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 6.3الفصل  
 

 الهامة التي تهدد العلفية مخاطرالالسيطرة على 

 الصحة الحيوانية والصحة العامة  
 

THE CONTROL OF HAZARDS OF 

ANIMAL HEALTH AND PUBLIC EALTH 

IMPORTANCE IN ANIMAL FEED 

 )تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 6.3.1المادة 
 

 مقدمة
 

الصحة  كالت األمراض المنقولة عن طريق األغذية واألمراض الحيوانية المنشأ من مشتعتبر

على حد  ةوأسباب انخفاض اإلنتاجية االقتصادية في البلدان المتقدمة والناميذات األهمية العامة 

عبر سلسلة إنتاج اللحوم وما   ،لصحة الحيوان مة بالنسبة الهافإن انتقال المخاطر  كذلك. وسواء

وفحص يمكن أن يؤدي إلى خسارة اقتصادية كبيرة في الثروة الحيوانية.  ،يرتبط بها من منتجات 

للصحة   بعض األمراض ذات األهمية رصد يمكن أن يوفر عند الذبح مساهمة قيمة في الحيوانات 

  الهامةأو الحد من المخاطر البيولوجية وتعتبر مكافحة األمراض، العامة. ة حالصالحيوانية و

مسؤولية أساسية   ،وبعده الذبحعن طريق فحص اللحوم قبل الصحة العامة للصحة الحيوانية و

 .البيطرية للسلطة

 

 6.3.2المادة 
 

 هدف هذه التوصيات

ذات المنشأ غذية  األ سالمة المتعلقة ب OIEالمستقبلي لمعايير  ر هذه التوصيات أساًسا للتطويرتوف   

 . الحيواني

 

 

 

 

 

 

 



 6.3.3المادة 
 

 سلسلة إنتاج اللحوم اإلجراءات الصحية المطبقة عبر جميع مراحل 

صحية للحوم   من ممارسات  يحويهوما  Codex Alimentarius يعتبر كودكس الغذاء 

(CHPM المعيار الدولي األساسي ) تضمن نهًجا قائًما على المخاطر لتطبيق  يم و اللحولسالمة

قبل الذبح كعنصر  ويعتبر التفتيشسلسلة إنتاج اللحوم.  جميع مراحل الصحية علىالتدابير 

ً  الذبحبعد  شيعتبر التفتيكما  سالمة الغذاء، أساسي في ضمان عملية بفي التحكم  عنصراً هاما

الذبح وبعده يحقق فعالً  المسالخ قبلتيش في التف ويشير الكودكس إلى أناللحوم بعد الذبح.  صحة

 العامة. الصحة الصحة الحيوانية وفي حماية 

السلطات  تها إلىمسؤولي تعود تدابير تفتيش لمخاطر محددة التي تظل يتضمن الكودكس أية ال 

الماشية باختالف  ب العامة المرتبطةالصحة تختلف مخاطر الصحة الحيوانية وو الوطنية المختصة. 

الوضع  مع  الذبح وبعدهما قبل  تتناسب عمليةأن  يجب و الحيوانات،طق وأنظمة تربية المنا

 .العامةالصحة الصحة الحيوانية وها المتعلقة بكل دولة على حدة وأهدافل الصحي

ً  كودكس الغذاءيوفر  هناك ولتطوير أنظمة صحة اللحوم التي تعتمد على تقييم المخاطر.  موقعا

المخاطر والقليل من المعلومات العلمية ذات الصلة المتاحة حول مخاطر قييم القليل من نماذج ت

مما يجعل من الصعب وضع  ومنتجاتها،الصحة العامة المستمدة على وجه التحديد من الحيوانات 

بينما يتم  ومعايير قائمة على المخاطر لألمراض التي تنقلها األغذية واألمراض الحيوانية المنشأ. 

على  مرتكزة  بعده الذبائح قبل الذبح و تظل أنظمة فحص وف س العلمية،مات لمعلوتجميع هذه ا

 التقليدية.  الطرق

 
 

 6.3.4المادة 
 

 السلطات البيطرية وبرامج الكشف على اللحوم
 

. وبعده الذبحالبيطرية مسؤولة بشكل أساسي عن تطوير برامج فحص اللحوم قبل  المصالحتعتبر 

وأن تعكس نظم   ،كون إجراءات التفتيش قائمة على المخاطرتأن  يجب  ممكنًا،حيثما كان ذلك و

عن طريق تغطي المخاطر الكبيرة على صحة اإلنسان والحيوان أن المعايير الدولية والتطبيق 

الذبح  فيما يتعلق بالتفتيش قبل والبيطرية.  السلطات وفقًا لما تحدده  وبعده،قبل الذبح  تفتيش الماشية

 : لتالياتشمل   البيطرية ، فإن مسؤولية السلطات صحة اللحومعناصر ألحد كمكون  هوبعد 

 

 تقييم المخاطر وإدارة المخاطر   .1

 ضع السياسات والمعايير ؛2 .  

 وإدارتهاوضع برامج تفتيش اللحوم  .3

 ؛ لشروطه واالمتثالإفادات حسن القيام بالتفتيش  ضمان وإصدار  .4

 سلسلة إنتاج اللحوم  عبر كاملنشر المعلومات  .5

 

 

 



 

 

 

 6.3.5.المادة 

 

يجب على السلطات البيطرية إجراء الفحوصات الجرثومية والمصلية على مستوى الحيوان 

ٍل لتفتيش اللحوم قبل الذبح وبعده لدعم لرصد األوبئة، وكذلك تقييم  الواحد والقطيع كجزء مكم  

مستحصل عليها  الربط المعلومات  المخاطر الناجمة عن أهم األمراض المنتقلة غذائياً. كما يجب 

مختلف طرق إدارة تفتيش  بإجراء تقييم لفعالية مما يسمح  اإلنساناألمراض التي تصيب  ببيانات 

 .المسببة لألمراض ذات المنشأ الغذائيفضالً عن التقييم العام لمصادر الغذاء  ،اللحوم 

 

يولوجي  البجميع مخاطر األمن اللعمل يمكن أن يوفر عملية للرد على إطار عام  إن اعتماد 

 العامة. الصحة الصحة الحيوانية وميادين منهجيات تقييم المخاطر المختلفة المستخدمة في  وتنسيق 

 

 6.3.6.المادة 
 

 وضع السياسات والمعايير

لسماح للخدمات التشريعات المناسبة من أجل االوطنية المختصة السلطات  /يجب أن توفر السلطة

.لالزمةالبيطرية بتطوير السياسات والمعايير ا . 

أن تنسق السلطات البيطرية أعمالها إلى أبعد حٍد ممكن لتجنب ازدواجية بذل الجهود يجب 

 والتكاليف غير المجدية كعملية إصدار الشهادات الدولية.

سات والمعايير المتعلقة يجب أن تهدف السيا  العامة،الصحة  ضمان  باإلضافة إلى تلبية أهداف

من سلسلة   تهاذات األهمية لصحة الحيوان وإزالالمخاطر اكتشاف إلى الذبح وبعده قبل  بالتفتيش

أو إزالة  التفتيش قبل الذبحيمكن تحقيق ذلك عن طريق إزالة الحيوانات الحية عند و إنتاج اللحوم. 

من الذبائح. قطع ال بعض   

 6.3.7.المادة 
 

 تصميم وإدارة برامج تفتيش اللحوم 

العامة المنصوص عليها في التشريعات الصحة الصحة الحيوانية و حماية تحقيق أهداف مع

من خالل األداء تساهم الخدمات البيطرية   فإن ،الوطنية أو المطلوبة من قبل البلدان المستوردة

العامة  الصحة أنشطة الصحة الحيوانية وفي تدقيق الالمباشر لبعض المهام البيطرية أو من خالل 

تقدم الخدمات البيطرية   الغاية،تحقيقًا لهذه و . التي تقوم بها وكاالت أخرى أو القطاع الخاص 

بها  وااللتزام  لشركاء التجاريين بأن معايير السالمة اعلى المستوى المحلي والالزمة ضمانات ال

 قد تم فعالً.

 



 6.3.8.المادة 
 

 وإصدار الشهاداتااللتزام بالمعايير ضمان 

للمعايير، ألنشطة التفتيش واالمتثال  التنفيذ المناسب شهادات  روإصدا االلتزام بالمعاييرضمان 

ضمانات  الشهادات الصحية الدولية ال توفريجب أن و البيطرية.  سلطات وظيفة حيوية للتعتبر 

 للبلد المستورد.كاملة ال والثقة اللحوم لتجار الكافية رسمية ال

 
ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــ

 

 
 


