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 2020لسنة  )8(رقم  قرار رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية
  في إمارة أبوظبي  لمنشآت اإلنتاج الحيوانيوالصحية الشروط الفنية  نظامبإصدار 

  
  

 رئيس مجلس اإلدارة،

في شأن استغالل وحماية وتنمية  1999) لسنة 23بعد االطالع على القانون االتحادي رقم ( -
 الثروات المائية الحية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وتعديالته، والئحته التنفيذية،

 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري وتعديالته، 2002) لسنة 10على القانون رقم (و -

في شأن الوقاية من األمراض الحيوانية المعدية   2013) لسنة 8والقانون االتحادي رقم ( -
 والوبائية ومكافحتها والئحته التنفيذية،

 التنفيذية،بشأن سالمة الغذاء والئحته  2015) لسنة 10والقانون االتحادي رقم ( -

  بشأن الرفق بالحيوان والئحته التنفيذية، 2016 ) لسنة18والقانون االتحادي رقم ( -
 بشأن المستحضرات البيطرية، 2017) لسنة 9والقانون االتحادي رقم ( -

 في شأن الغذاء في إمارة أبوظبي واألنظمة الصادرة عنه، 2008) لسنة 2والقانون رقم ( -

 إنشاء هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية،ب 2019) لسنة 7والقانون رقم ( -

بتشكيل مجلس إدارة هيئة أبوظبي  2019) لسنة 6وقرار رئيس المجلس التنفيذي رقم ( -
 للزراعة والسالمة الغذائية،

بتعيين مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة   2019) لسنة  20وقرار رئيس المجلس التنفيذي رقم ( -
  ،والسالمة الغذائية

  وبناء على ما عرضُ على مجلس اإلدارة وموافقة المجلس عليه،  -
  وبناء على مقتضيات مصلحة العمل، -

  قُرر:  
  
  

  ): تعريفات1المادة (
نص على غير اليكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق  

  ذلك: 
 

 ئةالهي .هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية

  المدير العام    .هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائيةمدير عام 

  السلطة المختصة         أو المحلية ذات الصلة. االتحاديةالسلطات الحكومية 

حيوانات المزرعة المنتجة للغذاء  والطيور الداجنة واألسماك 
 والقشريات ونحل العسل.

  

  الحيوان

يتم فيها العناية بتربية و/أو إنتاج و/أو  الذي المكان المرخص تجاريًا 
  ومنتجاتها األولية. إكثار الحيوانات 

منشأة اإلنتاج 
       الحيواني  

بهدف الحصول على  منتجة للغذاءالالمزرعة حيوانات  وإكثار تربية
  .بأقل التكاليف ممكنةأعلى إنتاجية 

  اإلنتاج الحيواني 
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القابلة لألكل ومن ذلك: اللحوم الحمراء والبيضاء جميع أجزاء الحيوان  
ولحوم األسماك الطازجة والمجففة والمبردة والمجمدة والمدخنة 
والمصنعة ومسحوق اللوم ومسحوق األسماك واأللبان الطازجة  
والمجففة والمركزة ومنتجاتها ومشتقاتها والجيالتين الحيواني 

  .األغراض العلمية والبيض سواء كان لالستهالك أو التفريخ أو

  المنتج الحيواني

رقم تمنحه الهيئة لمنشأة اإلنتاج الحيواني لتعريفها وتوسيم 
  .منتجاتها لغايات التتبع واالسترداد

  نشأةالم رقم

منشأة اإلنتاج على نشاط المرخص له بمباشرة اإلشراف  الشخص
واألنظمة والقرارات الحيواني  والمسؤول عن االلتزام بأحكام القوانين  

  ذات العالقة بالمنشأة. 

  المنشأة   مسؤول

الحاصل على درجة بكالوريوس معتمد في الطب البيطري الشخص 
أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها والحاصل على ترخيص 

  وزارة التغير المناخي والبيئة.من بمزاولة المهنة 

  الطبيب البيطري
  

 البيطري الطبيب  الهيئة أو السلطة المختصة.الطبيب البيطري الذي يعمل لدى 
  الحكومي

الشخص الحاصل على شهادة متخصصة في اإلنتاج الحيواني أو 
الزراعة أو لديه خبرة عملية في مجال إنتاج عسل النحل أو تربية 

  األسماك والقشريات.

  الفني المختص

  المفتش   .الضبط القضائيمأمور الذى يحمل صفة  هيئةموظف ال 

مباني مغلقة أو شبه مفتوحة أو مفتوحة يتم فيها تربية الطيور 
وغيرها، وتقام بشكل منسق على شكل وحدات إنتاجية تتألف كل 

  . البطارياتاألقفاص وتشمل  أنوحدة  من عدد من البيوت ويمكن 

  بيوت التربية

المنشأة التي يتم فيها ذبح الحيوانات المنتجة للغذاء أو الطيور وفقا 
  .الصحية السليمةرسات ممالل

  المسلخ/المجزر    

الحكومي قبل الذبح  يالبيطر الطبيبعملية فحص فنية يقوم بها 
  المعدة للذبح.  الحيوانات المنتجة للغذاء والطيور سالمةللتأكد من 

الكشف الصحي 
    الظاهري

على  والمفتشالبيطري الحكومي  الطبيبعملية فحص يقوم بها 
   .اآلدمي لالستهالكللتأكد من صالحيتها  الذبائح

بعد الصحي الكشف 
  الذبح

الوبائية األمراض   وتتطور وتنتشر بسرعة.التي تصيب الحيوانات المعدية ألمراض ا
  الحيوانية 

  المشتركة األمراض  مرض أو انتشار لمسبب مرض ينتقل طبيعيًا من الحيوان إلى اإلنسان

طرق وأساليب علمية منظمة تهدف إلى التعرف مسبقًا على مصادر 
 الخطر وتقييمها واتخاذ تدابير الرقابة عليها لضمان سالمة الغذاء.  

إدارة سالمة  برامج
  األغذية

  . منهجي لتحديد وتقييم والسيطرة على مخاطر سالمة األغذية  نظام
  

النظام المبنى على 
تحليل المخاطر ونقاط  

رجة الضبط الح
  (الهاسب)

عملية إنهاء حياة الحيوان أو الطائر بطريقة سريعة وبأقل ألم أو 
  .معاناة ممكنة

  الرحيم التخلص
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رعاية وتربية الحيوان في ظروف تتوفر فيها ما يعرف بالحريات الخمس 
الحرية من  ،الحرية من عدم الراحة ،وهي الحرية من الجوع والعطش

حرية التعبير عــن السلوك الطبيعي والحرية  ،األلم، اإلصابة والمرض
  الخوف والضيق. من 

  الرفق بالحيوان

الوقت الالزم بين آخر تناول للمستحضر البيطري وتخلص الجسم منه 
متبقياته إلى مستويات أقل من الحد األعلى المسموح به   انخفاضأو 

  للوائح واألنظمة المعمول بها في الدولة. وفقًا
  

  فترة االنحسار الدوائي
  

مادة أو تركيبة أو مدخل لمادة محضرة للعالج أو الوقاية أو لتشخيص 
  .حاالت طبية أو إصالح أو تغيير الوظائف الفسيولوجية في الحيوان

 المستحضر البيطري 
  

الالزمة لضمان سالمة  واإلجراءاتالممارسات المتعلقة بالشروط 
  .وصالحية الغذاء في جميع مراحل السلسلة الغذائية

الممارسات الصحية 
  الجيدة

وحدة إضاءة ويقصد به إضاءة السطح عند نقطة معينة والتي تبعد 
  .مسافة متر عن مصدر ضوئي

  اللوكس 

عالمة أو ختم أو قفل يضعها المفتش للداللة على أن الحيوان أو 
المنتج أو المعدات أو مناطق اإلنتاج قد تمّ حجزها لغايات التحقق 

 ويزيلها المفتش بعد إكمال اإلجراء الضروري. 

  بطاقة حجز

النباتي المجال الحيواني أو في  لالستخداممخصصة المساحة األرض 
  أو كالهما معًا. 

  المزرعة

  
  ): النطاق2المادة (

 اإلنتاج نشاء وتشغيل منشآت  إلبها    االلتزاميحدد هذا النظام االشتراطات الصحية والفنية الواجب  
  الحيواني في إمارة أبوظبي.

  
  األهداف): 3المادة (

  تحقيق اآلتي:يهدف هذا النظام إلى 
 .األمن الغذائي مساهمتها فيتعزيز والثروة الحيوانية والسمكية  واستدامةتنمية  .1

 في منشآت اإلنتاج الحيواني. تحقيق متطلبات السالمة الغذائيةضمان  .2

 ، وتعزيز منظومة األمن الحيوي .المساهمة في تطبيق ممارسات الرفق بالحيوان .3

 مربى الثروة الحيوانية.تحسين دخل المساهمة في  .4

  
  عامة امأحك): 4المادة (

إال بعد  يسوق منتجات حيوانية  إلنتاج الحيواني أو  منشأة لال يجوز ألي شخص أن ينشئ أو يدير   .1
 .المختصة من الهيئة والسلطةترخيص والحصول على موافقة 

ورقمها  واضحة تحمل اسم المنشأة    استدالللوحة  تضع    اإلنتاج الحيواني أن  نشأةم  علىيجب   .2
  .االتصالوبيانات 

اإلنتاج الحيواني االلتزام بمتطلبات تعريف وتسجيل الحيوانات المنصوص نشأة م يجب على .3
 عليها في التشريعات السارية في ذلك الشأن.

  يجب على منشأة اإلنتاج الحيواني توسيم منتجاتها برقم المنشأة. .4
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أنشطة أخرى   اءات بغرض ممارسةنشإال يجوز التغيير في مخطط أو مساحة المنشأة أو إضافة   .5
 .هيئةموافقة ال دون

يجوز للمفتش وضع بطاقة الحجز على المعدات والمنتجات أو الحيوان لحين استكمال  .6
 اإلجراءات التصحيحية. 

اتخاذ   حيواني يمكن أن يؤثر على سالمة المنتج لحين  جيجوز للهيئة منع أو وقف أي نشاط إنتا .7
 اإلجراء التصحيحي المالئم. 

  

  الفصل األول: متطلبات عامة
  ): اشتراطات الموقع واإلنشاءات5المادة (

 يجب على منشآت اإلنتاج الحيواني االلتزام باآلتي:

سلطات كافة الضوابط والمعايير الفنية الواردة بالقرارات واللوائح الصادرة من ال  تطبيق .1
  بتحديد المواقع.   المحلية المختصة االتحادية و

االلتزام الموقع وترخيص النشاط مع تخصيص المباني واإلنشاءات وفقًا لغرض  تنفيذ .2
 . المختصةسلطات بالضوابط والنسب التي تحددها ال

  الحيوي. األمنمتطلبات  يحققبها وسياج أو سور يحيط توفير  .3

  وحفظ السجالت بأنواعها. لإلدارة مناسب توفير مكان .4
 تجهيز العالئق وضمان سالمتها.   أو /لحفظ األعالف و مناسبةمستودعات توفير   .5

 .مناسبة لحفظ المستحضرات البيطرية تبعًا لتعليمات الحفظ الواجبة مستودعاتتوفير  .6

 توفير مكان مناسب لعزل وعالج الحيوانات يناسب نشاط المنشأة. .7

 الحشرات ومكافحةلمعدات ومواد التنظيف والتطهير للكيماويات ومستودعات توفير   .8
  والقوارض.

 حسب االقتضاء.  إلجراء التحاليل المرتبطة بالنشاط مختبر مجهز فنيًا توفير  .9

  لحين التخلص منها. لمخلفات والنفاياتفصل وحفظ اأماكن مخصصة لتوفير  .10
 . الفصل بين المراحل المختلفة والمتعاقبة للعمليات اإلنتاجية .11

األكثر  إلى لاألق المناطق مننحو يضمن سير العمليات  علىم المباني واإلنشاءات يتصم .12
  ًا.تلوث

  التصميم وسير العمليات.في  بالحيوانمتطلبات الرفق مراعاة  .13
 لالستخداموآخر بديل    ذات العالقة بالنشاط  لالستخداماتتوفير مصدر دائم للتيار الكهربائي   .14

 .عند الحاجة

    ذات العالقة بالنشاط.   لالستخدامات للمياه الصالحةدائم مصدر  توفير .15
  

  المنشأة  جبات مسؤول): وا6لمادة (ا
 الذي يتم ممارسته، يجب على مسئول منشأة اإلنتاج الحيواني االلتزام باآلتي: نشاط لوفقًا ل

 تطبيق متطلبات نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة بإمارة أبوظبي. .1

ددها  حتالزمنية التي  اتحفظ كافة السجالت والوثائق المرتبطة بنشاطها ووفقًا للفتر .2
 .هيئةال

 تطبيق قواعد وأنظمة التشغيل والرعاية الجيدة. .3

 .النافذةمتطلبات الرفق بالحيوان وفقا للتشريعات  تطبيق .4
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 . المختصةسلطات العدم بيع المنتجات للجمهور إال بعد استيفاء متطلبات  .5

 
  ): المستندات والسجالت7المادة (

السجالت والوثائق  بباالحتفاظ  امالحيواني االلتزمنشآت اإلنتاج على  يجب ،اإلنتاجي نشاطلل وفقًا
  :اآلتية

 التي يتم تداولها.الشهادات الصحية البيطرية للحيوانات  .1

  .والتداولسجالت التربية واإلنتاج  .2
 الوثائق والتراخيص السارية الخاصة بالمنشأة.  .3

  .شهادات وتراخيص األطباء البيطريين .4

 والتدريب للعاملين.شهادات اللياقة الصحية  .5

 برامج األمن الحيوي.سجالت  .6

 . طرق العمل القياسية المتعلقة بالنشاط .7

  برامج الممارسات الجيدة. وثائق .8
 إدارة سالمة األغذية سجالت برامج  .9

 سجل المخزون للمستحضرات البيطرية والمطهرات موضحًا به الكميات الواردة والمستخدمة. .10

حاالت و الموصوفةالحاالت المرضية والعالجات و الوبائية األمراض ضد التحصيناتح ضيوسجل  .11
 .للحيوانات النافقة نتائج التحاليل المختبرية وتقارير التشريح المرضيوالنفوق، 

 للتناسل.وأي برامج  االصطناعيالتلقيح الوالدات و سجالت .12

شهــادات معايرة أجهزة القياس المحمولة التي تستخدم لضبط جودة مياه تربية األحياء  .13
 .المنتجاتة أو أي قياسات للتأكد من سالمة/جودة الحيوانات أو المائي

السايتس لألنواع   كشهادات  التي يتم تربيتهاأي شهادات/تصاريح خاصة بأنواع األحياء المائية   .14
 األنواع المستوردة. استيراد، تصاريح صيد األنواع البحرية المراقبة، تصاريح باالنقراضالمهددة 

  .توضح المصدر والمكونات والبيانات المطلوبة لغايات التتبعيث بحسجالت واردات العلف  .15
 سجالت اإلنتاج اليومي واإلحصاءات الخاصة بكافة العمليات اإلنتاجية. .16

  أي مستندات أخرى تطلبها الهيئة. .17
  

  الصحية ): الرفق والرعاية8المادة (
طبيب  اإلنتاج الحيواني نشأةميجب أن يتولى المهام الفنية المتعلقة بصحة الحيوان في  .1

 .مهامه في الموقع بصفة دائمة بيطري ويباشر

أن يتولى مسؤولية اإلشراف على تنفيذ برامج الرعاية الصحية في منشآت إنتاج األسماك   يجوز .2
 والقشريات ونحل العسل فني مختص. 

 اإلنتاج الحيواني مختص المشرف على منشأةالفني البيطري أو الطبيب يجب توفير بديل لل .3
 .عن العملفي حال الغياب 

والكشف بعد الذبح في  الكشف الصحي الظاهرييتولى طبيب بيطري حكومي إجراء  .4
 مسالخ اللحوم الحمراء ومجازر الدواجن. 

اإلشراف ي تولي في منشأة اإلنتاج الحيوانالفني المختص أو يجب على الطبيب البيطري  .5
 بشكل مباشر على اآلتي:

 تطبيق متطلبات الرفق بالحيوان.  .أ
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 الهيئة.المعتمدة من على األمراض تطبيق برامج الوقاية والسيطرة   . ب

 وضع وتطبيق خطة لالستجابة لألمراض الوبائية وضمان سالمة المنتجات.  .ج

 الهيئة.من  إال بموجب تصريحالحيوانات ألغراض التجارب  استخدامعدم   .د

ع انوفي الدولة وفقًا أل  باستخدامها المستحضرات البيطرية المسموح  استخدام  . ه
 الحيوانات والغرض من تربيتها. 

 موثوقة.من مصادر وبيض تفقيس واصبعيات نوية مسوائل  استخدام  .و

 . أي مستحضرات بيطرية بغرض تحفيز النمو أو تعزيز اإلنتاج استخدامعدم   .ز

 للحيوانات المريضة وفقًا للجرعات المحددة وللفترات الزمنية الالزمة.إعطاء العالج المقرر   .ح

  الخاضعة للعالج. الدوائي قبل تسويق منتجات الحيوانات    االنحسارفترة    انقضاءالتأكد من    .ط
استبعاد الحيوانات المريضة أو التي تتلقى ومنتجاتها عبر سالمة الحيوانات  التحقق من  .ي

 الدوائي. االنحسارترة شفائها وانقضاء ف لحينالعالج 

 االنحسارفترة  انقضاءالحاالت التي تقتضي نقل الحيوانات إلى منشآت أخرى قبل  في  . ك
في الشهادة الصحية  النحسارهالدوائي يجب توضيح نوع الدواء والفترة المتبقية 

 المصاحبة للحيوانات المنقولة.

 االشتباهت الطبيعية أو حال حدوث حاالت نفوق أو إجهاض تفوق المعدالفي  الهيئةإبالغ   .ل
 . بوجود مرض وبائي معدي

 
  الحيوي والعاملين األمن: )9(المادة 

  : اآلتيةتطبيق متطلبات األمن الحيوي اإلنتاج الحيواني يجب على منشأة 
  رش المركبات الداخلة للمنشأة بمواد مطهرة وبتراكيز فاعلة.وضع إجراءات ل .1
  . المنشأةسجل لتدوين بيانات المركبات واألفراد الذين يدخلون  استخدام .2
 . بدخولهاألشخاص المخولين واألمن الحيوي ا تحدد مناطق ةتوضيحيوضع لوحات  .3

وااللتزام نوع النشاط الممارس في المنشأة بما يتناسب مع الشخصية الوقاية عدات متوفير  .4
 .باستخدامها

  .الشخصيةالوقاية عدات واستخدام متدريب العاملين على الممارسات الصحية السليمة  .5

 باإلمارة. السلطات المختصةتطبيق برامج الرعاية والوقاية الصحية للعاملين المحددة من  .6

بمرض معدي لحين الحصول على  ةصاباإلب االشتباهمن مباشرة العمل حال  منع العاملين .7
  .المرض من السلطة المختصة تقرير يفيد بالخلو من

في مناطق اإلنتاج والمعدات واألدوات المستخدمة تخصيص ألوان مختلفة ألزياء العاملين  .8
 المختلفة داخل المنشأة.

بما يتعارض مع متطلبات  بين المناطق اإلنتاجية المختلفة باالنتقال للعاملين عدم السماح  .9
 . األمن الحيوي

الت اإلنتاج بما يتعارض مع خط سير العمليات اإلنتاجية أو عدم السماح بنقل المنتجات ومدخ  .10
 يعرض المنتجات للتلوث.

  
  ): برامج إدارة سالمة األغذية10المادة (

  :باآلتي منشأة اإلنتاج الحيواني االلتزاميجب على 
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 نوع  حسبوالممارسات الجيدة  إعداد وتنفيذ ومراجعة وتحديث برامج إدارة سالمة األغذية .1
  .اإلنتاجي النشاط

مبادئ نظام تحليل  علىتطوير وتنفيذ برامج إدارة سالمة الغذاء والمحافظة عليها بناء  .2
  الصادرة من السلطة المختصة.لقرارات ووفقًا لالمخاطر ونقاط الضبط الحرجة (الهاسب) 

 للوثائق   المستمر  التحديثو برامج إدارة سالمة األغذيةتطبيق    فعاليةثبت  تبأدلة    هيئةال  تزويد .3
 .   العمل وإجراءات

عند تعديل أو إدراج أي منتج أو   ببرنامج إدارة سالمة األغذيةالخاصة اإلجراءات  وتحديثمراجعة  .4
 عملية تصنيع مع االحتفاظ بالسجالت ذات الصلة.

 
  ): النقل11المادة (

 من الحيوانات و المنتجاتتطبيق المتطلبات التالية عند نقل منشآت اإلنتاج الحيواني يجب على 
  التسويق:   منافذإلي المنشآت أو  وإلى

 نقل الحيوانات أو المنتجات.من السلطة المختصة ل النقل مرخصةأن تكون وسيلة  .1

 المنتجات.تحميل الحيوانات أو  وبعد التأكد من نظافة وتعقيم وسيلة النقل قبل .2

على أن تكون صادرة من الطبيب البيطري أو   مع شحنات الحيوانات الحيةشهادة صحية  إرفاق   .3
 .الطبيب البيطري الحكومي

 نقل الحيوانات بطريقة تحقق متطلبات الرفق بالحيوان ومراعاة اآلتي:التأكد من  .4

تقييد أو تقليل حركتهــا قبل والوسيلة المناسبة لنوع الحيوانات المنقولة  استخدام  .أ
 .نقلها

 .االستيعابيةعدم تحميل وسيلة النقل بأعداد أكثر من سعتها   . ب

 .يةانالمختلفة وفقًا لنوعها وجنسها وخصائصها الجسم اتفصل أنواع الحيوان  .ج

تكون أرضية الطابق العلوي من    أنكان هناك أكثر من طابق لتحميل الحيوانات يراعى    إذا  .د
باألعلى على الحيوانات الموجودة  تسمح بمرور روث وبول الحيوانات الموجودة السيارة ال

 .في األسفل

توفير وسيلة مناسبة لتحميل وتنزيل الحيوانات من وسيلة النقل وفقًا لنوع وحجم   . ه
قبل التحميل للحيوانات المنقولة  االنتظارفترة  لالمنقولة والعمل على تقليالحيوانات 

  .ألقصر فترة ممكنة

اجة أثناء الرحلة وعند الوصول لوجهتها منح الحيوانات فترة زمنية للراحة عند الح  .و
 النهائية.

  
  ): إدارة المخلفات والنفايات12المادة (

إلدارة والتخلص من المخلفات  التاليةالمتطلبات  اإلنتاج الحيواني تطبيق نشآتميجب على 
  والنفايات: 

للتخلص   مواتخاذ ما يلز  فرز وتصنيف النفايات والمخلفات ووضعها في األماكن المخصصة لها .1
 .منها

 ةالرحيمبالطرق التخلص منها  والتي يتمالحيوانات النافقة وجثث تجميع األجنة المجهضة  .2
 .في األماكن المخصصة
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إدارة المنتجات الثانوية بناءً على الممارسات المعتمدة وذلك عند الرغبة في االستفادة منها  .3
 لألغراض الطبية والبحثية.

 ت والمواد الكيماوية بناء على التشريعاوات الفارغة للمستحضرات البيطرية  العبالتخلص من   .4
 النافذة.

عند الرغبة في استخدام المخلفات العضوية كسماد، يجب تخصيص أماكن لمعالجتها بناء  .5
 على الممارسات المعتمدة.

  
  الفصل الثاني: متطلبات مزارع اإلنتاج الحيواني

  األلبان): إنتاج 13المادة (
  إنتاج األلبان من األبقار، المعز، الضأن والجمال اإلنتاج الحيواني التي تمارس نشاط    نشآتمعلى  يجب  
 :اآلتيةبالممارسات  وااللتزامالمتطلبات  توفير

 ودوران الحيوانات.يؤمن سهولة دخول وخروج   على نحوتصميم المحلب  .1

 وسقوط  انزالقمنع طهير والمحلب بشكل يضمن كفاءة التنظيف والت رضياتأتصميم  .2
 .الحيوانات

جيد التهوية واإلضاءة وبه أنظمة كافية وفعالة لمكافحة بحيث يكون محلب التصميم  .3
 الحشرات.

وسائل ومواد لتنظيف الحيوانات وضروعها من  وتزويده بتخصيص مكان بالقرب من المحلب   .4
 األوساخ والروث.

من خزانات وأنابيب ناقلة  ء ماكينات الحلبألجزالغسيل والتطهير الداخلي ضمان فعالية ا .5
 في المنشآت التي يمارس فيها الحلب اآللي.وكؤوس الحلمات 

لغسل وتطهير وحفظ آنية الحليب في المنشآت أماكن  تأمين مصادر للماء البارد والساخن و .6
 التي يمارس فيها الحلب اليدوي. 

وكافة واألنابيب المتصلة به والحالبات النظافة والتعقيم للخزان  يةالتأكد من فاعلية عمل .7
 األواني واألدوات المستخدمة. 

كمية مع  ة لحفظ اإلنتاج اليومي للحليب يتناسب حجمها وعددها  يتوفير خزانات أولية ورئيس .8
 الحليب المنتج.

وأن يتم ال تؤثر على سالمة المواد الغذائية،  مواد  من  حفظ الحليب مصنوعة  لخزانات  استخدام   .9
  .وصيانتها بطريقة تقلل زيادة أعداد األحياء الدقيقةتشغيلها 

  بأجهزة لقياس كمية الحليب المخزّن ورصد درجات حرارته. أن تكون الخزانات مزودة .10

 د بالخزان الرئيسي عنحفظه  درجات مئوية و  10تبريد الحليب مباشرة بعد الحلب إلى أقل من   .11
 . أو أقل درجات مئوية 4

ساعة بعد الحلب في  72 علىام في خزانات الحفظ لفترات تزيد بالحليب الخ االحتفاظعدم  .12
 مئوية. 4ساعة في درجة حرارة  48مئوية أو  6درجة حرارة 

حين لالحليب  بآلية لحفظ تجانسومزودة  عن األرضيةمرتفعة خزانات حفظ الحليب  أن تكون .13
 معالجته. يتم

 مناسب لتعبئة سيارات نقل اإلنتاج.  باتساعمخرج خلفي  بحيث يحتوي على تصميم المحلب .14

  .استبعاد حليب الحيوانات المريضة والتي تكون تحت العالج .15
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  أو آليًا في الدوائي يدويًا االنحسارفترة تنقض  لمحلب الحيوانات المريضة والتي تتلقى عالجًا  .16
  .بشكل آمنمنفصل والتخلص من الحليب خزان 

 األلبان المنتجة. تنفيذ عملية الحلب على نحو يقلل من تلوث .17

  المختلفة.الحيوانات أنواع عدم خلط حليب  .18

أثناء التقييد بالضوابط الصادرة عن الهيئة والسلطات المختصة فيما يخص تداول الحليب  .19
 الوبائية والمشتركة.  تفشي األمراض

 
  وإنتاج اللحوم ): التسمين14المادة (

عز، الضأن والجمال  اتربية األبقار، المالتي تعمل في مجال  اإلنتاج الحيواني نشآتميجب على 
  التقيد بالضوابط اآلتية:ألغراض التسمين وإنتاج اللحوم 

عدم تجاوز العدد المخصص للحيوانات على أساس السعة االستيعابية للحظائر والمساحة   .1
 .ومعدل نمو الحيوان المطلوبة للرأس الواحد

 يحقق التجانس في الفئة العمرية والحالة اإلنتاجية. توزيع الحيوانات في الحظائر بما .2

 تخصيص حظائر منفصلة لألغراض اآلتية: .3

  .ة قبل دمجها في القطيعللمنشأ الحيوانات الواردة حديثًا عزل ومراقبة  .أ
 عزل الحيوانات المريضة والمشتبه بمرضهــا.  . ب

 األمهات والمواليد قبل الفطام.وإيواء الوالدة،   .ج

 التلقيح إن وجدت.ذكور   .د

التي يتناسب تصميمها مع نوع وعمر    والمشاربتزويد الحظائر بالعدد المناسب من المعالف   .4
 .التي يتم تربيتهاالحيوانات 

في األماكن المغطاة داخل الحظائر أو تظليلها لحمايتها من حرارة  والمشاربوضع المعالف  .5
 الشمس والطيور البرية.

حالتها  وعمرهــا و جنسها والغذائية وفقــًا لنوعهــا  احتياجاتهابي تغذية الحيوانات بأعالف تُل .6
 اإلنتاجية والغرض من التربية.

عند نقل الحيوانات من منشأة إلى منشأة استيفاء كافة المستندات والشهادات الصحية  .7
  أخرى.

 
  لحوم الدواجن وإنتاجنتاج بيض المائدة إ): 15المادة (

نتاج بيض المائدة لحوم الدواجن التقيد ني التي تعمل في مجال إاإلنتاج الحيوايجب على منشآت  
  بالضوابط اآلتية:

 الجمع بين نشاطي إنتاج لحوم الدواجن وإنتاج البيض في منشأة واحدة.  عدم .1

 عدم تربية أنواع مختلفة من الدواجن بالمنشأة.  .2

 المنشأة.في مسافة كافية عن المرافق األخرى ب فصل بيوت تربية الدواجن  .3

من بيت  اءبشكل يضمن التهوية الجيدة وعدم انسياب تيار الهو تصميم بيوت التربية .4
 ودخوله للبيوت المجاورة.

م بيوت التربية على شكل وحدات إنتاجية متباعدة تضم كل مجموعة بيوتًا تفصل يتصم .5
دة إنتاجية عن الوحدة األخرى مسافة ال تقل عن متر وتبعد كل وح  20بينها مسافة ال تقل عن  

 متر.  500
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 الرتداءملحق منفصل ببيوت التربية يضم وسائل التحكم ببيئة البيت وُيستخدم توفير  .6
 الشخصية وتطهير األحذية قبل الدخول للبيت مباشرة.الوقاية عدات موتبديل 

الدواجن وفقًا ألعمارهــا والغرض  متطلبات الرفق بالحيوان من حيث سعة البيوت من  استيفاء   .7
 من تربيتها. 

 امتصاص تؤمن  بحيث  من مصدر موثوق  وتزويد بيوت التربية األرضية بفرشة من مادة مناسبة   .8
 للسوائل.  فعال

واستخدامها لدورة التأكد من خلو الفرشة من التلوث الجرثومي والكيمائي والمواد الغريبة  .9
  تربية واحدة.

 .وطور النمو الغذائية ووفقــًا للغرض من التربية احتياجاتهالبي تغذية الدواجن بأعالف تُ . 10

بوسائل  مكان منفصل بالكامل عن بيوت التربية ومزود في تجميع وفرز وتعبئة البيض  . 11
أدوات لقياس درجات توفير درجات مئوية و )10( علىتزيد بحيث ال للتحكم في درجة حرارة 

 الحرارة والرطوبة.

 الخاصة بالمنتج.المعتمدة لمواصفات لًا البيض طبقوتصنيف فرز  . 12

من مواد ال تنقل للبيض  واحدة ومصنوعةتعبئة البيض في أطباق وكراتين تستخدم لمرة  . 13
 .  ةأي روائح غير مرغوب

باللون األزرق مستخدمًا لذلك   التشغيلةورقم  الصالحية وانتهاءختم البيض بتاريخ اإلنتاج  . 14
 لمواصفات اإلماراتية ذات الصلة.يستوفي متطلبات احبرًا يصعب إزالته 

 عدم تداول البيض المتشقق والمكسور القشرة إال بعد معاملة محتوياته حراريًا بالبسترة.  . 15

 تنفيذ اللوائح الفنية ذات الصلة بتداول البيض السائل والمجمد.    . 16

 ذبح الدواجن بأنواعها في مسلخ/مجزر مرخص داخل أو خارج المنشأة مع االلتزام بمتطلبات . 17
 توسيم المنتج برقم المنشأة لضمان فعالية االسترداد والتتبع. 

الدواجن   تتنفيذ الضوابط الصادرة عن الهيئة والسلطة المختصة فيما يخص تداول المنتجا . 18
 الوبائية والمشتركة.  أثناء تفشي األمراضمن البيض واللحوم 

 
  نتاج بيض التفقيسإ): 16المادة (

التقيد بالضوابط    بيض الدواجن  تفقيس  مجال  اإلنتاج الحيواني التي تعمل فييجب على منشآت  
  اآلتية:

 متر. 500 عن بيوت التربية بمسافة ال تقل عن بعيدًاالمفقس أن يكون  .1

 .عليهاللمفقس مداخل ومخارج مستقلة يتم وضع اللوحات الخاصة باألمن الحيوي أن يكون  .2

 يراعى في تصميم المفقس سهولة التنظيف والتعقيم والتهوية الجيدة.أن  .3

 تزويد المفقس بأجهزة لترشيح الهواء وتنقيته. .4

ه من مزرعة أخرى داخل الدولة يجب التدقيق على ؤالبيض المخصب أو شرا استيرادعند  .5
 لشهادات الصحية البيطرية المصاحبة للشحنة.ا

وفرز وتطهير    بما يشمل استقبالتوفير غرف منفصلة للمراحل اإلنتاجية المختلفة بالمفقس   .6
ترحيلها تمهيدًا ل البيض المخصب، الحضن والتفقيس وإعداد وتهيئة الصيصان بعد الفقس  

 .التربية لبيوت

بها في عمر يوم واحد وفقًا للبرنامج   لموصيا  تاللقاحا  جرعاتقبل نقلها بالصيصان    تحصين .7
 .في الدولة الوقائي المعتمد
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من مواد سهلة مصممة لالستعمال لمرة واحدة أو مصممة صناديق نقل الصيصان في  .8
 مع استيفاء متطلبات الرفق بالحيوان. التنظيف والتعقيم 

 تتبع.الل عملية يسهمناسبة لتتعريف الدفعات اإلنتاجية بوسيلة  .9

  
  رانبنتاج األإ): 17المادة (

  التقيد بالضوابط اآلتية: األرانب جإنتا اإلنتاج الحيواني التي تعمل في مجال يجب على منشآت
 الفراء أو الزينة. أو إنتاج اللحم وأغراضاختيار الساللة المناسبة لطبيعة  .1

للحماية من  نظام اإليواء المناسب للغرض من التربية والذي يحقق الشروط الالزمة  اختيار .2
 . التربية تسرب األرانب خارج بيوتوالضوضاء ومنع هروب 

يسهل شكل مائل بيوت التربية المفتوحة ذات النوافذ من مادة صلبة وبتصميم أرضية  .3
 من الفضالت. األرضيةتصريف مياه غسل وتنظيف 

ة والمحتوية الجانبيسقف والجدران  االرتفاعات المناسبة لأل  ذاتبيوت التربية المغلقة    استخدام .4
تتجاوز مساحتها الكلية   أالفتحات المراوح الساحبة للهواء والتبريد والطوارئ التي يجب    على

من مساحة األرضية وأن تسحب الفضالت من أسفل األقفاص وتجمع خارج البيت بالطرق   10%
 المناسبة.

 التربية.  لألرانب طول فترة ناسبةبيوت التربية من مواد توفر درجة الحرارة الم تصميم .5

 .ساعة يوميًا 16 -14توفير اإلضاءة الجيدة لفترات تتراوح بين  .6

ص مساحات ألقفاص األمهات توضع بها صناديق الوالدة بعد تنظيفها وتطهيرها يتخص .7
 بطريقة تؤمن فحص األمهات والمواليد بعد الوالدة. 

األرضية مع أعدادهــا والمساحة  في  بطاريات  ال  سعة  تتناسبعند استخدام البطاريات، يجب أن   .8
أمهات، ذكور، من تخصص بطاريات منفصلة للفئات المختلفة من األرانب  أعداد األرانب وأن

  .ألغراض التزاوجوأخرى  تربية للصغار
  

  النعام إنتاج): 18المادة (
  التقيد بالضوابط اآلتية: يجب على منشآت اإلنتاج الحيواني التي تعمل في مجال تربية النعام 

 مراعاة أن تكون أرضية المنشأة رملية وتحتوي على نسبة من الحصى الصغير الناعم.  .1

 االنحدارات.أن تكون األرضية مستوية وخالية من  .2

مع ضمان حماية العاملين   لنعاماالسيطرة على سهولة م بيوت التربية بحيث تؤمن يتصم .3
 .األذىمن 

 في بيت التربية الواحد من نفس الساللة. النعامكون يأن  .4

من المساحة الكلية توضع بها المعالف والمشارب وأن تكون   %10توفير منطقة مظللة تمثل .5
 .من مواد عازلة للحرارة

 مناسبة.وسيلة تعريف  باستخدام النعامتعريف  .6

عن حظائر التربية   يبنى المفقس بعيدًامفاقس، يجب أن  تحتوي على    التي  المنشآتفي حالة   .7
تامًا بمداخله ومخارجه وعاملين مخصصين لمنع   متر ويعزل عزالً 500عن  لال تقبمسافة 

  .األمراضانتشار 
إال بعد الحصول على  جالمنتال يسمح ببيع بمنشاة اإلنتاج الحيواني، في حالة وجود مفقس  .8

  .السلطة المختصة ترخيص من



 13

  يجب االلتزام باآلتي: عند ذبح النعام .9
   .ساعة) 12بمدة ال تقل عن ( قبل الذبح  النعامرفع األكل من أمام   .أ

  .للمساعدة في تهدئته المسلخ/ المجزربكيس قبل الدخول إلى  النعامتغطية رأس   . ب
 خ والتهيئة والتجهيز.بالسل ءبعد الذبح ثم البد نزع الريش يدويًا  .ج

  
  األسماك والقشريات تربية األحياء المائية وإنتاج): 19المادة (

إنتاج األسماك على منشآت اإلنتاج الحيواني التي تمارس نشاط تربية األحياء المائية ويجب 
 اآلتية:والقشريات التقيد بالضوابط 

 :ةالمستندات اآلتي  ع توفيروالقشريات، مالحصول على ترخيص لممارسة نشاط تربية األسماك   .1

 نوع ومصادر األنواع التي سيتم تربيتها.  .أ

شهادات عدم الممانعة الالزمة من  و المشروع والتراخيص المستخدمة فيمصادر المياه   . ب
 .السلطات المختصة

 . في المنشأة نظام التربية الذي سيستخدم  .ج

الخدمة  عقود مرفقة بالتخلص من المياه المستبدلة أو الراجعة من نظام التربية  طريقة  .د
 السلطات المختصةمن النفايات أو تصاريح  شركة للتخلصإن كان التخلص سيتم عبر 

 إن كان التخلص سيتم عبر الشبكة العــامة للمجاري. 

السلطات المختصة من    الزراعي النباتينشاط  ممارسة الالحصول على التراخيص الالزمة ل  . ه
  األكوابونيك.أنظمة  حال استخدامفي 

معدات وأدوات تتوفر فيها   واستخدامحواض لتربية األسماك والقشريات قفاص أو أتوفير أ .2
 :اآلتيةالمتطلبات 

  الطاقة اإلنتاجية للمنشأة والمراحل اإلنتاجية المختلفة.مع أعدادهـــا  أن تتناسب  .أ
 تمنــــع تسرب المياه منهــــا.  مصنوعة من مواد وبطريقةأن تكون   . ب

  أو منتجاتهـــا.المستزرعة ال تمثل خطرًا على األحياء توفر الحماية الالزمة و  .ج

 صحية وآمنة والعدات وأدوات صيد األسماك وتجميعهـــا مصنوعة من مواد أن تكون م  .د
 لألحياء المستزرعة. األذىتسبب 

 استزراع حالفي  لسلطات المختصةاعدات وأدوات الصيد مصرح بهــــا من أن تكون م  . ه
 أنواع بحرية يتم صيدهــــا محليـــًا.

  .ترابيةال جوانب األحواضطبقة من مادة تمنع تسرب المياه تحيط بكامل وجود   .و

بمواد تمنع تلوثها وتقلل من تأثير العوامل محاطة ومغطاة حواض الترابية أن تكون األ  .ز
 .التي يتم تربيتها المناخية على األنواع

بالممارسات ومتطلبات الرفق   وااللتزامالطبيب البيطري أو الفني المختص التنسيق مع  .3
 :التي يتم تربيتهابالحيوان التالية بشأن أنواع األسماك والقشريات 

  تربية األنواع المستزرعة والمسموح بها في الدولة فقط.   .أ
أنواع  استزراع عندالمختصة سلطات ال تحددها بمواسم الصيد واألحجام التي االلتزام  . ب

 بحرية يتم صيدهــــا محليـــًا.

مكوناتهـــا وخصائصهـــا  والرصد المستمر والمنتظم لجودة وسالمة مياه التربية   .ج
نوع األسماك ونظام التربية بما يتناسب والكيميائية والفيزيــــائية وتصحيح أي خلل فورًا 

 المستخدم.
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التي يتم البرك بما يتناسب واألنواع أو  المياه في األحواضوحركة  انسيابضبط معدل   .د
 .تربيتها

بهــا للمتر المكعب  الموصي سماك والقشرياتأعداد األوكثافة التربية بمعايير  االلتزام  . ه
 من المياه وفقــًا لنظام التربية المتبع ونوع األحياء المستزرعة.

قبل  التي يتم تربيتهاألسماك وسائل التهدئة والتسكين المناسبة لنوع ا استخدام  .و
  وأثناء العمليات اإلنتاجية.

 .العلف المناسب للسلوك الغذائي للنوع المربى استخدام  .ز

الطبيب البيطري أو الفني المنشأة بالتنسيق مع عند نقل اإلصبعيات واألسماك على  .4
 ر المتطلبات التالية:يبالممارسات والتأكد من توف االلتزامالمختص 

  وائح الفنية ذات الصلة.نقل في البحر مطابقة للووسيلة حفظ استخدام   .أ

التأكد من نظافة مياه البحر المستخدمة في تعبئة خزانات الحفظ والنقل بوسيلة النقل   . ب
 البحرية.

 .فور صيدها التربية لمنشأةسرعة نقل األحياء المائية   .ج

كافة   وتحققنقل المنتجات الحية برًا مطابقة للوائح الفنية اإلماراتية لوسيلة استخدام   .د
  متطلبات الرفق بالحيوان.

بالمنشأة إلى منطقة الحفظ والتجهيز  دهاانقل األحياء المائية التي يتم صيدهـــا أو حص  . ه
 تسبب تلوثهـــا.وال متطلبات الرفق بالحيوان تحقق أدوات  باستخدامبسرعة 

للمياه المستعملة في مناطق  والمكروبيولوجيةخصائص الكيميائية يجب أن تكون ال  .و
 تجهيز المنتجات مطابقة للوائح الفنية اإلماراتية الخاصة بمياه الشرب غير المعبـــأة. 

 25تقل درجة حرارة المياه المستعملة في تنظيف مناطق تجهيز المنتجات عــن  أاليجب   .ز
 درجة مئوية.

 توفير المتطلبات التالية:على المنشأة ك وإنتاج اإلصبعيات يجب في حال تربية أمهات األسما  .5

منفصلة تمامًا  في منطقة  أن تكون أحواض التربية والمعدات واألدوات الخاصة بالمفقس    .أ
  اإلنتاج.وعن منطقة التربية 

 مهات مغلقة بالكامل وتقي من العوامل الجوية المختلفة.األنطقة تربية مأن تكون   . ب

منطقة أمن توضح تصنيفه كلوحة  به  فقس مزودًا بباب ذاتي اإلغــالق وأن يكون مدخل الم  .ج
  ألشخاص المخولين.يقتصر دخولها على احيوي عالي 

أن يكون نظام معالجة المياه الخاص بالمفقس منفصالً عن أنظمة المعالجة ألحواض   .د
  اإلنتاج.والتربية 

بة العالية لتخزين كافة أن يكون المفقس مزود بخزانات من مواد مقاومة للمياه والرطو  . ه
 المعدات الصغيرة واألدوات التي تستخدم في العمليات اإلنتاجية بالمفقس.

 التالية:م األحواض إلى المجموعات يتقسأن يتم   .و

i.  أحواض األمهات 

ii.  الفقسأحواض 

iii.  رعاية  الأحواض 

 
  عسل النحل تربية نحل العسل وإنتاج): 20المادة (

  باآلتي:   آت اإلنتاج الحيواني التي تعمل في مجال تربية النحل وإنتاج العسل االلتزامنشيجب على م
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 تالية:المستندات الالنحل من مصدر موثوق أو منشأة مختصة مع توفير  الحصول على .1

 بتربيتهــا في الدولة فقط.   المسموحأنواع النحل  تربية  .أ

 بالغ عنهــا. التأكد من خلو النحل من األمراض وخاصة تلك واجب اإل  . ب

مبيدات الطفيليات الخارجية والمضادات الحيوية المعتمدة أثناء موسم  استخدامعدم   .ج
 .اإلنتاج

 اآلفات. بمبيداتعدم وضع الخاليا في المراعي النحلية التي تم رشهــا حديثًا   .د

إصابة بالنحل بأي    االشتباهالمختصة فورًا عند حدوث حاالت موت مفاجئة أو  سلطات  إبالغ ال  . ه
 اإلبالغ. ةواجباألمراض ض معدي وخاصة مر

  المتطلبات التالية في المراعي النحلية أثناء مواسم اإلنتاج:   استيفاءالتأكد من  المنشأة  على   .2
 .رحيق وحبوب لقاحمن أن تكون غنية بمصادر الغذاء   .أ

 أن تكون خالية من الحشرات والزواحف وطفيليات النحل.  . ب

اإلنتاج الحيواني والمحميات الحيوانية الطبيعية   عن منشآتقدر اإلمكان أن تكون بعيدة    .ج
 ومصادر الروائح الكريهة والبرك.

تبعد مسافة كافية عن المناطق الصناعية والمناطق السكنية المأهولة والمرافق أن   .د
 العامة وعن مصادر التلوث الكيميائي كمستودعات المبيدات الحشرية.

 قريبًا من أماكن خاليا التربية.توفير مصدر للمياه النظيفة يكون   . ه

 واألشجار في المرعى. أن يتناسب عدد خاليا التربية مع المساحة ونوع النباتات  .و

، التأكد من الضوابط بالنحل ألكثر من موسم إنتاجي االحتفاظفي حال يجب على المنشأة  .3
  في أماكن حفظ النحل: التالية

تغذية النحل لالمحاليل السكرية أو العسل المنتج خالل الفترات بين مواسم اإلنتاج  توفير    .أ
 أطول.أو مواسم إنتاجية  بغرض الحفظ لموسم

 النظيفة.توفير مصدر دائم للمياه   . ب

 تفقد الخاليا بشكل منتظم للتأكد من صحتها وحيويتها.استمرار   .ج

 عدم خلطه بعسل الموسم.فصل العسل المنتج خالل الفترات بين مواسم اإلنتاج و  .د

عدم خلط العسل الناتج من الفرز األول في موسم اإلنتاج مع بقية العسل المنتج طوال   . ه
 سابق.به بعد موسم إنتاجي  االحتفاظالموسم خاصة إذا كان النحل قد تم 

  
  الفصل الثالث: تجارة الحيوانات الحية والمسالخ والمجازر

  ): تجارة الحيوانات الحية21المادة (
 تجارة الحيوانات الحية والمسالخ والمجازر يجب على منشآت اإلنتاج الحيواني التي تعمل في مجال  

  االلتزام باآلتي:
األماكن المخصصة لذلك  في غير عرض المواشي الحية للبيع خارج أسواق المواشي أو عدم   .1

 . الغرض

 الحيوانات والطرق البينية وفقًاالتأكد من اكتمال كافة المرافق الهامة بما فيها حظائر إيواء  .2
 بدء التشغيل. الضرورية قبلللتصميم المطلوب والحصول على الموافقة 

 توفير مشارب كافية بالحظائر. .3

 ومحكمة التغطية أن تكون خزانات حفظ المياه الرئيسية من مواد مناسبة مقاومة للصدأ .4
 .وعازلة
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 نقلها وفقًاضبط حركة وإجراءات دخول وخروج الحيوانات من وإلى السوق والتأكد من  .5
 لمتطلبات الرفق بالحيوان.

توفير آليات مناسبة لغسل وتنظيف وسائل نقل وترحيل الحيوانات بعد تفريغهــا   .6
 لشحناتها. 

 توفير الصيانة الدائمة لحظائر ومرافق السوق ذات الصلة. .7

للحظائر قبل إجراءات الفحص البيطري وتدقيق الوثائق المصاحبة  عدم إدخال أي حيوانات .8
لشحناتها وإخضاعها لإلجراءات الصحية الخاصة كالتخلص من الطفيليات الخارجية أو الحجز 

 االحترازي للحاالت المرضية أو المشكوك بها في حظائر مخصصة لذلك الغرض.

 حفظ السجالت والوثائق الخاصة باآلتي: .9

 .أنواع وأعداد الحيوانات ومصادر توريد الحيوانات والبيع لكافة ق الشراءبيانات ووثائ  .أ

  .الشهادات الصحية البيطرية الخاصة بالحيوانات من مصدرها  . ب

احتفاظ محل بالسوق بنسخ مطابقة إلبرازها عند   معصحة الحيوان من عالج وتحصين   .ج
 الطلب.

 اد باستخدام الوسائل المناسبة.تطبيق برامج مكافحة الحشرات والطفيليات الخارجية كالقر .10

  تطبيق برامج مكافحة اآلفات والقوارض. .11
بأعمال المراقبة والتحكم بالمداخل والمخارج الرئيسية   العمال للقيامتوفير العدد الكافي من   .12

 للسوق والمحالت بطريقة تؤمن عدم هروب الحيوانات وتسهل إدخال وإخراج المعدات.

إزالة المخلفات ونظافة للطرق بما يشمل عامة بالسوق اإلشراف على عمليات النظافة ال .13
  الفرعية بالسوق خارج المحالت.

منع إدخال وإيواء أو تربية حيوانات الرياضة أو الرفقة أو الزينة أو تربية الدواجن بأنواعها في  .14
  كافة محالت السوق. 

للحمل أو الحيوانات الرضيعة  األخيراإلناث الحوامل في الشهر بعرض عدم السماح للمحالت  .15
  أسبوع.بعمر أقل من 

 المرخصة له. النشاط عدم السماح بممارسة أي نشاط عدا  .16
 المتطلبات التالية:ب تالتزام المنشآ .17

المختصة كإجراءات األمن الحيوي،   اإلدارةاألنظمة الصحية والوقائية المعتمدة لدى  تطبيق    .أ
 راءات طارئة تتخذ في حالة ظهور أو تفشي األمراض واألوبئة.  أو أية إج

ات بالحيوانالعناية والرفق    ذوي المعرفة والمهارة بكيفية  العمالعدد كافي من    تخصيص  . ب
 في الحيازة.

توفير المعدات والمواد المناسبة والضرورية لتنظيف المحالت والمعدات الموجودة   .ج
 وصيانتها باستمرار وبكفاءة تامة.

 إزالة روث الحيوانات من الحظائر بصورة منتظمة ومستمرة واتخاذ التدابير المناسبة لذلك.  .د

إزالة الطبقة العليا عند استخدام الفرشة الرملية، واستبدالها بانتظام أو على األقل مرة     . ه
واحدة أسبوعيا والتخلص من الرمال المستخدمة وفق الطرق الصحية السليمة بمعرفة 

 إدارة السوق.

أو  مواد كيماوية أو أجسام مؤذيةأو تحتوي على  دم استخدام أي فرشة ضارة بالحيوانع  .و
 .ينتج عنها روائح كريهة
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الحشرية التي والمبيدات المواد الكيماوية جيدة الغلق لحفظ وتوفير خزانات مناسبة   .ز
  .على الحيوان صحيًا تمثل خطرًا

د االستخدام وفقًا للطرق بعللمستحضرات البيطرية التخلص من العبوات الفارغة   .ح
 المختصة.سلطة الموصي بها من ال

الصغيرة من نوعي عدا المجترات  منع إيواء أنواع الحيوانات المختلفة بحظائر مشتركة  .ط
 الضأن والماعز.

التأكد من تطبيق متطلبات الرفق بالحيوان في التعامل مع الحيوانات عند إنزالها أو    .ي
 .تحريكها داخل المنشأةتحميلها من وسائل النقل أو 

 منع إيواء أي حيوان خارج المحل أو ربطه في السياج الخارجي للحظيرة.  . ك

المساحة الواجب تخصيصها  بناء علىعدم تجاوز عدد ونوع الحيوانات لسعة الحظيرة    .ل
 .للرأس الواحد

توفير مكان منفصل وآمن لوضع أي حيوان قد تصعب السيطرة عليه أو قد يسبب ضررًا   .م
 المحل أو الجمهور. لعمال 

 عدم إيواء الحيوانات التي يحتمل أن تؤذي بعضها البعض في نفس المأوى أو الحظيرة.  .ن

أنواع من الحواجز والفواصل داخل الحظائر بطريقة تمثل خطرًا على  أيعدم استخدام  . س
  .الحيوانات لغرض منع هروبها أو للفصل بين الفئات العمرية المختلفة

لطبيب ل تداول، ويجوزتتلقى العالج لل ما زالتانات مريضة أو عدم السماح بعرض حيو  .ع
توضيح نوع ، على أن يتم عالج خارج السوقلل اتحيوانهذه النقل  الحكومي البيطري

العالج والفترة الزمنية المتبقية لالنحسار الدوائي في الشهادة الصحية المصاحبة 
 للحيوان.

  اآلتي:ث أحد الحاالت فوري عند حدو بشكلبالسوق  الحكومي لطبيب البيطرياإبالغ   .ف
i.    .حاالت النفوق واإلجهاض واالشتباه بوجود أي مرض معد  
ii. .الحاالت المرضية غير المعدية أو الحوادث مثل الكسور  
iii. .حاالت الوالدة الحديثة 

إيواء أو عرض أو بيع أو نقل أو ذبح أو تداول أي حيوان أو منتجات حيوانية لم يتم تسجيلها   عدم . 18
 تعريف وتسجيل الحيوانات.  أنظمةوترقيمها أو تعريفها وفق أحكام 

  
): مسالخ اللحوم الحمراء 22المادة (  

 االلتزام باآلتي:  مسالخ اللحوم الحمراءأوالً: يجب على 
  إال بعد إخضاعه للكشف الصحي الظاهري والكشف الصحي بعد الذبح.  ذبح أي حيوان عدم .1
 . بصالحيتها للذبحللذبح تُفيد المخصصة لحيوانات لصحية  توفير شهادة .2

الطبيب البيطري  على  ساعة من موعد الذبح 24 مدة ال تقل عن الحيوانات القادمة للذبح قبل عرض .3
 عليها.  هريلكشف الصحي الظاإلجراء االحكومي 

 : اآلتي الكشف الصحي الظاهري، يجب توفير أهدافلضمان تحقيق  .4

أو حظائر مخصصة وكافية الستيعاب وإيواء الحيوانات المختلفة لحين إجراء فحص ما قبل   أماكن  .أ
 الذبح. 

 . أن تكون الحظائر وأماكن االنتظار من مواد ال تسبب األذى للحيوان  . ب

   .الحظائرالمشارب ومصادر مياه الشرب في   .ج

 الحي. إضاءة كافية في الحظائر إلنجاز الكشف   .د
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 . مساحة أو ممر لمعاينة الحيوان أثناء الحركة  . ه

 . مالئمة للذبح خالل الكشف الحي المنطقة مخصصة لتعريف وعزل وحجز الحيوانات غير   .و

  .صرف صحي لحظائر االنتظار منفصلة عن بقية المسلخ نظام  .ز

 . من للطوارئآممر   .ح

 تعريفية للذبائح وأجزائها تالزمها أثناء عملية الذبح والتجهيز.الحفاظ على سمات  .5

وتهيئة وتجهيز الذبائح على النحو الذي يضمن سالمة اللحوم وخلوها   استكمال عملية ذبح .6
ومنع خروج أي من محتويات المعدة أو األمعاء أو المثانة البولية أو   اإلخراجيةمن بقايا الفضالت  

  حم أو الضرع أثناء عمليات إزالة هذه األعضاء.الحويصلة المرارية أو الر
الفصل بين الذبائح بعد السلخ لمنع تلوثها بالمحافظة على فاصل بين الذبيحة والتي تليها  .7

يتم الفحص البيطري ويسمح فقط للذبيحة بمالمسة اآلالت أو األدوات المستخدمة في   أن  إلى
  .عملية السلخ والتجهيز والفحص

 للمياه الصالحة تحت ضغط مناسب لالستخدام للمراحل اإلنتاجية المختلفة.توفير مصدر  .8

   لمعقمات السكاكين. درجة مئوية 82حرارة ال تقل عن درجة توفير الماء ب .9

التأكد من مرور المياه غير المطابقة للمواصفات نتيجة تغيرات طبيعية أو كيميائية في خط  .10
في الحظائر  األرضياتلغسل  هاستخدامات كونأن يعن خط المياه الصالحة و منفصل تمامًا 

 األماكن البعيدة عن اللحوم. و

  .بحيث يمنع تلوث الذبائح أثناء التهيئة والتجهيز األرضيةعن  اإلنتاجالـتأكد من ارتفاع خط  .11

منطقة أو منصة للطبيب البيطري الحكومي إلجراء الفحص الصحي البيطري بعد   تخصيص .12
  دها بالتالي: يوتزو ،الذبح

 . درجة مئوية 82معقمة بدرجة حرارة   .أ

 . جميع األدوات والمعدات المساعدة لعملية الفحص  . ب

 .يقاف الخط الناقل للذبائحإمكانية إ  .ج

 . ) للحيوانات (LUXلوكس 540إضاءة كافية ال تقل عن   .د

 . الكشف دون تعطيل التشغيل إجراءنطقة مخصصة خارج خط التشغيل لحفظ الذبائح لحين  م  . ه

غير الصالحة  واألجزاءمن اللحوم المعدومة  ة وسليمةصحي بطريقةتخلص الالتأكد من  .13
  لالستهالك اآلدمي على النحو التالي:

ال تصلح   أنهاأو ختم يوضح    ةأن توضع هذه اللحوم في حاويات أو أواني معروفة وتحمل عالمة مميز  .أ
 . لالستهالك اآلدمي

 . مكان آخر حيث يتم إتالفها بطريقة ال تسمح بإعادة استخدامها أو تسبب أي تلوث إلىأن تنقل   . ب

ال تستخدم جميع األدوات والمعدات المستخدمة في التعامل مع اللحوم المعدومة أو غير   أن  .ج
 . م الصالحة لالستهالك اآلدمي الصالحة لالستهالك اآلدمي في التعامل مع اللحو

الذبيحة نتيجة مرض أو حالة غير وبائية ينبغي للطبيب البيطري المسؤول   إعدامفي حالة   .د
 حفاظًا على الصحة العامة.  الذبيحة وفق المعايير المتفق عليها  أجزاءجميع  نالتخلص م 

ذلك من خالل  و حكم بصالحيتها لالستهالك اآلدميالالتعامل مع اللحوم التي تم فحصها و .14
   :االلتزام باآلتي

 توسيمها بطريقة تسهل التتبع واالسترداد.   .أ

 . تداولها وتخزينها ونقلها بطريقة تحميها من التلوث أو التلف  . ب

 . وضع آلية لمنع تساقط الماء على الذبائح بما في ذلك بخار الماء الذي يتكثف على السقف   .ج

 . صاالت التجهيز اإلسراع بنقلها من  .د
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اللحوم على حوامل من مادة ال تصدأ لتعليق الذبيحة بطريقة تسمح بمرور الهواء حولها  وضع   . ه
  وتبريدها. 

درجة  7ساعة بعد الذبح في درجة حرارة أقل من  12حفظ الذبيحة غير المجزأة مدة ال تزيد عن   .و
  مئوية. 

  . درجة مئوية 10تزيد درجة الحرارة في الصاالت التي يتم فيها التقطيع والتشفيه عن أن ال   .ز
العمل على ضبط درجة الحرارة والرطوبة وتيار الهواء طبقا للمعدالت المطلوبة بحيث ال تزيد     .ح

 . درجة مئوية أثناء فترة التخزيــن 4درجة حرارة سطح الذبيحة عن 

 . توفير وسيلة للمتابعة والتحكم في درجات الحرارة والرطوبــة  .ط

يمكن انتقالها عن طريق اللحوم ومن الجروح أو  التي  األمراضتأكد من خلو العاملين من ال .15
 تؤثر على سالمة المنتجات. أنااللتهابات التي يمكن 

خالل الكشف الصحي الظاهري   تم عزلهاوالتي  إصابتها بالمرضذبح الحيوانات المشتبه  .16
  منفردة في نهاية الذبح. 

 إذا كانت لمسلخ في ا اإلنتاجوقف أو تقليل بلطبيب البيطري الحكومي ا تنفيذ تعليمات .17
على سالمة الذبائح أو على عملية  عمليات الذبح والسلخ والتجهيز تسير بطريقة تؤثر سلبًا

  الفحص البيطري. 
والسلطات المختصة للتعامل مع اللحوم الطازجة  هيئةال الصادرة عنالضوابط تنفيذ  .18

  ومنتجاتها أثناء تفشي األمراض الحيوانية الوبائية والمشتركة. 
بصفة سنوية تحت   ومراجعتها    بطرق االستجابة ألمراض الحيوان الوبائية والمعدية  وضع خطة .19

 . هيئةال إشراف

(الهاسب) تحت رقابة  النظام المبنى على تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجةتطبيق  .20
شخص على دراية كاملة بأنظمة الهاسب تطبيق نظام على أن يقوم ب هيئة،ومتابعة ال

  ئية.سالمة الغذاال

  
  ثانيًا: يجب على الطبيب البيطري الحكومي االلتزام باآلتي:

بفحصها في حالتي السكون والحركة من كال الجانبين إجراء الفحص الظاهري على الحيوانات   .1
ظاهرة والجلد المخاطية ال  األغشيةسلوك الحيوان وطريقة وقوفه ومشيته وحالة    إلىواالنتباه  

، والعيوب التي تجعلها غير صالحة لالستهالك اآلدمي األمراضوالشعر للتأكد من خلوها من 
 مراعاة اآلتي:وكذلك 

 وضع عالمات مميزة للحيوانات التي تم فحصها.   .أ

المعرفة   إلىالحكم على صحة وسالمة الحيوانات وصالحيتها لالستهالك اآلدمي باالستناد    . ب
 العلمية والخبرة المهنية.

  عنها.   واإلبالغمالحظة أي عالمات تشير لالشتباه أو إلصابة الحيوان بمرض وبائي   .ج
يؤثر على لحومها والتوجيه بذبحها  أنمرض يمكن ببإصابتها عزل الحيوانات المشتبه   .د

 منفردة أو في مكان منفصل.

 .التأكد من تطبيق متطلبات الرفق بالحيوان  . ه

 المفرط واالرتفاع الشديد في درجة حرارتها.  اإلجهادعدم ذبح الحيوانات في حالة   .و

 ساعة.   24الكشف إذا تأخر الذبح ألكثر من  إعادة  .ز

 ونتيجة الفحص.  وأنواعهاالحيوانات  أعدادوحفظ سجل يتضمن  إعداد  .ح
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الجهاز العصبي المركزي بمرض  أي  ب  اإلصابة  أعراض  اتظهر عليه  الحيوانات التي استبعاد  .ط
 الستهالك اآلدمي. لللذبح  ةغير صالحكونها  

ألحكام الشريعة اإلسالمية والمواصفات  وفقًاقبل وبعد الذبح الكشف الظاهري  إجراء .2
 ذات الصلة. المعتمدة 

الذبيحة وعرضها متسقة   أجزاءإجراء الكشف الصحي بعد الذبح بعد التأكد من تعريف جميع   .3
 :  ، وذلك من خالل التاليدون تجاوز أي جزء

فحص رؤوس الحيوانات بعد تهيئتها بفتح الغدد اللمفاوية وفحص عضالت الفكين   .أ
 .واللسان

صبة الهوائية والشعب وفي البقر يجب فتح الحنجرة والق ،فحص الرئتين بالعين والجس  . ب
الحجابية لفحص الشعب الهوائية داخل  الهوائية االبتدائية وعمل قطع عرضي للفصوص

  .الليمفية الشعبية والمنصفية وفحص العقدالرئة 

فحص القلب والتامور ثم رُخيج القلب من التامور وتفحص عضلته بالقطع أو عمل عدّة    .ج
  .شقوق طولية

الجس من الجانبين أوالً ثم عمل قطوعات عرضية للفحص فحص الكبد بالعين المجردة و  .د
الداخلي مع تفحص الحوصلة المرارية وفتح األقنية المرارية الكبيرة لفحصها للديدان 

 الكبدية.

 الداخل.فحص العقد الليمفية البابية بالعين وتشق وتفحص من   . ه

 فحص الطحال بالعين المجرّدة والجس.  .و

المساريقا وعقدها الليمفية كما تفحص الكرش فحص القناة الهضمية وذلك بتفحص   .ز
 .والشبكية والورقية واألنفحة والثرب واألمعاء

عند اللزوم كما تفحص العقد الليمفية الكلوية والغدد فوق  وشقهان يفحص الكليت  .ح
 .الكلوية (الغدد الكظرية)

جية، العقد فحص العقد التالية بجسم الذبيحة: العقد الليمفية الحرقفية   الداخلية والخار  .ط
وقبل الساقية وأمام الكتفية، وأمام الصدرية وأمام الفخذية واألربية  المأبضية،الليفية 

 السطحية في الذكور، أو فوق الثديية في اإلناث

فحص العضالت، والدهون، واألنسجة الضامة بما في ذلك المفاصل واألوتار واألربطة   .ي
 .األمر والعظام بالعين والجس وبالقطع إذا لزم

لحكم على صحة وسالمة الذبائح وسالمتها  لالمعرفة العلمية والخبرة المهنية  إلىاالستناد  .4
 وذلك بمراعاة اآلتي: لالستهالك

 .عنها واإلبالغالتعرف على الحيوانات المصابة والمشتبهة بأمراض وبائية   .أ

 للمختبر لتأكد من التشخيص وثم الحكم على الذبيحة  وإرسالهاجمع عينات عند الحاجة    . ب
 المحجوزة.

حاالت موضعية وعامة والحكم على الذبيحة  إلىالحيوانية وتصنيفها  األمراضتشخيص   .ج
 باآلتي:

i. .إفراج غير مقيد بشروط عن اللحوم واألحشاء باعتبارها صالحة لالستهالك اآلدمي 

ii.  إفراج مُقيّد بشرط معاجلة اللحوم أو األحشاء بالتبريد، أو التسخين، أو التعقيم، أو
 اإلعدامأي معالجة أخرى لجعلها خالية من المخاطر سواء على صحة اإلنسان ويتم 

 الكلى في حالة عدم توفر سبل المعالجة المطلوبة. 
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iii. تغييرات موضعية، إعدام جزئي لعضو معين أو ألجزاء من الذبيحة لكونها مصابة ب
أو آفات مرضية، أو أي مظاهر أخرى تستوجب إعدام الجزء المتأثر واإلفراج عن باقي  

 الذبيحة.

iv.  إعدام كلي للذبيحة بكامل أعضاءها وأحشاءها لعدم صالحية الذبيحة لالستهالك
بحالة مرضية، أو تغيرات أو أية مظاهر أخرى تحتم اإلعدام  اإلصابةاآلدمي بسبب 

  يحة.الكلي للذب
 قرار المتخذ.السجل باإلعدامات الجزئية والكلية يتضمن التشخيص الذي يدعم  إعداد  .د

قرار بصالحية الذبيحة لالستهالك اآلدمي بناءً على جدول الحاالت واألحكام المدرجة في  إصدار  .5
 . المرافق لهذا النظامالملحق 

السلطة تصدرها التي الوبائية الواجب اإلبالغ عنها  ضاألمرااالطالع باستمرار على قوائم  .6
 .     (OIE)حسب متطلبات منظمة صحة الحيوان العالمية ب المختصة في الدولة

 
  مجازر الدواجنمسالخ/): 23المادة (

  ألنشطة اإلنتاج الحيواني،  والمتطلبات العامة األحكام إلى باإلضافة
 الدواجن االلتزام باآلتي:مجازر /مسالخأوال: يجب على 

 للكشف الصحي الظاهري والكشف الصحي بعد الذبح.   اإال بعد إخضاعهالدواجن ذبح  عدم  .1

  للذبح.  صالحية الدواجن تثبتشهادة صحية  التأكد من وجود .2
وتهيئة وتجهيز الدواجن ذبائح على النحو الذي يضمن سالمة اللحوم  استكمال عملية ذبح .3

 والفضالت.وخلوها من محتويات األمعاء 

 ةدرج) 1±55 ( في مياه ساخنة حرارتها هاغمر ب نزع الريش عن الدواجن المذبوحةأن يتم  .4
ب  استخدام وإضافة الشمع المذا  ويجوز ،إلى دقيقتين ةواحد ةمئوية ولمدة تتراوح بين دقيق

  لحوض السمط. 
للتوازن  محققًا  وأن يكون إحالل الماء بالحوض ،حوض السمط بمصدر مستمر للمياه تزويد .5

 أن  وبشرط ،المنصرف للخارج غير النظيفتدفق الماء النظيف الداخل للحوض والماء  بين
 .حركة مرور الذبائح عبر الحوض التجاهالتدفق معاكس  اتجاهيكون 

ن يتم أو الساخـــن،بعد رفعها من الماء  عن الدواجن المذبوحة فورًا كامالً نزع الريش نزعًا .6
ويجوز  ،مياه نظيفة صالحه للشرب باستخدام كامالً تنظيف الذبيحة أثناء نزع الريش تنظيفًا

الكلور النشط (كلور فائض   أن تحتوي المياه المستخدمة في تنظيف الدواجن المذبوحة على
 .جزء بالمليون 50حر) بتركيز ال يزيد على 

 في  خط اإلنتاج وقف أو تقليل سرعةب الحكوميلطبيب البيطري ا تنفيذ تعليمات .7
على سالمة الذبائح   ن عمليات الذبح والتجهيز تسير بطريقة تؤثر سلبًاأ  رأى  إذا  المسلخ/المجزر

  ذبح.  أو على عملية الفحص البيطري بعد ال
  التي يتم إعدامها من اللحوم  ة وسليمةصحيالمسلخ/المجزر بصورة من تخلص  التأكد .8

  اآلدمي.غير الصالحة لالستهالك  واألجزاء
على لحوم الدواجن ألغراض فحصها، إال بعد استكمال  ةإزالة أية بطاقة أو عالمة موضوع عدم .9

 واإلذن بذلك.الفحص 

مزودة  على أن تكون فحص الصحي البيطري تهيئة أماكن مخصصة بمجازر الدواجن لل .10
  بالتالي:
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  .درجة مئوية 82معقمة بدرجة حرارة   .أ
  .جميع األدوات والمعدات المساعدة لعملية الفحص  . ب
  .يقاف الخط الناقل للذبائحإمكانية إ  .ج
والتي تم عزلها   بأحشائها حاالت مرضيةب توفير حوامل راسية لتحميل الدواجن المصابة  .د

 البيطري.من الخط الناقل بواسطة شخص مدرب وذلك لفحصها من قبل الطبيب 

 .لفحص الطيور المذبوحة LUX 600ال تقل عن  إضاءةتوفير   . ه

 .حاوية معرفة لإلعدامات خاصة بمنطقة الفحص البيطري  .و

الة األجزاء المصابة من جسم الطائر حسب توجيهات زاستخدام حامل إضافي إليجوز   .ز
  للمنتج في حالة اإلعدامات الجزئية. للخط الناقل إعادتهاوذلك قبل ، الطبيب البيطري

كاملة أو   أو مبرده أو مجمدهسواء تجهيزها للبيع وتخضع لحوم الدواجن التي يتم ذبحها  .11
  مجزأة لإلجراءات التالية:

لبارد، أو بتعريضها إما للهواء ا هاكتمال غسلاالدواجن المذبوحة حال بريد تبدأ عملية ت  .أ
مئوية  ةدرج 5درجه لل وصوتضمن ال ةللتغطيس في حوض مليء بالثلج والماء بطريق

 . كحد أقصى

 فور استكمال عملية التبريد األولي بدأ تجميد الدواجن المعدة للبيع مجمدهيأن يجب   . ب
 بناءً على المواصفات المعتمدة.

 .  يجب استخدام مواد تعبئة معتمدة  .ج

  فنية ذات الصلة.ال اللوائحن تلبي البطاقة الغذائية متطلبات أيجب   .د
التي يمكن انتقالها عن طريق اللحوم ومن الجروح أو   األمراضالتأكد من خلو العاملين من  .12

 السالمة الغذائية.تؤثر على  أنااللتهابات التي يمكن 

والسلطات المختصة للتعامل مع اللحوم الطازجة  هيئةال الصادرة عنالضوابط تنفيذ  .13
 ومنتجاتها أثناء تفشي األمراض الحيوانية الوبائية والمشتركة. 

بصفة سنوية تحت   ومراجعتها    وضع خطة بطرق االستجابة ألمراض الحيوان الوبائية والمعدية .14
 . هيئةال إشراف

(الهاسب) تحت رقابة  ةالنظام المبنى على تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجتطبيق  .15
شخص على دراية كاملة بأنظمة الهاسب تطبيق نظام على أن يقوم ب هيئة،ومتابعة ال

  ئية.سالمة الغذاال

  
  االلتزام باآلتي: يجب على الطبيب البيطري الحكوميثانيًا: 

 مراعاة التالي: مع  الدواجنإجراء الكشف الصحي الظاهري على  .1

حالتها التغذوية، النظافة،  العام،أو فرادى من حيث السلوك  جماعيًا  الدواجن مالحظة   .أ
اإلفرازات من فتحات الجسم والروائح غير  التنفس،عالمات األمراض والتغيرات في 

  الطبيعية.
) ساعة من موعد الذبح، إما في المزرعة التي تورد 24تنفيذ فحص ما قبل الذبح خالل (  . ب

في مكان الفحص   ة، مع توفر إضاءة صناعية كافيمباشرة  المسلخ أو المجزرأو في    الدواجن
  .إذا لم ينفذ نهارًا

  ساعة.   24من   ألكثرتأخر الذبح  الصحي الظاهري إذاالكشف  إعادة  .ج
 عنها.  واإلبالغبمرض وبائي أو معدي  الدواجن إلصابةلالشتباه أو  عالمات تشير أيمالحظة   .د
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 .التأكد من تطبيق متطلبات الرفق بالحيوان  . ه

الحية من المزارع المرخصة بحيث تحتوي على نسب  الدواجنى جميع بيانات الحصول عل  .و
، وعن انتشار األمراض بين أفواج الدواجن التي تتم تربيتها، وكذلك العالج والنفوقالنمو 

المعطى لها واللقاحات المستخدمة، سواء كان ذلك ألغراض وقائية أو عالجيه، باإلضافة 
  .لمضافة لهاإلى تركيبة األعالف والمواد ا

لمزارع غير المرخصة أو غير المصحوبة ببيانات الواردة من ا الدواجن ذبح ب عدم السماح  .ز
 اإلنتاج والشهادات الصحية.

 ونتيجة الفحص.  وأنواعها طيورال أعدادوحفظ سجل يتضمن  إعداد  .ح

ألحكام الشريعة اإلسالمية والمواصفات  وفقًاقبل وبعد الذبح الكشف الظاهري  إجراء .2
 ذات الصلة. المعتمدة 

بعد استكمال نزع الريش عن الدواجن  وعلى الفحص البيطري بعد الذبح مباشرة  اإلشراف .3
  .الدواجنحشاء ودون فصلها عن جسم استخراج األوالمذبوحة 

لحكم على صحة وسالمة الذبائح وسالمتها  لالمعرفة العلمية والخبرة المهنية  إلىاالستناد  .4
 وذلك بمراعاة اآلتي: لالستهالك

 . عنها واإلبالغوبائية  بإصاباتها بأمراضالمصابة والمشتبهة  الدواجنالتعرف على   .أ

الحكم على  قبلتأكد من التشخيص لرسالها للمختبر لإجمع عينات عند الحاجة و  . ب
 لمذبوحة والمحجوزة.الدواجن ا

  :باآلتيالذبيحة على حاالت موضعية وعامة والحكم  إلىوتصنيفها  األمراضتشخيص   .ج
i. .إفراج غير مقيد بشروط باعتبارها صالحة لالستهالك اآلدمي 

ii.  أو التسخين، أو الدواجن أو األجزاء بالتبريدإفراج مُقيّد بشرط معاجلة لحوم ،
الية من المخاطر سواء على صحة اإلنسان التعقيم، أو أي معالجة أخرى لجعلها خ

 الكلى في حالة عدم توفر سبل المعالجة المطلوبة.  اإلعدامويتم 

iii.  بكامل أعضاءها وأحشاءها لعدم صالحية الذبيحة لالستهالك  الذبيحةإعدام
بحالة مرضية، أو تغيرات أو أية مظاهر أخرى تحتم اإلعدام  اإلصابةاآلدمي بسبب 
 الكلي للذبيحة.

 . قرار المتخذالسجل باإلعدامات الجزئية والكلية يتضمن التشخيص الذي يدعم  ادإعد  .د

المدرجة  واإلجراءاتبناءً على جدول الحاالت  اآلدمي لالستهالكبصالحية الذبيحة  إصدار قرار  .5
 .  المرافق لهذا النظامالملحق في  

السلطة تصدرها التي الوبائية الواجب اإلبالغ عنها  األمراضاالطالع باستمرار على قوائم  .6
 .     (OIE)حسب متطلبات منظمة صحة الحيوان العالمية ب المختصة في الدولة

إعدام لحوم الدواجن المذبوحة أو أجزاء منها والسقط الناتج عنها بسبب عدم صالحيتها  .7
 .لالستهالك اآلدمي

المذبوحة واألحشاء المنزوعة منها ألغراض الفحص أخذ عدد مناسب من الدواجن يجوز  .8
 والتحقيق من االلتزام بالمعايير المعتمدة.  المخبري

مع  تأجيل قراره بشأن صالحية بعض لحوم الدواجن النتظار نتيجة فحوصات المختبر يجوز .9
السماح باستمرار تجهيز لحوم تلك الدواجن بشرط حجزها وحجز السقط الصالح لالستهالك 

 ي الناتج عنها في غرفة تبريد منفصلة تحت رقابة محكمة.اآلدم
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  الفصل الرابع: األحكام الختامية
  )24( المادة

 هذا النظام.  أحكامالقرارات والتعاميم الالزمة لتنفيذ  إصدارللمدير العام  .1

 . المرافق لهذا النظام الملحق يجوز بقرار المدير العام تعديل .2

  
  )25لمادة (ا

 بشأن الشروط الفنية والصحية لمنشآت اإلنتاج الحيواني.  2012) لسنة 8لغى النظام رقم (يُ .1

 لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع مواد وأحكام هذا النظام.يُ .2

  
 )26( المادة

 .من تاريخ نشره بعد ثالثة أشهر الرسمية ويُعمل بهفي الجريدة  النظامهذا  نشريُ

  
  

  
  منصور بن زايد آل نهيان 

  رئيس مجلس اإلدارة            
  
  

  
  صدر في إمارة أبوظبي

  م  2020مارس  10بتاريخ: 
  هـ 1441رجب  15الموافق: 
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 الملحق 

 اللحوم  
  

  تفسير األحكام المتعلقة بنتيجة فحص اللحوم. البند األول:
وأعضائها بالكامل وذلك لعدم صالحيتها لالستهالك اآلدمي حجز وإعدام الجثة  إعدام كلي: .1

باعتبارها مصابة بمرض عام أو تغييرات موضعية أو بآفات مرضية ال يتسنى فصلها عن  
  اللحوم أو أن يكون للحالة المرضية تأثير على الحالة الصحية العامة للحيوان.

الغدد الليمفاوية التابعة لها وذلك باعتبارها  حجز وإعدام أجزاء من الجثة مع إزالة    إعدام جزئي: .2
  مصابة بتغييرات موضعية أو آفات مرضية ال تؤثر على الحالة الصحية العامة للحيوان.

لالستهالك اآلدمي بشرط إرسالها إلى مصانع  واألحشاءالتصريح باللحوم  ط:وشرالماإلفراج  .3
عدم وجود المصانع المذكورة تتخذ   خاصة لمعالجتها بالغلي أو التعقيم أو التثليج وفي حالة

  اإلجراءات باإلعدام.
التصريح الشامل للحوم أو أحشائها باعتبارها صالحة لالستهالك اآلدمي   ط:وشرالماإلفراج غير   .4

  دون أي قيد.
  

 :واإلجراء الواجب بشأنها المعدية الواجب التبليغ عنها ضالثاني: األمراالبند 

  اإلجراء  اسم المرض
  إعدام كلي  Anthrax الفحمية أو الجمرة الخبيئةالحمى  .1
  إعدام كلي  Rinderpest الطاعون البقري .2
 االلتهاب البلوري الرئوي المعدي .3

Contagious Bovine 
Pleuropneumonia (CBPP)  

إعدام كلي إذا كانت اللحوم محمومة وإال فتعدم الرئتان 
  التصاقاتوالبلورة وكذلك القفص الصدري إذا به 

   الحمى القالعية .4
Foot and mouth Disease  

إعدام كلي إذا كانت محمومة وإفراج مقيد بشرط إذا لم 
تكن اللحوم محمومة. أما الرأس مع اللسان واألحشاء فيجب 

  إتالفها في كال الحالتين 
األبقار: إفراج مقيد بشرط إذا لم تكن اللحوم محمومة   .أ  Pox  الجدري .5

  مواضع اآلفات المرضيةمع إعدام 
أغنام وحيوانات أخرى: إعدام جزئي لمواضع اآلفات   .ب

المرضية على أن ال تكون اللحوم محمومة وإال فيجري 
  إعدامها

إفراج عن الذبيحة إذا كان الذبح خالل األسبوع األول من العقر   Rabies  لكلبا .6
أو بعد ستة أشهر من العقر وفي حالة الذبح بين هاتين 

  الفترتين فتعدم الذبيحة بأكملها
  التسمم الدموي النزفي .7

Haemorrhagic Septicemia  
  إعدام كلي

  

يجب حجز الجثة ومشتمالتها ثم التبليغ عنها للسلطات  ةفي حالة اإلصابة بأي مرض من األمراض المذكورة عالي
انتشار العدوى لإلنسان أو الحيوان وذلك بإعدام الحيوان الصحية البيطرية المحلية التخاذ اإلجراءات نحو منع  المختصة  

  المسلخ. جدرانوالتطهير الكامل لمكانه وإفرازاته وكذلك تطهير العمال ومالبسهم وأدواتهم وتطهير أرض و
  

  المعدية األخرى: ضالثالث: األمراالبند 
  اإلجراء  اسم المرض

   إعدام كلي  Salmonellosis السالمونيال .1

   إعدام كلي  Pasteurellosis  الباستريال .2



 26

إعدام كلي في الحاالت المصحوبة بأعراض حادة أو حمى أو   Coccidiosis الكوكسيديا .3
   هزال

   إعدام كلي في الحاالت المصحوبة بأعراض حادة أو هزال  piroplasmosis البيروبالزما .4

 النزالت المعوية في الحيوانات الرضيعة .5
Neonatal Diarrhea  

   عدام كليإ

  إعدام كلي في حالة الهزال والتسمم .Foot Rot  1  عفن الحافر .6
إعدام جزئي لألرجل إذا كانت الحالة الجسمانية ممتلئة  .2

   وليست هناك مضاعفات
   إعدام كلي  Calf Diphtheria دفتريا العجول .7

   إعدام كلي  Malignant Edema  األوديما الخبيثة .8

   إعدام كلي  Tetanus  لتيتانوس أو الكزاز .9

    التسمم الدموي .10
hemorrhagic septicemia  

   إعدام كلي

دوى الحبل السري والتسمم القيحي  .11
  Umbilicitis  الحادة

   إعدام كلي

 اإلشعاع الفطري والباسلوزي .12
Actinomycosis& Actinobacillosis   

إعدام كلي في الحاالت المصحوبة بهزال أو في حالة االنتشار 
بالجسم أو إفراج غير مقيد بشرط في اإلصابات الموضعية غير 

مصحوبة بمضاعفات ويعدم الرأس بأكمله في حالة إصابة ال
   اللسان والفك العلوي

  مرض جونز .13
John's disease (Paratuberculosis) 

الهزال وإال فيفرج عن اللحوم مع إعدام إعدام كلي في حالة 
   األمعاء

 مالسل الكاذب في األغنا .14
Pseudo tuberculosis  

إعدام كلي في حالة الهزال أو إعدام األجزاء والغدد المصابة إذا 
   كانت الذبيحة ممتلئة

   إعدام كلي    لحوم محمومة .15

  
  :Tuberculosis الخاصة بمرض السل مالرابع: األحكاالبند 

  اإلجراء  اسم المرض
 :أوالً : إعدام كلي للذبيحة في الحاالت التالية  Tuberculosis السل

 .إذا كانت الذبيحة هزيلة ومصابة بإصابة خفيفة بالسل .1
 . إذا كانت اإلصابة عامة أي انتشرت بواسطة الدورة الدموية -أ . 2

ن األعضاء اآلتية يعتبر السل عامًا إذا ما أصيب عضوين م -ب    
عالوة على وجود اإلصابة المبدئية في الجهاز التنفسي أو 

، الضرع ،الرحم ،الكلى ،الطحال: الهضمي أو غددهما اللمفاوية
 .الغدة فوق الكلي، الخصيتان، المبايض

يعتبر السل عامًا كذلك في حالة وجود الدرنات منتشرة  -ج   
 خني)في الرئة بانتظام وبحجم واحد (السل الد

إذا وجدت اإلصابة في العضالت أو في العظام أو في المفاصل  .3
 .أو في عدد كبير من الغدد اللمفاوية للذبيحة

إذا كانت اإلصابة كثيرة ومنتشرة في أحد التجويفين الصدري  .4
 أو البطني أو كليهما معًا (السل العنقودي) 

مستمر وعالمات إذا كانت اإلصابة متعددة وحادة وفي تقدم  .5
التقدم هو التهاب ما حول اإلصابة أو وجود درنات صغيرة 

 .وحديثة
تعدم الذبيحة إذا كانت درجة حرارة الحيوان مرتفعة قبل  .6

 .ذبحه
  الرضيعة السل الوراثي في العجول .7

 
يعدم العضو أو جزء الذبيحة حيث ثانيًا: إعدام جزئي للذبيحة 

   موضعيةالمصاب فقط في حالة اإلصابة ال
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  األمراض غير المعدية  البند الخامس:
   Tumors أوالً: األورام

  اإلجراء  اسم المرض
األورام الخبيثة المنتشرة  :إعدام كلي في الحاالت التالية. Tumors  1األورام 

  :المصحوبة بانبعاث (تشعب) وهزال ومن أمثلتها
   الورم السركومي  .أ

  الورم السركومي األسود  .ب
   الليمفاوي الورم   .ج
   األورام الليفية المخاطية  .د
  األورام الليفية العصبية  .ه

 
  : إفراج غير مشروط مع إزالة الجزء المصاب ويشمل. 2

  األورام الحميدة المحلية  .أ
األورام الخبيثة المحلية والتي يمكن إزالتها بسهولة   .ب

ولم يصحبها انبثاث أو هزال أو لم تحدث تغييرات 
   باثولوجية في الغدد الليمفاوية المتصلة بها

  
 ثانيًا: أمراض خلل التمثيل الغذائي والنقص الغذائي والتسمم 

  اإلجراء  اسم المرض
 الهزال المصحوب بارتشاحات عامة .1

Emaciation coupled with general 
infusions   

   إعدام كلي

   إعدام كلي  الصراع النفاسي .2

   إعدام كلي  Photosynthesis  التسمم النباتي .3

   إعدام كلي   Rickets لين العظام / الكساح .4

  :إعدام كلي للذبيحة في الحاالت التالية .Icterus   1(الصفراء)  اليرقان .5
  . معدي أو مصدر ساماليرقان المسبب عن مرض   .أ

  اليرقان المسبب عن إصابة حادة مزمنة بالكبد  .ب
  .اليرقان الوظيفي في الحيوانات المولودة حديثًا  .ج
 اليرقان المسبب عن النزيف الدموي الشديد  .د

  
 : شروط في الحاالت التاليةمإفراج غير  .2

  د-في الحاالت غير المسببة في البنود أ  .أ
ساعة  24تزول بعد في حاالت اليرقان الخفيفة التي   .ب

  من الذبح
يجب التمييز بين اليرقان المرضي والوظيف وبين   .ج

لون األنسجة والدهن األصفر الذي قد يكون سببه 
تقدم العمر في األبقار أو تناول الحيوان نوعًا معينًا 

   من الغذاء
  

  

 ثالثًا: التغيير في اللون أو الطعم أو الرائحة 

  اإلجراء  اسم المرض
  :إعدام كلي إذا كان التغيير متسببًا عن اآلتي   التغيير في اللون أو الطعم أو الرائحة

 حالة مرضية .1
   حالة غذائية .2
   ناول دواء معينت .3
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رائحة جنسية أو بولية كرائحة ذكور الماعز المتقدمة في   .4
 السن

   األجنة الغير مكتملة النمو .5
 

 رابعًا: أمراض الجهاز العصبي 

  اإلجراء  اسم المرض
 االلتهاب الحاد في المخ وسحاياه .1

Encephalitis/Encephalomyelitis   
   إعدام كلي

  خراجات المخ .2
       Brain abscess (cerebral abscess) 

وإفراج  ،إعدام كلي إذا كانت اإلصابة مصحوبة بتسمم قيحي
اإلصابة موضعية ومزمنة ويكتفى ط إذا كانت وشرمغير 

   بإعدام المخ
 

 خامسًا: أمراض الجهاز الدوري:

  اإلجراء  اسم المرض
  Pericarditis لتهاب التامورا .1
  Carditis  القلبعضلة التهاب  .2

  إعدام كلي في الحاالت التالية: :أوالً
  التهاب التامور الرشحي الحاد المتسبب عن عدوى .1
الوخزي المصحوب برشح أو صديد أو رائحة التهاب التامور  .2

 .غريبة في األعضاء واللحم
شروط بعد إعدام القلب وذلك في الحاالت مإفراج غير  :ثانيًا

  : التالية
التهاب التامور المزمن أو الوخزي الملتئم والغير مصحوب  .1

  بارتشاحات
   إعدام كلي في حالة التهاب القلب التقرحي .2

 
 سادسًا: أمراض الجهاز التنفسي 

  اإلجراء  اسم المرض
   إعدام كلي في حالة الحمى والهزال وإال فتعدم الرأس فقط  Sinusitis  التهاب تجاويف الرأسٍ  .1

   إعدام كلي في حالة الحمى والهزال وإال فتعدم الرئتان فقط  االلتهاب الشعبي الرئوي الصديدي .2

 Acute االلتهاب الرئوي الحاد .3
Pneumonia  

   إعدام كلي في حالة الحمى والهزال وإال فتعدم الرئتان فقط

   مصحوبة بمضاعفاتالشروط في الحاالت غير مإفراج غير   Pneumonia االلتهاب الشعبي .4

   إعدام الرئتين فقط   دم تمدد الرئةع .5

   إعدام الرئتين فقط  Emphysema  اإلمفزيما .6

   إعدام الرئتين فقط   تلون الرئتين .7

   إعدام الرئتين فقط   نزيف الرئة .8

  
  Pleuritis سابعًا: أمراض البلورا

  اإلجراء  اسم المرض
بناءً الحكم في هذه الحالة  يقدر الطبيب البيطري الحكومي  التهاب البلورا (إصابة ثانوية) .1

   مدى اإلصابات الموجودة بالرئتين على
   للذبيحة في حالة الحمى والهزالإعدام كلي    التهاب البلورا الفيبريني والتقيحي .2

   تعدم الرئتان والبلورا الملتصقة بالصدر بعد نزعها   التصاقات البلورا .3

  
  ثامنًا: أمراض المعدة واألمعاء:

  اإلجراء  اسم المرض
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النزالت المعدية والمعوية الحادة  .1
   والمزمنة

 إعدام كلي للذبيحة إذا كان الحيوان هزيالً أو محمومًا .1
للمعدة واألمعاء والغدد التابعة لهما فقط إذا لم إعدام  .2

   يكن الحيوان هزيالً أو محمومًا
 التهاب المعدة واألمعاء الصديدية أو .2

   النزفية
   إعدام كلي للذبيحة

  
 Peritonitis تاسعًا: أمراض البريتون

  اإلجراء  اسم المرض
   إعدام كلي  التهاب البريتون الحاد  .1

   إعدام جزئي للبريتون والغدد التابعة له   المزمن التهاب البريتون .2

   إعدام جزئي للبريتون والعدد التابعة له   التصاقات البريتون .3

  
  عاشرًا: أمراض الكبد 

  اإلجراء  اسم المرض
  تمدد األوعية الشعرية .1
  الحويصالت .2
   الحصوات المرارية .3
 الترسب الدهني .4
  االستحالة الدهنية .5
 تنكرز الكبد .6
 التشمع .7
 الحويصالت الدودية بأنواعها .8
 تليف الكبد .9

  الخراريج المزمنة .10

فيعدم الكبد كليًا أو  10-1في حالة اإلصابة بأي مرض من رقم 
جزئيًا حسب موضع اإلصابة وانتشارها في الكبد ما لم تكن 

الحالة مصحوبة بهزال أو حمى أو يرقان أو رائحة غريبة أو ناشئة 
  .عن حالة تسممية فتعدم الجثة بكاملها

   إعدام كلي  التهاب الكبد الحاد .11

الكبد المصحوبة بعدوى ثانوية  خراريج .12
  في الطحال

   إعدام كلي

  
  حادي عشر: أمراض الجهاز البولي ال

  اإلجراء  اسم المرض
   إعدام الكلية المصابة   حصوات الكلي .1

   إعدام الكلية المصابة   الحويصالت .2

   إعدام الكلية المصابة   التلون .3

   إعدام الكلية المصابة  التهاب الكلى المزمن  .4

التهاب الكلى الحاد المصحوب بهزال أو  .5
قصور في وظيفة الكلى أو تسمم 

  بولني 

   إعدام كلي للذبيحة

   إعدام كلي للذبيحة   التهاب الكلى التقيحي .6

   إعدام كلي للذبيحة   التهاب الكلي االنسدادي .7

انفجار المثانة المصحوب بوجود البول  .8
   في التجويف البطني

   إعدام كلي للذبيحة

  
 ثاني عشر: أمراض الجهاز التناسلي والضرعال

  اإلجراء  اسم المرض
   إعدام كلي للذبيحة   Metritis التهاب الرحم الحاد أو المزمن .1
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التمزق أو االلتواء أو االنقالب الرحمي  .2
المصحوب بحمى أو صديد رحمي أو أجنة 

  متعفنة أو التهاب بريتوني حاد

   إعدام كلي للذبيحة

التهاب الرحم المزمن أو المصحوب بأجنة  .3
   محنطة

   إعدام الرحم

   الرحميةإعدام كلي في حالة الحمى والهزال وااللتهابات الحادة   احتباس المشيمة  .4

إعدام األعضاء التناسلية والضرع والغدد الليمفاوية (الغدد    Brucellosis ياللبروسا .5
   )الضرع وفوق ، الكفل، الوركية، األربية

 التهاب الضرع التقيحي والغرغريني .6
Gangrenous mastitis  

   إعدام كلي في حالة الحمى والهزال وإال فيعدم الضرع فقط

  
  أمراض العظام والمفاصل:ثالث عشر: ال

  اإلجراء  اسم المرض
   إعدام كلي   الكسور المتقيحة .1

التهاب نخاع العظم التقيحي المصحوب  .2
  بحمى أو هزال

   إعدام كلي

التهاب المفاصل التقيحي في مفصلين  .3
  أو أكثر مع وجود الحمى أو الهزال

   إعدام كلي

  
  رابع عشر: أمراض الجلدال

  اإلجراء  اسم المرض
   إعدام كلي في حالة الحمى أو الهزال وإال فيعدم الجزء المصاب   الجروح المتقيحة .1

لحروق المصحوبة بارتشاحات أو رائحة ا .2
   غريبة

   إعدام كلي في حالة الحمى أو الهزال وإال فيعدم الجزء المصاب

   إعدام كلي في حالة الهزال   كزيما والتهابات الجلداأل .3

   إعدام كلي في حالة الهزال   األمراض الطفيلية الجلدية .4

  
 خامس عشر: أمراض الطفيليات الداخلية ال

  اإلجراء  اسم المرض
بالنسبة لحويصالت الدودة الشريطية يجب  اإلجراءلتقرير    حويصالت الدودة الشريطية .1

التمييز بين الحويصالت الحية والحويصالت الميتة أو المتكلسة 
  : وذلك وفقًا لآلتي

  
  :إعدام كلي في الحاالت التالية  :أوالً

  .في حالة وجود أكثر من عشرة حويصالت حية .1
في حالة وجود أكثر من عشرة حويصالت حية أو ميتة أو  .2

  متكلسة
   جود أكثر من عشر حويصالت حية وميتةفي حالة و .3
  

  :شروط في الحاالت التاليةمإفراج : ثانيًا
  في حالة وجود عشرة حويصالت فأقل حية .1
  في حالة وجود عشرة حويصالت فأقل ميتة أو متكلسة .2
ويمكن  في حالة وجود عشرة حويصالت فأقل حية وميتة .3

عندئذ اإلفراج عن الجثة على شرط أن توضع في ثالجة 
درجة مئوية تحت الصفر  10أسبوعين في درجة حرارة  لمدة

درجة مئوية تحت  7سابيع في درجة حرارة أأو لمدة ثالثة 
 الصفر

أما في حالة عدم توفر الثالجات للحفظ فتعدم الجثة في 
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الحال ويمكن اإلفراج عن المعدات واألمعاء فقط دون شرط 
 .أي بدون الحفظ في الثالجة

 
 :شروط في الحاالت التاليةمإفراج غير  :ثالثًا

في حالة وجود عشرة حويصالت فأقل ميتة بالنسبة للماشية 
(األبقار) التي يزيد عمرها على السنتين أو التي استبدلت على 

  .األقل القواطع الوسطى
غالبًا تصيب الكبد والرئة والبد من إعدام العضو المصاب  .1  حويصالت دودة الكلب الشريطية .2

 اإلصابة خفيفة أو سطحية.مهما كانت 
اعدام كلي للذبيحة إذا كانت االصابة بالعضالت أو كانت  .2

يجب العناية بصفة خاصة هنا . والذبيحة هزيلة أو متورمة
حين إعدام الذبيحة إما بحرقها أو دفنها على عمق كبير  

  .حتى ال تصل إليها الكالب
  من هذا الجدول (1) بندالتعامل كما ورد في   حويصالت الديدان الشريطية األخرى .3

   يعدم الجزء المصاب من الكبد فقط   الدودة الكبدية .4

   تعدم األمعاء إذا كانت اإلصابة بها كثيرة  سكارسديدان اإل .5

   تعدم األمعاء إذا كانت اإلصابة بها كثيرة  الدودة ذات السوط .6

   تعدم األمعاء إذا كانت اإلصابة بها كثيرة  ديدان اإلنكلستوما .7

يعدم الجزء المصاب إذا كانت اإلصابة قليلة ويعدم كامل   السار كوسستز .8
   الذبيحة إذا كانت اإلصابة منتشرة
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 الدواجن   
  

  . الدواجن تفسير األحكام المتعلقة بنتيجة فحص لحوم البند األول:
لعدم صالحيتها لالستهالك   يقصد به التخلص من كامل الطائر المذبوح وذلك إعدام كلي: .1

  اآلدمي.
يقصد به التخلص من جزء أو أجزاء من الطائر المذبوح لعدم صالحيتها  إعدام جزئي: .2

  . لالستهالك اآلدمي
  

  قواعد الكشف على الدواجن قبل وبعد الذبح   :الثاني البند
  الدواجن قبل الذبحالكشف البيطري على  .1

يجري الكشف البيطري على الدواجن قبل الذبح لمالحظة الحالة الصحية العامة والتأكد من عدم  
 :وجود التالي

 المسلخ إلى الوصول عند النفوق زيادة 

 وتنكرز  نزفNecrosis والداليات  العرف في 

 إسهال حاالت 

 التنفس صعوبة 

 الهوائية   القصبة في حشرجة صوتTracheal rales 

 عصبية أعراض 

 المفاصل في ورم 

 وعرج  هزال 

 شحوب اللون 

 ىعم  

  بثورBlisters   وندب على الجلد الخالي من الريش 

 سلوك غير معتاد للطائر يتعلق بطريقة وقفته ومشيه 

 جهاد مظاهر اإل 

  جروح وكدمات وكسورCuts, Bruises, and fractures  

  عالمات محتملة لمرض وبائي أو معدي 

 ورام وتشوهات جنينية وتصبغات أو أي عيوب أخرى ظاهرة أInherited deformities, 

discoloration, or other deformities  
  روائح غير طبيعية من الطائرUnusual odors 

 
 الذبح بعد الدواجن على البيطري الكشف .2

  :يجب فحص األعضاء التالية
  العرفComb 

 الكبد 

 المفاصل 

 األمعاء 

 الداليات Wattles  

 الطحال 
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 الهوائية القصبة 

 (العدية) ( الحقيقية المعدةTrue stomach (proventriculus 

 القانصة 

 الجلد 

 الهوائية واألكياس الرئة 

 القلب 

 الكلى 

  
ومنها   يجري الكشف البيطري على الدواجن بعد الذبح للتحقق من عدم وجود إصابات مرضيةو

 :سبيل المثال على

 في األحشاء الداخلية نزف وتنكرز 

 تحبب في األحشاء الداخلية 

 نزف في عضالت الفخذين 

  وعلى الكبد مادة طباشيرية في كيس غشاء القلبChalky substance 

 تضخم الكلية 

 زيادة حجم األحشاء الداخلية 

  زيادة حجم ونزف بالجرابBursa 

 وجود حبيبات في الجلد. 

 تضخم األعصاب الطرفية 

 لهوائية،احتقان في القصبة ا 

  زيادة سمك األكياس الهوائية مع وجود أو عدم وجود التهاب رئوي 

  واألجفانتنكرز ونزف في القصبة الهوائية. 

 التهاب رئوي 

 تحبب في الرئة والكياس الهوائية 

 التهاب األمعاء مع وجود تنكرز أو نزف 

  بثورBlisters  وندب أو تقرحات على الجلد 

  
  بصالحية لحوم الدواجن  الخاصةاألحكام  :الثالث البند

وذلك بناءً على   على صحة اإلنسان وسالمته  وشفافية حفاظًادقة  بهذه األحكام بكل  يجب االلتزام  
ثناء الكشف قبل أو أتشخيص الطبيب البيطري الحكومي لألعراض المرضية التي تم مالحظتها 

شخيص عند االقتضاء. بعد الذبح مع االهتمام بإجراء الفحوص المخبرية للتأكد من نتيجة الت
  .بناء على القائمةالتبليغ  ةواجبالوبائية المعدية  ضويجب أن يتم اإلبالغ عن ألمرا 

   
  مراض العامة والً: األأ

  اإلجراء  (اإلصابة) اسم المرض
  أنفلونزا الطيور شديدة الضراوة 

High Pathogenic Avian influenza 
(HPAI)  

  إعدام كلي

  نيوكاسل شديد الضراوة 
Velogenic Newcastle disease  

  إعدام كلي
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  سالمونيال بولوروم  
Salmonella pullorum  

  إعدام كلي

  إعدام كلي  Salmonella gallinarumسالمونيال جالينارم 
  إعدام كلي  Paratyphoid infectionالسالمونيالت األخرى 

  عدوى سالمونيال أريزونا 
Arizona infection (Arizoonosis, 

paracollon infection)  

  إعدام كلي

  إعدام كلي   Tuberculosisالسل  
   مرض الجراب المعدي

Infectious bursal disease (Gumboro) 
  إذا كان النزف موضعي تعدم المواقع النازفة فقط 

  عديدة يعدم الطائر كليًاإذا كان النزف شامالً لمواقع 
  Gout النقرس

  
  

  النقرس في المفاصل: تعدم المفاصل المصابة
  النقرس الداخلي: إعدام كلي

  
  مراض التنفسية ثانيًا: األ

  اإلجراء  اسم المرض
  بي)-التهاب القصبات الهوائية المعدي (االي

 Infectious bronchitis (IB)  
  الطيور المصابة بالهزال تعدم كليًا 

الطيور بالوزن المناسب يفرج عنها أو تعدم أجزاء الطيور 
  المصابة إن وجدت 

  النهاب الحنجرة والرغامي المعدي
 Laryngotracheitis (LT) 

ذا كانت الطيور ال تظهر عالمات المرض وبوزن مناسب يفرج إ
واضحة وواسعة االنتشار عنها واذا كانت التغيرات المرضية 

  تعدم كليًا
  كالميدوزس 

Chlamydiosis (psittacosis, orthosis)  
إذا اشتبه باإلصابة بالكالميديا يجب التأكد من اإلصابة عن 

  طريق خبير مؤهل 
تأكدت إصابة  يجب أخذ الحيطة من انتقال المرض لإلنسان. إذا

  إعدام كلي. ةالطيور المصابالقطيع بالمرض يجب أن تعدم 
  كوليرا الطيور 

Fowl Cholera, Pasteurellosis  
  بقية الطائر األجزاء المصابة بالمرض المزمن تعدم و يفرج عن

  الطيور المصابة بالمرض الحاد تعدم كليًا

بقية الطائر  الكبد مصابان يعدمان و يفرج عنذا كان القلب و إ  التهاب األكياس الهوائية
  إذا كان وزنه مناسبًا

  إذا كانت اإلصابة شاملة عدة مواقع يعدم الطائر كليًا

 واالصابات بالفطريات أسبرجالس
Aspergillus and other fungal infections  

  الطائر كليًا إعدام يجب مزمنة اإلصابةإذا كانت 

  
  مراض المعوية  ثالثًا: األ

  اإلجراء  اسم المرض
  إعدام كلي   Lymphoid leukosis ليمفويد ليكوزس

  مارك مرض
Marek's disease (polyneuritis, fowl 

paralysis, neurolymphomatosis 
gallinarum)  

 من األحشاء أيأو  الجلد كل شاملة اإلصابة كانت إذا كلي إعدام
  الداخلية

  
   الجلديةمراض ثالثًا: األ

  اإلجراء  اسم المرض
  إعدام كلي   Lymphoid leukosis ليمفويد ليكوزس

 من األحشاء أيأو  الجلد كل شاملة اإلصابة كانت إذا كلي إعدام  مارك مرض
  الداخلية
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Marek's disease (polyneuritis, fowl 
paralysis, neurolymphomatosis 

gallinarum)  
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