 
 ، وهو أعلى بند في اإلنفاق األسري على الطعام في فلسطين.1( شيقلً 5000)

( رأس غنم )ماعز وضأن( 516,795في المحافظات الشمالية حوالي ) 2017د بلغ عدد الذبحيات في العام وق
 2فقط منها في المسالخ. %20( رأس بقر، تم ذبح 194,960و)

 
إدارة المسالخ من  إجراءات للتأكد من فاعلية قام ديوان الرقابة المالية واإلدارية بإجراء مهمة تدقيق أداء

وفاعلية اإلجراءات المتخذة من الجهات ذات العلقة للحد من الذبح خارج المسالخ، للتأكد  ت المحليةقبل الهيئا
من أن هذه اإلجراءات قد تمت تماشيًا مع المعايير والشروط الفنية والصحية وفقا للمعايير واألصول، بما يضمن 

 .عدم اإلضرار بصحة المواطنين
 

لتي توصل إليها في التقرير إلى تسليط الضوء على واقع مسالخ ويهدف الديوان من خلل التوصيات ا
دارتها وفاعلية اإلجراءات المتبعة من الجهات ذات العلقة للحد من  المواشي القائمة في المحافظات الشمالية وا 

ذات  والرقابة عليها وتحديد المشاكل التي تواجه هذا القطاع بغرض حث الجهات ،المسالخ هذهظاهرة الذبح خارج 
العلقة للعمل على تحسين إجراءاتها ووضع حلول للمشاكل التي قد تظهر من خلل أعمال الرقابة، باإلضافة إلى 

 فحص اإلجراءات الرقابية التي تقوم بها الجهات الرقابية على اللحوم الطازجة في محلت بيع اللحوم.
 

الهيئات المحلية، وزارة الحكم المحلي و ت العلقة )الجهات ذا لىع ديوانال بها قام التي التدقيق عملية خلل من
( في المحافظات ، وزارة الصحة، وزارة االقتصاد، وزارة الزراعة، لجنة السلمة العامةة للمواشيلخ البلدياالمس

 توصل الديوان إلى النتائج التالية:
 شماليةال اتمحافظالغياب اإلجراءات من قبل الجهات ذات العالقة لتوفير المسالخ في  .1

اف هدواطن من خلل أ يقع على عاتق الحكومة الفلسطينية اتخاذ اإلجراءات اللزمة للحفاظ على صحة الم
دة من أهداف التنمية المستدامة، كما ( المتعلق بالصحة الجي3ف رقم )هدالالحكومة وخططها االستراتيجية خاصة 

الهيئات المحلية وبصفتها ترسم السياسات العامة يقع على عاتق وزارة الحكم المحلي بصفتها ممثل الحكومة عن 
ووضع اإلجراءات اللزمة بوضع الخطط ورسم السياسات  القيام، 1997لتلك الهيئات وفقا لقانون الهيئات المحلية 

نسمة، حيث بلغ  10,000والتشريعات اللزمة لمتابعة إنشاء المسالخ للهيئات المحلية التي يزيد عدد سكانها عن 

                                                           
 اق واستهالك األسر في فلسطين.تقرير متوسط إنف –الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  1
اإلدارة العامة للخدمات البيطرية والصحة الحيوانية. النسبة المئوية هي حسب تقرير  –عدد المواشي المذبوحة في المسالخ حسب تقرير وزارة الزراعة  2

 .OIEالمنظمة العالمية لصحة الحيوان 
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محلية، إال أنه  هيئة( 55يئات المحلية التي ينطبق عليها ذلك ويقع على عاتقها إنشاء مسلخ بلدي في )عدد اله
 .بلديات بإنشاء مسلخ بلدي وفقا لألصول( 9لم تلتزم تلك سوا )

 والرقابة على اللحوم ضعف فاعلية اإلطار القانوني الناظم لعمل المسالخ .2
ة معتمد اتلخ، من خلل اعتماد تشريعاالقانوني الناظم لعمل المس يقع على الجهات ذات العلقة وضع االطار

وآلية الرقابة على  عليها حدد الجهات المسؤولة عن عمل المسلخ والجهات المكلفة بالمتابعة والرقابةوفقا لألصول ت
ظ منعا للتضارب وضياع المسؤولية، وانعكاس ذلك على صحة المواطن وضمان الحفا اللحوم ودور كل جهة،

 على التشريعات والجهات ذات العلقة بعمل المسالخ االطلععلى الصحة العامة، إال أن الديوان ومن خلل 
 بينضياع المسؤولية  من خلل، لذلك، تبين له وجود قصور في االطار القانوني المنظم والرقابة على اللحوم

، لجان السلمة العامة في المحافظات زارة الصحة،)وزارة الزراعة، وزارة االقتصاد، و  ذلكالجهات ذات العلقة في 
ارب في أعمال الجهات ، وعدم توضيح دور كل جهة بشكل يمنع التضوزارة الحكم المحلي، والهيئات المحلية(

 ذات العلقة.
 ضعف فاعلية اإلجراءات الرقابية من قبل الجهات ذات االختصاص على المسلخ البلدي  .3

ات الرقابية والجوالت التفتيشية التي تقوم بها طواقم الجهات ذات االختصاص وجود ضعف في فاعلية االجراء
والتي تشرف على المسالخ بشكل مباشر أو غير مباشر، ويرجع السبب في ذلك لغياب التنسيق ما بين هذه 
الجهات وعدم وجود خطط وسياسات واضحة بشأن الرقابة على المسالخ من قبل الجهات ذات االختصاص، مما 

مع االنظمة  بفاعلية وكفاءة وبما يتوافقدارة المسالخ في ممارسة أعمالها قبل إ وجود ضعف واضح من إلى دىأ
 .والقوانين والتعليمات المعمول بها فيما يخص عمل المسالخ

 المسالخنسبة االلتزام بتوفير االشتراطات الصحية والبيئية في  تدني .4
لخ بما امسالفي توفير االشتراطات الصحية والبيئية والفنية في  اتلديتبين لفريق التدقيق وجود قصور من قبل الب

جراءات وزارة الزراعة ينسجم مع الشروط الصحية والبيئية  ة التي يجب أن المنطقيالدولية و والمعايير وفقا لنماذج وا 
 ، وبما يضمن صحة المواطن.تتوافر في المسالخ

 من قبل الجهات ذات االختصاص.ضعف فاعلية اإلجراءات الرقابية على المالحم  .5
تبين من خلل التدقيق وجود ضعف في فاعلية اإلجراءات الرقابية والجوالت التفتيشية التي تقوم بها طواقم 

بشكل مباشر أو غير مباشر، ويرجع السبب في ذلك لغياب  الملحمالجهات ذات االختصاص والتي تشرف على 
الملحم من قبل الجهات ذات طط وسياسات بشأن الرقابة على التنسيق ما بين هذه الجهات وعدم وجود خ

 .االختصاص
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ال تولد قناعة لدى  الجهات ذات العلقة بالرقابة على المسالخ واللحوماآلليات المعمول بها في اإلجراءات و إن 
خاطر الناجمة بما يضمن الحفاظ على صحة المواطن وعدم تعرضه للم بالعمل بفاعلية تلك الجهاتبقيام  الديوان

وقد استند الديوان في عن ذلك، فيما يتعلق باستهلك اللحوم لضمان وصولها للمواطن بعد فحصها وفقا لألصول، 
 االستنتاجات الفرعية التالية: إلىاالستنتاج الرئيس 

اءات والسياسات نشاء املسالخ نتيجة لغياب اإلجر م من قبل الجهات ذات العالقة في إضعف االهتما .1

بشكل فعال مما  واستغاللها، وضعف كفاءة الهيئات املحلية في إدارة موارد املسلخ ذة في إنشاءهااملتخ

ارتفاع حاالت الذبح خارج وفاعلية، باإلضافة إلى  ةعمل تلك املسالخ بكفاءينعكس على استمرارية 

يكون بعضها  أنوبعد عملية الذبح، واحتمالية املسالخ مما يؤكد على عدم فحص تلك الحيوانات قبل 

أو أن تكون محقونة بحقن تمنع ذبحها اال بعد فترة معينة، وغير ذلك من املخاطر الناجمة عن  مريض

 عملية ذبح الحيوانات خارج املسلخ.
 

، مما يستدعي ذات العالقة في الرقابة على املسالخ واللحوموجود تداخل وتضارب في أعمال الجهات  .2

يكون هناك تنسيق واضح ومنظم بين تلك الجهات لتحديد دور كل  إعادة النظر في تلك التشريعات وأن

جهة لتفادي التداخل في املهام وتحديد املسؤوليات مما ينعكس على تعيين املفتشين في كل جهة وتخفيف 

 ةلضغط على الجهات التي تمارس هذه األدوار والجهات التي يتم التدقيق عليها، وأثر ذلك في فعالية وكفاءا

حيث ليه في االستراتيجية الوطنية لسالمة األغذية من إبة والتفتيش، وهو ما تم اإلشارة لرقاعمليات ا

 تعدد الجهات الحكومية الرقابية على مواضيع سالمة األغذية وضعف التنسيق فيما بينها.
 

شراف تنسيق الفعال بين الجهات ذات العالقة والتي يقع على عاتقها القيام بأعمال الرقابة واال ال ضعف .3

وأثر ذلك في ارتفاع حاالت الذبح خارج املسالخ مما يؤكد على عدم  ،اتحافظاملفي  ةلخ البلدياعلى املس

محقونة أو أن تكون  وبعد عملية الذبح، واحتمالية أن يكون بعضها مريضفحص تلك الحيوانات قبل 

لية ذبح الحيوانات خارج ال بعد فترة معينة، وغير ذلك من املخاطر الناجمة عن عمبحقن تمنع ذبحها إ

 املسلخ.

ضعف اإلجراءات املتخذة من قبل الجهات ذات العالقة في االهتمام بتوفير املتطلبات والشروط الصحية  .4

والفنية في املسالخ وانعكاس ذلك على ضعف االهتمام بصحة املواطن نتيجة للمخاطر املرتفعة الناتجة 

للحوم قد تكون غير صالحة لالستهالك اآلدمي بسبب عن ذلك واألثر املحتمل من استهالك املواطن 

 تعرضها لألمراض واألوبئة نتيجة لغياب الفحوصات الالزمة والنظافة في املسالخ.

اإلجراءات والسياسات املنظمة والتخطيط الجيد لعمليات الرقابة والتفتيش على محال اللحوم  ضعف .5

م، وانعكاس ذلك على كفاءة وفاعلية عمليات وغياب الرقابة على املفتشين والتقارير الصادرة عنه

 التفتيش، وما ينتج عنها من غياب اإلجراءات الرادعة لعمليات الذبح خارج املسالخ.

 
 



 

6  

 وبناء عليه يوصي الديوان الجهات ذات العالقة بما يلي:
ح املسالخ والرقابة على الذب إلنشاءخطط ضرورة قيام الحكومة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لوضع  .1

اإلمكانيات املتاحة النعكاس ذلك  في حدودضمن أولوياتها في املرحلة القادمة وأن يكون ذلك خارجها 

 على صحة املواطن.

أن تقوم وزارة الحكم املحلي باتخاذ اإلجراءات الالزمة من خالل تقديم الدعم والتوعية وممارسة  .2

 الهيئة املحلية وفقا لألصول. نشاء املسالخ في مناطقها االشرافي في دراسة أسباب عدم إدور 

قدرة املسلخ على  لضمانقوم الهيئات املحلية باستغالل مواردها بشكل أمثل في إدارة املسالخ، تن أ .3

 .تغطية مصاريفه واستمراريته

إعادة النظر في التشريعات املنظمة للمسالخ والرقابة على اللحوم بما يحدد مسؤولية كل جهة في ذلك  .4

عدم التضارب فيما بينها، وتحديث تلك التشريعات لتواكب التقدم الحاصل في بشكل واضح ويراعي 

 ذلك املجال.

ضرورة تفعيل دور الجهات ذات العالقة في الرقابة على املسالخ في منطقة كل هيئة محلية كل حسب  .5

راعة، اختصاصاته القانونية والفنية )وزارة الحكم املحلي، الهيئة املحلية، وزارة الصحة، وزارة الز 

 لجنة السالمة العامة(.

توفير االشتراطات الصحية والبيئية في  الالزمة للتأكد منباتخاذ اإلجراءات  الهيئات املحليةأن تقوم  .6

 منطقة الهيئة املحلية.املتواجد في  املسلخ

ية، أن تقوم الجهات ذات العالقة بإتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من الذبح خارج املسالخ )الهيئة املحل .7

 وزارة الصحة، وزارة الزراعة، وزارة االقتصاد، لجنة السوق، لجنة السالمة العامة(.

بالجوالت الرقابية ختصاص باتخاذ اإلجراءات الالزمة للقيام الجهات ذات اال  أن تقومضرورة  .8

 ، للرقابة على االشتراطات الفنية والصحية لضمان أن اللحوم التي تباعبكفاءة وفاعلية والتفتيشية

للمواطن سليمة ويتم فحصها وذبحها وتخزينها بطريقة صحية، سواء من قبل الهيئة املحلية أو وزارة 

 القتصاد.الصحة أو وزارة الزراعة أو وزارة ا

ات املحلية، وزارة االقتصاد، وزارة الزراعة، وزارة الصحة، لجنة ئأن تقوم الجهات ذات العالقة )الهي .9

ت رادعة بحق املخالفين في الذبح خارج املسلخ البلدي، ومتابعة املالحم السالمة العامة( بإتخاذ إجراءا

 لتصويب أوضاعها وفقا لألصول. 
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 المقدمة:
ديوان الرقابة المالية واإلدارية والتي تتمثل في إحداث فارق في حياة المواطن، انطلقا من تحقيق رؤية 

، أجرى الديوان ة من خلل االرتقاء بصحة المواطنتدامباإلضافة إلى توجه الحكومة بتحقيق أهداف التنمية المس
واللحوم الحمراء الطازجة في المواشي مسالخ الجهات المسؤولة بالرقابة على مدى قيام  حولرقابة أداء 

 .  المالحم، بطريقة تضمن وصول لحوم صالحة لالستهالك البشري للمواطن
 

وفاعلية اإلجراءات  لمسالخ من قبل الهيئات المحليةإدارة ا فحص إجراءات إلىحيث تهدف عملية التدقيق 
المتخذة من الجهات ذات العلقة للحد من الذبح خارج المسالخ، للتأكد من أن هذه اإلجراءات قد تمت تماشيًا مع 

 .المعايير والشروط الفنية والصحية وفقا للمعايير واألصول، بما يضمن عدم اإلضرار بصحة المواطنين
 

مسالخ قرير إلى تسليط الضوء على واقع ن من خلل التوصيات التي توصل إليها في التويهدف الديوا
دارتها وفاعلية اإلجراءات المتبعة من الجهات ذات العلقة للحد من المواشي  القائمة في المحافظات الشمالية وا 

قطاع بغرض حث الجهات ذات المسالخ والرقابة عليها وتحديد المشاكل التي تواجه هذا ال هذهظاهرة الذبح خارج 
، باإلضافة إلى ووضع حلول للمشاكل التي قد تظهر من خلل أعمال الرقابةالعلقة للعمل على تحسين إجراءاتها 

 فحص اإلجراءات الرقابية التي تقوم بها الجهات الرقابية على اللحوم الطازجة في محلت بيع اللحوم.
 

 دوافع التدقيق .1
 الديوان اتجه لذا اإلنسان، بصحة وعلقته الموضوع أهمية بدافع التدقيق وعموض باختيار الديوان قام

 لإلصابة المواطنين تعرضإمكانية  بمخاطر تمثلت والتي النتيجة إلى المستند للنهج وفقا أداء رقابة تقرير إلعداد
 ،من قبل الهيئات المحلية المسالخ داخل تتم التي اإلجراءات على كافية رقابة وجود عدم إلمكانية نتيجة باألمراض
ودور الجهات ذات العلقة في ذلك )الهيئات المحلية،  المسالخ خارج الذبح عن الناتجة المخاطر إلى باإلضافة

 وتتمثل أهم تلك الدوافع فيما يلي: ،وزارة الصحة، وزارة الزراعة، وزارة االقتصاد، لجان السلمة العامة(
 فيما يلي:ح خارج المسالخ والمتمثلة الناشئة عن الذب 1المحتملة المخاطر .1.1
 من العديد هناك أن حيث اللزمة، البيطرية الفحوص غيابو  ،لإلنسان الحيوان من األمراض انتقال خطر 

 السل،) أهمها المريض الحيوان تناول عند لإلنسان تنتقل قد والتي والحيوان اإلنسان بين المشتركة األمراض
 (.البروسيل السالمونيل، الخبيثة، الجمرة الكزاز، القلعية، الحمى

 للتلوث عرضة اللحوم يجعل ما الموقع، في الصحية الشروط توفر عدم. 
 الجوفية المياه تلوث سيما ال الذبائح، مخلفات من السليم غير التخلص عن الناشئة األخطار. 

                                                           
1

https://portal.shjmun.gov.ae/en/Education/Lists/MagazineGallaryList/Risks%20of%20animal%20slaughter%20outside%

20abattoirs.pdf 
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لى وجود الكثير من حا 1أشارت عدة تقارير صحفية إلى ضعف الرقابة على اللحوم  .1.2 الت الذبح خارج وا 
 المسالخ.

في المحافظات  2017فقد بلغ عدد الذبحيات في العام ، OIEتقرير المنظمة العالمية لصحة الحيوان لوفقا  .1.3
فقط  %20( رأس بقر، تم ذبح 194,960( رأس غنم )ماعز وضأن( و)516,795الشمالية حوالي )
 2منها في المسالخ.

إلى قصور في الرقابة على أعمال  3( صادرة سابقًا من قبل الديوانعدة تقارير رقابية )تقارير امتثال أشارت  .1.4
المسالخ وذلك في سياق الرقابة على الهيئات المحلية، باإلضافة إلى عدم إجراء عمليات رقابة حديثة من 

ومسلخ  2015قبل الديوان على تلك المسالخ حيث أن آخر عملية تدقيق كانت على مسلخ جنين في عام 
( لم يتم التدقيق عليها، 5، أما المسالخ األخرى والبالغ عددها )2013والخليل كانت في العام بلدية نابلس 

 .أو الرقابة على اللحوم ولم يتم ممارسة رقابة أداء على أي مسلخ

، وعدم تواجدها في الهيئات المحلية األخرى والبالغ الشمالية الكبرى في المحافظات ( مسالخ 9فقط ) وجود .1.5
، وعدم التزام تلك الهيئات الواجب عليها انشاء مسالخ في منطقتها وفقا لألصول يئة محليةه (55)عددها 

بالذبح بأقرب مسلخ بلدي على منطقة الهيئة المحلية، مما يؤشر إلى احتمالية الذبح خارج المسالخ دون 
الجهات المسؤولة االلتزام بالشروط الصحية، األمر الذي دفع الديوان إلى التحقق من مدى فعالية رقابة 

 على الملحم.

الجهات الحكومية التي تقوم بالرقابة على سلمة الغذاء بشكل عام وعلى اللحوم بشكل خاص، مع  تعدد .1.6
 ، مما قد يترك بعض الفجوات في منظومة الرقابة على اللحوم.4ضعف التنسيق بينها

 

 أسئلة التدقيق .2
 يالسؤال الرئيس .2.1

عدم  على المسالخ واللحوم الحمراء الطازجة في المالحم، بطريقة تضمن هل تقوم الجهات المسؤولة بالرقابة
 ؟صول لحوم صالحة لالستهالك البشري و و  المسالخ خارجالذبح 

الهيئات المحلية ووزارة االقتصاد ووزارة الصحة ووزارة الزراعة وزارة الحكم المحلي و والجهات المسؤولة هنا هي 
 ولجان السالمة العامة 

 رعيةاألسئلة الف .2.2
 الفرعية التالية: األسئلةعن السؤال الرئيس فقد تم طرح  ولإلجابة

                                                           
1   https://www.pal24.net/news/57233.html 

طرية والصحة الحيوانية. النسبة المئوية هي حسب تقرير اإلدارة العامة للخدمات البي –عدد المواشي المذبوحة في المسالخ حسب تقرير وزارة الزراعة  2

 .OIEالمنظمة العالمية لصحة الحيوان 

 2015، مسلخ جنين عام 2013، مسلخ الخليل عام 2013مسلخ بلدية نابلس العام   3
 .11ص 2022-2017االستراتيجية الوطنية لسالمة األغذية  4

https://www.pal24.net/news/57233.html
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 بما يلبي الهدف من وضع تلك التشريعاتوالرقابة عليها  اإلطار القانوني الناظم لعمل مسالخ المواشي هل ،
 لقطاع؟لضمان تنظيم عمل ذلك اوشامل التعارض  ويكفل عدم يتضمن اختصاص كل جهة

  وآليات فعالة لضمان أن عمليات الذبح تتم داخل المسالخ؟ سياسات ات العلقةالجهات ذهل توجد لدى 
 للرقابة على المسالخ سلمة اللحوم المنتجة فيها؟ )قبل وأثناء وبعد  ذات العلقة`هل تضمن إجراءات الجهات

 ؟الذبح(
 فعالة؟ لخالمساالشروط الصحية في اإلجراءات المتخذة من قبل الهيئات المحلية للرقابة على  هل 
  وزارة االقتصاد، الهيئات المحلية، وزارة من قبل الجهات ذات العلقة )وفاعلة هل توجد إجراءات رقابة كافية

 ( على اللحوم في الملحم؟الصحة، وزارة الزراعة، لجان السلمة العامة
 

 معايير التدقيق .3
محددة، معايير  على المسالخ والملحم إلى الرقابةبدورها بشكل فعال في الجهات المسؤولة يستند قياس مدى قيام 

يتمكن كي ول تلك الهيئات والمؤسسات،اإلجراءات المتبعة في  فعاليةتساعد تلك المعايير في التأكد من مدى حيث 
على التقرير في ند الديوان تقد اسفلقة بالمعايير الخاصة بالموضوع من قياس مدى التزام الجهات ذات الع الديوان
 ونذكر فيما يلي أهمها: يير،لمعاتلك ا

 مصدر المعيار المعايير التشغيلية المعيار ت

1 

شمولية التشريعات ذات العالقة 
محالت بالمسالخ والرقابة على 

وفعالية  الطازجة اللحومبيع 
 تطبيقها

 توفر التشريعات التي تنظم عمل المسالخ 
جر  والرقابة عليها اءات الرقابة على اللحوم وا 

 الطازجة.
  وضوح في تحديد مسؤولية وصالحيات كل ال

 جهة في الرقابة على المسالخ واللحوم.
  .فعالية التنسيق بين تلك الجهات 

 معيار منطقي
، 1997قانون الهيئات المحلية 

، قانون 1998نظام المسالخ 
الصحة العامة، قانون الزراعة، 
قانون حماية المستهلك، أدلة 
اإلجراءات واالشتراطات ذات 

 ، معايير التنمية المستدامةالعالقة

2 
تقديم التسهيالت والتوعية 

إنشاء مسالخ في همية أل
 الهيئات المحلية

يجب على كل هيئة محلية يزيد عدد سكانها عن 
نسمة أن تنشئ مسلخًا عامًا، على أنه  10,000

يجوز ألكثر من هيئة متجاورة أن تنشئ مسلخًا 
 مشتركاً 

ام نظام المسالخ لع( من 3ة رقم)ماد
1998 

3 

فعالية اإلجراءات المتخذة من 
قبل الهيئات المحلية والجهات 

للرقابة على  المسؤولة األخرى 
 المسالخ

  توفر إجراءات فعالة لدى الهيئة المحلية
في الرقابة على والجهات المسؤولة األخرى 

 المسالخ البلدية.
  كفاءة وتأهيل الطاقم الفني العامل في المسلخ

 البلدي.

/ج من قانون 9/أ/15المادة 
( لسنة 1الهيئات المحلية رقم )

، والتي نصت على أن من 1997
مسؤوليات الهيئات المحلية "إنشاء 
المسالخ وتنظيمها وفحص 
الحيوانات والدواجن المعدة للذبح 
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 ...ومراقبة ذبحها وتصريف بقاياها"

وجود رقابة فعالة على عمليات  4
 الذبح داخل المسالخ.

الخاصة  والفنية ت الصحيةتوفر االشتراطا
 بالمسالخ والرقابة على اللحوم داخل المسلخ

( لسنة 4م )نظام المسالخ رق
1998  

5 

فعالية اإلجراءات المتخذة من 
قبل الجهات المسؤولة في 
الرقابة على اللحوم الطازجة 
 والحد من الذبح خارج المسالخ

  دورًا رئيسيًا  الجهات الحكوميةال بد أن تلعب
ل الرقابة الصحية على اللحوم في مجا
 .ومنتجاتها

 .الرقابة الدورية والكافية على المالحم 
 .المتابعة الفعالة لتقارير المفتشين 
 .دورية عمليات المتابعة وفعالية عدد الزيارات 

 للممارسات  الدليل التطبيقي
 – الجيدة لصناعة اللحوم

 منظمة األغذية والزراعة "الفاو"  
 صل السابع من الف( 27مادة )ال

من قرار مجلس الوزراء رقم 
م بالالئحة 2009( لعام 13)

التنفيذية لقانون حماية 
 المستهلك

 معايير منطقية 
 

 طرق جمع البيانات )المنهجية( .4
دارة المسالخ البلدية لوصف حالة  المنهج الوصفياعتمد إعداد هذا التقرير على  وتنظيم من حيث إنشاء وا 

من خلل الرقابة على  اعلية اإلجراءات المتبعة للحد من الذبح خارج المسالخف وفحصورقابة هذه المسالخ 
جراء  ،محلت بيع اللحوم حيث تم استخدام أسلوب الملحظة وعمليات الفحص لجمع المعلومات وأدلة اإلثبات وا 

 :قيام الجهات ذات العلقة بأدوارها بشكل فعال، وفقا لما يليالمقارنات، للتحقق من 
 انات الوثائقية:البي4.1.
  القوانين واألنظمة الصادرة واالطلع على مشاريع األنظمة المعدة من قبل وزارة الحكم المحليمراجعة 

 .ووزارة الزراعة واالقتصاد

 الخطط والسياسات واألهداف والمؤشرات والنماذج والتعاميم واالشتراطات الفنية والصحية  مراجعة وفحص
 الخاصة بموضوع التدقيق.

 ووزارة الزراعة ووزارة االقتصاد ولجان السلمة  وزارة الصحة الهيئات المحلية تقاريرعة وفحص مراج
الخاصة بالرقابة على المسالخ والرقابة على محلت بيع اللحوم والتي يظهر من  العامة في المحافظات

 خللها عدد مرات التفتيش واإلجراءات المتخذة في حال وجود مخالفات.

  في الرقابة على المسالخ ومحلت بيع اللحوم والتقارير  الجهات ذات العلقةليات عمل آمراجعة وفحص
 الخاصة بذلك. 

 

 المقابالت الشخصية:4.2.
  إجراء المقابلت الشخصية مع المسؤولين في كافة الجهات ضمن نطاق التدقيق للحصول على البيانات

 الخاصة بموضوع التقرير. 
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  ووزارة  ووزارة االقتصاد في الهيئات المحلية أو المفتشين ضمن وزارة الصحةمقابلة مفتشي اللحوم سواء
 .  لجان السلمة العامةو الزراعة 

 

 البيانات المادية:4.3.
وآليات وبعده ليات ذبح الحيوانات وآليات فحصها قبل الذبح الخ للطلع على آالزيارات الميدانية للمس

، وفحص سجلت المسالخ والتقارير الصادرة األدوات المستخدمة تعقيم آلياتو  ،ختمها بعد الذبح باألختام المعتمدة
 دمي.لوزارة الزراعة وتقارير اإلتلف للحيوانات التي ال تصلح للستهلك اآل

بلدية البيرة، بلدية بيت جاال، بلدية جنين، بلدية سلفيت، بلدية  (العينة كاملة) وقد شملت عينة الفحص
وذلك لفحص اإلجراءات الرقابية  وبلدية قلقيلية، بلدية طولكرم، بلدية أريحا، وبلدية طوباس، نابلس، بلدية الخليل،

من  المواشي لحومالحمراء الطازجة في محلت بيع  على المسالخ باإلضافة إلى اإلجراءات الرقابية على اللحوم
 قبل الجهات العلقة.

 

 نطاق التدقيق  .5
مسالخ على ولة مدى فعالية اإلجراءات الرقابية التي تقوم بها الجهات المسؤ  على أداء تدقيق إجراءب قام الديوان

 وذلك بهدف حصول المواطن على لحوم صالحة للستهلك البشري.المواشي الطازجة لحوم ومحلت بيع 
لعامة وزارة االقتصاد الوطني )اإلدارة ا، (9) والمسالخ الهيئات المحليةوتتمثل الجهات التي تم التدقيق عليها 

ويشمل التدقيق ، وزارة الحكم المحلي ،، ولجان السالمة العامةووزارة الزراعة ووزارة الصحة،لحماية المستهلك(، 
 .10/2/2019و  26/11/2018بين ما تم التدقيق في الفترة  وقد، 2018و 2017 ينلعامأعمال الجهات في ا

 
 إجراءات تصدير التقرير .6

التقرير ولفترة تاريخ  إصدارفقد كانت إجراءات  من موضوع ونطاق التدقيقالجهات ذات العلقة ض لتعددنظرا 
 إصدار هذا التقرير كما يلي:

 تاريخ رد الجهة تاريخ إصدار التقرير األولي الجهة ت
 23/06/2019 28/05/2019 بلدية نابلس 1
 لم يتم الرد 23/06/2019 بلدية طولكرم 2
 دلم يتم الر  07/07/2019 بلدية سلفيت 3
 29/08/2019 30/07/2019 بلدية قلقيلية 4
 25/09/2019 12/09/2019 وزارة االقتصاد الوطني 5
 لم يتم الرد 12/09/2019 وزارة الصحة 6
 لم يتم الرد 12/09/2019 وزارة الزراعة 7
 لم يتم الرد 12/09/2019 وزارة الحكم المحلي 8
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 لمحة عامةأوال: 
حيث م من مكونات االقتصاد الفلسطيني، غذاء اإلنسان، كما أنها مكون ها تمثل اللحوم جزءًا أساسيًا من

على اللحوم والدواجن  2017تجاوز معدل إنفاق األسرة الفلسطينية السنوي في المحافظات الشمالية للعام 
 ، وهو أعلى بند في اإلنفاق األسري على الطعام في فلسطين.1( شيقلً 5000)

( رأس غنم )ماعز وضأن( 516,795في المحافظات الشمالية حوالي ) 2017لعام وقد بلغ عدد الذبحيات في ا
 2فقط منها في المسالخ. %20( رأس بقر، تم ذبح 194,960و)

الجهات الحكومية الرقابة على سلمة اللحوم المنتجة وصلحيتها للستهلك  يقع على عاتقفإنه ولذلك، 
 .و خارجها، وذلك للحفاظ على صحة المستهلك، سواًء اللحوم المنتجة في المسالخ أالبشري 

نشاء المسالخ وتنظيمها وفحص الحيوانات المعدة للذبح واتخاذ يقع على عاتق الهيئات المحلية إكما 
( 1حسب قانون رقم ) ااالحتياطات لمنع إصابتها باألمراض وتعيين مواقع لبيعها ومراقبة ذبحها وتصريف بقاياه

 محلية.بشأن الهيئات ال 1997لسنة 
مع مراعاة أحكام أي قانون آخر تعد الوزارة نظامًا على أنه " 2003( لسنة 2كما نص قانون الزراعة رقم )

خاصًا بالمسالخ يصدره مجلس الوزراء على أن يتضمن الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بإنشاء المسالخ، 
م ونقلها ومواصفات الذبيحة وأدوات الذبح، وتأهيل القائم منها، والشروط الصحية لعملية الذبح وحفظ اللحو 

 ة".والشروط اللزم توافرها في الجزارين المجازين بالذبح، وأية شروط أخرى تتعلق بالذبيح
كافة الهيئات المحلية التي يزيد عدد  1998لعام نظام المسالخ الصادر عن وزارة الحكم المحلي  وقد ألزم

 بع لها، أو التشارك في إنشاء مسلخ عمومي ألكثر من هيئة محلية.نسمة بإنشاء مسلخ تا 10,000سكانها عن 
جنين، نابلس، طولكرم، قلقيلية، سلفيت، البيرة، وقد تم إنشاء تسعة مسالخ بلدية في تسع محافظات وهي )

 أريحا، بيت جاال والخليل(، في حين ال يوجد في المحافظات األخرى مسالخ للمواشي.
ذبح المواشي في أماكن غير ل فيوجد احتمالية مرتفعةتي لم تنشئ مسالخ، أما في الهيئات المحلية ال

مخصصة لذلك، ومن قبل أشخاص غير مرخصين للذبح مما قد يؤدي إلى وجود بعض المشاكل الصحية الناشئة 
ة عن استهلك لحوم غير مطابقة للمواصفات المحلية أو العالمية وذلك لعدم خضوعها إلجراءات الرقابة والمتابع

 من قبل جهات االختصاص ومن خلل الطبيب البيطري المختص. 
مما يتم ذبحه من  %80إلى أن  2022-2017تشير االستراتيجية الوطنية لسلمة األغذية لألعوام 

المواشي في فلسطين ال يخضع للفحوصات البيطرية قبل وبعد عملية الذبح )يتم الذبح خارج المسالخ وخارج أي 
ة(، مما يعني وجود مخاطر عالية في وصول لحوم غير صالحة للستهلك البشري إلى رقابة صحية بيطري
 .تهريب اللحوم من داخل المناطق المحتلة ، باإلضافة الى حاالتمتناول المواطنين

                                                           
 توسط إنفاق واستهالك األسر في فلسطين.تقرير م –الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  1
اإلدارة العامة للخدمات البيطرية والصحة الحيوانية. النسبة المئوية هي حسب تقرير  –عدد المواشي المذبوحة في المسالخ حسب تقرير وزارة الزراعة  2

 .OIEالمنظمة العالمية لصحة الحيوان 
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 وفيما يلي توضيح مختصر لهذه المخاطر:
 ذبح خارجها قد تصيب المواطنين من المخاطر الذبح خارج المسالخ واألمراض المحتملة التي 

له العديد من المخاطر التي قد تؤثر على صحة المواطنين، حيث  مسالخ البلدية رقابة ذبح المواشي خارجإن 
 نذكر من هذه المخاطر التالي:

 :غياب الفحوص البيطرية الالزمة 
الي زيادة إن الذبح الذي يتم بواسطة الجزارين خارج المسالخ البلدية يعني عدم إجراء فحوصات بيطرية وبالت

 .نتيجة لغياب الفحوص البيطرية المخاطرة بوصول لحوم غير صالحة للستهلك البشري إلى متناول المواطنين
 :عدم توفر الشروط الصحية للموقع 

للذبح يجعل الذبائح معرضة للتلوث ولتكاثر الجراثيم التي قد تسبب العديد من  مخصصة غيرإن الذبح في أماكن 
 األمراض.

 أدوات الذبح: عدم تعقيم 
إن عدم نظافة وتعقيم أدوات الذبح بالطرق الصحية السليمة قد يسبب تلوث اللحوم وبالتالي فسادها وعدم 

 البشري، مما قد يعرض صحة مستهلكي هذه اللحوم للخطر. للستهلك صلحيتها
 :مخلفات الذبائح 

ًا على البيئة والصحة العامة، وقد تساهم خارج المسالخ قد تشكل خطر إن المخلفات التي تنتج عن عمليات الذبح 
 بشكل مباشر أو غير مباشر بنقل بعض األمراض إلى المواطنين.

 :الجزارون خارج المسالخ 
  .األمراض الخطيرة ببعضوقد يكونون مصابين  ،ن عن الرقابة الصحيةو بعيدخارج المسالخ الجزارون 

 :األمراض الحيوانية المشتركة بين اإلنسان والحيوان 
هناك الكثير من األمراض المشتركة بين اإلنسان والحيوان التي قد تصل إلى أكثر من مئتي مرض، وبعض هذه 

جدًا، يمكن أن يؤدي إلى وفاة اإلنسان، وقد تنتقل مثل هذه األمراض إلى اإلنسان بسبب عدم  خطيراألمراض 
بعضًا من هذه األمراض في الجدول التالي: التقيد بالذبح داخل المسالخ وغياب الرقابة البيطرية الصحية ونذكر 

 ،الجدري  ،القلعية الحمى ،المعدي الرئوي  البلوري  االلتهاب ،البقري  الطاعون  ،الخبيثة الجمرة أو الفحمية الحمى)
 الحيوانات في المعوية النزالت، البيروبلزما، الكوكسيدا، الباستريل، السالمونيل، النزفي الدموي  التسمم، الكلب

 في الحادة السري  الحبل عدوى ، التقيحي التسمم أو الدموي  التسمم، الخبيثة االوديما، الحافر عفن، ضيعةالر 
 التفحم، األغنام في الكاذب السل، جونز مرض، والباسلوزي  الفطري  اإلشعاع، العجول دفتيريا، الرضيعة العجول
 1(.محمومة لحوم، العضلي

 

                                                           
1 https://www.mm.gov.om/ar/Page.aspx?PAID=2#Details&MID=13&PGID=342&Slide=True  

https://www.mm.gov.om/ar/Page.aspx?PAID=2#Details&MID=13&PGID=342&Slide=True
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   لها: والقوانين المنظمة الجهات ذات العالقة .1
 وزارة الزراعة : 

المسالخ، والشروط الصحية للعمليات داخل ترخيص تقوم الوزارة من خلل اإلدارة العامة للبيطرة بإعداد شروط 
 المسالخ، كما أن لها دورًا رئيسيًا في الرقابة على اللحوم في محلت بيع اللحوم.

أماكن مخصصة لذبح وسلخ المواشي سالخ بأنها "م الم2003( لسنة 2( من قانون الزراعة )1وقد عرفت المادة )
 ".والقوانين المرعية والدواجن وفقًا للشروط الصحية

( من قانون الزراعة رقم 70حسب الفصل السادس مادة ) بالمسالخ خاصاً  نظاماً اعداد  الوزارة يقع على عاتقكما 
 المسالخ، بإنشاء الخاصة الفنية توالمواصفا الشروط يتضمن أن على الوزراء مجلس يصدره( 2003( لسنة )2)

 الذبح، وأدوات الذبيحة ومواصفات ونقلها اللحوم وحفظ الذبح لعملية الصحية والشروط منها، القائم وتأهيل
 .بالذبيحة تتعلق أخرى  شروط وأية بالذبح، المجازين الجزارين في توافرها اللزم والشروط

 م2003( لسنة 2رقم ) زراعةقانون ال بشأن تعديل م2018ة ( لسن14قرار بقانون رقم )( من 9)نصت المادة و 
يحق للطبيب البيطري المختص دخول أماكن إعداد وتجهيز وعرض وبيع لحوم الحيوانات والدواجن "على أنه 

المخصصة لحفظها وتخزينها وتصنيعها وتصنيع مخلفاتها، للتحقق من الشروط واألسماك ومنتجاتها، واألماكن 
 ”.الصحية البيطرية في هذه األماكن، وصلحية األصناف المذكورة للستهلك اآلدمي

 
  :وزارة الصحة 

ينظم عمل وزارة الصحة ، حيث المواطنين بصحةوهي الوزارة التي تشرف على القطاع الصحي وما يتعلق 
في الرقابة بخصوص موضوع التدقيق بشكل رئيسي ويتمثل دور الوزارة ، 2004( لسنة 20رقم ) العامةصحة قانون ال

( من قانون 17على الملحم، من حيث الشروط الصحية والبيئية وتواريخ الصلحية للحوم، وقد نصت المادة )
 .قبة األغذية في أثناء تداولهاولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلقة مراالصحة العامة على أن تت

 
 هيئات الحكم المحلي: 

المنتجة فيها وصلحيتها  اللحوم سلمةلضمان عليها اإلشراف تقوم الهيئات المحلية بإنشاء مسالخ المواشي و 
أن من  1997( لسنة 1يئات المحلية رقم )/ج من قانون اله9/أ/15المادة ، حيث ذكرت للستهلك البشري 

ات المحلية "إنشاء المسالخ وتنظيمها وفحص الحيوانات والدواجن المعدة للذبح ومراقبة ذبحها مسؤوليات الهيئ
 وتصريف بقاياها"

 
 :وزارة االقتصاد الوطني 

يقع على عاتق وزارة االقتصاد الوطني جزء أساسي من المجهود الذي تقوم به الجهات الرقابية المختلفة في 
العامة لحماية المستهلك فيها والتي بدورها تراقب األسواق بكافة أنواعها ومن اإلدارة  خللكافة أرجاء الوطن من 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=48689&Ed=1
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ضمنها محلت بيع اللحوم، كما أن وزارة االقتصاد تقوم برئاسة لجنة التفتيش على السوق المحلي، إلى جانب 
 نون حماية المستهلك.لقااألعضاء اآلخرين )وزارة الصحة، وزارة المالية، وزارة الزراعة( حسب اللئحة التنفيذية 

التنفيذية م باللئحة 2009( لعام 13الفصل السابع من قرار مجلس الوزراء رقم )من ( 27مادة )حيث نصت ال
لغايات توحيد آلية الرقابة والتفتيش على السلع والخدمات في السوق المحلي، تشكل لجنة لقانون حماية المستهلك 

المالية )دائرة الجمارك(  وزارة-االقتصاد الوطني رئيسًا  وزارة-تالية: من موظفي الضبط القضائي من الوزارات ال
. على كل وزارة انتداب ممثل مختص من موظفيها في 2الزراعة عضوًا  وزارة-الصحة عضوًا  وزارة-عضوًا 
في كل  تقل رقابة المحلت التجارية عن مرة واحدة أالبمراقبة السوق بشكل دوري، على . تقوم اللجنة 3اللجنة. 

. تحدد آليات عمل اللجنة في الجوالت التفتيشية باتفاق رؤساء الدوائر 4شهر في كافة محافظات الوطن. 
. يحرر محضر الجولة التفتيشية على النموذج المعد 5( أعله. 1الحكومية ذات العلقة المذكورة في الفقرة )

 ( أعله.1باتفاق الوزارات المذكورة في الفقرة )
، والذي يبين الشروط التي يجب التفتيش عليها دليل إجراءات مفتشي حماية المستهلكلوزارة بإعداد كما قامت ا
 في الملحم.
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وآلية عمل املسالخ من مرحلة استالم  (Flow diagram)املخطط التالي يوضح مخطط سير العمليات 

  املواش ي إلى مرحلة نقل اللحوم إلى محالت بيع اللحوم:
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 الشمالية اتمحافظالحول فاعلية إجراءات الرقابة على المسالخ واللحوم في  النتائجثانيا: 
 قةالعل ذات هذا الجزء من التقرير الضوء على النتائج التي توصل لها الديوان فيما يتعلق بفاعلية الجهاتيلقي   

 المحلية،الهيئات  مسالخ خارج الذبح من للحد المتخذة اإلجراءات وفاعلية واللحوم المسالخ عملالرقابة على  في
ومن خلل التدقيق على الجهات ذات العلقة المذكورة والهيئات المحلية التي تم زيارتها ميدانيا وزيارة المسالخ 

للوقوف على واقع المسالخ البلدية في المحافظات ئلة ومعايير التدقيق البلدية فقد تم تقسيم النتائج بما يتوافق مع أس
 :الشمالية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فيما يتعلق بدور الجهات ذات العالقة في الرقابة النتائج التي توصل اليها الديوان وفيما يلي نذكر تفاصيل 
 :على المسالخ واللحوم
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جراءات من قبل الجهات غياب ال 

 ذات العالقة لتوفير املسالخ 
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 الجهات ذات العالقة لتوفير المسالخ قبل من  اإلجراءاتغياب  .1
يقع على عاتق الحكومة الفلسطينية اتخاذ اإلجراءات اللزمة للحفاظ على صحة المواطن من خلل اهداف 

، كما من أهداف التنمية المستدامة الصحة الجيدةق بالمتعل( 3ف رقم )هدالخاصة الحكومة وخططها االستراتيجية 
يقع على عاتق وزارة الحكم المحلي بصفتها ممثل الحكومة عن الهيئات المحلية وبصفتها ترسم السياسات العامة 

بوضع الخطط اللزمة ورسم السياسات ووضع اإلجراءات  القيام، 1997لتلك الهيئات وفقا لقانون الهيئات المحلية 
، حيث بلغ نسمة 10,000يعات اللزمة لمتابعة إنشاء المسالخ للهيئات المحلية التي يزيد عدد سكانها عن والتشر 

نه لم محلية، إال أ هيئة( 55) شاء مسلخ بلدينعاتقها إعدد الهيئات المحلية التي ينطبق عليها ذلك ويقع على 
 مالحمهاقوم تهيئة محلية  46إلى أن  مما يشير، وفقا لألصول بإنشاء مسلخ بلدي( بلديات 9سوا )تلتزم 

 يلي: نشاء تلك المسالخ مالنا من خالل التدقيق أن سبب عدم إوتبين ، بالذبح خارج المسالخ
 

تقديم لخطط واستراتيجيات واضحة ومعتمدة من قبل الحكومة الفلسطينية لدعم الهيئات المحلية  ال يوجد .1
 يئة المحلية.التسهيلت اللزمة إلنشاء مسالخ في منطقة اله

عدم قيام وزارة الحكم المحلي بوضع إنشاء المسالخ ضمن أولوياتها لمساعدة الهيئات المحلية في إنشاء  .2
مسالخ وتقديم الدعم اللزم لها، سواء من خللها أو من خلل المشاريع التي تقدم للهيئات من قبل 

ة التي تقدم مساعدات خارجية لقطاع الحكومة أو من قبل مؤسسات المجتمع المدني أو المؤسسات الدولي
 الحكم المحلي.

عدم قيام وزارة الحكم المحلي بعمل الدراسات اللزمة لتشجيع الهيئات المحلية بإنشاء مسالخ في منطقة  .3
الهيئة المحلية، وممارسة دورها في رسم السياسات واالشراف على تلك الهيئات لمعرفة األسباب والمعيقات 

 لك الهيئات على إنشاء المسالخ.التي تحد من قدرة ت
عف حملت التوعية سواء من قبل وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية ووزارة االقتصاد ووزارة الزراعة ض .4

ووزارة الزراعة للمواطنين بأهمية إنشاء المسالخ، وتوضيح مدى األضرار التي قد تصيب المواطن نتيجة 
أصحاب المسالخ بااللتزام بالذبح بالمسالخ، للحفاظ على  الذبح خارج المسالخ، مما يشكل ضغط على

 ى تغطية مصاريفها وخدمة المواطن.استمرارية عمل المسالخ ومقدرتها عل
، مما ينعكس على قدرة في البلديات مثل في إدارة المسالخاألشكل الب الموارد المتوفرةضعف استغلل  .5

ن ارات الميدانية للهيئات المحلية ألنا من خلل الزي المسلخ على تغطية مصاريفه واستمراريته، حيث تبين
إال  ،المتأتية من رسوم الذبح السبب من وجهة نظرهم هو ارتفاع تكاليف تلك المسالخ مقارنة مع اإليرادات

 أنه تبين لنا ما يلي:
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بلغت  المسلخ ايراداتمن خلل فحص ميزانية المسلخ البلدي في بلدية نابلس أن تبين  في بلدية نابلس: .5.1
والسبب في ارتفاع  ،شيقل (2,120,326) المصروفاتوبلغت شيقل ( 1,501,830ما يقارب )

  :المصاريف يعود الى ما يلي
بنسبة  بمبلغ أكبر من إيرادات المسلخ شيقل (1,787,046الموظفين )وأجور بلغت مصاريف رواتب  5.1.1

ظفين بشكل زائد عن حاجتها، ، حيث تبين لنا قيام البلدية بتعيين مو ( من المصاريف الكلية84%)
 3يكون الدوام لبعضهم في الفترة الصباحية ساعات فقط، بحيث  3 دوام الموظفين وذلك بسبب أن

مما ينعكس على صرف زائد ، ساعات فقط أيضا 3والموظفين المتبقين في الفترة المسائية عات، اس
 .  من مصاريف الرواتب واألجور %50عن حاجة المسلخ بنسبة 

على مصاريف ترهق موازنة المسلخ، وتنعكس على قدرة المسلخ على الوفاء بالتزاماته التي  الصرف 5.1.2
 تم انشائه من أجلها، حيث تم الصرف على ما يلي:

o  بعضهم أصحاب ملحم نموظفي كادر المسلخ وآخرين ليسواعمال لالصرف بدل أجور(  
 شيقل (60,730، ومبلغ )2017للعام  شيقل (73,660بمبلغ ) حساب موازنة المسلخ من ((خ ن.)

  .( يبين األشخاص الذين تم الصرف لهم1والملحق رقم )، 2018للعام 
o  انعكاس عمليات الصرف بدل عمل أجور عمال المسلخ على انخفاض عمليات الذبح من قبل

بت تقرير معد من وحدة الرقابة ثأ حيث سلخي المسلخ على حساب سلخي العمل اإلضافي
ة أن عمليات الذبح في العمل اإلضافي أكثر من عمليات الذبح من سلخي الداخلية للبلدي

مصاريف على الارتفاع و  مما يؤكد الفائض في عدد موظفي المسلخ )الموظفين الدائمين( المسلخ
 والجدول التالي يبين ذلك: ،حساب اإليرادات الخاصة بالمسلخ وارهاق موازنته

 المجموع د ذبائح سالخي البلديةعد عدد ذبائح سالخي االضافي التاريخ ت
 1416 787 629 5/2017شهر  1
 1823 442 1381 6/2017شهر  2
 1128 439 689 7/2017شهر  3
 1655 550 1105 8/2017شهر  4
 826 393 1219 9/2017شهر  5
 1012 42 970 10/2017شهر  6
 1097 776 321 11/2017شهر  7
 1057 673 384 12/2017شهر  8
 955 585 370 1/2017 شهر 9
 1013 544 469 2/2017شهر  10

 11982 5231 7537 المجموع
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o  شيقل  11,132و ،2017في العام  شيقل 4,000على بند أجور عمل إضافي بمبلغ الصرف
ن ساعات دة عن حاجة المسلخ، وأبالرغم من وجود موظفين في المسلخ زيا 2018في العام 

 .، مما يرهق موازنة المسلخساعات 6من أصل  في اليومفقط ساعات  ثلثدوام الموظفين 
o تبين لنا قيام ، حيث الذين لم يستنفدوا إجازاتهم خلفا لألصول نالصرف بدل إجازات للموظفي

مما يرهق  شيقل 39,638البلدية بالصرف على بدل اجازات للموظفين خلفا لألصول بمبلغ 
 .ادات المسلخموازنة المسلخ وارتفاع المصاريف على حساب إير 

o ( شيقل10,000الصرف بدل مكافآت بمبلغ ) خلفا  2018( شيقل 14,400، ومبلغ )2017
حيث ال يوجد ما يبرر وجب على البلدية صرف تلك المكافآت ما ي لم يتبين لنالألصول، كونه 

في اليوم من  ساعات فقط 3موظفي المسلخ يقومون بالدوام خاصة أن ، والحاجة لذلك صرفها
  .ساعات 6أصل 

من نظام  23عدم قيام البلدية بجباية إيرادات بدل حفظ اللحوم في ثلجات البلدية خلفا للمادة رقم  5.1.3
، حيث نصت المادة على ، مما ينعكس على انخفاض إيرادات البلدية1997المسالخ للهيئات المحلية 

ني ضياع ما يقارب ( دنانير عن كل رأس عجل، مما يع3)( دينار عن كل رأس من البقر و2) جباية
 . شيقل( عن البلدية خلل العام 75,000دينار )ما يعادل  15,000

 المبلغ تكلفة التبريد عدد الذبائح
 دينار تقريبا 15000 ( دنانير عن كل رأس عجل3( دينار عن كل رأس من البقر و)2جباية ) 2018خالل العام  7150

 
امات والعقوبات في الملحم، حيث لم يتم جباية غرامات قيام البلدية باستغلل بند إيرادات الغر عدم  5.1.4

بالرغم من وجود العديد من المخالفات خلل العام ولكن لم يتم جباية أي إيرادات  2018خلل العام 
، مما شيقل بدل غرامات فقط 108تم جباية مبلغ  2017، وفي العام 2018في العام  حول ذلك

  . خينعكس على انخفاض في إيرادات المسل
  

شيقل،  8,120بمبلغ  2018بالرغم من توفير وفر صافي من المسلخ البلدي في العام  في بلدية سلفيت: .5.2
نها تحسين وضع مصاريف من شأبدفع  تبين لنا قيام البلديةلم  هكون المسلخ مضمن لمستثمر إال أن

عدم  إلىي مؤشر المسلخ، حيث أن المسلخ بحاجة إلى تطوير كما سيظهر في متن التقرير، مما يعط
 اهتمام البلدية في تحسين وتطوير المسلخ ومدى انعكاس ذلك على صحة المواطن.

 
 118,877بمبلغ  2018بالرغم من توفير وفر صافي من المسلخ البلدي في العام  في بلدية طولكرم: .5.3

يرادات ، كون إمصاريف من شأنها تحسين وضع المسلخإال أنه لم تبين لنا قيام البلدية بدفع شيقل 
المسلخ تدخل صندوق البلدية العام ويتم الصرف منها على مصاريف البلدية األخرى وال يتم تخصيصها 
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للصرف على المسلخ فقط، وباألخص أن المسلخ كما سيظهر في التقرير فهو بحاجة إلى تأهيل وتطوير 
ى انعكاس ذلك على وصيانة، مما يعطي مؤشر إلى عدم اهتمام البلدية في تحسين وتطوير المسلخ ومد

صحة المواطن، والجدول التالي يوضح إيرادات ونفقات المسالخ والتي تم الحصول عليها من بوابة 
 موازنات الحكم المحلي وذلك كون البلدية لم تزود الديوان بالبيانات المالية المطلوبة عن المسلخ:

 المبلغ / شيقل البيان ت
 218،434 رسوم الذبيحة 1
 99،557.5 لخرواتب المس 2
 0 تكلفة خدمة المسلخ 3
 118،876.5 صافي الوفر 4

 
 13,302بمبلغ  2018بالرغم من توفير وفر صافي من المسلخ البلدي في العام  :قلقيليةفي بلدية  .5.4

، كون إيرادات مصاريف من شأنها تحسين وضع المسلخإال أنه لم تبين لنا قيام البلدية بدفع شيقل 
لبلدية العام ويتم الصرف منها على مصاريف البلدية األخرى وال يتم تخصيصها المسلخ تدخل صندوق ا

للصرف على المسلخ فقط، وباألخص أن المسلخ كما سيظهر في التقرير فهو بحاجة إلى تأهيل وتطوير 
وصيانة، مما يعطي مؤشر إلى عدم اهتمام البلدية في تحسين وتطوير المسلخ ومدى انعكاس ذلك على 

 طن، والجدول التالي يوضح إيرادات ونفقات المسالخ:صحة الموا
 المبلغ / شيقل البيان ت
 193,680 رسوم المسلخ 1
 156,562 المصاريف اإلدارية  2
 23,816 المصاريف التشغيلية 3
 13,302 صافي الوفر 4

 
املسالخ وإدارة ء ة في انشاذات العالقبقة ضعف االهتمام من قبل الجهات يستنتج الديوان من النتيجة السا

رد املسلخ ا، وضعف كفاءة الهيئات املحلية في إدارة مو ذلكاإلجراءات والسياسات املتخذة في من خالل غياب 

 ة عمل تلك املسالخ بكفاء وفاعلية.ينعكس على استمراريمما بشكل فعال  واستغاللها

 
نشاء املسالخ ينعكس على ملحلية في إالهيئات ا بإلزامن األثر املحتمل من عدم قيام الجهات ذات العالقة إ

عدم فحص تلك على مما يؤكد ( املحافظات الشماليةهيئة محلية في  46)ارتفاع حاالت الذبح خارج املسالخ 

أن تكون محقونة بحقن تمنع ذبحها  و أ واحتمالية أن يكون بعضها مريض الحيوانات قبل وبعد عملية الذبح،

كما ظهر في متن ملخاطر الناجمة عن عملية ذبح الحيوانات خارج املسلخ اال بعد فترة معينة، وغير لك من ا

 .((12التقرير )اللمحة العامة ص )
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 الثانيالفصل 
 الثانيةالنتيجة  

القانوني الناظم  ضعف فاعلية الطار

والرقابة على  املواش ي سالخلعمل م

 لحومها
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 والرقابة على اللحوم لخالقانوني الناظم لعمل المسا اإلطارفاعلية  ضعف .2
ة تمدعم اتاعتماد تشريعيقع على الجهات ذات العلقة وضع االطار القانوني الناظم لعمل المسلخ، من خلل 

وآلية الرقابة على  عليها حدد الجهات المسؤولة عن عمل المسلخ والجهات المكلفة بالمتابعة والرقابةوفقا لألصول ت
رب وضياع المسؤولية، وانعكاس ذلك على صحة المواطن وضمان الحفاظ منعا للتضا ،ودور كل جهةاللحوم 

 على التشريعات والجهات ذات العلقة بعمل المسالخ االطلعن الديوان ومن خلل إال أعلى الصحة العامة، 
 بينضياع المسؤولية  من خلل، لذلك، تبين له وجود قصور في االطار القانوني المنظم والرقابة على اللحوم

وعدم توضيح دور كل جهة بشكل يمنع التضارب في أعمال الجهات ذات العلقة،  ذلك،العلقة في ات ذالجهات 
  ويعود السبب في ذلك إلى ما يلي:

 والقوانين التي تحكم عمل المسالخ ومحالت بيع اللحوم. األنظمةتعدد  .1.1
 اإلشارةكما تم ، حومرقابة على المسالخ واللاألنظمة والقوانين الفعالة لل وضعيقع على عاتق الجهات ذات العلقة 

والتي هي ضمن ( الصحة الجيدة( 3)هدف رقم ) التنمية المستدامةأهداف  ضمن الى االهتمام بالصحة الجيدة
لى ما تم افة إباإلض، فيما يتعلق بالحفاظ على صحة المواطن اميةهداف الحكومات وخصوصا في البلدان النأ 

ن النظم الفعالة للرقابة على اللحوم كما أ، 2022 – 2017الوطنية لسلمة األغذية  اعتماده في االستراتيجية
نه من واجب الجهات المحليين وضمان سلمتهم، كما أمر ضروري لحماية صحة المستهلكين والمسالخ هي أ

سي من اللحوم والمسالخ والتي هي مصدر أسا ن تنفذ االستراتيجيات الفعالة للرقابة علىذات االختصاص أ
 للمواطن. مصادر الغذاء

 تداخل والقانوني الناظم لعمل المسالخ والرقابة على نقاط بيع اللحوم ه اإلطارلضعف  السبب الرئيسي فكان
االنظمة والقوانين والتشريعات وتعدد جهات االختصاص التي على علقة مباشرة مع عمل المسالخ والرقابة على 

مورها التنظيمية، بما يضمن حماية الصحة في الرقابة عليها ومتابعة أ قيقينقاط بيع اللحوم، مما يخلق ضعف ح
 غذية وجودتها ورفع مستواها.د والتي تعمل على تحسين سلمة األالعامة في البل

لجهات ذات العلقة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمسالخ والرقابة لنظمة األو التشريعات والقوانين وقد رصد الديوان 
، الدليل التطبيقي 2018م وتعديلت العام 2003( لسنة 2) قانون وزارة الزراعةنذكر منها )حوم، على الل

، نظام 1997للممارسات الجيدة لصناعة اللحوم. منظمة األغذية والزراعة "الفاو "قانون الهيئات المحلية لسنة 
م، 2005( لسنة 21) مستهلك رقمم، قانون حماية ال1998( لسنة 4) المسالخ في مناطق الهيئات المحلية رقم

م باللئحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، دليل إجراءات مفتشي 2009( لعام 13قرار مجلس الوزراء رقم )
 بشأن البيئة. 1999( لسنة 7) قانون رقمم، 2004( لسنة 20) حماية المستهلك، قانون الصحة العامة رقم
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 عمل المسالخ والرقابة على اللحومب للجهات ذات العالقة اتلمهام والمسؤوليوالتداخل ل التضارب .1.2
وتوزيع األدوار بحيث تكون عملية يقع على عاتق الجهات المختصة تحديد المهام والمسؤوليات المناطة بكل جهة 
اد، وفاعلية واقتص ةبكفاء األعمالالتنظيم والمتابعة عملية متكاملة تتضح فيها المسؤوليات لضمان تنفيذ ومتابعة 

الناظم لعمل المسالخ والرقابة على اللحوم تبين لنا عدم وضوح تلك  اإلطارأنه ومن خلل التدقيق على  إال
وفقا نين الصادرة من كل جهة كما يظهر واالعلقة والمسؤوليات بين الجهات ذات العلقة من خلل األنظمة والق

 :لألسباب التالية
 لمسالخنظام خاص باإنشاء الجهة المسؤولة عن  حولالتضارب  .1.2.1

 قانون الزراعة قانون الهيئات المحلية
صدور نظام المسالخ في مناطق 

باالستناد  1998الهيئات المحلية لعام 
( 15( والمادة رقم )2إلى المادة رقم )

 . 1997من قانون الهيئات المحلية 
 

ره مجلس ( إلى ضرورة قيام الوزارة بإعداد نظاما خاصا بالمسالخ يصد70المادة رقم )
الوزراء على أن يتضمن الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بإنشاء المسالخ، وتأهيل 
القائم منها والشروط الصحية لعملية الذبح وحفظ اللحوم ونقلها ومواصفات الذبيحة 
وأدوات الذبح، والشروط الالزم توافرها في الجزارين المجازين بالذبح وأية شروط أخرى 

 تتعلق بالذبيحة.
أن النظام لم يكن فعاال بحيث  إال 1998للعام  واعتماد نظام للمسالخ اعدادببالرغم من قيام وزارة الحكم المحلي 

  :إلى ما يليوبناء عليه تم التوصل  يةوفاعل ن ضبط وتنظيم عمل المسالخ بكفاءةيضم
 عمل المسالخ وفقا لألصول:ينظم عدم قيام وزارة الزراعة بإصدار تشريع  .1.2.1.1
بحيث  إعداد نظام خاص بالمسالخ 2003من قانون الزراعة  (70رقم )عاتق وزارة الزراعة وفقا للمادة  يقع على
الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بإنشاء المسالخ، وتأهيل القائم منها والشروط الصحية لعملية الذبح يتضمن 

م توافرها في الجزارين المجازين بالذبح وأية وحفظ اللحوم ونقلها ومواصفات الذبيحة وأدوات الذبح، والشروط اللز 
د نظام معتمد للمسالخ والمعد و وجتقم بإصدار ذلك النظام بسبب ، إال أن الوزارة لم شروط أخرى تتعلق بالذبيحة
 من قبل وزارة الحكم المحلي.

 
 تنظيم المسالخ إنشاء و  ومعايير لمتطلبات 1998المسالخ للهيئات المحلية  عدم شمولية نظام .1.2.1.2

في متنه إلى بعض المواد التي تناولت موضوع المسالخ  1997( لسنة 1تطرق قانون الهيئات المحلية رقم ) 
 والرقابة على اللحوم نذكرها كما يلي:

/أ( على "اتخاذ جميع االحتياطات واإلجراءات اللزمة للمحافظة على الصحة 15/9نصت المادة رقم ) .1
 .العامة ومنع تفشي األوبئة بين الناس"

/ب( على " مراقبة المساكن والمحلت األخرى للتثبت من تصريف نفاياتها بصورة 15/9نصت المادة رقم ) .2
منتظمة ومن نظافة األدوات الصحية في المحال العامة واتخاذ التدابير إلبادة البعوض والحشرات األخرى 

 ومكافحة الفئران والجرذان والزواحف الضارة"
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المسالخ وتنظيمها وفحص الحيوانات والدواجن المعدة للذبح  لى " إنشاء/ج( ع15/9نصت المادة رقم ) .3
 "واتخاذ االحتياطات لمنع إصابتها باألمراض وتعيين مواقع لبيعها ومراقبة ذبحها وتصريف بقاياها

/د( على "مراقبة الخبز واللحوم واألسماك والفواكه والخضروات وغيرها من المواد 15/9نصت المادة رقم ) .4
تلف الفاسد منها وتحديد أسعارها ومكافحة الغلالغذائ بالتنسيق مع  ءية واتخاذ اإلجراءات لمنع الغش فيها وا 

 الجهات الحكومية المختصة.
( على " مراقبة األوزان والمكاييل والمقاييس ودمغها ووزن ما يباع بالجملة في 15/16نصت المادة رقم ) .5

 األسواق العامة.
( والمادة رقم 2باالستناد إلى المادة رقم ) 1998طق الهيئات المحلية لعام صدور نظام المسالخ في منا .6

 . 1997( من قانون الهيئات المحلية 15)
يتبين لنا أن  1997وبعد االطلع على المواد القانونية والنظام الخاص بالمسالخ من قانون الهيئات المحلية للعام 

بما يتوافق ، خاصة بإدارة وتنظيم عمل المسالخوالفنية التفصيلية الالنظام ال يغطي كافة الشروط الصحية والبيئية 
، مما قد يؤثر تتوفر في المسالخ والعاملين فيها أنوالشروط الصحية المطلوبة والشروط البيئية والفنية التي يجب 

في على صحة المواطن بشكل مباشر جراء عدم فرض وتطبيق الشروط الصحية والفنية في المسالخ البلدية 
 ونذكر فيما يليوالتي أشارت اليها وزارة الزراعة في نموذج )زيارة رقابية لمسلخ مواشي( ، حليةمختلف الهيئات الم

المذبح، مصدر المياه، المغاسل والمشارب، السقف، األبواب )التفصيلية والمعايير الشروط هذه مجموعة من 
، مع العلم أنه (، الخ،، نقاط فحص اللحمعة الذبح والسلخ، الذبح والتعليق، قا منطقةوالممرات، البناء، الحظائر، 

 .كما سيظهر في متن التقرير من قبل وزارة الزراعةعلى المسالخ ال يتم الرقابة على تطبيق تلك الشروط 
 

 1998قدم النظام الخاص بالمسالخ في الهيئات المحلية رقم  .1.2.1.3
 ما يتعلقوعدم مواكبته للتطورات في إلى قدم النظام مما يشير 1998ا أن النظام معتمد في العام حيث يتبن لن

، باإلضافة إلى انخفاض الرسوم المفروضة على عمليات الذبح والغرامات معايير واالشتراطات اللزمة لذلكالب
بحق المخالفين، مما يشكل عبء على الهيئات المحلية فيما يتعلق بقدرة المسالخ على تغطية التزاماتها تجاه تنظيم 

أصحاب الملحم في الذبح داخل تلك  إلزامتلك المسالخ، وانعكاس ذلك على ضعف فاعلية الهيئات في  عمل
 .نعكس على صحة المواطن نتيجة لذلكمة، مما قد ياالمسالخ، والتي تفتقر إلى بعض شروط الصحة والسلمة الع
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  علق بالمسالخ واللحومفيما يت الصحة العامة على حول الجهة المسؤولة عن الرقابة التداخل .1.2.2
قانون الهيئات 

 حماية المستهلك قانون الزراعة قانون الصحة العامة المحلية

نصت المادة رقم 
/أ( على 15/9)

"اتخاذ جميع 
االحتياطات 
واإلجراءات 

الالزمة 
للمحافظة على 

  .الصحة العامة

يحظر تداول ( 18( ادةمأوال: 
 األغذية إذا:

كانت مخالفة للمواصفات  .1
شروط المحددة من وال

 قبل الوزارة. 
وقع بها غش على نحو  .2

 يغير من طبيعتها. 
كانت غير صالحة  .3

لالستهالك اآلدمي، أو 
 .ضارة بصحة اإلنسان

ثانيا: نموذج الشروط 
الصحية والبيئية لترخيص 

 .مسلخ األبقار واألغنام

( لسنة 14قرار بقانون رقم )( من 9مادة )
 م2018

( لسنة 2رقم ) زراعةقانون ال بشأن تعديل
( من 72المادة ) تعدل، م وتعديالته2003

 :لى النحو التالي، لتصبح عالقانون األصلي
يحق للطبيب البيطري المختص دخول 
أماكن إعداد وتجهيز وعرض وبيع لحوم 
الحيوانات والدواجن واألسماك ومنتجاتها، 
واألماكن المخصصة لحفظها وتخزينها 
وتصنيعها وتصنيع مخلفاتها، للتحقق من 
الشروط الصحية البيطرية في هذه األماكن، 

ستهالك وصالحية األصناف المذكورة لال
 .اآلدمي

المزود  ن يكو (10 مادة
النهائي مسؤواًل عن الضرر 
الناجم عن استخدام أو 
استهالك المنتج المحلي أو 
المستورد الذي ال تتوافر فيه 
شروط السالمة أو الصحة 
للمستهلك أو عدم االلتزام 
بالضمانات المعلن عنها أو 
المتفق عليها، ما لم يثبت 

ثبت هوية من زوده بالمنتج وأ
كذلك عدم مسؤوليته عن 

 .الضرر الناجم

المحافظة على الصحة العامة كل جهة  إلىيتضح لنا من خلل االطلع على المواد القانونية أعله والتي أشارت 
الجهات في الرقابة على الصحة العامة فيما يتعلق  أعمال، مما يؤكد على التداخل في حسب اختصاصها

 :، حيث تبين لنا من خلل التدقيقأحياناة العمل بالمسالخ واللحوم وازدواجي
 في بعض تقاريرهاقيام مفتشي بلدية نابلس بالرقابة على الصحة العامة وفحص صلحية اللحوم  .1
 طبيعة الفحص اسم الملحمة التاريخ ت
 فحص لحوم (ن ز. ل. ل.) 26/10/2016 1
 الصحة العامة عدم الذبح داخل المزرعة حفاظا على م()مزرعة  05/10/2017 2
( بالرقابة على الصحة العامة وصحة البيئة من خلل / نابلسقيام مفتشي وزارة االقتصاد )حماية المستهلك .2

 التقارير التي تم تزويد الديوان بها.
 طبيعة الفحص اسم الملحمة التاريخ ت
 الحية اللحومتتعلق بفحص صمالحظات  )ت(ملحمة  05/09/2017 1
 إتالف لحوم بسبب وجود عالمات تلف ص( ر. خ. )ج. 05/09/2017 2
 لحوم طازجة غير صالحة إتالف ش( أ. و. )ت. 05/09/2017 3

 1.15بند في والمعد والمعتمد من قبل وزارة االقتصاد  دليل إجراءات مفتشي حماية المستهلككما تم اإلشارة في 
 .لى الرقابة على األمور الصحية وطرق التخزين وسحب العيناتإ

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=48689&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A14461_72#A14461_72
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A14461_72#A14461_72
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بالرقابة على الصحة العامة وصحة البيئة من خلل التقارير التي تم تزويد  / نابلسيام مفتشي وزارة الصحةق .3
، ونموذج ، وقيام الوزارة باعتماد نموذج الشروط الصحية والبيئية لترخيص مسلخ األبقار واألغنامالديوان بها

 .الشروط الصحية الواجب توافرها في الملحم
بالرقابة على الصحة العامة وصحة البيئة من خلل لجنة السلمة  بالمديريات الزراعة قيام مفتشي وزارة .4

رير المحولة لها من قبل ، والتقاالطلب منهم من قبل الضابطة الجمركية أوالعامة وفي حال ورود شكوى 
 .و الجهات ذات العلقةالبلدية أ

ومنذ ذلك التاريخ ال  17/09/2011فيت بتاريخ وحيدة لمفتش الصحة في بلدية سلكما تبين لنا وجود زيارة  .5
 يوجد أي تقارير تخص زيارات تفقدية للمسلخ البلدي.

ذا  .6 كما أن الجوالت التفتيشية لقسم صحة البيئة في مديرية صحة سلفيت لم تظهر تفاصيل عملية الفحص وا 
جوالت تفقدية للمسالخ ية بيطرة سلفيت لم تقوم بال، ويذكر أن مدير  أمكان تم فحص االشتراطات الصحية 

 .(2018) طوال فترة نطاق التدقيق
مما يؤكد هنا أن التداخل في التشريعات وتشابه الصلحيات جعل من تلك الجهات تعتمد على بعضها في 
ممارسة دور الرقابة على الصحة العامة فيما يتعلق بالمسالخ اللحوم، مما نتج عنه عدم قيام أي من تلك الجهات 

 نتيجة لذلك التداخل والتشابه. بذلك الدور 
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 فيما يتعلق بالمسالخ واللحوم مكافحة األوبئةحول الجهة المسؤولة عن  التداخل .1.2.3
 قانون الزراعة قانون الصحة العامة قانون الهيئات المحلية ت
نصت المادة رقم  

/أ( على "اتخاذ 15/9)
جميع االحتياطات 
واإلجراءات الالزمة 

على الصحة  للمحافظة
العامة ومنع تفشي 

 األوبئة بين الناس".
 

منع  فبهد( 15) مادة
انتقال األمراض 

فلسطين  الوبائية من
ليها يجوز للوزارة  وا 
بالتنسيق مع الجهات 

عزل  .3المعنية: 
 الحيوانات ومراقبتها.

 

 حكام التالية:األالوزير إصدار القرارات الالزمة لتنفيذ  ( على66) مادة
مراض المعدية أو الوبائية وطرق الوقاية منها تعيين األ .1

 واالحتياجات الالزمة لمنع انتشارها.
اإلجراءات الواجبة لضبط الحيوانات المصابة ومعالجتها أو ذبحها  .2

 أو إعدامها.
تكليف أصحاب الحيوانات أو مربيها أو حائزيها أو حراسها أو  .3

عمليات مالحظيها الحضور في الزمان والمكان المحددين إلجراء 
 التسجيل أو الحقن أو التطهير. 

 تحصين وتطهير الحيوانات وحظائرها في مواعيد دورية.  .4
عن أي منطقة موبوءة بالمرض واتخاذ التدابير الواجبة  اإلعالن .5

 بشأنها. 
 عزل وحجر الحيوانات المريضة.  تنظيم .6
األمراض المشتركة بين اإلنسان والحيوان أو بين الحيوان  تحديد .7

وطرق مكافحتها والتخلص منها بالتنسيق مع الجهات  والحيوان
 .األخرى ذات الصلة

تعد الوزارة نظامًا خاصًا يصدره مجلس الوزراء ينظم إجراءات  (67 مادة
الحجر البيطري للتحقق من سالمتها، وضبط الحيوانات المخالفة 

 وظروف وشروط إدخالها وتصدريها أو إعادتها إلى مصدرها 
ل االطلع على المواد القانونية أعله مدى التضارب بين تلك المؤسسات في تحديد دور كل نا من خلليتبين 

تقوم بها كل جهة فيما  ويتضح ذلك من خلل األعمال التي، والملحمجهة بمكافحة األوبئة فيما يتعلق بالمسالخ 
تفادي التضارب في لذا يقتضي على الجهات ذات االختصاص تحديد دور كل جهة بشكل محدد ليخص ذلك، 

، حيث وتفاديا لتعدد الجهات التي تمارس أعمال الرقابة على المسالخ فيما يتعلق بمكافحة األوبئةأعمال الجهات 
  لم يتضح لنا دور كل جهة بشكل واضح من خلل الجوالت التي تقوم بها.
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 تعلق بالمسالخ واللحومفيما ي على الدمغ للحيواناتحول الجهة المسؤولة عن الرقابة  التداخل .1.2.4
 حماية المستهلك قانون الزراعة قانون الهيئات المحلية ت
( على 15/16نصت المادة رقم ) 

مراقبة األوزان والمكاييل "
والمقاييس ودمغها ووزن ما يباع 

 بالجملة في األسواق العامة.

ال يجوز ذبح أو سلخ الحيوانات أو الدواجن من أجل ( 71) مادة
االتجار بها إال من قبل الطبيب البيطري المختص بيع لحومها و 

وتدمغ بختم خاص معتمد من الجهة التابع لها، ويجري إعدام 
 .الذبائح غير الصالحة بمعرفة الطبيب البيطري المذكور

التأكد من وجود 
المسلخ  أختام

طبيب  وبإشراف
 بيطري 

دمغ الحيوانات وختمها والرقابة على ذلك، أشارت إلى يتضح لنا من خلل االطلع على المواد القانونية أعله والتي 
فيما يتعلق بالمسالخ  ذلككل جهة حسب اختصاصها، مما يؤكد على التداخل في أعمال الجهات في الرقابة على  في

 واللحوم وازدواجية العمل أحيانا، حيث تبين لنا من خلل التدقيق:
من خلل جميع التقارير التي تم تزويد الديوان  ختم اللحومدمغ و بالرقابة على  الهيئات المحليةقيام مفتشي  .1

 .2018-2017خلل األعوام  بها
 5.15تم اإلشارة في دليل إجراءات مفتشي حماية المستهلك والمعد والمعتمد من قبل وزارة االقتصاد في بند  .2

 .ري التأكد من وجود أختام المسلخ وبإشراف طبيب بيط إلىفي الرقابة على محال اللحوم 
إلى  والصادر عن وزارة الزراعة ووزارة الصحة اإلشارة في نموذج الشروط الصحية الواجب توافرها في الملحم .3

ذلك بشكل غير مباشر، من خلل الرقابة والتأكد من عدم الذبح في المحل وااللتزام بتعليمات دائرة المسالخ 
 فيما يخص اللحوم. 

 
 فيما يتعلق بالمسالخ واللحوم بة على األوزان والمكاييلحول الجهة المسؤولة عن الرقا التداخل .1.2.5

 قانون حماية المستهلك قانون الهيئات المحلية ت
نصت المادة رقم  

( على " مراقبة 15/16)
األوزان والمكاييل 
والمقاييس ودمغها ووزن 
ما يباع بالجملة في 

 األسواق العامة.

ع والتخزين والعرض والبيع وكذلك في وسائل يحظر االحتفاظ في مواقع اإلنتاج والصن( 8مادة )
نقل البضائع واألسواق والمرابض والمسالخ بالمنتجات أو األدوات أو اآلالت التي تمكن من 

أو المكاييل غير المعتمدة من اآلالت غير الصحيحة المعدة  الموازين-1غش السلع، بما فيها: 
أو المنتهية أو غير المطابقة  المغشوشة أو الفاسدة السلع-2لوزن السلع أو كيلها. 

التي ال تتمتع بسالمة التداول القانوني في بلد المنشأ أو جهة  السلع-3للمواصفات المعتمدة. 
 .المنشأ وفقًا لما توصي به الجهات المختصة

في كل  يتضح لنا من خلل االطلع على المواد القانونية أعله والتي أشارت إلى الرقابة على األوزان والمكاييل،
جهة حسب اختصاصها، مما يؤكد على التداخل في أعمال الجهات في الرقابة على ذلك فيما يتعلق بالمسالخ 

ازين واألكيال هي و نا أن من يقوم بالرقابة على المومن خلل التدقيق تبين لواللحوم وازدواجية العمل أحيانا، 
 داخل.دم مراعاة األنظمة المعتمدة لهذا التحماية المستهلك، مما يؤكد على التداخل في الصلحيات وع
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الديوان الى وجود تداخل وتضارب في أعمال تلك الجهات فيما بينها، مما ينعكس على تعيين املفتشين  يستنتج

لضغط على الجهات التي تمارس هذه األدوار والجهات التي يتم التدقيق عليها، وأثر ذلك افي كل جهة وتخفيف 

، وهو ما تم اإلشارة اليه في االستراتيجية الوطنية لسالمة األغذية عمليات الرقابة والتفتيش ةفي فعالية وكفاء

، بالرغم من سالمة األغذية وضعف التنسيق فيما بينهامن تعدد الجهات الحكومية الرقابية على مواضيع 

يتم االعتماد عليها فقط وجود لجنة السوق ولجنة السالمة العامة في املحافظات اال أن عملها غير منظم وال 

إلجراء تلك الجوالت، وانما يتم القيام بالجوالت من خاللها أحيانا وأيضا من خالل كل جهة مختصة بشكل 

 .منفصل

 
ينعكس على الناتج عن التداخل في التشريعات املنظمة ألعمال الرقابة على املسالخ واللحوم إن األثر املحتمل 

تفتيش وتضاربها في بعض األحيان وما ينتج عنه اعتماد بعضها على تقارير التداخل في عمليات الرقابة وال

، وعدم الهيئات املحليةالجهات األخرى كما يحدث من قبل وزارة الزراعة واعتمادها على تقارير املفتشين في 

ة رغم من كونها الجهة املختصة بوضع النظام الخاص باملسالخ واالشتراطات الخاصلجوالت بالقيامها با

املخاطر الناجمة بالرقابة عليها، مما قد ينعكس على فعالية عمليات الرقابة والتفتيش على املسالخ واملالحم، و 

 ((.12عن عملية ذبح الحيوانات خارج املسلخ كما ظهر في متن التقرير )اللمحة العامة ص )
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 الثالثالفصل 
 ةالثالثالنتيجة  

 

ضعف فاعلية الجراءات الرقابية من 

قبل الجهات ذات االختصاص على 

 للمواش ي املسلخ البلدي
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 فاعلية اإلجراءات الرقابية من قبل الجهات ذات االختصاص على المسلخ البلدي  ضعف .3
يقع على عاتق العديد من الجهات القيام بعملية الرقابة على عمل المسالخ في منطقة الهيئة المحلية كل حسب 

أو التنسيق فيما  و وزارة الزراعةوزارة الصحة أو المحلية أو وزارة الحكم المحلي أ ئةاختصاصه سواء من قبل الهي
التي تنظم  التشريعات، حيث أشارت بينها من خلل لجنة الصحة والسلمة العامة المشكلة من قبل المحافظة

المسلخ، باإلضافة الى لى الدور الذي يقع على عاتق كل منها فيما يتعلق بالرقابة على أعمال تلك المؤسسات إ
 ر المنطقية وفقا لما يلي:يدور كل جهة وفقا للمعاي

 المعيار المنبثق النص التشريع الجهة ت

 عةاوزارة الزر  1

قانون وزارة 
( 2الزراعة)

 م.2003لسنة 

تعد الوزارة نظامًا خاصًا بالمسالخ يصدره ( 70مادة رقم )
الفنية مجلس الوزراء على أن يتضمن الشروط والمواصفات 

الخاصة بإنشاء المسالخ، وتأهيل القائم منها، والشروط 
الصحية لعملية الذبح وحفظ اللحوم ونقلها ومواصفات 
الذبيحة وأدوات الذبح، والشروط الالزم توافرها في الجزارين 

 بالذبيحة المجازين بالذبح، وأية شروط أخرى تتعلق

دور وزارة الزراعة في 
وضع االشتراطات الالزمة 

لمواصفات الفنية الخاصة وا
 بإنشاء المسالخ

 
الدليل التطبيقي للممارسات الجيدة لصناعة اللحوم منظمة 

ال بد أن تلعب الحكومات دورًا : الفاواألغذية والزراعة "
 رئيسيًا في مجال الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتها.

2 
وزارة الحكم 
 المحلي

قانون الهيئات 
 1997المحلية 

( رسم السياسة العامة المقررة ألعمال مجالس 2رقم ) مادة
الهيئات المحلية الفلسطينية واالشراف على وظائف 

 واختصاصات هذه المجالس

فعالية وكفاءة اإلجراءات 
المتخذة من قبل الوزارة 

والرقابة على  لألشراف
المحلية في  الهيئاتأعمال 

 الرقابة على المسلخ

3 
الهيئة 
 المحلية

يئات قانون اله
 1997المحلية 

د( إنشاء المسالخ وتنظيمها  /ج،9/أ/15) المادة رقم
وفحص الحيوانات والدواجن المعدة للذبح واتخاذ االحتياطات 
لمنع اصابتها باألمراض وتعيين مواقع لبيعها ومراقبة ذبحها 

 وتصريف بقاياها

انشاء المسالخ وتنظيم 
 اعمالها واالشراف عليها

 وزارة الصحة 4
الصحة  قانون 

( 20العامة رقم)
 م2004لسنة 

وضع األنظمة واللوائح الخاصة ("10( البند رقم)2المادة )
فعالية وكفاءة اإلجراءات  .لسالمة الغذاء

الرقابة على المتخذة في 
الشروط الصحية في 

 المسالخ

تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية  (32مادة )
المة والصحة المهنية في الشروط الالزمة لتوفر وسائل الس

 أماكن العمل، وآلية التفتيش المتواصل عليها.

أن تقوم لجنة السالمة العامة بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بالرقابة على  معيار منطقي  المحافظة 5
 المسالخ تفاديا للتضارب والتداخل في أعمالها
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فاعلية االجراءات الرقابية والجوالت التفتيشية التي تقوم بها طواقم تبين من خلل التدقيق وجود ضعف في حيث 
الجهات ذات االختصاص والتي تشرف على المسالخ بشكل مباشر أو غير مباشر، ويرجع السبب في ذلك لغياب 
التنسيق ما بين هذه الجهات وعدم وجود خطط وسياسات واضحة بشأن الرقابة على المسالخ من قبل الجهات 

بفاعلية وكفاءة قبل ادارة المسالخ في ممارسة أعمالها  واضح من ضعفوجود  إلى الختصاص، مما أدىذات ا
لى هذه ن إوقد توصل الديوامع االنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها فيما يخص عمل المسالخ،  وبما يتوافق

 :التالية المالحظاتالنتيجة من خالل مجموعة من 
 

 :المسالخ البلديةوزارة الحكم المحلي في الرقابة على  ضعف فاعلية إجراءات .3.1
رسم السياسة العامة المقررة ألعمال مجالس الهيئات المحلية  يقع على عاتق وزارة الحكم المحلي ممثلة بمديرياتها

دقيق لم يتضح لدينا قيام ، إال أنه ومن خلل التعلى وظائف واختصاصات هذه المجالس واإلشرافالفلسطينية 
عدم وجود أي من خلل  البلدياتعلى المسلخ البلدي في  واإلشرافبدورها في ذلك فيما يتعلق بالرقابة  مديرياتال

، مما قد ينعكس على الفعالية في عمل المسلخ في تنفيذ 2018-2016خلل األعوام  ةلخ البلدياتقارير عن المس
 .المواطنصحة تم وفقا لألصول والحفاظ على عمليات الذبح ت أنلضمان وااللتزام بالشروط الفنية والصحية 

 :ةلخ البلدياالمسفي الرقابة على  ضعف فاعلية إجراءات البلديات .3.2
المسالخ وتنظيمها وفحص الحيوانات المعدة للذبح واتخاذ االحتياطات لمنع إنشاء  البلدياتيقع على عاتق 

 ما يلي: نه تبين لنا إال أ ،اياهاباألمراض وتعيين مواقع لبيعها ومراقبة ذبحها وتصريف بق إصابتها
  لتأكد من لعلى أعمال المسلخ البلدي  لتوصيات التقارير المعدةمتابعة عمليات  بإجراء بلدية نابلسعدم قيام

االكتفاء بتقارير  يتم حيث، كفاءة وفعالية اإلجراءات التي تتم في المسلخ ومدى االلتزام باالشتراطات الصحية
عام كامل  في المسلخ إلعداد الكشف التجميعي لعدد ونوع الذبائح التي تتم خلل مدة الطبيب البيطري المقيم

لية الصرف قبل وحدة الرقابة الداخلية حول آ تبين لنا وجود بعض التقارير من كما، جل اإلحصائيات فقطمن أ
قارير لعدم االلتزام  يوجد أي أثر لتلك الترض الواقع الاالشتراطات الصحية، اال أنه على أفي المسلخ وحول 

 : مثلة من تلك التقاريرأنذكر بالتوصيات الصادرة من هذه التقارير 
 التاريخ الموضوع ت
 26/03/2019 زيارة قسم المسلخ 1
 06/09/2018 زيارة تفقدية للمسلخ البلدي 2
 16/07/2018 الراي في موضوع ذبائح المسلخ البلدي 3
 25/03/2018 المسلخ البلدي 4
 14/01/2019 راح لتغطية خسائر المسلخ البلدياقت 5
 13/09/2018 مكافآت السالخين 6
 14/07/2018 6/2018ذبائح المسلخ البلدي  7
 22/03/2018 تدقيق صرفيات األجور في المسلخ البلدي 8
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  ة على في الرقابة يلخ بختم التاريخ على الذبائح مما ينعكس على قدرة الجهات الرقاباالمسجميع عدم قيام
 ما يتعلق باللحومفي المقاييسو  معايير مؤسسة المواصفاتفقد أشارت  ،صلحية اللحوم وفترة صلحية اللحوم

( أيام من تاريخ الذبح، إال أن عدم وجود التاريخ في الختم ال 7لى أن فترة صلحية تلك اللحوم )إ الطازجة
 من تحديد هذه الفترة.أي جهة رقابية  ُيمكن

  خلل  المسلخ يالطبيب البيطري ف تواجدعدم  بلدية نابلسلل فحص كشف دوام موظفي مسلخ من ختبين لنا
غياب الفحص لى مما قد يؤدي إ ،والتي يتم فيها توزيع اللحوم على محلت القصابين الدوام الصباحي فترة

 توزيعها على الملحم.و إخراجها من الثلجات  عندعلى اللحوم 
 نابلس في متابعة دوام موظفي المسلخ البلدي، حيث تبين لفريق الديوان ان  بلدية ضعف فاعلية إجراءات

ساعات،  3موظفي المسلخ البلدي يقومون بالدوام على فترتين صباحية ومسائية، تشمل كل فترة منهما مدة 
سلخ ، كما أن موظفي مويتم توزيعها على موظفي المسلخ دون االلتزام بساعات الدوام المعتمدة وفقا لألصول

ساعة  3.5والخليل  ساعات فقط 3مسلخ بلدية أريحا  ، وموظفوبلدية بيت جاال يقومون بالدوام ساعتين فقط
 . فقط

  بإجراء عمليات متابعة دورية على أعمال  كل من البلديات )طولكرم وبلدية بيت جاال وأريحا والخليل(عدم قيام
، تي تتم في المسلخ ومدى االلتزام باالشتراطات الصحيةالمسلخ البلدي للتأكد من كفاءة وفعالية اإلجراءات ال

االكتفاء بتقارير الطبيب البيطري المقيم في المسلخ إلعداد الكشف التجميعي لعدد ونوع الذبائح التي  حيث يتم
الطبيب معين من قبل الضامن للمسلخ  أنعام كامل من أجل اإلحصائيات فقط )مع العلم  تتم خلل مدة
 (.(سلفيت) لبلديةوليس من قبل ا

  هم القصابين أنفسهم والذين يمكن  سلفيتتبين لنا من خلل التدقيق أن من يقوم بأعمال الذبح في مسلخ بلدية
أن يستغلوا عدم تواجد الطبيب البيطري )الطبيب غير مقيم( وتتم أعمال الذبح دون إشراف الطبيب البيطري 

 روط الصحة والسلمة العامة للمواطن.وبالتالي احتمالية وصول لحوم ال تتوفر فيها ش
 

 في الرقابة على المسالخ: الصحةإجراءات وزارة  غياب .3.3
في  ةلخ البلدياباإلشراف والمتابعة على المسالصحة  لتدقيق عدم قيام مديرياتالحظ فريق الديوان من خلل ا

وفق المواشي في لخ امس الصحة بإجراء جوالت تفتيشية على معظم المحافظات، حيث تبين عدم قيام مديريات
الشروط الصحية والبيئية لترخيص  بإصدار نموذج الصحة بالرغم من قيام وزارةمعايير وشروط السلمة الصحية 

 . قد تكون غير صالحة للستهلك البشري  لحوم وجود احتمالية إلى يؤديقد مما  مسلخ األبقار واألغنام،
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 لرقابة على المسالخفي ا الزراعةضعف فاعلية إجراءات وزارة  .3.4
نظام للمسالخ ووضع االشتراطات الفنية لذلك يؤكد  بإنشاءوزارة الزراعة الحق  بإعطاءقيام المشرع الفلسطيني  إن

( 2( من قانون الزراعة رقم )70المتخصصة في ذلك وهذا ما أكدت عليه المادة رقم )على أن الوزارة هي الجهة 
بالمسالخ يصدره مجلس الوزراء على أن يتضمن الشروط والمواصفات  تعد الوزارة نظامًا خاصاً " 2003لسنة 

الفنية الخاصة بإنشاء المسالخ، وتأهيل القائم منها، والشروط الصحية لعملية الذبح وحفظ اللحوم ونقلها 
 تتعلقومواصفات الذبيحة وأدوات الذبح، والشروط اللزم توافرها في الجزارين المجازين بالذبح، وأية شروط أخرى 

 ."بالذبيحة
ات المقدمة من قبل وزارة رية والنماذج المتعلقة بالخدمايبإعداد واعتماد دليل اإلجراءات المعالوزارة  تاموقد ق 

جراءات الرقابة البيطرية على  والذي تضمن في محتواه 2014لسنة  الزراعة نموذج زيارة رقابية لمسلخ مواشي، وا 
ات المسؤولة تنفيذ تعليمات الدليل والنماذج الصادرة عنه كل حسب ، والذي يقع على عاتق الجهالمسالخ

 .اختصاصه
بالقيام  ،وائر البيطرة في المحافظاتوزارة الزراعة ممثلة بدظهر لفريق التدقيق قيام لم يإال أنه ومن خلل التدقيق 

ات والنماذج التي أقرتها وزارة والرقابة على مدى التزام الجهات ذات العلقة بتطبيق التعليمات واإلجراء باإلشراف
وتكتفي بالتقارير المرسلة من قبل ، للمواشي ةلخ البلدياأي دور في الرقابة على أعمال المسلها  وليسالزراعة، 

لم يظهر لدينا قيام الوزارة باتخاذ أي إجراءات المسلخ البلدي بعدد الذبائح التي تتم في المسلخ بشكل يومي، ولكن 
 .حول ذلك

 
واالشراف على  الرقابةأعمال ب القيام يقع على عاتقهابين الجهات ذات العالقة والتي  الفعالتنسيق ال غياب نستنتج

، حيث يخضع املسلخ البلدي في املحافظة حسب املعايير املعتمدة في هذه الشماليةحافظة املاملسلخ البلدي في 

التنسيق  غيابن لفريق الديوان ي، حيث يتبالصحةووزارة الدراسة لكل من وزارة الحكم املحلي ووزارة الزراعة 

بسبب غياب دور لجنة السالمة العامة في  ال املسلخ البلدي كل حسب اختصاصهاملخطط له واملوثق ملتابعة اعم

، وعدم قيام أي جهة منها يتبين لنا وجود أي تقارير حول ذلك كما لماملحافظة فيما يتعلق بالرقابة على املسالخ 

 ، لى الشروط الصحية الصادرة عنها فيما يتعلق بالرقابة على املسالخبالرقابة ع
 

ارتفاع حاالت الذبح خارج املسالخ مما  هو احتماليةابة على املسالخ إن األثر املحتمل من ضعف فاعلية عملية الرق

ن تكون أأو  وبعد عملية الذبح، واحتمالية ان يكون بعضها مريضيؤكد على عدم فحص تلك الحيوانات قبل 

ال بعد فترة معينة، وغير لك من املخاطر الناجمة عن عملية ذبح الحيوانات خارج املسلخ محقونة بحقن تمنع ذبحها إ

 ((.12كما ظهر في متن التقرير )اللمحة العامة ص )
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ضعف فعالية الجراءات املتبعة من 

تعلق بتوفير قبل الهيئة املحلية فيما ي

االشتراطات الصحية والبيئية في 

 املواش ي  لخامس
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 المواشي لخابتوفير االشتراطات الصحية والبيئية في مسااللتزام  ضعف .4
يقع على عاتق الهيئات المحلية إنشاء المسالخ ضمن المواقع واألماكن التي يسمح النظام بها وفق المخطط 

حيث يجب على الهيئات  البلدي، البيئية والصحية المناسبة في المسلخ توفير الظروفو الهيكلي التابع للبلدية، 
ليها وزارة الزراعة في نموذج )زيارة رقابية والتي أشارت إ المحلية عند إنشاء المسالخ توفر االشتراطات الفنية

ه، المغاسل )المذبح، مصدر المياالتفصيلية والمعايير الشروط هذه مجموعة من  لمسلخ مواشي( ونذكر فيما يلي
والمشارب، السقف، األبواب والممرات، البناء، الحظائر، منطقة الذبح والتعليق، قاعة الذبح والسلخ، نقاط فحص 

 الخ،، ( غرفة الموظفين، المرافق األخرى،اللحم، غرفة التحفظ، ثلجات التبريد، 
لخ امسالالصحية والبيئية والفنية في  في توفير االشتراطات التدقيق وجود قصور من قبل البلدياتتبين لفريق حيث 

جراءات وزارة الزراعة بما ينسجم مع الشروط الصحية والبيئية  ة التي يجب المنطقيالدولية و والمعايير وفقا لنماذج وا 
الفنية االشتراطات  ملحظات حول فيما يلي، وبما يضمن صحة المواطن، حيث يظهر أن تتوافر في المسالخ

  :مسلخالالصحية في و 
 

 عدم تلبية الحظائر الموجودة في المسلخ للمتطلبات الفنية والصحية .4.1
على وجوب اإلتيان بالحيوانات المراد ذبحها إلى المسلخ قبل ثماني عشرة ساعة  1998نص نظام المسالخ لعام 

يق ، اال أنه من خلل التدقعلى األقل من موعد ذبحها وتحفظ في الحظائر المعدة لذلك وذلك لغرض المعاينة
 باتخاذ اإلجراءات اللزمة لضمان ذلك من خلل ما يلي: البلدياتتبين لنا عدم قيام 

  :الذبح عدم إبقاء الحيوانات لفترة الكافية في الحظائر قبل .4.1.1
( ساعة على األقل قبل عملية الذبح، 18لخ ال تقوم بإبقاء الحيوانات لفترة )امسالإدارة  أنتبين لفريق التدقيق حيث 

لى المسلخ دون االلتزام بمعايير نظام المسالخ المعتمد لدى الجهات ذات حها مباشرة بعد وصولها إيث يتم ذبح
في حال في المسلخ البلدي  مقارنة بعدد الذبائحد حظائر كافية تبين عدم وجو باإلضافة إلى ذلك فقد  االختصاص.
)بيت جاال، أريحا، بها حظائر،  وبعضها ال يوجد، )نابلس(على إبقاء الحيوانات في الحظائر عمل المسلخ 

 (، سلفيت، طولكرمالخليل
  عدم توفر حظائر خاصة بعزل المواشي السليمة عن المواشي المصابة: .4.1.2

عدم وجود حظائر خاصة بعزل الحيوانات السليمة عن الحيوانات المصابة في حال تبين من خلل التدقيق 
احتمالية السليمة، وبالتالي  الحيواناتلى المصابة إ مراض من الحيواناتل األوجدت، مما قد يؤدي الى انتقا

، )بلدية نابلس، بيت جاال، أريحا، الخليل، في حال انتقالها األمراضخطر اإلصابة بهذه تعرض المواطن ل
 .(، قلقيلية، سلفيتطولكرم
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 .2م20لخ ال تتجاوز مساحتها المسبعض الأن الحظيرة التابعة  .4.1.3
تي قام بها فريق التدقيق تبين صغر حجم الحضيرة التابعة لمسلخ بلدي سلفيت حيث ال من خلل الزيارة الميدانية ال

 وفي مسلخ بلدية طولكرم ال تتجاوز وهي مساحة غير كافية لحجز عجل واحد 2م20 اإلجماليةتتجاوز مساحتها 
 .2م25 مساحتها اإلجمالية وفي مسلخ بلدية قلقيلية ال تتجاوز، 2م30 مساحتها اإلجمالية

نما حظيرة موحدة. ال .4.1.4  يوجد حظيرة مخصصة لكل فئة من المواشي وا 
فقد تبين لفريق التدقيق وجود حظيرة واحدة فقط يتم إبقاء جميع أنواع المواشي فيها قبل الذبح، إذ من المفترض أن 

انات لحاق الضرر بين الحيو لتي يتم ذبحها، مما قد يؤدي إلى إالمواشي ا أنواعيكون هناك حظيرة لكل نوع من 
 .(، قلقيلية)بلدية نابلس، بيت جاال، أريحا، الخليل، طولكرم، سلفيت المختلفة أو نقل األمراض

 .عدم وجود سقف للحظيرة التي يتم وضع المواشي فيها قبل الذبح .4.1.5
مسقوفة وتتعرض مباشرة للعوامل الجوية المختلفة مما يعني في بعض المسالخ غير  الحظائرتبين لفريق التدقيق أن 

رض المواشي ألشعة الشمس المباشرة صيفًا ولألمطار والبرد شتاًء، مما يؤثر على صحة المواشي قبل ذبحها تع
مكانية تعرضها لألمراض والتي ينتقل جزء منها لإلنسان )بلدية نابلس، بيت جاال، أريحا، الخليل، طولكرم،  وا 

 .سلفيت(
 مالئمة.غير في بعض المسالخ  ائرالحظجوانب  .4.1.6

خلل الزيارة الميدانية لمسلخ بلدي سلفيت أن جوانب الحظيرة التابعة للمسلخ غير معزولة عن  تبين لنا من
الغربية والجنوبية للحظيرة مكونة من طبقة صخرية يمكن من خللها  الجوانبالمحيط الجانبي لها، حيث أن 

 لية تعرضها للخطر.تسرب الزواحف والقوارض لها وبالتالي وجود المواشي في بيئة غير مناسبة واحتما
 معالف ومشارب للمواشي.بعض المسالخ  حظائرال يتوفر في  .4.1.7
ر حيث أن الحيوانات وفي حال مبيتها بعض الحظائالتدقيق تبين لنا عدم توفر معالف ومشارب داخل  خللمن 

دية )بل ساعة تبقى بدون طعام وشراب مما قد يؤدي إلى نفوقها بسبب العطش أو الجوع 18في المسلخ لمدة 
 .(، قلقيليةنابلس، بيت جاال، أريحا، الخليل، طولكرم، سلفيت

  :في بعض المسالخ حظيرة المسلخآلية للتخلص من فضالت المواشي في عدم توفر  .4.1.8
آلية للتخلص من الفضلت الصلبة والسائلة والتي تصدر عن المواشي أثناء عدم وجود خلل التدقيق  منتبين 

أرضية الحضيرة ال يوجد بها ميل كافي لتوجيه الفضلت للمكان المراد التخلص من تواجدها في الحظيرة، كما أن 
 .(، قلقيلية)بلدية نابلس، بيت جاال، أريحا، الخليل، طولكرم، سلفيت الفضلت فيه
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 : لشروط الصحة والسالمة العامة لخاالمسبعض  مبانيعدم تلبية  .4.2
الصحية التي والشروط لمتابعة المتطلبات  للمسالخ البلدية الديوان من خلل الزيارة الميدانية التي قام بها فريق

 لخ تم تسجيل ما يلي:اأن تتوفر في المس يجب
 ة والسالمة العامةيعدم تلبية مبنى المذبح للشروط الفنية والصح .4.2.1

سياج، كما على الطريق العام دون وجود بوابات وأسوار تحيط مبنى المسلخ ودون توفر  ةلخ البلديامسقع معظم الت
فصل بين األماكن النظيفة والملوثة مما يزيد من مخاطر تلوث  اوال يوجد فيه ةلخ صغير االمس انيمببعض  أن

 .(، أريحا، بيت جاال، طولكرم)بلدية سلفيت اللحوم دون القدرة على كشف ذلك
 .الفنية األبواب والنوافذ ال تلبي االشتراطات .4.2.2
التلقائي واألبواب مصنوعة من  اإلغلقال يوجد بها خاصية  لخاالمسبعض الزيارة تبين أن األبواب في  خللمن 

مواد قابلة للصدأ، كما لم يتم تزويد النوافذ بمناخل لمنع دخول الحشرات والقوارض داخل مبنى المسلخ مما يساهم 
 .(، قلقيلية، طولكرم)بلدية سلفيتفي انتشار الميكروبات في اللحوم المذبوحة داخل المسلخ، 

 .ال تتناسب مع طبيعة العمل لخاالمسبعض لممرات في ا .4.2.3
لوحظ أن الممر المستخدم من الحضيرة وحتى مبنى المسلخ عريض ويصل عرضه في بعض النقاط ألكثر من  
لتلفي دوران المواشي للخلف أثناء نقلها من وذلك  ،سم 90أمتار ومن المفترض أال يزيد عرض الممر عن  3

، )بلدية سلفيت خ، وما ينتج عن ذلك من مخاطر على العمال والحيوانات داخل المسلخالحظيرة إلى مبنى المسل
 .(، قلقيليةطولكرم
 .عدم توفر منطقة تعقيم .4.2.4

المسلخ مما قد  إلىلخ على مكان مخصص لتعقيم أرجل القصابين والحيوانات التي تدخل امسبعض الحتوي ال ت 
 .(، قلقيليةطولكرم، )بلدية سلفيت يؤدي إلى احتمالية تلوث اللحوم

 عدم وجود غرفة خاصة باإلعدامات: .4.2.5
حيث تتواجد الذبائح التي حتوي على غرفة أو مكان خاص باإلعدامات بعض المسالخ ال تتبين لفريق التدقيق أن 

بحاجة إلى إعدام وغير صالحة للستهلك البشري مع تلك المعدة للستهلك قد يتسبب بانتقال األمراض أو 
لذبائح المعدمة إلى الذبائح السليمة وبالتالي تعرض صحة المواطن لخطر انتقال بعض األمراض له األوبئة من ا

 .(، قلقيلية)بلدية سلفيت، طولكرم، بيت جاال
 عدم وجود رمبة تحميل: .4.2.6
عدو وجود رمبة تحميل مبردة للحوم حيث تبين لفريق التدقيق  المسالخالزيارة الميدانية التي تمت إلى  خللمن 
)بلدية تحميل اللحوم من نفس الباب الذي تدخل منة المواشي قبل ذبحها وبالتالي تعرص اللحوم للملوثات  يتم

 .سلفيت، طولكرم(
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 عدم توفر مرافق عامة للمسلخ: .4.2.7
ومغاسل غرفة راحة للموظفين ومراحيض و داري مبنى إلخ )اتبين لفريق التدقيق عدم توفر مرافق عاملة للمس

أن يكون هاك مكان مخصص لتلك الخدمات وفقًا للشروط  المفترضإذ من أماكن استحمام( و الستخدام العاملين 
كما ال يوجد وحدات صحية منفصلة، وال يتوفر به خطوط مياه ساخنة الستحمام العاملين بعد االنتهاء ، الصحية

الية تلوث اللحوم وبالتالي احتم في بعض المسالخ، من العمل مما يؤثر على النظافة الشخصية للعاملين فيه
 .(قلقيلية ،)بلدية سلفيت، طولكرم

 السكك والكالليب في المسلخ ال توفر الشروط الصحية الفنية الالزمة: .4.2.8
لخ االمسبعض الموجودة في لخ تبين لنا أن الكلليب وبعض السكك االمس بعض من خلل الزيارة الميدانية لمبنى

لتنظيف والتعقيم، كما ال يوجد كلليب خاصة بالقلوب والكبد المكونة منها ليست سهلة ا الموادكما أن صدئة 
والرئة والطحال، وهذا يزيد من إمكانية تعرض اللحوم إلى التلوث بالصدأ وتسممها الناتج عن استخدام تلك 

 .(، قلقيلية)بلدية سلفيت، طولكرم، بيت جاال، أريحا، الخليلالمعدات، وانعكاس ذلك على صحة المواطن، 
 :الحيوانات قبل ذبحهافحص عدم  .4.2.9
إدخالها لمبنى لى المسلخ لحين الشاحنات التي تقلها من مزارعها إتبين لفريق التدقيق إبقاء الحيوانات في  حيث

فحص هذه الحيوانات قبل ذبحها للطبيب البيطري ل مما ال يعطي الفترة الزمنية الكافية، ف بعض المسالخ المسلخ
وتتم عملية  الفترة اللزمة في الحظائر ألغراض الفحص قبل الذبح، ايبقيهال وبعضها  ساعة قبل الذبح(، 18)

من مطاعيم وفترتها، وهذا به بح فقط، وال يوجد أي شهادات حول تلك الحيوانات تفيد بما تم حقنها ذالفحص بعد ال
 مسلخ حول ذلكلل مالكي المواشيو شهادات من قبل أال يظهر لدى طبيب المسلخ كونه ال يتم تقديم أي تقارير 

 .(، الخليل، بيت جاال، طولكرمبلدية سلفيتبلدية نابلس، )
 عدم عزل المنطقة الخاصة بالذبح عن منطقة التقطيع وغسل اللحوم. .4.2.10

لخ بفصل المنطقة الخاصة بالذبح عن منطقة التقطيع وغسل اللحوم امسبعض الالتدقيق عدم قيام إدارة  لفريقتبين 
وم ببقايا الذبح والسلخ والتقطيع، وهو مخالف لتعليمات وضوابط نظام المسالخ اختلط اللح قد يؤدي إلىمما 

، بلدية سلفيتبلدية نابلس، ) ، واحتمالية تعرض اللحوم للتلوث وانعكاس ذلك على صحة المواطن1998
 .(، قلقيلية، بيت جاالطولكرم

 دم وجود حاويات مغلقة للجلود:ع .4.2.11
لخ في مناطق ذبح وسلخ وتقطيع الحيوانات دون االمسبعض د في أرضية تبين لفريق التدقيق أنه يتم وضع الجلو 

وضعها في حاويات مقفلة، مما قد يؤدي إلى تلوث اللحوم، وانعكاس ذلك على صحة المواطن، خلفا للشروط 
 .(، قلقيلية، الخليل، أريحا، بيت جاال، طولكرم)بلدية سلفيت الصحية
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 في بعض المسالخ سعدم وجود غرفة خاصة لألطراف والرؤو  .4.2.12
تبين لفريق التدقيق عدم وجود غرفة خاصة لتنظيف األطراف والرؤوس حيث يتم ذلك في غرفة الذبح والسلخ 

 ، وانعكاس ذلك على صحة المواطناألمراضتلوث للحوم بالميكروبات وبعض  إلىاألمر الذي قد يؤدي  والتقطيع
 .(قلقيلية ،، بين جاال، طولكرم)بلدية سلفيت

 :في بعض المسالخ ود أماكن لفحص األحشاء والذبائح والفحص البيطري النهائيعدم وج .4.2.13
اللحوم خلفًا لمعايير السلمة عدم وجود مناطق منفصلة لفحص أحشاء الذبائح عن مناطق الذبح والسلخ وتقطيع 

في نفس ، كما أن منطقة فحص الذبيحة والفحص البيطري النهائي تتم 2م 2.44العامة وبمساحة ال تقل عن 
، )بلدية سلفيت المكان مما يعني تعرض اللحوم للملوثات والميكروبات، وانعكاس ذلك على صحة المواطن

 .(قلقيلية ،، بيت جاال، أريحاطولكرم
 النظافة في المسلخ ب ضعف االهتمام .4.2.14

ات النظافة مقومل او الهيئة المحلية الضامنمن قبل  اإلهمال لبعض المسالختبين من خلل الزيارة الميدانية 
، 1998 ونصوص المواد المقرة في نظام المسالخ للهيئات المحلية واشتراطات الصحةحسب معايير  المطلوبة
 .(قلقيلية ،، أريحا، بيت جاال، طولكرمسلفيت نابلس، )بلدية

 في المسلخ  ضعف إجراءات السالمة  .4.2.15
قوابس كهربائية فريق الديوان وجود  ، حيث الحظةالبلدي لخاالمسبعض  للعاملين فيوسائل األمان  غياب بعض

مما يؤثر على سلمة الموظف  ،واألسلك الكهربائية المكشوفة غير مزودة بأغطية المسلخ البلدي)أباريز( داخل 
داخل المسلخ البلدي، ويتعارض مع إجراءات السلمة العامة في المسالخ البلدية للحفاظ على حياة الموظف 

 .سلفيت( نابلس، )بلدية، مة لهوتوفير وسائل السلمة العا
  مخالف لبعض شروط الصحة والسالمة العامة لبعض المسالخالموقع الجغرافي  .4.2.16

المسلخ يقع في الجهة الغربية من البلدة وهو اتجاه  أنمن خلل زيارة مسلخ بلدي سلفيت تبين لفريق التدقيق 
وادي  بمحاذاةتصدر منه باتجاه البلدة، كما انه يقع  انتشار الروائح والملوثات التي قد إلىالرياح السائد مما يؤدي 

 .ناقل للمياه شتاًء مما قد يتسبب بتلوث المياه المنقولة عبر الوادي وبالتالي تلوث المياه الجوفية
ومن خلل زيارة مسلخ بلدي طولكرم تبين لفريق التدقيق أن المسلخ يقع في منطقة سكنية مخالفا بذلك شروط 

العامة إذ من الممكن أن تنتشر منه الملوثات والروائح، وانعكاس ذلك على صحة المواطن كون الصحة والسلمة 
 المسلخ ال يلتزم بمعظم متطلبات شروط الصحة والسلمة العامة كما يظهر في التقرير.

ضمن نطاق التجمعات السكانية القريبة وليس ضمن نطاق المناطق  وأريحا يقع مسلخ بلدية بيت جاالكما 
مكانية االمتداد السكاني العمراني يةصناعية التشغيلال ، حيث لم يتم األخذ بالحسبان التوسع المستقبلي له وا 

 اتجاهها، مما قد يسبب إزعاج للمواطنين والسكان خاصة من مخلفات هذه المسالخ وقد يسبب مكرهة صحية لهم.
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 :لخاالمسبعض عدم وجود ثالجات في  .4.2.17
لخ لحفظ اللحوم بعد عملية الذبح، ويتم نقل اللحوم والسقط والرؤوس االمسبعض عدم وجود ثلجات في مبنى 

واألرجل إلى محلت القصابين مباشرة بعد الذبح ودون ما يثبت الفصل بينها مما قد يؤدي في حاالت تأخر النقل 
 ،، أريحا، بيت جاال)بلدية سلفيت، طولكرمتلف اللحوم وانعكاس ذلك على صحة المواطن،  احتمالية إلى

 .(قلقيلية
 عدم استغالل وسائل الحفظ والتبريد وفقا لالشتراطات الصحية  .4.2.18

يد التشغيل، حيث بإبقاء الثلجات الموجودة في المسلخ ق بلدية نابلس مسلخن من خلل الفحص عدم قيام إدارة تبي
ا بأن الثلجات بحاجة إلى وقت كي علمال أثناء فترة الذبح، وأحيانا بعد االنتهاء من عملية الذبح، ال يتم تشغيلها إ

الناحية الصحية، وهذا قد يعني بقاء تصبح فيها درجة الحرارة متناسبة مع احتياجات الحفظ والتخزين للحوم من 
أعلى من الدرجة المسموحة لحفظ اللحوم مما قد يؤثر على صلحيتها اللحوم في الثلجات في درجات حرارة 

 .للستهلك اآلدمي
 

 لنقل اللحوم لخاللمسالمبردة التابعة السيارات  .4.2.19
يجب أن تنقل اللحوم بواسطة سيارات نقل خاصة تتوافر بها االشتراطات الصحية اللزمة مثل أن يكون البراد 

تكون  مقاوم لتأثيرات المطهرات وأنغير قابل للصدأ ويمكن تنظيفه بسهولة وأن يكون غير معدني لكي ال يكون 
عالية باإلضافة إلى وجود جهاز لقياس درجة الحرارة في خارج البراد، حيث وضح نظام وحدة التبريد ذات كفاءة 

المسالخ المعمول به انه ال يجوز نقل اللحوم بسيارات غير سيارات الهيئة المحلية التابع لها المسلخ  حيث الحظ 
ابعة للقصابين ة سيارات خاصة تبعض المسالخ ال يتوافر بها مثل هذه السيارات ويتم نقل اللحوم بواسط أنالديوان 

 .، بيت جاال(، قلقيلية)بلدية سلفيت، طولكرم وأصحاب بيع اللحوم
 الشهادات الصحية الممنوحة للعاملين داخل المسالخ .4.2.20

يجب على إدارة المسالخ العاملة في فلسطين عمل فحوصات طبية دورية لكل العاملين في المسالخ، وذلك لمنع 
حيث حددت بعض وحفاظا على صحة العاملين، وم، وحافظًا على سلمة األغذية، انتقال األمراض إلى اللح

االشتراطات الصحية المعمول بها )اشتراطات صحية من وزارة الزراعة والصحة( بأنه يجب عمل فحوصات دورية 
صات بعمل فحو  البلدياتومن خلل تدقيق الديوان فقد الحظ عدم قيام كل ستة شهور للعاملين في المسالخ، 

 .(، الخليل، أريحا)بلدية سلفيت، طولكرم، قلقيلية، بيت جاال لخادورية منتظمة للعاملين في المس
 مرخصين داخل المسالخالالذبح من قبل القصابين غير  .4.2.21

 لغياب العاملين في هذا المجال في مرخصينالالقصابين غير  البلدي من قبل بعض خلداخل المس الذبحيتم 
مما قد يزيد من بأنفسهم  وسلخها ء القصابين أصحاب الذبائح بإحضار حيواناتهم وذبحها، حيث يقوم هؤالالمسلخ

نهم ال يتم فحصهم صحيًا وال يلبسون ملبس تأثيرات الملوثات من قبلهم خاصة أ إلىاحتمالية تعرض هذه اللحوم 
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)بلدية سلفيت، قلقيلية، بيت  خاصة بالمسلخ وال يتبعون اإلجراءات الوقائية والصحية في التعامل مع الحيوانات
 .(، الخليل، أريحاجاال

هو  الهيئات املحلية في الرقابة على االشتراطات الصحية والبيئة في املسالخإن األثر املحتمل من ضعف فاعلية 

استهالك املواطن للحوم قد تكون غير صالحة لالستهالك اآلدمي بسبب تعرضها لألمراض واألوبئة نتيجة 

 ((.12كما ظهر في متن التقرير )اللمحة العامة ص ) ،ت الالزمة والنظافة في املسالخلغياب الفحوصا

 
 .لكل مسلخ ضمن منطقة الهيئة المحلية والسالمة والفنية الصحيةباالشتراطات  االلتزام( يوضح نسبة 1) والمحلق رقم 

االلتزام باالشتراطات الصحية  البلدية يوضح مدىصور تم أخذها من خالل زيارة طواقم الديوان للمسالخ  ( يوضح2والمحلق رقم )
 .والسالمة والفنية لكل مسلخ ضمن منطقة الهيئة المحلية
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 الخامسالفصل 
 الخامسةالنتيجة  

 

ضعف فاعلية الجراءات الرقابية 

من قبل الجهات )املواش ي( على املالحم 

 ذات االختصاص.
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 الرقابية على المالحم من قبل الجهات ذات االختصاص. اإلجراءاتضعف فاعلية  .5
ضرورة قيام الجهات ذات االختصاص  إلىمحلت بيع اللحوم آلية الرقابة على التي تحكم  التشريعات أشارتلقد 

م التي تباع للمواطن سليمة شتراطات الفنية والصحية لضمان أن اللحو رقابة على االلل، والتفتيشية بالجوالت الرقابية
 الملحميقع على عاتق العديد من الجهات القيام بعملية الرقابة على ، و صحيحةتخزينها بطريقة و ا هذبحو  فحصها ويتم

وزارة  أووزارة الزراعة  أووزارة الصحة  أوفي منطقة الهيئة المحلية كل حسب اختصاصه سواء من قبل الهيئة المحلية 
الدور الذي يقع على عاتق كل منها فيما يتعلق  إلىرت القوانين التي تنظم أعمال تلك المؤسسات ، حيث أشااالقتصاد

 :للتشريعات التي تنظم أعمالها كما يلي، وفقا الملحمبالرقابة على 
 المعيار المنبثق النص التشريع الجهة ت

وزارة  1
 الزرعة

قانون الزراعة 
وتعديالته  2003

2018 

( 1تضاف التعاريف التالية إلى المادة ) .2( 1ادة رقم )( تعدل الم2مادة ) .1
الطبيب البيطري المختص: الطبيب  :من القانون األصلي على النحو اآلتي

، والمكلف للقيام بمهمات رسمية )وزارة الزراعة( المعين من قبل الوزارة
 .تتعلق بالصحة الحيوانية أو الصحة العامة

المحافظة على الصحة الحيوانية والنباتية -3تقوم الوزارة بما يلي:  (2) ادةم .2
 -9 ومكافحة األمراض الحيوانية والنباتية والوبائية والمعدية والمشتركة.

المشاركة في الحفاظ على الصحة -10 .تعزيز األمن الغذائي الفلسطيني
 .العامة

يجوز ذبح أو سلخ الحيوانات أو الدواجن من أجل بيع لحومها  ال (71) مادة .3
بها إال من قبل الطبيب البيطري المختص وتدمغ بختم خاص معتمد  واالتجار

من الجهة التابع لها، ويجري إعدام الذبائح غير الصالحة بمعرفة الطبيب 
  .البيطري المذكور

 م2018( لسنة 14قرار بقانون رقم )( من 9مادة ) .4
المادة  تعدل، م وتعديالته2003( لسنة 2رقم ) زراعةقانون ال بشأن تعديل

 :، لتصبح على النحو التالي( من القانون األصلي72)
خول أماكن إعداد وتجهيز وعرض وبيع يحق للطبيب البيطري المختص د

لحوم الحيوانات والدواجن واألسماك ومنتجاتها، واألماكن المخصصة لحفظها 
وتخزينها وتصنيعها وتصنيع مخلفاتها، للتحقق من الشروط الصحية 

 .البيطرية في هذه األماكن، وصالحية األصناف المذكورة لالستهالك اآلدمي

دور وزارة الزراعة في وضع 
شتراطات الالزمة اال

لفنية الخاصة والمواصفات ا
بالرقابة على اللحوم، ووضع 
الضوابط الالزمة لضمان 

 تطبيقها

الهيئة  2
 المحلية

قانون الهيئات 
 1997المحلية 

/أ( على "اتخاذ جميع االحتياطات واإلجراءات 15/9نصت المادة رقم ) .1
 بين الناس".الالزمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي األوبئة 

/د( على "مراقبة الخبز واللحوم واألسماك والفواكه 15/9نصت المادة رقم ) .2
والخضروات وغيرها من المواد الغذائية واتخاذ اإلجراءات لمنع الغش فيها 

تالف الفاسد منها وتحديد أسعارها ومكافحة الغال بالتنسيق مع الجهات  ءوا 
 الحكومية المختصة.

على " مراقبة األوزان والمكاييل والمقاييس  (15/16نصت المادة رقم ) .3
 ودمغها ووزن ما يباع بالجملة في األسواق العامة.

 

3 
وزارة 
 االقتصاد

من قانون حماية 
( 21) رقم المستهلك
 م.2005لسنة 

يحظر االحتفاظ في مواقع اإلنتاج والصنع والتخزين والعرض ( 8المادة ) .1
سواق والمرابض والمسالخ نقل البضائع واأل وسائلوالبيع وكذلك في 

-1بالمنتجات أو األدوات أو اآلالت التي تمكن من غش السلع، بما فيها
الموازين أو المكاييل غير المعتمدة من اآلالت غير الصحيحة المعدة لوزن 

الرقابة على الشروط الفنية 
والصحية في المالحم يما 
 يضمن حماية المستهلك

واإلجراءات المتخذة لضمان 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=48689&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A14461_72#A14461_72
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A14461_72#A14461_72
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السلع المغشوشة أو الفاسدة أو المنتهية أو غير -2 السلع أو كيلها
 المطابقة للمواصفات 

د النهائي مسؤواًل عن الضرر الناجم عن استخدام أو يكون المزو (10) مادة .2
استهالك المنتج المحلي أو المستورد الذي ال تتوافر فيه شروط السالمة أو 
الصحة للمستهلك أو عدم االلتزام بالضمانات المعلن عنها أو المتفق عليها، 
ما لم يثبت هوية من زوده بالمنتج وأثبت كذلك عدم مسؤوليته عن الضرر 

 .جمالنا

 عمل الطواقم بفعالية

 
مفتشي  تدليل إجراءا

 حماية المستهلك

األمور التي يقوم المفتش بالرقابة عليها: مدة صالحية  1.15البند رقم  .1
يان باللغة العربية للمواصفات السلع االستهالكية، مطابقة بطاقة الب

الفلسطينية، وجود تلف أو فساد أو تغيير في لون ومحتوى العبوة، التالعب 
والتزوير والغش في مدد الصالحية وبطاقة البيان، إشهار التسعيرة على 
السلع االستهالكية، األمور الصحية وطرق التخزين الجيد، وجود التراخيص 

ر الضريبية، سحب العينات للتأكد من مطابقتها والشهادات المخبرية والفواتي
للمواصفة الفلسطينية، سحب العينات في حال الشك بوجود خلل في 

 المحتوى 
الرقابة على محال اللحوم: التأكد من إشهار التسعيرة،  5.15البند رقم  .2

التأكد من وجود ثالجات مزودة بأجهزة فحص درجة الحرارة، التأكد من وجود 
وبإشراف طبيب بيطري، التأكد من االلتزام باللوائح والتعليمات أختام المسلخ 

الفنية الصادرة عن وزارة االقتصاد الوطني، التأكد من التزام صاحب الشأن 
بالشروط الصحية داخل المحل من حيث اللباس والنظافة الشخصية ونظافة 
المحل، التأكد من عرض اللحوم بطريقة صحية وفي ثالجات عرض 

ك، التأكد من مدة الذبح وصالحية اللحوم استنادا لبطاقة مخصصة لذل
البيان، التأكد من توفر ثالجات التبريد الخاصة بالذبائح ومعايرتها بشكل 
يومي، عدم عرض الذبيحة خارج المحال وتعريضها للملوثات الجوية 
والروائح واألوساخ ووجود ثالجات مخصصة لذلك، اعتماد فترة صالحية 

ة حسب ما تحدده المواصفات والمقاييس، ضرورة وجود اللحوم الطازج
شهادات خلو من األمراض وشهادات صحية للعاملين في ذلك القطاع، 
التهوية المناسبة والحفظ الجيد ومنع تواجد الحيوانات القارضة والمسببة 
لألمراض، يشترط وضع المواد التالفة والمنتهية الصالحية في مكان منفصل 

التالفة ووضع عبارة تحذيرية تالف وال تؤثر سلبا على مع تحدي الكمية 
 الصحة والسالمة البيئية

 

الفصل السابع من قرار 
مجلس الوزراء رقم 

م 2009( لعام 13)
التنفيذية بالالئحة 

لقانون حماية 
 المستهلك

( لغايات توحيد آلية الرقابة والتفتيش على السلع والخدمات في 27مادة )
الوزارات التالية: ل لجنة من موظفي الضبط القضائي من السوق المحلي، تشك

وزارة  -وزارة المالية )دائرة الجمارك( عضوًا  -وزارة االقتصاد الوطني رئيسًا -
. على كل وزارة انتداب ممثل مختص 2وزارة الزراعة عضوًا  -الصحة عضوًا 

 على أنبمراقبة السوق بشكل دوري، . تقوم اللجنة 3من موظفيها في اللجنة. 
ال تقل رقابة المحالت التجارية عن مرة واحدة في كل شهر في كافة محافظات 

. تحدد آليات عمل اللجنة في الجوالت التفتيشية باتفاق رؤساء 4الوطن. 
. يحرر محضر 5( أعاله. 1الدوائر الحكومية ذات العالقة المذكورة في الفقرة )

( 1الوزارات المذكورة في الفقرة )الجولة التفتيشية على النموذج المعد باتفاق 
 أعاله.



 

48  

 

( يجوز لموظفين من موظفي الضبط القضائي، فحص السلعة حسيًا 28مادة )
. 2وضبطها لحين اتخاذ اإلجراءات بشأنها، وفق أحكام القانون وهذه الالئحة. 

يجوز لموظفي الضبط القضائي، إتالف السلعة ميدانيًا بموافقة المزود، إذا كانت 
. على موظفي 3لعة تسبب ضررًا أو تشكل خطرًا على الصحة العامة. الس

الضبط القضائي، اإلتالف الفوري لسلع المستوطنات المقامة على األراضي 
، الواردة إلى السوق الفلسطيني وفقًا للقوانين ذات الصلة، 1967المحتلة عام 

 لمزود.وبالتنسيق مع الجهات ذات العالقة وان يتم اإلتالف على نفقة ا

4 
وزارة 
 الصحة

قانون الصحة العامة 
( لسنة 20رقم)

 م2004

 وضع األنظمة واللوائح الخاصة لسالمة الغذاء("10( البند رقم)2المادة )
مراقبة الوضع الصحي للسكان من خالل دراسة المؤشرات المناسبة ("14بند)و 

 ".والبيانات الخاصة

الرقابة على الشروط 
ذ واتخا المالحمالصحية في 

اإلجراءات لضمان فاعلية 
الجوالت والتقارير المعدة 
وضمان فعالية إجراءات 

 المتابعة

الرقابية والجوالت التفتيشية التي تقوم بها طواقم  اإلجراءاتتبين من خلل التدقيق وجود ضعف في فاعلية حيث 
السبب في ذلك لغياب  بشكل مباشر أو غير مباشر، ويرجع الملحمالجهات ذات االختصاص والتي تشرف على 

الملحم من قبل الجهات ذات التنسيق ما بين هذه الجهات وعدم وجود خطط وسياسات بشأن الرقابة على 
 النتائج الفرعية التالية:هذه النتيجة من خالل مجموعة من  إلىوقد توصل الديوان ، االختصاص

 :وماللحمحال في الرقابة على  الهيئات المحليةضعف فاعلية إجراءات  .1.1
واتخاذ ، ابة على اللحومالرق ال سيما تااللتزامانون الهيئات المحلية العديد من وفقا لقا البلدياتيقع على عاتق 

تلف الفاسد منها.  اإلجراءات لمنع الغش فيها وا 
في اإلشراف على المالحم وفقا لألسباب  البلديات ضعف فاعلية اإلجراءات الرقابية من قبلنه تبين لنا أ إال
 تالية:ال

 طواقم التفتيش بالرقابة على االشتراطات الفنية والصحية في المالحم وفقا لألصولعدم قيام  .1.1.1
لتي نظمها الهيئات المحلية فيما يتعلق بالرقابة على اللحوم وا تزامات التي تقع علىلبالرغم من وجود العديد من اال

قسم الصحة  مفتشوت التفتيشية التي يقوم بها تقارير الجوال فحصأنه ومن خلل  ، إالقانون الهيئات المحلية
ال في إتبين لنا عدم قيام المفتشين بالرقابة على االشتراطات الفنية والصحية في الملحم  البلدياتوالمسلخ في 

نما يتم بعض الحاالت،  ، في معظم تقارير المفتشين وجود ختم المسلخ على الذبائح فقطبالتأكد من  االكتفاءوا 
من خلل فحص إجراءات الرقابة  ال أنه، إالرقابة عليهاافتراض قيام الطبيب البيطري الخاص بالمسلخ بوبالتالي 
يب البيطري على اللحوم في تبين لنا ضعف فعالية إجراءات رقابة الطبفقد  (الفصل الرابع سابقا) لخاعلى المس

أن عمليات التفتيش من قبل ما يؤكد على ، م(، بيت جاالأريحا، ، قلقيلية، طولكرم)بلدية سلفيت البلدياتبعض 
، مما يؤدي إلى ارتفاع المخاطر على األختام فقط غير فعالة في تحقيق الهدف من عملية الفحص البلديات

 -المترتبة على عدم القيام بالجوالت بفاعلية وفقا لما يلي: 
 بيع لحوم غير مذبوحة في المسلخ البلدي في محلت القصابين. -



 

49  

 الصحية على اللحوم التي تباع داخل نفوذ البلدية، واحتمالية بيع لحوم تالفة أو ملوثة.ضعف الرقابة  -
 وعدم عرضها بطريقة    4ضعف رقابة البلدية على تخزين اللحوم في ثلجات بدرجة حرارة تقل عن  -

 مكشوفة تعرضها للملوثات الجوية والروائح واألوساخ.
 المخالفة. عدم اتخاذ اإلجراءات العقابية ضد الملحم -
 قصور البلدية في متابعة شكاوى المواطنين فيما يتعلق بمحلت القصابين  -
 عجز البلدية على تقديم بيانات ومعلومات محدثة حول الملحم. -
ترخيص الملحم بشكل عشوائي، دون وجود خطة ورؤيا حول ترخيص الملحم، حيث أنه من المحتمل  -

 حدة، في حين أن هناك مناطق تفتقر إلى وجود ملحمة.أن يتم ترخص ملحم متمركزة في منطقة وا
 احتمالية وجود لحوم من إنتاج المستوطنات تباع في ملحم المحافظة دون اكتشاف ذلك. -
 .احتمالية وجود ملحم غير مرخصة من قبل البلدية، إال أنها تقدم خدمة بيع اللحوم للمواطنين -
 .مواشي المستوردةتمييز لحوم المواشي المحلية عن لحوم ال صعوبة -
الملحم على وضع  إلزامعدم توعية المواطنين بنوعية األختام التي يضعها المسلخ على اللحوم من خلل  -

 .إرشادات للمواطنين حول ذلك
 

 تخطيط والسياسات المعتمدة للجوالت التفتيشية من قبل مفتشي البلدية على المالحمغياب ال .1.1.2
برامج الزيارات  ضعف فعاليةعلى الملحم  البلدياتتشي الصحة في فحص ومراجعة تقارير مفتبين من خلل 

نطاق تطبيق النشاط الرقابي ال بد من  أنإلى ، حيث أشار دليل إجراءات العمل الخاص بوزارة الزراعة الميدانية
 بد من توفر عنصر الدورية واالستمرارية في الرقابي حيث ال اإلجراءتوفر مجموعة من المدخلت لممارسة 

هو الزمني  اإلطار أنالزيارة، كما  أثناءوالتي يجب فحصها  نمفتشيال إلىالمهام الموكلة  إلىالنشاط، باإلضافة 
ووجود برنامج دوري معتمد لعمل الزيارات الميدانية وبما  نمفتشيال أعمالالعناصر المهمة ضمن جدول  أحد

ال تتم عملية تكرار الفحص دون تخطيط مسبق  أنيغطي مساحة واسعة من الملحم ونقاط بيع اللحوم مع ضمان 
 :ما يلي إلى، وقد توصل الديوان لذلك
 على أعمال  بالرقابةهتمام االتشير إلى  في البلديات عدم وجود مؤشرات أو أهداف وردت في الخطط السنوية

 .ااالشتراطات الصحية والبيئية والفنية فيهب االلتزامللتأكد من الملحم 
 التي يتم اكتشافها  الرقابية للملحم بناًء على المخاطر والتي تظهر من خلل المخالفات عدم تصميم الخطة

 في الملحم.
 اسم الملحمة ومكان  بحيث تحتوي علىخاصة بالملحم للزيارات الرقابية البرامج تفتيشية و  وجود خطط عدم

 :ما يلي مثال ذلكو ، مدينةالفي تواجدها ووقت زيارتها لضمان كفاية الزيارات الميدانية لكافة الملحم 
مرة خلل  25و 11/2017مرات خلل شهر  10 الملحمبعمل جوالت تفتيشية على  بلدية نابلسقامت  .1

 .10/2017شهر 



 

50  

عدم وجود حيث تبين لنا خلل فترة زمنية معينة، في نابلس للملحمة الواحدة تفاوت معدل الزيارات الرقابية  .2
حت الزيارات و ا، حيث تر 11/2017و 10شهر  كما تبين فيلى الملحم آلية واضحة لتوزيع الزيارات ع

لتوزيع الزيارات على  ،واضحةعدم وجود منهجية وخطة  مما يشير إلى، 22- 0الواحدة ما بين  للملحمة
ر سبب التفاوت اواظه ربط ذلك بالنتائج والمخالفات المسجلة على الملحمة ان وجدتالملحم بحيث يتم 

 والجدول التالي يوضح ذلك: حيث يكون مبرر،في الزيارات ب
 للملحمة عدد مرات الزيارة الشهر اسم الملحمة ت
 4 11 ت ك. غ. م. م. 1
 7 11 ز .ع .و ع.  2
 0 11 ك .أ. ش 3
 10 11 . بع .ق 4
 1 10 خ. غ .ن ج. 5
 19 10 خ .ا. س .س 6
 22 10 م .د . ر .د 7
 1 10 ع .ش .ن .م .ب 8
 17 10 ز .ف .م .ف 9

 
من خلل متابعة االخطارات الصادرة عن بلدية طولكرم تبين عدم وجود أي إخطارات أو ما يثبت وجود  .3

 .2018جوالت خلل أشهر كانون ثاني، نيسان، أيار وأيلول من العام 
وجود تقارير بالجوالت التفتيشية التي يقوم بها موظفي صحة البيئة في بلدية طولكرم فإن فريق عدم بسبب  .4

الديون لن يتمكن من إصدار رأي فني محايد حول فعالية هذه الجوالت ومدى تغطيتها لكافة الملحم 
المنتشرة في مدينة طولكرم، كما ال تعطي تأكيد معقول حول متابعة البلدية للتنبيهات واإلخطارات الصادرة 

 منها حول االلتزام بالشروط الصحية في الملحم.  
 
 على محال اللحوم ة من قبل المفتشينمعدضعف كفاءة التقارير ال .1.1.3

تقارير  وا عدادعلى عاتق مفتشي البلدية فيما يتعلق بالرقابة على الملحم القيام بجوالت تفتيشية على الملحم يقع 
 وذلك أنه تبين لنا من خلل التدقيق ضعف كفاءة التقارير المعدة من قبل المفتشين إالحول تلك الجوالت، 

 :لألسباب التالية
  يتم ، في البلديات عينة التدقيق من قبل المفتشين إعدادهاعدم وجود نماذج معتمدة وموحدة للتقارير الواجب

يتم ذكر أسماء  ه، حيث تبين لنا من خلل مراجعة تقارير المفتشين أنالتقارير إعداداد عليها عند ماالعت
أسماء الشوارع التي تم زيارتها يتم ذكر  آلخراوالبعض  في بعضها، الملحم التي تم زيارتها من قبل المفتشين

 .وليس الملحم
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 تفتقر، حيث إعدادهاة والغرض من يقارير المعدة من قبل المفتشين ال تلبي متطلبات العملية الرقابالت إن 
عدم احتواء التقارير ) تلك التقارير والهدف منها مثل: الضرورية الكتمالالعديد من العناصر  إلىالتقارير 

تقرير منفصل  إعداد عدمعنوان للتقرير،  أي اشتراطات ومواصفات فنية للتدقيق بناء عليها، عدم وجود على
نماحول أصحاب الملحم  لأي تفاصي عدم وجود، ةملكل ملح تحديد  عدمملحمة، يتم االكتفاء بذكر اسم ال وا 

 .(وقت الجولة
   

 ى محالت اللحومعل بةاقالخاصة بالر ضعف كفاءة وموثوقية عمليات التفتيش  .1.1.4
في عملية الرقابة  والمهنية كفاءةالتظهر مدى  المتبعة في عملية التفتيش ال ليةاآل تبين لنا من خلل التدقيق أن

 والتفتيش ويظهر ذلك من خلل ما يلي:
، حيث تبين لنا من اللحوم الرقابة على محالعلى  نابلس بلديةقارير المعدة من قبل مفتشي عدم موثوقية الت .1

 لألسباب التالية:تلك التقارير  مهنية ومصداقيةوجود ثغرات تشكك بمدى  ل تدقيق عينة من تلك التقاريرخل
توقيع على التقرير، بالرغم من وقام بالقام بجولة تفتيشية  في بلدية نابلس الموظف أنيظهر في التقارير  .1.1

 كان مجازا في ذلك اليوم، والعينة التالية توضح ذلك:أنه 
 المالحظة التاريخ ت
 ق بالرغم من أنه مجاز .تم التوقيع على المحضر من قبل الموظف ع 2018/ 10/ 17 1
 بالرغم من أنه مجازع. ق تم التوقيع على المحضر من قبل الموظف  2017/ 10/ 28 2
 بالرغم من أنه مجازع. ق تم التوقيع على المحضر من قبل الموظف  2017/ 12/ 04 3
 بالرغم من أنه مجاز ر. يالتوقيع على المحضر من قبل الموظف  تم 2017/ 02/ 22 4

في مغادرات غير رسمية خلل  همخروجتوقيع بعض المفتشين على قيامهم بجوالت تفتيشية بالرغم من  .1.2
كون الزيارات  لى وجود تناقض في ذلك،مما يؤشر إبما ال يقل عن ساعتين،  في ذات اليومالدوام 

التي في عدد الزيارات  ( تكون متقاربة من األيام األخرى التي تمت زيارتهاالملحم  الميدانية للملحم )عدد
 :في بلدية نابلس واألمثلة التالية توضح ذلك لم يتم المغادرة فيها من قبل المفتشين،

 البيان ساعة المغادرة التاريخ ت
 حتى نهاية الدوام 12 خروج جميع المفتشين في انتخابات البلدية الساعة 12:00 2017/ 05/ 13 1
 حتى نهاية الدوام 11خروج جميع المفتشين في ذكرى النكبة من الساعة  11:00 2017/ 05/ 15 2
حتى نهاية  11خروج المفتشين في ذكرى الشهيد الراحل أبو عمار من الساعة  11:00 2018/ 11/ 12 3

 الدوام
 غير رسمية ن في مغادرة . أ.خروج المفتش أ ساعتين 2018/ 11/ 25 4
 في مغادرة غير رسميةأ. أ. ن خروج المفتش  ساعتين 2018/ 09/ 18 5
 في مغادرة غير رسميةأ. أ. ن خروج المفتش  ساعتين 2018/ 07/ 14 6
 في مغادرة غير رسمية خروج المفتش ر. ي ساعتين 2018/ 08/ 11 7
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 في مغادرة غير رسميةر. ي خروج المفتش  ساعتين 2018/ 04/ 02 8
 ق في مغادرة غير رسمية .خروج المفتش ع ساعتين 2018/ 04/ 18 9

 في مغادرة غير رسميةع. ق خروج المفتش  ساعتين 2018/ 07/ 09 10
ظف المو  تواجدخر مما يثير الشك حول موظف آ بالتوقيع في خانة في بلدية نابلس قيام أحد المفتشين .1.3

 ي .ن الموظف رأ 11/2017/ 14رير جولة بتاريخ تقم ذكر في ، حيث تمن عدمهبالجولة التفتيشية 
 .خ .باسم فر. ي توقيع تحت خانة الموظف الإال أنه تم حضر الجولة 

عدد الملحم تلك التقارير حيث ال تظهر  ،الملحم كافةشمولية عملية الرقابة على ال تظهر التقارير مدى  .2
مكانية المفتشين على المدينة ومدى قدعدد الملحم في ب التي تم زيارتها مقارنة كافة محلت بيع تغطية رة وا 

حسب  2018من عدد الملحم الكلي في العام  ظهر في ذلك عدد الملحم المزارة خلل اليوموي، اللحوم
  :ملحمة( 103وبلغت ) بلدية نابلسبيانات 

 عدد المالحم المزارة التاريخ ت عدد المالحم المزارة التاريخ ت
1 10/1/2017 26 14 10/16/2017 31 
2 10/2/2017 30 15 10/17/2017 30 
3 10/3/2017 34 16 10/18/2017 30 
4 10/4/2017 31 17 10/19/2017 30 
5 10/5/2017 18 18 10/21/2017 29 
6 10/7/2017 19 19 10/22/2017 28 
7 10/8/2017 29 20 10/23/2017 20 
8 10/9/2017 29 21 10/24/2017 24 
9 10/10/2017 29 22 10/28/2017 35 
10 10/11/2017 29 23 10/29/2017 35 
11 10/12/2017 29 24 10/30/2017 35 
12 10/14/2017 26 25 10/31/2017 31 
 29 معدل الزيارات باليوم 27 10/15/2017 13

سم بل قالتقارير المعدة من ق أن تبين ضعف كفاءة استغلل الموارد البشرية متمثلة في المفتشين، حيث .3
الجوالت يتم القيام بها بشكل مشترك من قبل األربعة موظفين المكلفين بالرقابة على  أنالمسالخ تظهر 

عدد الملحم  نأيظهر في تلك التقارير الوقت الذي استغرقه الطاقم في عملية التفتيش، كما  والالملحم، 
متاح مع عدد الملحم التي تم الرقابة عليه دد المفتشين والوقت المدى ملئمة عالتي يتم زيارتها ال يحدد 
عدد الزيارات التي تتم خالل اليوم هي  أنحيث ظهر لنا ، يتم زيارتها غير ثابت كون عدد الملحم التي 

 .في بلدية نابلس )مجازين( فقط اثنين منهم أوة موظفين سواء تواجد األربع( 29)متقاربة 
 زارةعدد المالحم الم عدد المفتشين التاريخ ت
1 09/11/2017 3 28 
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2 04/11/2017 3 27 
3 02/11/2017 3 29 
4 24/10/2017 4 24 
5 23/10/2017 3 20 
6 22/10/2017 3 28 
7 21/10/2017 3 29 
8 18/10/2017 2 30 
9 09/10/2017 4 29 
10 03/12/2017 2 34 
11 19/11/2017 2 32 
12 21/11/2017 2 31 
13 09/07/2017 2 16 

 
تبين لنا أن الجوالت تتم بشكل يومي تقريبا، ودون وجود  في بلدية نابلس من خلل االطلع على التقارير .4

 2017/ 10خطة تحدد مسار عملية الرقابة، وعدد المحال الواجب زيارتها، حيث تم أخذ عينة لشهر 
محل في اليوم،  29سط بلغ محل بمتو  35محل بيع لحوم وبين  19تراوحت عدد الزيارات في اليوم بين زيارة 

، مما يؤشر إلى عدم بناء تلك الزيارات على تخطيط جيد ومنظم 2017ملحمة في العام  103من أصل 
 وواضح.

ال يتم إعداد تقارير تجميعية من قبل القسم في بلدية نابلس ليتم االستفادة منها في تجميع البيانات والتخطيط  .5
في عملية التفتيش، ومدى التزام الملحم كل على حدة في  تالسلبيالعملية التفتيش أو تظهر اإليجابيات و 

الشروط الفنية والصحية، وأي األمور التي يكون فيها تجاوز وعدم التزام مما يعطي مؤشرًا للتركيز عليها في 
عمليات التفتيش المستقبلية، حيث تبين لنا أن معظم التقارير لم يتم تعبئة خانة ملحظات مسئول وحدة 

 فتشي اللحوم.م
 البلدياتعدم توفر قاعدة بيانات متكاملة عن محال اللحوم في  .1.1.5

يتم االستفادة منها بشكل فعال غير مكتملة بحيث حول الملحم  البلدياتمعظم المتوفرة لدى  البيانات تبين لنا أن
ل هذه الملحم، فمنها التي يتم التعامل معها من قب اللحوملم يتضح من خللها طبيعة  في عمليات التفتيش، حيث

ما يتعامل مع اللحوم المجمدة ومنها ما يتعامل مع اللحوم الطازجة، فلم تقم بلدية نابلس بحصر تلك الملحم كل 
تكتفي بذكر اسم الملحمة وصاحبها فقط وال يوجد  أنها إلى، باإلضافة حسب طبيعة اللحوم التي يتم التعامل معها

يوجد ملحم ، باإلضافة الى عدم تحديث البيانات المتوفرة لديها حيث الملحمنات تفصيلية أخرى عن تلك اأي بي
، والكشف التالي يوضح وظاهرة في محاضر الجوالت التفتيشية بلدية نابلسلم تظهر في الكشف المرسل من قبل 

 ذلك:
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 اسم الملحمة ت اسم الملحمة ت
 . لع 5 ز .أ .ف 1
 ش .ع 6 م. ه 2
 س .ر 7 ص .أ .ط 3
 ش .أ .ع 8 ج .م 4

 

 
 تناسب المؤهل العلمي لبعض مفتشي اللحوم مع طبيعة أعمالهمعدم  .1.1.6

الزيارات الميدانية على الملحم  إلجراء المفروزين بعض البلدياتمفتشي اللحوم لدى  أنتبين من خلل الفحص 
للتأهيل والتدريب اللزم ولم يتبين لنا خضوعهم  ال تتناسب مؤهلتهم العلمية مع طبيعة المهام التي يمارسونها،

 والجدول التالي يوضح قائمة بأسماء موظفي المسلخ ومؤهلتهم العلمية: لذلك،
 البلدية المؤهل العلمي الوظيفة االسم الرقم
 نابلس توجيهي مفتش لحوم ن .أ .ف .م أ. 1
 نابلس اقل من توجيهي مفتش لحوم ق .ع. ع 2
 طولكرم معلوماتدبلوم تكنولوجيا  مفتش صحة ج .أ .م. أ 
 طولكرم ثانوية عامة مفتش صحة ط .إ .م .س 
 طولكرم ماجستير فقه وتشريع مفتش لحوم ذ. خ .ط .م 
 الخليل دبلوم سكرتارية طبية مفتش صحة م. ر 
 الخليل الحادي عشر  مفتش مسلخ ط ب. 
 الخليل السادس االبتدائي مفتش مسلخ أ .أ 

لقدرة تمكنهم من ا تخصصية شهادات يحملون ال  في البلدياتصحة المفتشي  بعض أنلجدول السابق، حيث يظهر ا
 .يؤثر على فاعلية الجوالت التفتيشية على الملحمقد ، مما على فحص اللحوم وفق األصول
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 :اللحومفي الرقابة على االقتصاد ضعف فاعلية إجراءات وزارة  .1.2
صاد وحماية المستهلك ودليل إجراءات مفتشي حماية المستهلك، من خلل االطلع على قانون وزارة االقت يتبين

 جراءاتاإل دليل من منبثقةية المستهلك في الرقابة على الملحم، والاالدور الكبير الذي يقع على عاتق مفتشي حم
ية تنظيم ومن خلل مراجعة معظم القوانين ذات العلقة بعمل ه، إال أنإجراء 14والبالغ عددها ما يقارب  المعتمد،

المستهلك وذلك  حماية مفتشوت التفتيشية التي يقوم بها تبين لنا ضعف فاعلية الجوال فقد والرقابة على الملحم،
 من خلل النتائج التالية:

 حماية المستهلكغياب التخطيط والسياسات المعتمدة للجوالت التفتيشية من قبل مفتشي  .1.2.1
إلى  عدم استناد آليات التفتيش المديرياتاية المستهلك في حمفحص ومراجعة تقارير مفتشي تبين من خلل 

ال بد من  هأن إلىدليل ال، حيث أشار اإلجراءات المنصوص عليها في دليل إجراءات العمل الخاص بوزارة الزراعة
عنصر الدورية واالستمرارية في النشاط،  ومن أهمهاتوفر مجموعة من المدخلت لممارسة اإلجراء الرقابي 

طار الزمني من العناصر فحصها أثناء الزيارة، كما أن اإل والتي يجب نمفتشيالافة إلى المهام الموكلة إلى باإلض
ووجود برنامج دوري معتمد لعمل الزيارات الميدانية وبما يغطي مساحة  نمفتشيالالمهمة ضمن جدول أعمال 

اد اليها في عدد الزيارات هو زيارة واحدة على ير التي تم االستنايومن المع، سعة من الملحم ونقاط بيع اللحوموا
ما وقد توصل الديوان إلى األقل في الشهر للمحال التجارية وفقا لقرار مجلس الوزراء في ما يتعلق بلجنة السوق، 

 :يلي
 ا حماية المستهلك تشير إلى اهتمامهمديريات ل عدم وجود مؤشرات أو أهداف وردت في الخطط السنوية

، حيث للتأكد من توفر االشتراطات الصحية والبيئية والفنية فيهعلى أعمال الملحم ابعة باإلشراف والمت
لى بند الرقابة على المواد الغذائية بشكل عام دون إ 2017للعام خطة اإلدارة العامة لحماية المستهلك أشارت 

 إعداد خطة(.-أعداد دراسة –)إعداد ورش عمل أو  وضع المؤشرات اللزمة للقياس
 يوجد أي متابعة لتنفيذ الخطة إذ أنه ال يوجد أي توثيق لما تم تنفيذه من تلك الخطة باإلضافة إلى عدم ال 

   تنفيذ الخطة وبالتالي تحديد األهداف التي تم تحقيقها. القيام بتوثيق نتائج
 قت زيارتها خاصة بالملحم موضحا فيها اسم الملحمة ومكان تواجدها وو منظمة اعتماد برامج تفتيشية  عدم

حيث كانت كما وبشكل ممنهج ومنتظم،  بعض المحافظاتلضمان كفاية الزيارات الميدانية لكافة الملحم في 
 يلي وفقا لكل محافظة:

أنها  نابلس مديريةفي  2017حيث تبين لنا من خلل التدقيق على زيارات الملحم في العام  مديرية نابلس:
  كما يلي: كانت
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 26يتضح من الجدول أعله ضعف فاعلية الزيارات التي قام بها مفتشو حماية المستهلك حيث لم يتم زيارة سوى 
ن هذا العدد لدية، مع العلم أت الباوفقا لبيان 103مقارنة بعدد الملحم في بلدية نابلس  2017ملحمة خلل العام 

مما ينعكس على ضعف شمولية عملية التفتيش في جميع المحافظة، وليس  ،يشمل الملحم في مدينة نابلس فقط
 مة على األقل في الشهر الواحد.لحمدم تحقيق المعيار بزيارة واحدة لوع

تبين لنا من خلل التدقيق على زيارات الملحم والتي قام بها دائرة حماية المستهلك كما  :سلفيتمديرية 
  أنها كانت كما يلي: 2018في العام  سلفيتمحافظة بلمة العامة ن لجنة الصحة والسوباالشتراك مع اللجا

 
 
 
 
 
 
 
 

يتضح من الجدول أعله ضعف فاعلية الزيارات التي قام بها مفتشو حماية المستهلك حيث لم يتم زيارة أي ملحم 
وهذا يؤشر بشكل واضح على عدم فعالية الجوالت التي يقوم بها المفتشون على  2018أشهر من سنة  7خلل 

 نسبة التغطية)%( حم التي تمت زيارتهاعدد المال الشهر 
1 6 5.8 
2 6 5.8 
3 0 - 
4 0 - 
5 1 1.0 
6 7 6.8 
7 0                -    
8 0                -    
9 6             5.8  
10 0                -    
11 0                -    
12 0                -    

  زيارة 26 المجموع

 عدد المالحم التي تمت زيارتها الشهر عدد المالحم التي تمت زيارتها الشهر
 1 تموز 0 كانون ثاني 

 5 آب 0 شباط
 2 أيلول 0 آذار
 0 تشرين اول 0 نيسان
 0 تشرين ثاني 1 أيار
 14 كانون أول 0 حزيران
 زيارة 23 المجموع
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ملحم تركزت في شهري أيلول  7حماية المستهلك لوحدها كانت الملحم، حيث أن الجوالت التي قامت بها دائرة 
من خلل ميدانية دون وجود تاريخ للزيارة،  تقارير زياراتملحمتين وشهر كانون أول خمس ملحم، كما أن هناك 

تدقيق تقارير الجوالت الميدانية التي قام بها مفتشو حماية المستهلك تبين لنا عدم زيارة ستة ملحم من أصل 
 .2018أربعة عشر ملحمة موجودة في محافظة سلفيت خلل عام 

تبين لنا من خلل التدقيق على زيارات الملحم والتي قام بها دائرة حماية المستهلك وباالشتراك  مديرية طولكرم
  أنها كانت كما يلي: 2018مع اللجان لجنة الصحة والسلمة العامة بالمحافظة في العام 

 
 
 
 
 
 
 
 

بها مفتشو حماية المستهلك حيث لم يتم زيارة أي ملحم يتضح من الجدول أعله عدم انتظام الزيارات التي قام 
وهذا ينعكس بشكل واضح على فعالية تلك الجوالت والتي يقوم بها  2018خلل شهري كانون ثاني وأيلول 

نما من 2018المفتشون على الملحم، )مع العلم أن حماية المستهلك لم تقم باي جوالت لوحدها خلل العام  ، وا 
 حة والسلمة العامة في المحافظة(.خلل لجنة الص

 
حيث تبين لنا من خلل التدقيق على زيارات الملحم والتي قام بها دائرة حماية المستهلك  :قلقيليةمديرية 

بالتعاون مع وزارة الصحة وجهاز الضابطة  أووباالشتراك مع اللجان لجنة الصحة والسلمة العامة بالمحافظة 
 نها كانت كما يلي: أ 2018الجمركية في العام 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 عدد المالحم التي تمت زيارتها الشهر التي تمت زيارتها عدد المالحم الشهر
 12 تموز 0 كانون ثاني 

 19 آب 14 شباط
 0 أيلول 17 آذار
 28 تشرين أول 11 نيسان
 12 تشرين ثاني 25 أيار
 13 كانون أول 20 حزيران
 زيارة 171 المجموع

 عدد المالحم التي تمت زيارتها الشهر عدد المالحم التي تمت زيارتها الشهر
 12 تموز 2 كانون ثاني 

 0 آب 7 شباط
 0 أيلول 6 آذار
 0 تشرين أول 1 نيسان
 0 تشرين ثاني 29 أيار
 0 كانون أول 4 حزيران
 زيارة 61 المجموع
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دم انتظام الزيارات التي قام بها مفتشو حماية المستهلك حيث لم يتم زيارة أي ملحم يتضح من الجدول أعله ع
وهذا ينعكس بشكل واضح على فعالية تلك الجوالت والتي يقوم بها  2018شهر من العام أخر خمسة آخلل 

نما من 2018المفتشون على الملحم، )مع العلم أن حماية المستهلك لم تقم باي جوالت لوحدها خلل العام  ، وا 
 خلل لجنة الصحة والسلمة العامة في المحافظة(.

 
 على محال اللحوم ة من قبل المفتشينضعف كفاءة التقارير المعد .1.2.2

ا عداد تقارير حول تلك قيام بجوالت تفتيشية عليها و الو يقع على عاتق مفتشي حماية المستهلك الرقابة على الملحم 
 ل التدقيق ضعف كفاءة التقارير المعدة من قبل المفتشين وفقا لألسباب التالية:الجوالت، إال أنه تبين لنا من خل

، مما يضعف من ةيالجوالت التفتيش تقاريرفي  المقيدةمن خلل الفحص وجود نقص في البيانات تبين  .1
 :وتتمثل بما يلي فاعلية تلك التقارير في تحقق الهدف من تلك الجوالت،

جولة تاريخ ال المديرية المالحظة
 ت التفتيشية

 1 31/01/2017 نابلس لم يتم ذكر عنوان الملحمة 
 2 12/02/2017 نابلس التي تم القيام بها وتوصيات المدير العام اإلجراءاتلم يتم ذكر 

 4 04/06/2017 نابلس لم يتم ذكر عنوان الملحمة 
 5 11/07/2017 نابلس لم يتم ذكر عنوان الملحمة 

 6 12/07/2017 نابلس ملحمة لم يتم ذكر عنوان ال
ولم يتم  التي تم القيام بها وتوصيات المدير العام اإلجراءاتلم يتم ذكر 
 08/08/2017 نابلس وصف الحالة 

7 

 8 08/08/2017 نابلس لم يتم وصف الحالة وعنوان الملحمة 
 9 05/09/2017 نابلس لم يتم ذكر عنوان الملحمة 

ي على تاريخ الجولة التفتيشية وال يحتوي النموذج غير موقع كما ال يحتو 
 10على أسماء الموظفين الذين قاموا بالجولة التفتيشية وال المكان الجولة )

 جوالت(
 بدون تاريخ سلفيت

10 

 11 25/07/2018 سلفيت .التي تم القيام بها وتوصيات المدير العام لم يتم ذكر اإلجراءات
 12 08/05/2018 سلفيت تماد الجولة من قبله ال يوجد توصيات لمدير الدائرة وال اع

 13 01/08/2018 سلفيت ال يوجد توصيات لمدير الدائرة وال اعتماد الجولة من قبله 
 14 15/08/2018 سلفيت ال يوجد توصيات لمدير الدائرة وال اعتماد الجولة من قبله

لدائرة وال ال يوجد توقيع للموظف الذي قام بالجولة وال يوجد توصيات لمدير ا
 15 30/12/2018 سلفيت  اعتماد الجولة من قبله

 

 مخاطرة من ويزيد التقارير، اكتمال مدى من يحد والذي اتسلسلي ارقم تحمل ال التفتيشية الجوالت تقارير .2
 .(، طولكرم)نابلس، سلفيت ذلك معرفة دون  التقارير من عدد تلف أو ضياع فقدان أو
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 ذكر كافة التفاصيل ال يتمة حيث وضيح الحالة الرقابية للمنشأت إلىية تقارير الجوالت التفتيش افتقار .3
مفترض أن التي تم القيام بها والتي من ال اإلجراءات التقاريرتضمن تال ة عليها، و واألمور التي تم المراقب

يها لإالنتائج التي تم التوصل رير االتقبعض كما ال تتضمن جراءات المعتمد، تكون منبثقة من دليل اإل
عداد قائمة إ ومن المفترض  ،دون ذكر أي تفاصيل االكتفاء بتقييم الوضع بأنه جيد أو ال فقطيتم و 

، يتعلق باللحوم جراءإ( 14جراءات والبالغ عددها )سيتم فحصها والمنبثقة من دليل اإلبالنشاطات التي 
 :(جاال، قلقيلية ، أريحا، بيت، طولكرم)نابلس، سلفيت منها على سبيل المثال ال الحصرونذكر 
  طبيب بيطري  وبإشرافالتأكد من وجود أختام المسلخ. 
 التأكد من االلتزام بالشروط الصحية من حيث اللباس، النظافة الشخصية، نظافة المحل. 
  ومعايرتها. بالذبائحالتأكد من وجود ثلجات التبريد الخاصة 
 عدم عرض الذبيحة خارج المحل. 
 مراض والشهادات الصحية للعاملينن األالتأكد من وجود شهادات خلو م. 

 

ال يتم الفصل بين التقارير الخاصة التي تم القيام بها من دائرة حماية المستهلك وبين التقارير الصادرة  .4
لى عدم وضوح ودور حماية المستهلك في عملية الرقابة على ن لجنة السلمة العامة مما يؤدي إم

 .(لكرم، طو )نابلس، سلفيت محلت بيع اللحوم
عدم اعتماد التقرير من قبل مدير حماية المستهلك في طولكرم العتماد عمل من خلل الفحص تبين  .5

المفتشين وتزويدهم بالتغذية الراجعة ووضع المؤشرات اللزمة للمهمات المستقبلية وتوجيه عمليات 
 التفتيش، مما يضعف من فاعلية تلك التقارير في تحقق الهدف من تلك الجوالت.

 
 لبعض الشروط الصحية والفنيةضعف المتابعة بحق المخالفين  .1.2.3

ترد إلى  حماية المستهلك العديد من المهام منها االهتمام بمراقبة السلع التيل اإلدارة العامةيقع على عاتق 
 .وحماية المواطنين من أساليب الغشصحة المجتمع وسلمة وجودة السلع والمنتجات األسواق حرصا منها على 

 ، يجب أن يتم متابعة أية مخالفات تظهر خلل الزيارات التفتيشية.الرقابة على الملحم ان فاعليةلضمو 
وبالرغم من قيام اإلدارة العامة لحماية المستهلك بالجوالت التفتيشية على الملحم، والتي يتبين من خللها بعض 

تي تم توجيه وال، للشروط الصحية والفنية لمخالفةللملحم االلزمة  المتابعةه لم يتم القيام بإال أن المخالفات،
 ، واألمثلة التالية توضح ذلك:ن لل الجوالت التي قام بها المفتشو خ إخطارات لها

 نتيجة المتابعة المديرية اسم الملحمة اإلخطار تاريخ ت
 لم يتم زيارتها فيما بعد نابلس ح .د 6/4/2017 1
 ها فيما بعدلم يتم زيارت نابلس م. م  6/4/2017 2
 لم يتم زيارتها فيما بعد نابلس ك. م 6/4/2017 3
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 لم يتم زيارتها فيما بعد نابلس ج .ق 6/4/2017 4
 لم يتم زيارتها فيما بعد نابلس م. س 6/4/2017 5
 لم يتم زيارتها فيما بعد نابلس م .ع 6/4/2017 6
 لم يتم زيارتها فيما بعد نابلس خ .س 6/4/2017 7
 لم يتم زيارتها فيما بعد نابلس ز .ا. م 2/12/2017 8
 لم يتم زيارتها فيما بعد نابلس ع .ر ح. ل. .م 2/2/2017 9
 لم يتم زيارتها فيما بعد نابلس ض .م 1/31/2017 10
 لم يتم زيارتها فيما بعد سلفيت م. ش 25/07/2018 11
 لم يتم زيارتها فيما بعد سلفيت ع م. 08/05/2018 12
 لم يتم زيارتها فيما بعد سلفيت ش م. 01/08/2018 13
 لم يتم زيارتها فيما بعد سلفيت أ م. ل. 13/12/2018 14

 
 

 عدم توفر قاعدة بيانات متكاملة عن محال اللحوم في حماية المستهلك .1.2.4
للتخطيط إحدى المتطلبات األساسية التي ستقوم الطواقم بزيارتها وفر قاعدة بيانات متكاملة حول الملحم ت يعتبر

 اإلدارة العامةتبين لنا عدم توفر قاعدة بيانات متكاملة لدى  إال أنه، السليم للتفتيش على تلك الملحم بفعالية
فعالية عمليات التفتيش، وانعكاس ذلك على الرقابة على الملحم وأثره على صحة  تساهم فيحماية المستهلك ل

وجود أسماء ملحم تم ذكرها في تقارير حماية )سلفيت( تدقيق ، حيث تبين لفريق الفي معظم المديريات المواطن
ع، .أ.ملحمة مصحة والسلمة العامة ومثال ذلك )المستهلك غير واردة في كشف الملحم المزود من قبل لجنة ال

تتم زيارتها في خ( وملحم وردت في كشف المحافظة لم  .وملحمة أ أ، .ل. ، مز، ملحمة شملحمة س، ملحمة 
 .ش( .ز وملحمة ع .أ .ش، ملحمة م .ح، ملحمة ع .أ .، ملحمة إح. أ. جملحمة مثل ) 2018العام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :محال اللحومفي الرقابة على  الصحةضعف فاعلية إجراءات وزارة  .1.3
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يقع على عاتق وزارة الصحة الرقابة على الشروط الصحية الموجودة في الملحم، حيث أصدرت وزارة الصحة 
على الشروط الصحية الواجب توفرها وتعليمات العمل، ويقوم مفتشو وزارة الصحة بالرقابة على  للرقابة انموذج
 أومن خلل المشاركة بلجنة السلمة العامة في المحافظة  أوتلك الشروط من خلل طواقمها بشكل منفرد توفر 

 جهات ذات العلقة بناء على شكاوى.مشاركة ال
تم  المحافظات الشماليةفي  الملحمر جوالت مفتشي وزارة الصحة للرقابة على ومن خلل تدقيق الديوان لتقاري

 تسجيل ما يلي:
 وزارة الصحةغياب التخطيط والسياسات المعتمدة للجوالت التفتيشية من قبل مفتشي  .1.3.1

وجود أي  لم يتبين لنا 2022 – 2017من خلل االطلع على االستراتيجية الصحية الوطنية لوزارة الصحة 
تبين من خلل الفحص ومراجعة شرات أو أهداف فيها حول الرقابة على سلمة الغذاء فيما يتعلق باللحوم، كما مؤ 

على الملحم، حيث ليست فعالة أن برامج الزيارات الميدانية  معظم المديرياتوزارة الصحة في تقارير مفتشي 
اق تطبيق النشاط الرقابي ال بد من توفر أن نط)معيار( أشار دليل إجراءات العمل الخاص بوزارة الزراعة 

مجموعة من المدخلت لممارسة اإلجراء الرقابي حيث البد من توفر عنصر الدورية واالستمرارية في النشاط، 
والتي يجب فحصها أثناء الزيارة، كما أن االطار الزمني من العناصر  نمفتشيالباإلضافة إلى المهام الموكلة إلى 

ووجود برنامج دوري معتمد لعمل الزيارات الميدانية وبما يغطي مساحة  نمفتشيالعمال المهمة ضمن جدول أ 
واسعة من الملحم ونقاط بيع اللحوم مع ضمان أن ال تتم عملية تكرار الفحص دون تخطيط مسبق لذلك، وقد 

 :ما يليتوصل الديوان إلى 
 ا باإلشراف والمتابعة ة تشير إلى اهتمامهلوزارة الصح عدم وجود مؤشرات أو أهداف وردت في الخطط السنوية

 للتأكد من توفر االشتراطات الصحية والبيئية والفنية فيه.على أعمال الملحم 
 .عدم ارتباط خطة قسم صحة البيئة بالخطط االستراتيجية والسنوية لوزارة الصحة 
  هداف واضحة للعمل عليها.عدم وجود أ 
 اف التي تيم العمل عليها.عدم وجود مؤشرات لقياس مدى تحقيق األهد 
 .عدم تحديد الجهات التي سيتم العمل عليها 
 .ال يوجد تحديد أللية اإلشراف على تنفيذ الخطة 
 .عدم تحديد اإلطار الزمني لتنفيذ الخطة 
 تفتيشية منظمة خاصة بالملحم موضحا فيها اسم الملحمة ومكان تواجدها ووقت زيارتها  عدم اعتماد برامج

عدم لزيارات الميدانية لكافة الملحم وبشكل ممنهج ومنتظم، حيث تبين لنا من خلل التدقيق لضمان كفاية ا
 حيث فيما يتعلق بعدد الجوالت في الشهر وعدد الملحم المقرر زيارتها، التنظيم والتخطيط لعمليات التفتيش

ة موزعة على النحو ملحم 58 2018العام  خالل في نابلس عدد المالحم التي تم زيارتهاتبين لنا أن 
 :ياآلت
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 ( من إجمالي الملحم التي تم %87( ملحمة لمرة واحدة فقط خلل العام أي ما نسبته )58تم زيارة )
 زيارتها خلل العام

 ( من إجمالي الملحم التي تم زيارتها%13( ملحم فقط مرتين خلل العام أي ما نسبته )9تم زيارة ). 
 ( فقط من إجمالي الملحم التي تم زيارتها%4ة مرات أي ما نسبته )تم زيارة ثلثة ملحم فقط ثلث. 
  ش .مرات وهي ملحمة و 3تم زيارة ملحمة واحدة فقط ألكثر من. 
  تم زيارة عدد من الملحم خلل شهرين متتالين، ولم يتم زيارتها بعد ذلك كما هو موضع في الجدول

 -أدناه:
 ريخ الزيارة الثانيةتا تاريخ الزيارة االولى اسم الملحمة  ت
 5/30/2018 4/5/2018 أمطعم وملحمة  1
 5/30/2018 4/5/2018 سمطعم وملحمة  2
 5/30/2018 4/5/2018 . شمطعم وملحمة و 3
 2/14/2018 1/9/2018 (1) سملحمة  4
 2/14/2018 1/9/2018 (2) أملحمة  5
 2/27/2018 1/2/2018 (2)أ  ت. 6
 

بتشكيل لجنة السوق من  2009منطقي مستمد من قرار مجلس الوزراء للعام  ويمكن االعتماد على معيار
، مع العلم أن عدد الجهات ذات العالقة والذي حدد أن تكون زيارة المحال مرة واحدة على األقل خالل الشهر

 .( ملحمة110بلغ ) 2018المالحم وفقا لبيانات بلدية نابلس خالل العام 
 

موزعة  زيارة 189 2018العام  خاللعدد المالحم التي تم زيارتها تبين لنا أن  ثحي طولكرم وكذلك في مديرية
 ي:على النحو اآلت

 ( من إجمالي الملحم التي تم %25( ملحمة لمرة واحدة فقط خلل العام أي ما نسبته )47تم زيارة )
 زيارتها خلل العام

 ( مل12تم زيارة )( من إجمالي الملحم التي تم زيارتها%6فقط مرتين خلل العام أي ما نسبته ) ةحم. 
  ( فقط من إجمالي الملحم التي تم زيارتها%3مرات أي ما نسبته ) ثلثملحم فقط ( 6)تم زيارة. 
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 على محال اللحوم ة من قبل المفتشينضعف كفاءة التقارير المعد .1.3.2
ام بجوالت تفتيشية على الملحم وا عداد فيما يتعلق بالرقابة على الملحم القي وزارة الصحةيقع على عاتق مفتشي 

حيث أصدرت وزارة الصحة نموذج للرقابة على الشروط الصحية الواجب توفرها في  تقارير حول تلك الجوالت،
إال أنه تبين لنا من خلل التدقيق ضعف كفاءة ، الملحم تتعلق بالبناء والمعدات والعاملين وتعليمات العمل

 لمفتشين وفقا لألسباب التالية:التقارير المعدة من قبل ا
، حيث يتم تفريغ التقارير على ورق الصحة مديريات بها تقوم التي التفتيشية للجوالت معتمد نموذج وجود عدم .1

A4  يحوي تفاصيل كاملة عن عمليات التفتيش على بشكل يدوي، مما يؤكد على عدم وجود نموذج موحد
، حيث تبين لنا في بعض التقارير عدم توثيق النتائج بشكل الملحم تنعكس على كفاءة وفاعلية التقارير

 .طولكرم( ،)نابلس واضح واالكتفاء ببعضها بذكر اسم صاحب الملحة وليس اسم الملحمة
 وهذا العام، أو الشهر خلل المنجزة التفتيشية الجوالت عدد حصر على يساعد تسلسلي رقم التقارير تحمل ال .2

 للجوالت التخطيط على القدرة من ويحد ءة وفاعلية تلك التقارير ودوريتها،القدرة على تقييم كفا من يحد
 )نابلس طولكرم(. التفتيشية

 الصحة موظف توقيع وجود عدمعدم توثيق بعض التقارير مما يثير الشك حول مصداقيتها، حيث تبين لنا  .3
 : بلسفي نا ، واألمثلة التالية توضح ذلكالتفتيشية الجوالت تقرير من العديد على

 المنطقة تاريخ التقرير ت
 سبسطية، دير شرف 14/02/2018 1
 دير شرف 27/03/2018 2
 برقة 12/04/2018 3
 عصير الشمالية 23/04/2018 4
 أوصرين، بيتا، عورتا 09/05/2018 5
 صرة، قوصين 24/05/2018 6
 بيت فوريك 13/08/2018 7
 
 التفتيش تم التيواالشتراطات الصحية والبيئية  البنودحة في معظم مديريات وزارة الص التقارير توضح ال .4

وفقا لنموذج فحص االشتراطات الصحية والبيئية الصادر عن وزارة الصحة  الملحم في توفرها الواجب عليها
 والصعوبة في اجراءللتفتيش على الملحم، مما قد يؤدي الى احتمالية عدم التفتيش على تلك الشروط 

مة للملحمة في حال لم تستجب لتوفير بعض الشروط وينعكس على صعوبة المتابعة من قبل المقارنات اللز 
  الوزارة لذلك، حيث احتوى النموذج على الشروط التالية:

0 

 ( متر2أن تكون الجدران بالط صيني ) 1

 أن يكون مكان التحضير وتقطيع اللحوم لوح خشبي سميك 2
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 مكان تحضير اللحومعن  ن بعيداوجود وحدة صحية في مك 3

 السقف مدهون بدهان زيتي 4

 وجود مصدر للماء الساخن والبارد 5

 مجلى لتنظيف املعدات 6

 األرضية من بالط سهل التنظيف 7

 الواجهة زجاجية وأملنيوم 8

 مصيدة ذباب 9

 شروط صحية متعلقة باملعدات

 وجود كالليب ستانلس على املالحم 1

 موجود ثالجة حفظ للحو  2

 نوع ال يصدأ والقطاعات منأن تكون السكاكين   3

 وجود حاوية نفايات لوضع بقايا اللحوم والعظام 4

 وجود صندوق اسعافات أولية 5

 م اللحوم من نوع ال يصدأفار أن تكون م 6

 شروط صحية متعلقة بالعاملين

 وجود شهادة خلو أمراض  1

 اييل أثناء العملر داء املتار  2

 ن وجدتإجروح والتقرحات على اليدين ج العال  3

 العمل بإجراءاتشروط صحية متعلقة 

 عدم عرض اللحوم خارج الثالجات 1

 تعليق الذبائح على الكالليب خارج الثالجة فقط عند التقطيع 2

 لواح الخشبية املستخدمة للتقطيع باستمرارتنظيف األ 3

 التخلص من النفايات بوضعها في أكياس نايلون  4

 عدم ذبح األغنام في املحل وااللتزام بتعليمات املسالخ 5

 تنظيف املحل يوميا باستخدام املعقمات ومواد التنظيف 6

 
 لبعض الشروط الصحية والفنيةضعف المتابعة بحق المخالفين  .4.1.1

رقم  ةالعامينظم عمل وزارة الصحة قانون الصحة ، حيث على القطاع الصحي االشراف الصحة وزارة يقع على عاتق
في الرقابة على الملحم، من حيث بخصوص موضوع التدقيق بشكل رئيسي ويتمثل دور الوزارة ، 2004( لسنة 20)

ولى ( من قانون الصحة العامة على أن تت17الشروط الصحية والبيئية وتواريخ الصلحية للحوم، وقد نصت المادة )
وزارة طواقم عدم قيام بين لنا إال أنه ت، ية في أثناء تداولهاالوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلقة مراقبة األغذ

والذين تم تنبيهم من ، للشروط الصحية والفنيةأصحاب الملحم المخالفين  اللزمة بحق بإجراء المتابعة الصحة
 ، واألمثلة التالية توضح ذلك:خلل الجوالت التي قام بها المفتشين
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 تاريخ التنبيه حافظةالم مالحظات اسم صاحب الملحمة   ت
 4/22/2018 نابلس - ش .د .ن ع. 1
 7/9/2018 نابلس - ح. ا .خأ.  2
 7/9/2018 نابلس - ع .م .ا .خ 3
 8/4/2018 نابلس - ع. م .ع 4
 8/4/2018 نابلس - م  . ر .ف 5
م .ي .ص. ع 6  9/2/2018 نابلس - 
 30/08/2018 طولكرم 28770صحة  إخطار م  ل.  
 11/06/2018 طولكرم 24369+ تنبيه  3869 إتالفمحضر   د .مزرعة ح 
 03/09/2018 طولكرم 5235تنبيه صحة  / م دملحمة  
 28/09/2018 طولكرم 45204تنبيه صحة  / م دملحمة  
 07/11/2018 طولكرم 45578تنبيه صحة  ر ملحمة 
 04/03/2018 طولكرم من الصحة إخطار د ملحمة ومشاوي  
 27/03/2018 طولكرم 28615صحي  إخطار+  28614صحة  إتالف ج م./  . عمؤسسة ص 
 

 :في بعض المديريات غياب الجوالت التفتيشية الدورية .4.1.2
تبين لنا عدم وجود  بعض المديريات حيث من خلل االطلع على البيانات المزودة من قبل قسم صحة البيئة في

البيئة في المديرية مما ال يعطي تأكيد أن هناك جوالت تقارير بالجوالت التفتيشية التي يقوم بها موظفو صحة 
 بها تقوم التي التفتيشية لجوالتتقارير ال همعتمد نماذج ديوج تفتيشية دورية تقوم بها مديرية الصحة بشكل كفؤ، وال

 .(، )مديرية صحة سلفيتسلفيت، يحتوي على كافة الشروط التي يتم التفتيش والرقابة عليها في الصحة مديرية
 
 عدم توفر قاعدة بيانات متكاملة عن محال اللحوم في حماية المستهلك .4.1.3

تستدعي توفر قاعدة بيانات متكاملة حول الجهات  وزارة الصحةان اكتمال عملية التفتيش التي يقوم بها مفتشو 
وفاعلية  ةءالتي ستقوم الطواقم بزيارتها وانعكاس ذلك على سهولة عملية التخطيط والقيام بعملية التفتيش بكفا

واقتصاد من خلل سرعة توفر البيانات وتحديد خط اتجاه عمليات التفتيش، حيث تبين لنا عدم توفر قاعدة بيانات 
تنعكس على فعالية عمليات التفتيش، وانعكاس ذلك على الرقابة على الملحم  مديريات وزارة الصحةمتكاملة لدى 

قائمة الملحم المعتمدة لدى ن ، فمثل في بيت لحم فإرقابةفي حال ضعف فاعلية ال وأثره على صحة المواطن
مديرية الصحة تختلف عن اإلحصائية لدى الجهاز المركزي لإلحصاء حيث أن عدد محلت بيع اللحوم الطازجة 

( محل لبيع لحوم 101( محل ولدى الجهاز المركزي لإلحصاء )60المعتمدة لدى المديرية في المحافظة هي )
  .الماشية
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  المحافظاتضعف فعالية اإلجراءات المتخذة من قبل لجنة الصحة والسالمة العامة في  .1.4

هم اللجان المنبثقة عن المجلس التنفيذي في المحافظة لما لها من علقة مباشرة أ عتبر لجنة السلمة العامة من ت
على خدمات من تاحة الفرصة للمواطن من الحصول إل دؤوبفي صحة وسلمة المواطنين حيث تسعى بشكل 

 ،منهأاة المحيطة به حرصا على سلمته و له في كافة مرافق الحي  منةمختلفة وتوفير البيئة الصحية واآلقطاعات 
  وتسعى لتوفير الجهد عضائها حسب الصلحيات المخولة لكل جهة منهاأ بعملها من خلل التنسيق ما بين  وتقوم

المديريات المختلفة في سيما بين  ال و تقاطعأو تكرار أ  زدواجيةللعمل الجماعي دون اال فضلداء األوالوقت واأل
 المحافظة، إال أن الديوان قد سجل بعض الملحظات على عمل لجنة الصحة والسلمة العامة نذكرها فيما يلي:

 
 ضعف التخطيط لعملية الرقابة على المالحم:  .1.1.1
بة على الملحم حيث أن عمل اللجنة يقتصر على لجنة السلمة العامة في سلفيت خطة عمل للرقا لدىال يوجد 

 (.، قلقيلية، طولكرمجوالت ميدانية غير منظمة وال تستند إلى تخطيط مسبق، )نابلس
 

 عدم وجود نموذج خاص بالجوالت الميدانية: .1.1.2
ين تبين لنا عدم وجود نموذج خاص بالجوالت الميدانية يبالصحة والسلمة العامة  لجنةمن خلل دراسة أعمال  

نما يتم استخدام نماذج حماية المستهلك )تم وضع ملحظات  ما هي األمور التي يتم فحصها من خلل الجولة وا 
 (.، قلقيلية، طولكرم، )نابلس(51ص  5.1عليها في متن التقرير بند 

 
 عدم وجود متابعة بحق المخالفين: .1.1.1

تبين لنا إال انه ، اعات التي تهم صحة المواطنكافة القطعلى  اإلشراف لجنة الصحة والسلمة العامة يقع على عاتق
بسبب عدم وجود تقارير للجوالت الميدانية عدم وجود متابعة للملحم التي تم أخطارها للتأكد من تنفيذها للشروط 

 والجدول التالي يوضح عينة ذلك:، الصحية والبيئية
 المديرية تاريخ الزيارة الالحقة تاريخ اإلخطار اسم الملحة الرقم
 طولكرم ال يوجد 03/09/2018 / م دملحمة  1

 طولكرم ال يوجد 27/03/2018 ج ./ م ع .مؤسسة ص 2

 طولكرم ال يوجد 04/03/2018 ج/ س ملحمة 3

 طولكرم ال يوجد 04/03/2018 د ومشاوي  ملحمة 4

 طولكرم 20/5/2018 04/03/2018 ه ومشاوي  ملحمة 5

 طولكرم 10/12/2018 25/03/2018 أ/ . زأ لحمة 6
 طولكرم 13/06/2019 25/3/2018 م/  س ملحمة 7
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ومن الجدول السابق يتضح عدم متابعة لجنة الصحة والسلمة العامة للخطارات الصادرة منها والتأكد من تنفيذها  
تعرض المواطنين  احتماليةفيما يخص الحفاظ على الصحة العامة وبالتالي  اجراءاتهإيؤدي إلى ضعف  مما قد

 وثات واألمراض.للمل
 

 عدم وجود معايير في اختيار أعضاء لجنة الصحة والسالمة العامة: .1.1.3
تبين عدم وجود  نابلس من خلل ما قام بها الديوان من أعمال تدقيق على لجنة السلمة والصحة العامة في محافظة
حة والسلمة العامة )عن معايير الختيار أعضاء لجنة الصحة والسلمة العامة حيث تبين وجود عضو في لجنة الص

يمتلك عيادة بيطرية بها أدوية منتهية الصلحية وفقا لتقرير لجنة الصحة والسلمة العامة  /نابلس مديرية البيطرة(
 .13/05/2018بتاريخ 
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 :محال اللحومفي الرقابة على  الزراعةضعف فاعلية إجراءات وزارة  .1.5
بإعطاء وزارة الزراعة الحق بإنشاء نظام للمسالخ ووضع االشتراطات الفنية لذلك يؤكد على إن قيام المشرع الفلسطيني 

( لسنة 2( من قانون الزراعة رقم )70أن الوزارة هي الجهة المتخصصة في ذلك وهذا ما أكدت عليه المادة رقم )
لشروط والمواصفات الفنية الخاصة تعد الوزارة نظامًا خاصًا بالمسالخ يصدره مجلس الوزراء على أن يتضمن ا" 2003

بإنشاء المسالخ، وتأهيل القائم منها، والشروط الصحية لعملية الذبح وحفظ اللحوم ونقلها ومواصفات الذبيحة وأدوات 
، باإلضافة إلى قيام بالذبيحة الذبح، والشروط اللزم توافرها في الجزارين المجازين بالذبح، وأية شروط أخرى تتعلق

عداد واعتماد دليل اإلجراءات المعيارية والنماذج المتعلقة بالخدمات المقدمة من قبل وزارة الزراعة  لسنة الوزارة بإ
جراءات الرقابة البيطرية على المسالخ، والذي  2014 والذي تضمن في محتواه نموذج زيارة رقابية لمسلخ مواشي، وا 

 نماذج الصادرة عنه كل حسب اختصاصه.يقع على عاتق الجهات المسؤولة تنفيذ تعليمات الدليل وال
بالقيام  ،ممثلة بدائرة البيطرة في المحافظاتزارة الزراعة و لم يظهر لفريق التدقيق قيام إال أنه ومن خلل التدقيق 

باإلشراف والرقابة على مدى التزام الجهات ذات العلقة بتطبيق التعليمات واإلجراءات والنماذج التي أقرتها وزارة 
على بعض ، سوا بعض الجوالت والملحم لها أي دور في الرقابة على أعمال المسلخ البلدي ة، وليسالزراع

 .من خلل الطلب من الجهات ذات العلقة بالموضوع كون الوزارة يوجد بها أطباء بيطرينالملحم 
 

على أعمال الرقابة تنسيق الفعال بين الجهات ذات العالقة والتي يقع على عاتقها القيام بالغياب نستنتج 

في املحافظة حسب املعايير املعتمدة في هذه الدراسة لكل  املالحمخضع تفي محافظة نابلس، حيث على  اللحوم

ن لفريق الديوان يتبوسلطة جودة البيئة، حيث ووزارة الصحة ووزارة الزراعة  البلدية ووزارة االقتصادمن 

 كل حسب اختصاصه،  الرقابة على محال اللحومل غياب التنسيق املخطط له واملوثق ملتابعة اعما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إن األثر املحتمل من ضعف فاعلية عملية الرقابة على اللحوم هو احتمالية ارتفاع حاالت الذبح خارج املسالخ 

أو أن  وبعد عملية الذبح، واحتمالية أن يكون بعضها مريضمما يؤكد على عدم فحص تلك الحيوانات قبل 

بحقن تمنع ذبحها اال بعد فترة معينة، وغير لك من املخاطر الناجمة عن عملية ذبح الحيوانات  تكون محقونة

، ومخاطر التخلص من بقايا الحيوانات والتي ((12خارج املسلخ كما ظهر في متن التقرير )اللمحة العامة ص )

 .قد تنعكس على صحة املواطن أو على البيئة كما يظهر في الصور التالية

 
 

 1هر في الصور التالية نتيجة ضعف عمليات الرقابة على عملية التخلص من بقايا الحيوانات في بعض مالحم بلدية نابلسويظ

                                                           
 ات في وسط مدينة نابلس بشكل مخالف للقانون وانعكاسه على صحة المواطن، تراكم بقايا الحيوانات قرب الحاوي02/04/2019بتاريخ  1
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 االستنتاجات: ثالثا
ال تولد قناعة لدى  الجهات ذات العلقة بالرقابة على المسالخ واللحوماآلليات المعمول بها في اإلجراءات و إن 

بما يضمن الحفاظ على صحة المواطن وعدم تعرضه للمخاطر الناجمة  بالعمل بفاعلية هاتتلك الجبقيام  الديوان
وقد استند الديوان في وصولها للمواطن بعد فحصها وفقا لألصول،  لضمانعن ذلك، فيما يتعلق باستهلك اللحوم 

 االستنتاجات الفرعية التالية: إلىاالستنتاج الرئيس 
ات العالقة في إنشاء املسالخ نتيجة لغياب اإلجراءات والسياسات ضعف االهتمام من قبل الجهات ذ .1

بشكل فعال  واستغاللهااملتخذة في إنشاء املسالخ، وضعف كفاءة الهيئات املحلية في إدارة موارد املسلخ 

ارتفاع حاالت الذبح خارج عمل تلك املسالخ بكفاء وفاعلية، باإلضافة إلى مما ينعكس على استمرارية 

يكون بعضها  أنوبعد عملية الذبح، واحتمالية مما يؤكد على عدم فحص تلك الحيوانات قبل املسالخ 

بعد فترة معينة، وغير ذلك من املخاطر الناجمة عن  إال أو أن تكون محقونة بحقن تمنع ذبحها  مريض

 عملية ذبح الحيوانات خارج املسلخ.
 

، مما يستدعي رقابة على املسالخ واللحومذات العالقة في الوجود تداخل وتضارب في أعمال الجهات  .2

إعادة النظر في تلك التشريعات وأن يكون هناك تنسيق واضح ومنظم بين تلك الجهات لتحديد دور كل 

جهة لتفادي التداخل في املهام وتحديد املسؤوليات مما ينعكس على تعيين املفتشين في كل جهة وتخفيف 

 ةوار والجهات التي يتم التدقيق عليها، وأثر ذلك في فعالية وكفاءلضغط على الجهات التي تمارس هذه األدا

حيث عمليات الرقابة والتفتيش، وهو ما تم اإلشارة اليه في االستراتيجية الوطنية لسالمة األغذية من 

 تعدد الجهات الحكومية الرقابية على مواضيع سالمة األغذية وضعف التنسيق فيما بينها.
 

ة واالشراف بين الجهات ذات العالقة والتي يقع على عاتقها القيام بأعمال الرقاب تنسيق الفعالالغياب  .3

وأثر ذلك في ارتفاع حاالت الذبح خارج املسالخ مما يؤكد على عدم فحص تلك  ،ةلخ البلدياعلى املس

أو أن تكون محقونة بحقن تمنع  وبعد عملية الذبح، واحتمالية أن يكون بعضها مريضالحيوانات قبل 

 بعد فترة معينة، وغير ذلك من املخاطر الناجمة عن عملية ذبح الحيوانات خارج املسلخ. إال بحها ذ

ضعف اإلجراءات املتخذة من قبل الجهات ذات العالقة في االهتمام بتوفير املتطلبات والشروط الصحية  .4

املرتفعة الناتجة والفنية في املسالخ وانعكاس ذلك على ضعف االهتمام بصحة املواطن نتيجة للمخاطر 

عن ذلك واألثر املحتمل من استهالك املواطن للحوم قد تكون غير صالحة لالستهالك اآلدمي بسبب 

 تعرضها لألمراض واألوبئة نتيجة لغياب الفحوصات الالزمة والنظافة في املسالخ.

حال اللحوم غياب اإلجراءات والسياسات املنظمة والتخطيط الجيد لعمليات الرقابة والتفتيش على م .5

وغياب الرقابة على املفتشين والتقارير الصادرة عنهم، وانعكاس ذلك على كفاءة وفاعلية عمليات 

 التفتيش، وما ينتج عنها من غياب اإلجراءات الرادعة لعمليات الذبح خارج املسالخ.
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 التوصيات: رابعا
 وبناء عليه يوصي الديوان الجهات ذات العالقة بما يلي:

 
الحكومة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لوضع خطط إلنشاء املسالخ والرقابة على الذبح ضرورة قيام  .1

خارجها وأن يكون ذلك ضمن أولوياتها في املرحلة القادمة في حدود اإلمكانيات املتاحة النعكاس ذلك 

 على صحة املواطن.

والتوعية وممارسة  أن تقوم وزارة الحكم املحلي باتخاذ اإلجراءات الالزمة من خالل تقديم الدعم .2

 دورها اإلشرافي في دراسة أسباب عدم إنشاء املسالخ في مناطق الهيئة املحلية وفقا لألصول.

قدرة املسلخ على  لضمانقوم الهيئات املحلية باستغالل مواردها بشكل أمثل في إدارة املسالخ، تأن  .3

 .تغطية مصاريفه واستمراريته

مسالخ والرقابة على اللحوم بما يحدد مسؤولية كل جهة في ذلك إعادة النظر في التشريعات املنظمة لل .4

بشكل واضح ويراعي عدم التضارب فيما بينها، وتحديث تلك التشريعات لتواكب التقدم الحاصل في 

 ذلك املجال.

ضرورة تفعيل دور الجهات ذات العالقة في الرقابة على املسالخ في منطقة كل هيئة محلية كل حسب  .5

انونية والفنية )وزارة الحكم املحلي، الهيئة املحلية، وزارة الصحة، وزارة الزراعة، اختصاصاته الق

 لجنة السالمة العامة(.

توفير االشتراطات الصحية والبيئية في  الالزمة للتأكد منباتخاذ اإلجراءات  الهيئات املحليةأن تقوم  .6

 املتواجد في منطقة الهيئة املحلية. املسلخ

العالقة باتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من الذبح خارج املسالخ )الهيئة املحلية،  أن تقوم الجهات ذات .7

 وزارة الصحة، وزارة الزراعة، وزارة االقتصاد، لجنة السوق، لجنة السالمة العامة(.

بالجوالت الرقابية ختصاص باتخاذ اإلجراءات الالزمة للقيام الجهات ذات اال  أن تقومضرورة  .8

ابة على االشتراطات الفنية والصحية لضمان أن اللحوم التي تباع للمواطن سليمة والتفتيشية، للرق

ويتم فحصها وذبحها وتخزينها بطريقة صحية، سواء من قبل الهيئة املحلية أو وزارة الصحة أو وزارة 

 القتصاد.الزراعة أو وزارة ا

رة الزراعة، وزارة الصحة، لجنة أن تقوم الجهات ذات العالقة )الهيئات املحلية، وزارة االقتصاد، وزا .9

السالمة العامة( باتخاذ إجراءات رادعة بحق املخالفين في الذبح خارج املسلخ البلدي، ومتابعة املالحم 

 لتصويب أوضاعها وفقا لألصول. 
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 المالحق: خامسا
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 ( 1ملحق رقم )
بل إدارة المسلخ البلدي في  يتم االلتزام بها من قحيث يوضح الجدول التالي االشتراطات التي يتم االلتزام بها واألخرى التي ال

 :نابلس
 غير مطابق مطابق االشتراط الرقم

 المذبح
  √ هل يوجد منطقة تصريف فعالة 1
  √ خط رئيسي/مولدما هو مصدر الطاقة  2
  √ حالة الطريق الواصلة جيدة 3
 √  هل يوجد فصل كافي بين المنطقة النظيفة والملوثة )المتسخة( 4
  √ م على االقل2هل يوجد سياج محيط بارتفاع كافي  5
 √  حالة الصحة والنظافة العامة 6

 مصدر المياه
  √ ما هو مصدر المياه أنابيب/بئر/غيرها 7
 √  هل انابيب المياه ملونة ساخن /بارد 8
 √  متر على األقل300هل انابيب المياه بعيدة كفاية عن خطوط التصريف  9

 √  الصحة والنظافة العامة حالة 10
 المغاسل ومشارب المياه

 √  كيف يتم تنظيم حرارة المياه 11

 √  هل مصنوعة من الستانلس ستيل 12

  √ هل يوجد نظام صرف كاف في المسلخ 13

 √  هل عملية تصريف المياه صديقة للبيئة 14

 √  متر على األقل50هل البعد عن مبنى المسلخ وتوابعه كافي  15

 السقف
 √  متر على األقل 5هل ارتفاع السقف مناسب عند الماشية  16

 √  متر على األقل 5هل ارتفاع السقف مناسب عند االستقبال  17

 √  متر على األقل 5هل ارتفاع السقف مناسب عند الذبح  18

 √  متر على االقل 5هل ارتفاع السقف مناسب عند السلخ  19

  √ %1قل ب على األهل ميل المصرف مناس 20
 األبواب والممرات

 √  متر على األقل 3عرض الممرات  21
 √  المادة المصنوعة منها األبواب مصنوعة من مواد مقاومة للصدأ 22
 √  برنامج لمكافحة القوارض واآلفات دهل يوج 23
 √  منخل الشبابيك والتحكم بالحشرات 24

 البناية
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  √ ل في المسلخهل يوجد أبواب قابلة للقف 25

 √  تعقيم لألرجل وعجال السيارات أحواضهل يوجد  26

 √  هل يوجد مكان استقبال للحيوانات 27

  √ هل يوجد عتبة تنزيل للحيوانات 28

 √  متر مربع لكل راس أغنام 3.25-0.55معدل مساحة الحظيرة  29

 √  هل الحظائر جيدة التهوية  30

 حظيرة العزل
 √  يرة لعزل الحيوانات المريضةهل يوجد حظ 31

 √  متر على األقل 50هل بعد حظيرة العزل مناسب عن قاعة المسلخ  32

 √  هل يوجد بحظائر العزل معالف ومشارب وتصريف 33

 حظائر ما قبل الذبح
 √  سعة حظائر ما قبل الذبح 34

 √  هل هي معزولة كليا عن مناطق الصعق والذبح لمنع الغبار والروائح 35

 √  متر على القل 10طول الممر ما بين الحظائر وقاعة الذبح  36

  √ سم على األكثر90عرض الممر الذي يقود من الحظيرة الى منطقة الذبح   37
 منطقة الذبح والسلخ

 √  هل يوجد مكان لتوقيف حركة الذبائح التي تحتاج الى فحص إضافي 38

 √  ذبح وتنظيف الذبائحهل يوجد فصل كافي ما بين مناطق ال 39

  √ هل يوجد ثالجات مفصولة لتبريد لحم الراس واللسان 40

 √  هل يوجد حاويات مغلقة للجلود واألطراف تمنع التلوث العرضي مع اللحوم 41

 √  هل عملية التنظيف والتقطيع لألطراف والسلخ يتم بغرفة خاصة ومغلقة 42

 √  متر 2.5قل عن هل المسافة بين السكة والحائط ال ت 43

  √ سم 30المسافة بين األرض واخفض نقطة في الذبيحة ال تقل عن  44
 الذبائح وتأخير التحفظ غرفة
 √  الذبح قاعة مع مباشرة توصل سكة يوجد هل 45

 √  ذاتيا يغلق بباب مزودة الغرفة هل 46

 √  أخرى  الستخدامات) للمياه منفذ غير (بوعاء مزودة الغرفة هل 47

 √  ساخنة وباردة ومياه وتعقيمها االيدي لغسل بمكان مجهزة الغرف هل 48

 التبريد ثالجات
 √  تعليق اللحوم سكك طريق عن الذبح منطقة مع متصلة والثالجات البرادات هل 49
  √ متر 0.2 عن تقل أال يجب ؟السكك بين المسافة هي ما 50
  √ واالجزاء( للذبيحة (ينوالتخز  للتبريد جيدا مجهزة منطقة يوجد هل 51



 

77  

 
 

 المختبر
 √  الضرورية الميكروبية الفحوصات لعمل والمواد باألجهزة مجهز المختبر هل 52

 √  المختبر في وباردة ساخنة مياه مصدر يوجد هل 53

 أخرى 
 √  متنقلة حرائق مطفأة يوجد هل 54
 √  متر( 50قل على األ (الخدمات وغرفة المسلخ عن تبعد كم محرقة؟ يوجد هل 55

 √  التعقيم؟ منطقة من قريبة البويلر غرفة هل 56

 √  أوتوكليف (تعقيم بجهاز األقل على مجهزة الغرفة 57

 √  الطارئ  للذبح غرفة يوجد هل 58

 √  والكهربائية الميكانيكية للصيانة معمل يوجد هل 59
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 :ألخرى التي ال يتم االلتزام بها من قبل إدارة المسلخ البلدي في سلفيتويوضح الجدول التالي االشتراطات التي يتم االلتزام بها وا
 غير مطابق مطابق االشتراط الرقم

 المذبح
  √ هل يوجد منطقة تصريف فعالة 1
  √ خط رئيسي/مولدما هو مصدر الطاقة  2
  √ حالة الطريق الواصلة جيدة 3
 √  ة )المتسخة(هل يوجد فصل كافي بين المنطقة النظيفة والملوث 4
 √  م على االقل2هل يوجد سياج محيط بارتفاع كافي  5
 √  حالة الصحة والنظافة العامة 6

 مصدر المياه
  √ ما هو مصدر المياه أنابيب/بئر/غيرها 7
 √  هل انابيب المياه ملونة ساخن /بارد 8
 √  متر على األقل300هل انابيب المياه بعيدة كفاية عن خطوط التصريف  9

 √  حالة الصحة والنظافة العامة 10
 المغاسل ومشارب المياه

 √  كيف يتم تنظيم حرارة المياه 11

 √  هل مصنوعة من الستانلس ستيل 12

 √  هل يوجد نظام صرف كاف في المسلخ 13

 √  هل عملية تصريف المياه صديقة للبيئة 14

 √  على األقلمتر 50هل البعد عن مبنى المسلخ وتوابعه كافي  15

 السقف
 √  متر على األقل 5هل ارتفاع السقف مناسب عند الماشية  16

 √  متر على األقل 5هل ارتفاع السقف مناسب عند االستقبال  17

 √  متر على األقل 5هل ارتفاع السقف مناسب عند الذبح  18

 √  متر على االقل 5هل ارتفاع السقف مناسب عند السلخ  19

 √  %1قل المصرف مناسب على األ هل ميل 20
 األبواب والممرات

 √  متر على األقل 3عرض الممرات  21
 √  المادة المصنوعة منها األبواب مصنوعة من مواد مقاومة للصدأ 22
 √  برنامج لمكافحة القوارض واآلفات دهل يوج 23
 √  منخل الشبابيك والتحكم بالحشرات 24

 البناية
  √ ب قابلة للقفل في المسلخهل يوجد أبوا 25

 √  تعقيم لألرجل وعجال السيارات أحواضهل يوجد  26
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 √  هل يوجد مكان استقبال للحيوانات 27

  √ هل يوجد عتبة تنزيل للحيوانات 28

 √  متر مربع لكل راس أغنام 3.25-0.55معدل مساحة الحظيرة  29

  √ هل الحظائر جيدة التهوية  30

 حظيرة العزل
 √  هل يوجد حظيرة لعزل الحيوانات المريضة 31

 √  متر على األقل 50هل بعد حظيرة العزل مناسب عن قاعة المسلخ  32

 √  هل يوجد بحظائر العزل معالف ومشارب وتصريف 33

 حظائر ما قبل الذبح
 √  سعة حظائر ما قبل الذبح 34

 √  روائحهل هي معزولة كليا عن مناطق الذبح لمنع الغبار وال 35

 √  متر على القل 10طول الممر ما بين الحظائر وقاعة الذبح  36

 √  سم على األكثر90عرض الممر الذي يقود من الحظيرة الى منطقة الذبح   37

 منطقة الذبح والسلخ
 √  هل يوجد مكان لتوقيف حركة الذبائح التي تحتاج الى فحص إضافي 38

 √  طق الذبح وتنظيف الذبائحهل يوجد فصل كافي ما بين منا 39

 √  هل يوجد ثالجات مفصولة لتبريد لحم الراس واللسان 40

 √  هل يوجد حاويات مغلقة للجلود واألطراف تمنع التلوث العرضي مع اللحوم 41

 √  هل عملية التنظيف والتقطيع لألطراف والسلخ يتم بغرفة خاصة ومغلقة 42

 √  متر 2.5ال تقل عن  هل المسافة بين السكة والحائط 43

  √ سم 30المسافة بين األرض واخفض نقطة في الذبيحة ال تقل عن  44
 الذبائح وتأخير التحفظ غرفة
 √  الذبح قاعة مع مباشرة توصل سكة يوجد هل 45

 √  ذاتيا يغلق بباب مزودة الغرفة هل 46

 √  أخرى  الستخدامات) للمياه منفذ غير (بوعاء مزودة الغرفة هل 47

 √  ساخنة وباردة ومياه وتعقيمها األيدي لغسل بمكان مجهزة الغرف هل 48

 التبريد ثالجات
 √  تعليق اللحوم سكك طريق عن الذبح منطقة مع متصلة والثالجات البرادات هل 49
 √  متر 0.2 عن تقل أال يجب ؟السكك بين المسافة هي ما 50
 √  واألجزاء( للذبيحة (التخزينو  للتبريد جيدا مجهزة منطقة يوجد هل 51

 المختبر
 √  الضرورية الميكروبية الفحوصات لعمل والمواد باألجهزة مجهز المختبر هل 52
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 √  المختبر في وباردة ساخنة مياه مصدر يوجد هل 53

 أخرى 
 √  متنقلة حرائق مطفأة يوجد هل 54
 √  متر( 50ى األقل عل (الخدمات وغرفة المسلخ عن تبعد كم محرقة؟ يوجد هل 55

 √  التعقيم؟ منطقة من قريبة البويلر غرفة هل 56

 √  (أوتوكليف(م تعقي بجهاز األقل على مجهزة الغرفة 57

 √  الطارئ  للذبح غرفة يوجد هل 58

 √  والكهربائية الميكانيكية للصيانة معمل يوجد هل 59
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ل إدارة المسلخ البلدي في طات التي يتم االلتزام بها واألخرى التي ال يتم االلتزام بها من قبحيث يوضح الجدول التالي االشترا
 :طولكرم

 غير مطابق مطابق االشتراط الرقم
 المذبح

  √ هل يوجد منطقة تصريف فعالة 1
  √ خط رئيسي/مولدما هو مصدر الطاقة  2
  √ حالة الطريق الواصلة جيدة 3
 √  ي بين المنطقة النظيفة والملوثة )المتسخة(هل يوجد فصل كاف 4
 √  م على االقل2هل يوجد سياج محيط بارتفاع كافي  5
 √  حالة الصحة والنظافة العامة 6

 مصدر المياه
  √ ما هو مصدر المياه أنابيب/بئر/غيرها 7
 √  هل انابيب المياه ملونة ساخن /بارد 8
 √  متر على األقل300خطوط التصريف هل انابيب المياه بعيدة كفاية عن  9

 √  حالة الصحة والنظافة العامة 10
 المغاسل ومشارب المياه

 √  كيف يتم تنظيم حرارة المياه 11

 √  هل مصنوعة من الستانلس ستيل 12

  √ هل يوجد نظام صرف كاف في المسلخ 13

 √  هل عملية تصريف المياه صديقة للبيئة 14

 √  متر على األقل50نى المسلخ وتوابعه كافي هل البعد عن مب 15

 السقف
  √ متر على األقل 5هل ارتفاع السقف مناسب عند الماشية  16

  √ متر على األقل 5هل ارتفاع السقف مناسب عند االستقبال  17

  √ متر على األقل 5هل ارتفاع السقف مناسب عند الذبح  18

  √ متر على االقل 5هل ارتفاع السقف مناسب عند السلخ  19

 √  %1قل هل ميل المصرف مناسب على األ 20
 األبواب والممرات

 √  متر على األقل 3عرض الممرات  21
 √  المادة المصنوعة منها األبواب مصنوعة من مواد مقاومة للصدأ 22
 √  برنامج لمكافحة القوارض واآلفات دهل يوج 23
 √  منخل الشبابيك والتحكم بالحشرات 24

 البناية
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  √ هل يوجد أبواب قابلة للقفل في المسلخ 25

 √  تعقيم لألرجل وعجال السيارات أحواضهل يوجد  26

 √  هل يوجد مكان استقبال للحيوانات 27

 √  هل يوجد عتبة تنزيل للحيوانات 28

 √  متر مربع لكل راس أغنام 3.25-0.55معدل مساحة الحظيرة  29

 √  ة التهوية هل الحظائر جيد 30

 حظيرة العزل
 √  هل يوجد حظيرة لعزل الحيوانات المريضة 31

 √  متر على األقل 50هل بعد حظيرة العزل مناسب عن قاعة المسلخ  32

 √  هل يوجد بحظائر العزل معالف ومشارب وتصريف 33

 حظائر ما قبل الذبح
 √  سعة حظائر ما قبل الذبح 34

 √  ن مناطق الذبح لمنع الغبار والروائحهل هي معزولة كليا ع 35

 √  متر على القل 10طول الممر ما بين الحظائر وقاعة الذبح  36

 √  سم على األكثر90عرض الممر الذي يقود من الحظيرة الى منطقة الذبح  37

 منطقة الذبح والسلخ
 √  هل يوجد مكان لتوقيف حركة الذبائح التي تحتاج الى فحص إضافي 38

 √  هل يوجد فصل كافي ما بين مناطق الذبح وتنظيف الذبائح 39

 √  هل يوجد ثالجات مفصولة لتبريد لحم الراس واللسان 40

 √  هل يوجد حاويات مغلقة للجلود واألطراف تمنع التلوث العرضي مع اللحوم 41

 √  هل عملية التنظيف والتقطيع لألطراف والسلخ يتم بغرفة خاصة ومغلقة 42

 √  متر 2.5هل المسافة بين السكة والحائط ال تقل عن  43

  √ سم 30المسافة بين األرض واخفض نقطة في الذبيحة ال تقل عن  44
 الذبائح وتأخير التحفظ غرفة
 √  الذبح قاعة مع مباشرة توصل سكة يوجد هل 45

 √  ذاتيا يغلق بباب مزودة الغرفة هل 46

 √  أخرى  الستخدامات) للمياه منفذ غير (بوعاء مزودة الغرفة هل 47

 √  ساخنة وباردة ومياه وتعقيمها االيدي لغسل بمكان مجهزة الغرف هل 48

 التبريد ثالجات
 √  تعليق اللحوم سكك طريق عن الذبح منطقة مع متصلة والثالجات البرادات هل 49
 √  متر 0.2 عن تقل أال يجب ؟السكك بين المسافة هي ما 50
 √  واالجزاء( للذبيحة (والتخزين للتبريد جيدا مجهزة منطقة ديوج هل 51
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 المختبر
 √  الضرورية الميكروبية الفحوصات لعمل والمواد باألجهزة مجهز المختبر هل 52

 √  المختبر في وباردة ساخنة مياه مصدر يوجد هل 53

 أخرى 
 √  متنقلة حرائق مطفأة يوجد هل 54
 √  متر( 50على األقل  (الخدمات وغرفة المسلخ عن تبعد كم محرقة؟ يوجد هل 55

 √  التعقيم؟ منطقة من قريبة البويلر غرفة هل 56

 √  أوتوكليف( تعقيم بجهاز األقل على مجهزة الغرفة 57

 √  الطارئ  للذبح غرفة يوجد هل 58

 √  والكهربائية الميكانيكية للصيانة معمل يوجد هل 59
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ل إدارة المسلخ البلدي في يوضح الجدول التالي االشتراطات التي يتم االلتزام بها واألخرى التي ال يتم االلتزام بها من قبحيث 
 :قلقيلية

 غير مطابق مطابق االشتراط الرقم
 المذبح

 √  هل يوجد منطقة تصريف فعالة 1
  √ خط رئيسي/مولدما هو مصدر الطاقة  2
  √ جيدة حالة الطريق الواصلة 3
 √  هل يوجد فصل كافي بين المنطقة النظيفة والملوثة )المتسخة( 4
  √ األقلم على 2هل يوجد سياج محيط بارتفاع كافي  5
 √  حالة الصحة والنظافة العامة 6

 مصدر المياه
  √ ما هو مصدر المياه أنابيب/بئر/غيرها 7
 √  هل أنابيب المياه ملونة ساخن /بارد 8
 √  متر على األقل300ابيب المياه بعيدة كفاية عن خطوط التصريف هل أن 9

 √  حالة الصحة والنظافة العامة 10
 المغاسل ومشارب المياه

 √  كيف يتم تنظيم حرارة المياه 11

 √  هل مصنوعة من الستانلس ستيل 12

 √  هل يوجد نظام صرف كاف في المسلخ 13

 √  لبيئةهل عملية تصريف المياه صديقة ل 14

 √  متر على األقل50هل البعد عن مبنى المسلخ وتوابعه كافي  15

 السقف
  √ متر على األقل 5هل ارتفاع السقف مناسب عند الماشية  16

 √  متر على األقل 5هل ارتفاع السقف مناسب عند االستقبال  17

  √ متر على األقل 5هل ارتفاع السقف مناسب عند الذبح  18

  √ األقلمتر على  5تفاع السقف مناسب عند السلخ هل ار  19

 √  %1قل هل ميل المصرف مناسب على األ 20
 األبواب والممرات

 √  متر على األقل 3عرض الممرات  21
 √  المادة المصنوعة منها األبواب مصنوعة من مواد مقاومة للصدأ 22
 √  هل يوجد برنامج لمكافحة القوارض واآلفات 23
 √  ل الشبابيك والتحكم بالحشراتمنخ 24

 البناية
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  √ هل يوجد أبواب قابلة للقفل في المسلخ 25

 √  تعقيم لألرجل وعجال السيارات أحواضهل يوجد  26

 √  هل يوجد مكان استقبال للحيوانات 27

 √  هل يوجد عتبة تنزيل للحيوانات 28

 √  أغناممتر مربع لكل راس  3.25-0.55معدل مساحة الحظيرة  29

  √ هل الحظائر جيدة التهوية  30

 حظيرة العزل
 √  هل يوجد حظيرة لعزل الحيوانات المريضة 31

 √  متر على األقل 50هل بعد حظيرة العزل مناسب عن قاعة المسلخ  32

 √  هل يوجد بحظائر العزل معالف ومشارب وتصريف 33

 حظائر ما قبل الذبح
 √  سعة حظائر ما قبل الذبح 34

 √  هل هي معزولة كليا عن مناطق الذبح لمنع الغبار والروائح 35

 √  ألقلمتر على  10طول الممر ما بين الحظائر وقاعة الذبح  36

 √  سم على األكثر90منطقة الذبح  إلىعرض الممر الذي يقود من الحظيرة  37

 منطقة الذبح والسلخ
 √  تحتاج إلى فحص إضافي هل يوجد مكان لتوقيف حركة الذبائح التي 38

 √  هل يوجد فصل كافي ما بين مناطق الذبح وتنظيف الذبائح 39

 √  هل يوجد ثالجات مفصولة لتبريد لحم الراس واللسان 40

 √  هل يوجد حاويات مغلقة للجلود واألطراف تمنع التلوث العرضي مع اللحوم 41

 √  م بغرفة خاصة ومغلقةهل عملية التنظيف والتقطيع لألطراف والسلخ يت 42

 √  متر 2.5هل المسافة بين السكة والحائط ال تقل عن  43

  √ سم 30المسافة بين األرض واخفض نقطة في الذبيحة ال تقل عن  44
 الذبائح وتأخير التحفظ غرفة
 √  الذبح قاعة مع مباشرة توصل سكة يوجد هل 45

 √  ذاتيا يغلق بباب مزودة الغرفة هل 46

 √  أخرى  الستخدامات) للمياه منفذ غير (بوعاء مزودة الغرفة هل 47

 √  ساخنة وباردة ومياه وتعقيمها األيدي لغسل بمكان مجهزة الغرف هل 48

 التبريد ثالجات
 √  تعليق اللحوم سكك طريق عن الذبح منطقة مع متصلة والثالجات البرادات هل 49
 √  متر 0.2 عن قلت أال يجب ؟السكك بين المسافة هي ما 50
 √  واألجزاء( للذبيحة (والتخزين للتبريد جيدا مجهزة منطقة يوجد هل 51
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 المختبر
 √  الضرورية الميكروبية الفحوصات لعمل والمواد باألجهزة مجهز المختبر هل 52

 √  المختبر في وباردة ساخنة مياه مصدر يوجد هل 53

 أخرى 
 √  متنقلة حرائق مطفأة يوجد هل 54
 √  متر( 50على األقل  (الخدمات وغرفة المسلخ عن تبعد كم محرقة؟ يوجد هل 55

 √  التعقيم؟ منطقة من قريبة البويلر غرفة هل 56

 √  (أوتوكليفم )تعقي بجهاز األقل على مجهزة الغرفة 57

 √  الطارئ  للذبح غرفة يوجد هل 58

 √  والكهربائية الميكانيكية للصيانة معمل يوجد هل 59
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حيث يوضح الجدول التالي االشتراطات التي يتم االلتزام بها واألخرى التي ال يتم االلتزام بها من قبل إدارة المسلخ البلدي في 
 :أريحا

 طابق\غير م مطابق االشتراط الرقم
 المذبح

 √  هل يوجد منطقة تصريف فعالة 1
 √  لمتسخة(هل يوجد فصل كافي بين المنطقة النظيفة والملوثة )ا 2
 √  األقلم على 2هل يوجد سياج محيط بارتفاع كافي  3
 √  حالة الصحة والنظافة العامة 4

 مصدر المياه
  √ ما هو مصدر المياه أنابيب/بئر/غيرها 5
 √  المياه ملونة ساخن /بارد أنابيبهل  6
متر 300المياه بعيدة كفاية عن خطوط التصريف  أنابيبهل  7

 على األقل
 √ 

 √  حالة الصحة والنظافة العامة 8
 المغاسل ومشارب المياه

 √  هل مصنوعة من الستانلس ستيل 9
 √  هل يوجد نظام صرف كاف في المسلخ 10
 √  هل عملية تصريف المياه صديقة للبيئة 11
 √  متر على األقل50هل البعد عن مبنى المسلخ وتوابعه كافي  12

 األبواب والممرات
 √  متر على األقل 3لممرات عرض ا 13
 √  المادة المصنوعة منها األبواب مصنوعة من مواد مقاومة للصدأ 14
 √  هل يوجد برنامج لمكافحة القوارض واآلفات 15
 √  منخل الشبابيك والتحكم بالحشرات 16

 البناية
  √ هل يوجد أبواب قابلة للقفل في المسلخ 17
 √  وعجال السيارات تعقيم لألرجل أحواضهل يوجد  18
 √  هل يوجد مكان استقبال للحيوانات 19
 √  هل يوجد عتبة تنزيل للحيوانات 20
 √  متر مربع لكل راس أغنام 3.25-0.55معدل مساحة الحظيرة  21
 √  هل الحظائر جيدة التهوية  22

 حظيرة العزل
 √  هل يوجد حظيرة لعزل الحيوانات المريضة 23
 √ متر على  50ة العزل مناسب عن قاعة المسلخ هل بعد حظير  24
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 األقل
 حظائر ما قبل الذبح

 √  حظائر ما قبل الذبح هل يوجد 25
 √  هل هي معزولة كليا عن مناطق الذبح لمنع الغبار والروائح 26
 √  القلامتر على  10طول الممر ما بين الحظائر وقاعة الذبح  27

 منطقة الذبح والسلخ
مكان لتوقيف حركة الذبائح التي تحتاج الى فحص  هل يوجد 28

 إضافي
 √ 

 √  هل يوجد فصل كافي ما بين مناطق الذبح وتنظيف الذبائح 29
 √  هل يوجد ثالجات مفصولة لتبريد لحم الراس واللسان 30
هل يوجد حاويات مغلقة للجلود واألطراف تمنع التلوث العرضي  31

 مع اللحوم
 √ 

ظيف والتقطيع لألطراف والسلخ يتم بغرفة خاصة هل عملية التن 32
 ومغلقة

 √ 

 الذبائح وتأخير التحفظ غرفة
 √  الذبح قاعة مع مباشرة توصل سكة يوجد هل 33
 √  ذاتيا يغلق بباب مزودة الغرفة هل 34
 √  أخرى  الستخدامات) للمياه منفذ غير (بوعاء مزودة الغرفة هل 35
ساخنة  ومياه وتعقيمها االيدي للغس بمكان مجهزة الغرف هل 36

 وباردة
 √ 

 التبريد ثالجات
 للذبيحة (والتخزين للتبريد جيدا هل يوجد ثالجات وبرادات مجهزة 37

 واالجزاء(
 √ 

 سكك طريق عن الذبح منطقة مع متصلة والثالجات البرادات هل 38
 تعليق اللحوم

 √ 

 أخرى 
 √   ونظام طوارئ  متنقلة حرائق مطفأة يوجد هل 39
 √  ؟يوجد سيارات مبردة لنقل اللحوم الى محالت بيع اللحوم هل 40
 √  الطارئ  للذبح غرفة يوجد هل 41
 √  والكهربائية الميكانيكية للصيانة معمل يوجد هل 42
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المسلخ البلدي في  حيث يوضح الجدول التالي االشتراطات التي يتم االلتزام بها واألخرى التي ال يتم االلتزام بها من قبل إدارة
 :الخليل

 طابق\غير م مطابق االشتراط الرقم
 المذبح

 √  هل يوجد منطقة تصريف فعالة 1
 √  هل يوجد فصل كافي بين المنطقة النظيفة والملوثة )المتسخة( 2
 √  األقلم على 2هل يوجد سياج محيط بارتفاع كافي  3

 مصدر المياه
  √ غيرهاما هو مصدر المياه أنابيب/بئر/ 4
 √  المياه ملونة ساخن /بارد أنابيبهل  5
متر 300المياه بعيدة كفاية عن خطوط التصريف  أنابيبهل  6

 على األقل
 √ 

 المغاسل ومشارب المياه
 √  هل مصنوعة من الستانلس ستيل 7
 √  هل يوجد نظام صرف كاف في المسلخ 8
 √  هل عملية تصريف المياه صديقة للبيئة 9
 √  متر على األقل50ل البعد عن مبنى المسلخ وتوابعه كافي ه 10

 األبواب والممرات
 √  متر على األقل 3عرض الممرات  11

 √  المادة المصنوعة منها األبواب مصنوعة من مواد مقاومة للصدأ 12

 √  هل يوجد برنامج لمكافحة القوارض واآلفات 13

 √  منخل الشبابيك والتحكم بالحشرات 14

 البناية
  √ هل يوجد أبواب قابلة للقفل في المسلخ 15
 √  تعقيم لألرجل وعجال السيارات أحواضهل يوجد  16
 √  هل يوجد مكان استقبال للحيوانات 17
 √  هل يوجد عتبة تنزيل للحيوانات 18
 √  متر مربع لكل راس أغنام 3.25-0.55معدل مساحة الحظيرة  19
  √ تهوية هل الحظائر جيدة ال 20

 حظيرة العزل
 √  هل يوجد حظيرة لعزل الحيوانات المريضة 21
متر على  50هل بعد حظيرة العزل مناسب عن قاعة المسلخ  22

 األقل
 √ 
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 حظائر ما قبل الذبح
 √  حظائر ما قبل الذبح هل يوجد 23
 √  هل هي معزولة كليا عن مناطق الذبح لمنع الغبار والروائح 24
 √  األقلمتر على  10ممر ما بين الحظائر وقاعة الذبح طول ال 25

 منطقة الذبح والسلخ
فحص  إلىهل يوجد مكان لتوقيف حركة الذبائح التي تحتاج  26

 إضافي
 √ 

 √  هل يوجد فصل كافي ما بين مناطق الذبح وتنظيف الذبائح 27

 √  هل يوجد ثالجات مفصولة لتبريد لحم الراس واللسان 28

وجد حاويات مغلقة للجلود واألطراف تمنع التلوث العرضي هل ي 29
 مع اللحوم

 √ 

هل عملية التنظيف والتقطيع لألطراف والسلخ يتم بغرفة خاصة  30
 ومغلقة

 √ 

 الذبائح وتأخير التحفظ غرفة
 √  الذبح قاعة مع مباشرة توصل سكة يوجد هل 31

 √  ذاتيا يغلق بباب مزودة الغرفة هل 32

 √  أخرى  الستخدامات) للمياه منفذ غير (بوعاء مزودة غرفةال هل 33

ساخنة  ومياه وتعقيمها األيدي لغسل بمكان مجهزة الغرف هل 34
 وباردة

 √ 

 التبريد ثالجات
 للذبيحة (والتخزين للتبريد جيدا هل يوجد ثالجات وبرادات مجهزة 35

 (واألجزاء
√  

 سكك طريق عن الذبح منطقة مع متصلة والثالجات البرادات هل 36
 تعليق اللحوم

 √ 

 أخرى 
 √  ونظام طوارئ  متنقلة حرائق مطفأة يوجد هل 37
 √  ؟محالت بيع اللحوم إلىيوجد سيارات مبردة لنقل اللحوم  هل 38
 √  الطارئ  للذبح غرفة يوجد هل 39
 √  والكهربائية الميكانيكية للصيانة معمل يوجد هل 40
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 الصور( 2ملحق رقم )
 

 مسلخ بلدية نابلس
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 أريحامسلخ بلدية 
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 مسلخ بلدية الخليل
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 مسلخ بلدية بيت جاال
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 مسلخ بلدية جنين
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 مسلخ بلدية سلفيت
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  مسلخ بلدية طولكرم
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 مسلخ بلدية قلقيلية
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