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املجازر والرفق باحليوان

مقدمة:
ُيعد الهدف الأ�سا�سى من اإن�ساء املجازر هو تقدمي حلوم عالية اجلودة خالية من امل�سببات 

املر�سية حفاظا على ال�سحة العامة للإن�سان لذلك يقوم الأطباء البيطريون املخت�سون من 

خالل هذه املجازر بفح�ص احليوان ظاهريا قبل الذبح للتحقق من مطابقة احليوان ل�رشوط 

الذبح من حيث ال�صن والوزن القانونى واخللو من احلمل فى الإناث واحلالة ال�صحية العامة 

واجل�صمانية والتحقق من عدم وجود اأعرا�ص لأية اأمرا�ص وبائية اأو معدية توؤثر على جودة 

اأن  اإ�صابة احليوان بحالت احلمى حيث  التاأكد من عدم  يتم  الإن�صان كما  اللحوم و�صحة 

ل  خطرية  اأمرا�ص  هناك  اأن  كما  اللحوم،  جودة  على  يوؤثر  احليوان  حرارة  درجة  ارتفاع 

اأمرا�ص  مثل  للذبيحة  باثولوجية  اأثار  ترتك  ل  اأنها  حيث  الظاهرى  بالفح�ص  اإل  تكت�صف 

)التيتانو�ص »الكزاز« - الكلب »ال�صعار« - اجلدرى( وكذلك الأمرا�ص اجللدية التى توؤثر 

على جودة اجللود التى تعترب ثروة قومية.

لذا يعد الك�صف الطبى البيطرى الظاهرى هو ركن اأ�صا�صى فى خطوات الك�صف على 

احليوان لتحديد �صالحيته للذبح وال�صتهالك الآدمى حفاظا على الإن�صان وال�صحة العامة.

ثم جتىء بعد ذلك املرحلة الثانية للك�صف الطبى البيطرى بعد عملية الذبح وهى الك�صف 

والغدد  والطحال  والأمعاء  والكبد  والكلى  والرئتني  القلب  مثل  الداخلية  الأع�صاء  على 

الليمفاوية للتاأكد من �صالمتها وعدم احتوائها على امل�صببات املر�صية التى من اأ�صهرها مر�ص 

وت�صبب  الإن�صان  اإىل  تنتقل  التى  الطفيلية  والديدان واحلوي�صالت  البقرى(  )ال�صل  الدرن 

الطبية  للقواعد  طبقاً  ذلك  ويتم  امل�صرتكة  بالأمرا�ص  ت�صمى  والتى  الأمرا�ص  من  العديد  له 

البيطرية التى اأقرها د�صتور اللحوم )القرار 517 ل�صنة 86( وهو منبثق عن القواعد الطبية 

البيطرية العاملية لتحديد �صالحية اللحوم لال�صتهالك الآدمى وتتخلل هاتني املرحلتني مرحلة 

جتهيز احليوان للذبح.
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واأ�صا�صياً فى املجازر حيث حتثنا �رشيعتنا ال�صمحاء على  هاماً  ولل�رشيعة الإ�صالمية دوراً 

هذه  يخالف  من  رم  جتجُ التى  الوزارية  القرارات  و�صع  مت  لذلك  ذبحه  اأثناء  باحليوان  الرفق 

ال�رشيف )اإن اهلل كتب  ال�صماوية وقد جاء فى احلديث  الأديان  اأقرتها جميع  التى  التعاليم 

وليحد  الذبحة  فاأح�صنوا  ذبحتم  واإذا  القتلة  فاح�صنوا  قتلتم  فاإذا  �صىء  كل  على  الإح�صان 

اأحدكم �صفرته ولريح ذبيحته(. وقد مت ت�رشيع القوانني الو�صعية التى جترم ا�صتعمال الق�صوة 

 .1966 ل�صنة   53 الزراعة  قانون  من   119 باملادة  ورد  ما  املثال  �صبيل  وعلى  احليوانات  مع 

ا�صتعمال  عليها حظر  ي�رشى  التى  احلالت  بتحديد  »قانونى«   1967 ل�صنة   27 رقم  والقرار 

الق�صوة مع احليوانات فى مادته الأوىل وخ�ص الفقرة »ح« من هذه املادة حيث ورد بها:-

اإعداد احليوانات للذبح فى املجازر كال�رشب على  »اأنه ل يجوز ا�صتخدام الق�صوة فى 

الراأ�ص اأو قطع العراقيب اأو فقاأ العني«.

تتم عن  التى  الذبح والك�صف على احليوانات واللحوم  اأن عمليات  اإىل  اأ�صري  اأن  واأود 

طريق املجازر املنت�رشة على م�صتوى اجلمهورية والبالغ عددها 475 جمزرا للحيوانات تتنوع 

بني جمازر اآلية ويدوية وجمازر كبرية واأخرى نقط ذبيح �صغرية تخدم قرية اأو قريتني. وتقوم 

بذبح ما يقرب من 2 مليون �صنوياً كما يبلغ تعداد جمازر الدواجن اأي�صاً حواىل 273 جمزرا 

للدواجن 41 جمزرا اآليا و25 ن�صف اآىل 207 يدويا تعمل بنظام الورديات وتنتج 120 مليون 

طائر مذبوح �صنوياً.

   لو�ء طبيب / �أ�سامة حممود �سليم   

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية  
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املجـــــــازر
للتاأكد من  املبنى املخ�ص�ص لذبح و�صلخ وجتويف حلوم احليوانات بعد فح�صها  املجزر هو 

خلوها من الأمرا�ص )جمازر احليوانات( اأو لذبح وجتهيز وتعبئة وجتميد وحفظ حلوم الدواجن 

بعد فح�صها جيداً للتاأكد من خلوها من الأمرا�ص )جمازر الدواجن(.

اأواًل: جمازر احليوانات:-

وهى اإما حكومية )عامة( اأو خا�صة اأو ا�صتثمارية وتنق�صم طبقاً لنوع الن�صاط اإىل تقليدية )يدوية( 

اأو ن�صف اآلية اأو اآلية ول يجوز ت�صغيل املجزر اإل بقرار من وزير الزراعة طبقاً لقانون الزراعة 53 

ل�صنة 66 والقرار الوزارى 517 ل�صنة 86 ويخ�صع لإ�رشاف ورقابة الهيئة العامة للخدمات البيطرية 

فى كافة الأعمال الفنية وكذلك حتدد الهيئة ال�رشوط الالزمة لإن�صاء وت�صغيل املجازر.

القوانني والقرارات املنظمة الأعمال جمازر احليوانات:-

املحال  -قانون   )2 )مادة  ل�صنة79   43 املحلية  الإدارة  قانون   - ل�صنة66   53 الزراعة  قانون 

 380 86 - قرار وزير الإ�صكان  517 ل�صنة  54 - القرار الوزارى  453 ل�صنة  ال�صناعية والتجارية 

ل�صنة 75 وقرار 87 ل�صنة 78 وقرار رئي�ص الوزراء رقم 2924 ل�صنة 98.

ال�شروط العامة لإن�شاء املجازر:-

املوقع: - اأن يكون موقع املجزر باجلهة القبلية اأو قبلية �رشقية بالن�صبة للكتلة ال�صكانية

- األ تقل امل�صافة بني حوائط املجزر اخلارجية وم�صاكن الأهاىل عن 200 مرت.

الذى حتدده الوقائى  للبيئة )البعد  اأن�صطة ملوثة  اأى  بعيدا عن  املجزر  اأن يكون موقع   -

 وزارة ال�صحة وال�صكان(.

اأن تتوافر باملنطقة التى يقع بها املجزر م�صدر دائم للمياه ال�صاحلة لال�صتعمال الآدمى  -

 وم�صدر دائم للكهرباء.

امل�ساحة: املجزر القروى حد اأدنى 400م2- املجزر ال�صغري حد اأدنى 600م2 - املجزر املتو�صط

 حد اأدنى 2200م2.

اأق�سام املجزر:

الر�سيف: ل�صتقبال ال�صاحنات املحملة باحليوانات للذبح ويف�صل اأن يت�صع لأكرث من �صاحنة

 فى اآن واحد.
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اأحوا�ش املجزر: ل�صتقبال احليوانات املعدة للذبح.

حظائر االنتظار )الكورنتينة(: ل�صتقبال احليوانات واإراحتها مدة ل تقل عن 12 �ساعة 

على اأن يتوفر بها م�صدر مياه لل�رشب ب�صكل دائم.

واأن تكون جدران هذه احلظائر من احلجر والأ�صمنت امل�صلح.

مكان للك�سف الظاهرى على احليوانات املعدة للذبح:- هو مكان من الأحوا�ص يت�صع 

لتوقيع الك�صف على احليوانات احلية قبل الذبح ملعرفة مدى مطابقتها ل�رشوط الذبح من عدمه.

�ساالت الذبح:- تخ�ص�ص �صالة خا�صة لكل من احليوانات نظرا لأن كل نوع من احليوانات 

يحتاج مل�صاحة واأدوات وطريقة معينة للذبح وتزود ال�صالت مب�صدر للمياه الباردة واأخرى �صاخنة.

مكان خم�س�ش للذبح اال�سطرارى:- وهو عبارة عن عنرب خم�ص�ص للذبح ال�صطرارى 

بعيدا عن �صالت الذبح منعا لنت�صار الأمرا�ص بني الذبائح.

ال�سرف ال�سحى باملجزر:- طبقا للقوانني املعمول بها على اأن يتم معاجلة ال�صوائل الناجتة 

من ت�صغيل املجزر.

غرفة التربيد:- تعلق بها اأن�صاف الذبائح لفرتة منا�صبة ل�صتكمال ن�صج اللحوم )الت�صميع(.

غرفةال�سمط:- مكان ل�صمط متعلقات املذبوحات )اأرجل - روؤو�ص( ويكون مزود بجهاز 

لت�صخني املياه وعالقات لل�صمط.

املعمل:- لقيا�ص الأ�ص الهيدروجينى وللفح�ص الطفيلى والبكرتويولوجى.

مكان تفريغ حمتويات الكر�ش:- غرفة بها اأحوا�ص لتجميع حمتويات الكر�ص والأح�صاء 

ومزودة مب�صدر للمياه الباردة وال�صاخنة.

غرفة االإعدامات:- وتكون منف�صلة عن عنرب الذبح وحتدد م�صاحتها ح�صب طاقة الذبح باملجزر.

غرفة اجللود:- وهى مكان لت�صوين اجللود.

للعاملني  مياه  دورات   - باملجزر  والعاملني  والأطباء  للمدير  العاملني:-  وغرف  مكاتب 

باملجزر - غرف تبديل املالب�ص للعاملني وبها اأحوا�ص غ�صل الأيدى.

موا�سفات مكونات املجزر:

نحو  مبيل  وتكون  لالنزلق  ومانعة  لل�صوائل )�صماء(  منفذة  تكون غري  املجزر:-  اأر�سيات 

جمرى ال�رشف ال�صحى.

اأو اخلر�صانة امل�صلحة ومغطاه بالقي�صانى حتى ال�صقف ول  احلوائط:- من الطوب الأحمر 

يقل ارتفاعها عن 4 - 5م.

�سقف املجزر:- �صلب ومعزول حراريا.
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للمجازر(  العامة  )االإدارة  البيطرية  للخدمات  العامة  الهيئة  تقرتح 

الواجب  بال�شروط  اخلا�ص   1978 ل�سنة   87 رقم  الوزارى  القرار  تعديل 

توافرها الإقامة جمازر حيوانات بحيث ي�ساف اإليه:

• الذبح 	 بعد عملية  ناقلة  اآىل وخطوط  الذبح على �صندوق ذبح  املجزر فى �صالة  اأن يحتوى 

»اآىل، ن�صف اآىل«.

• اأن يحتوى املجزر على �صالة لل�صلخ بها ماكينة �صلخ اآىل للجلد.	

• اأن يحتوى املجزر على حمرقة لالإعدام اإىل جانب غرفة اإعدام مبوا�صفات و�رشوط �صحية.	

• توفري الأجهزة الآتية )�صفط نخاع - ا�صتخراج املخ - ف�صل نهايات الأع�صاب( فى املجازر 	

التى ترى الهيئة �رشورة تواجده فيها.

الكورنتينه: هى مكان خم�ص�ص لإيواء احليوانات مزود مب�صدر للمياه والتغذية

ويتم متابعة احليوان مبعرفة الطبيب املخت�ص

دور الإدارة العامة  للمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات 
الطب البيطرى بكل حمافظة:

• املحافظة على الرثوة احليوانية ومنع ذبح احليوانات خارج املجزر.	

• تناول 	 لها عن طريق   يتعر�ص  قد  التى  الأمرا�ص  والوقاية من  املواطن  املحافظة على �صحة 

اللحوم املذبوحة خارج املجازر احلكومية.

•  الرقابة على املجازر احلكومية واخلا�صة حتى ت�صل اللحوم اإىل املواطن �صاحلة و�صليمة.	

• تطبيق القوانني املنظمة لأعمال الذبح من حيث ال�صن والوزن وكذلك  ال�رشوط ال�صحية.	
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قواعد الك�شف على اللحوم
اأوًل: ال�صروط والإجراءات ال�صحية الواجب توافرها فى حيوانات الذبح عند و�شولها

لكورنتينه املجزر اأو املكان املخ�ص�ص لنتظار احليوانات قبل الذبح.
يتعني على الطبيب املخت�ص اإجراء الك�صف الظاهرى على كل حيوان قبل الذبح للتحقق من 

�صالحيته مبراعاة الأمور الآتية:

اأ - احلالة ال�صحية واجل�صمانية العامة للحيوان.

ب -ظهور بع�ص الأعرا�ص لالأمرا�ص الوبائية واملعدية.

جـ- حالت احلمى والأمرا�ص اجللدية والإ�صابة بالإ�صهال والت�صوهات.

د- ظهور اجلروح والك�صور واخلراجات وغريها من الأمرا�ص.

هـ - اإعطاء راحة للحيوان فرتة كافية قبل الذبح .

باجللد العالقة  الف�صالت  من  للتخل�ص  الذبح  ل�صالت  دخوله  قبل  احليوان  غ�صل  و- 

 ومنطقة الذيل مما يقلل من تلوث اللحوم اأثناء الذبح وال�صلخ.

ثانيًا: الك�صف على احليوانات قبل الذبح:
العنابر  بنظافة  اخلا�صة  ال�صحية  القواعد  توافر  من  التاأكد  يجب  احليوانات  بذبح  الإذن  قبل 

باملجزر وتوفر املياه والكهرباء وعدم تعطل جمارى ال�رشف وكذلك تالفى العوامل التى توؤدى 

اإىل هياج احليوانات وخوفها والتى تزيد من اإفراز الإدرينالني واحليلولة دون تاأثرياته ال�سلبية على 

النزف والتيب�ص الرمى الذى ينعك�ص على طراوة اللحوم وجودتها ومدة حفظها.

•  �رشورة و�صع احليوانات قبل الذبح حتت املراقبة ملدة 12 �صاعة على الأقل ويتم الك�صف عليها 	

مرة اأخرى قبل الذبح.

• يتم فح�ص احليوانات التى تذبح ا�صطراريا خارج املجزر طبقاً لقواعد الذبح ال�صطرارى.	

•  يتم �صلخ اجللود مبا�رشة بعد الذبح.	

• ل يتم النفخ اثناء �صلخ اجللود.	
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ثالثًا: الك�صف على الذبائح:
I--:"االأبقار واجلامو�ش "طبقًا لل�سريعة االإ�سالمية

على  عامة  نظرة  اإلقاء  البيطرى  الطبيب  على 

الذبيحة كلها ملالحظة ما يظهر من اأعرا�ص مر�صية 

اأو كدمات اأو اأورام اأو خراريج اأو ك�صور اأو تغيري 

والهزال  ال�صعف  ودرجة  الرائحة  اأو  اللون  فى 

وجن�ص الذبيحة والأغ�صية املخاطية.

1- الك�سف على الراأ�ش:-

لتحديد  بالذبيحة  مت�صلة  تكون  اأن  يتعني   - اأ 

ال�صن ونوع الأختام املطلوب ختمها.

للفم  املخاطية  والأغ�صية  اللثة  تفح�ص   - ب 

وال�صفتني ملالحظة وجود قروح اأو بثور ملر�ص احلمى 

القالعية - الطاعون البقرى - الأكتينوبا�صلوز�ص.

عن  للبحث  ال�صدغ  ع�صالت  تفح�ص   - جـ 

حوي�صالت الديدان ال�رشيطية.

عن  للبحث  الليمفاوية  الغدد  تفح�ص   - د 

الإ�صابة بال�صل.

2- التجويف ال�سدرى:-

التهابات به  يوجد  ول  اأجزاء  منه  منزوع  وغري  �صليماً  يكون  اأن  يجب  البللورى  الغ�صاء   - اأ 

 والت�صاقات.

ب - العليقة )املرىء - الق�صبة الهوائية - القلب- الرئتني وغددها الليمفاوية(

املخت�ص الطبيب  مبعرفة  اإل  تجُف�صل  ول  طبيعيا  اإت�صاًل  بالذبيحة  مت�صلة  تكون  اأن  يجب 

 مع اإلقاء ال�صوء على املرئ  لكت�صاف الدودة ال�صنوبرية )ال�صاركو�ص�صت( واحتقان الغدد وال�صل

 البقرى واحلوي�صالت املائية بالرئة.

جـ- القلب: فح�ص القلب وغ�صاوؤه التامورى ودهن القلب مع عمل �رشائح ورقية فى ع�صلة البطني.

وذلك للبحث عن حوي�صالت الديدان ال�رشيطية - الريقات-الت�صمم- احلمى - اللتهاب.

�صورة تو�صح عملية ال�صلخ
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د - الرئة: يك�صف عن ن�صيج الرئة عن طريق اجل�ص براحتى اليدين والأ�صابع مع عمل قطع مائل

املعدى البللورى  الرئوى  اللتهاب  وكذلك  التهابات  عن  للبحث  رئة  كل  ن�صيج  ي�صمل   

 والإ�صابات بال�صل ويجب فتح الق�صبة الهوائية وكذلك ال�صعبتني.

3- التجويف البطنى:

• الإلتهابات 	 عن  للك�صف  ويفح�ص  منزوع  غري  ولمعا  �صليما  يكون  اأن  يجب  الربيتون: 

والإ�صابة بال�صل.

• الكبد وغدده الليمفاوية: يفح�ص بالنظر ملالحظة اأى تغيري فى اللون اأو احلجم اأو القوام 	

والأورام  وال�صل  والتليف  واحلمى  والت�صمم  والريقان  الليمفاوية  وغدده  �صطحه  ويفح�ص 

واخلراريج يعمل قطع اأو اأكرث لفح�ص اأن�صجة الكبد والك�صف عن الديدان الكبدية.

• امل�ساريقا: يك�صف عليها اأثناء عملية التجويف وتفح�ص الغدد الليمفاوية بها للك�صف عن 	

ال�صل والأمرا�ص الطفيلية والنزلت املعوية واحلمى.

• الإدماء وال�صل 	 الليمفاوية لكل منها للك�صف عن مدى  الكليتان والغدد  الكليتان: تفح�ص 

واللتهابات ال�صت�صقائية.

• الطحال:- يفح�ص ظاهريا باجل�ص وقد يكون مت�صخما فى حالت احلمى الفحمية وطفيليات 	

الدم.

• ال�سرع وغدده:- يعمل قطع طوىل فى ن�صيجه لفح�ص غدده الليمفاوية وحالت الإلتهابات 	

خا�صة ال�صديدية.

• للتاأكد من خلو 	 ن�صيجها  الليمفاوية وعند ال�صتباه يفح�ص  اخل�شيتان:- تفح�ص غددهما 

الذبيحة من اللتهابات وال�صل.

• الك�صف 	 حالة  فى  اأما  ع�صالته  فى  رقيقة  قطاعات  تعمل  وحواملة:-  احلاجز  احلجاب 

على اخلنزير يجب اأخذ عينتني من حوامل احلجاب احلاجز لفح�صها معمليا  للك�صف عن 

حوي�صالت دودة الرتايكنيال.

• املثانة والرحم:- تفح�ص املثانة فى حالت الت�صمم والرحم فى حالت الإفرازات املهبلية 	

واإ�صابات ال�صل.

• املعدة: تفح�ص داخليا لاللتهابات وكذلك اإ�صابات الطفيليات املعدية.	

•  الكر�ش والأمعاء والغدد الليمفاوية اخلا�صة بهما.	
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4 - الغدد الليمفاوية للذبيحة:

تفح�ص الغدد الليمفاوية للذبيحة للك�صف عن ال�صل والفطر ال�صعاعى والريقان وحالت 

الهزال واحلمى.

II--:عجول اجلامو�ش )البتلو( يراعى عند الك�سف 

1 - التاأكد من اجلن�ص ذكر اأم اأنثى.

2 - اأن تكون الذبيحة مكتملة النمو.

3 - فح�ص الكبد والرئتني.

4 - فح�ص القلب للتعرف على حوي�صالت الديدان ال�رشيطية.

5 - فح�ص احلبل ال�رشى.

III-االأغنام واملاعز واجلمال 

االأغنام واملاعز: تفح�ص بنف�ص الرتتيب اخلا�ص بالك�صف على املا�صية فيما عدا  ع�صالت الراأ�ص

 وال�صدغ.

تفح�ص بنف�ص الرتتيب ال�صابق للما�صية مع توجيه عناية خا�صة لفح�ص غدد  ال�صدغ اجلمال: 

ومقدم ال�صدر الليمفاوية وال�صنام.

قواعد اإ�سافية للك�سف على بع�ش اأمرا�ش الف�سيلة البقرية واجلمال وال�ساأن 

واملاعز.

- عند وجود اإ�صابة اأو ا�صتباه باإ�صابة ال�صل عند الك�صف العادى يفح�ص بالإ�صافة اإىل ما تقدم 

ما ياأتى:-

الغدد الليمفاوية وخا�سة:-

مقدمة ال�صدر - الق�ص - ما بني ال�صلوع - الإبط - الأربية الداخلية واخلارجية وامل�صاريقا 

والوركية واملاأب�ص وذلك بعمل عدة قطوعات طولية عميقة بكل منها كما تفح�ص العظام واأن�صجتها 

واأن�صجة  واأغ�صيتها  ال�صوكى  والنخاع  واملخ  واملفا�صل  وال�صلوع  الظهر  وفقرات  الداخلية 

املخا�صىوالرئتني والكبد والطحال والكلى وال�رشع والرحم واملباي�ص مرة اأخرى 

- فى حالة وجود �صل كاذب اأو ا�صتباه به فى ال�صاأن تفح�ص جميع الغدد الليمفاوية للذبيحة.
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اأهم الأمرا�ص التى توجد باأجزاء الذبيحة املختلفة
وت�شكل خطورة على �شحة الإن�شان

التام  واللتزام  اللحوم  فح�ص  لد�صتور  طبقا  الذبائح  على حلوم  الطبى  الك�صف  توقيع  يتم 

برتكيبه وجزئياته هو اأحد العوامل الرئي�صية فى اكت�صاف الأمرا�ص املختلفة بالذبيحة واإعدام غري 

ال�صالح منها وقد يوؤدى اإغفال اأية خطوة فى الك�صف الطبى اإىل اأمرا�ص خطرية توؤثر مبا�رشة على 

ال�سحة العامة للإن�صان، وهذا يظهر فيما يلى:- 

اأواًل الراأ�ش والل�سان:

مر�ص الفطر ال�صعاعى - احلمى القالعية - الطاعون البقرى - التهاب الفم املعدى- الدفترييا 

- مر�ص الت�صمم الدموى النزفى - ال�صل - حوي�صالت الديدان ال�رشيطية.

ثانيًا الكبد:

درجات اللتهابات املختلفة - �رشطان الدم- ال�صل - الفطر ال�صعاعى - اخلراريج - احلمى - 

الريقان - الديدان الكبدية - مر�ص الهيداتيد.

ثالثًا الطحال:

فى  املزمنة  ال�صاملونيال   - الدم  �رشطان   - الدموى  الت�صمم  اأمرا�ص   - الدم  طفيليات  حمى 

املا�صية- ال�صل احلبيبى - احلوي�صالت املائية القنفذية.

رابعًا الرئتني والبللورا:

الحتقان - اللتهاب الرئوى - ال�صل الرئوى - )احلوي�صالت املائية اأو احلوي�صالت الهيداتيد( 

- اإلتهاب البللورا.

خام�سًا القلب:

التهاب التامور الوخزى - الت�صمم ال�صديدى - اخلراريج - حوي�صالت الديدان ال�رشيطية.

�ساد�سًا الكليتني:

الأورام - اللتهاب ال�صديدى بالكليتني - ال�صل العام - الت�صمم البوىل - احلوي�صالت املائية.

�سابعًا الغدد الليمفاوية:

الأمرا�ص البكتريية والفريو�صية - ال�صل - الريقان.

ثامنًا الن�سيج الع�سلى:

الكدمات - احتقان اللحوم- اللحوم املحمومة - اخلراريج - الريقان - حوي�صالت الديدان 

ال�رشيطية - الت�صمم ال�صديدى- الأمرا�ص البكتريية والفريو�صية.
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تا�سعًا املعدة واالأمعاء:

اللتهابات - ال�صل املعوى - الديدان املعوية.

الرتتيب  اللحوم ح�صب  الطبى على  الك�صف  الق�صوى فى  الأهمية  يت�صح  املوجز  ومن هذا 

لالإن�صان  العامة  ال�صحة  فى  مبا�رشة  توؤثر  اأمرا�ص  اأية  لكت�صاف  اللحوم  فح�ص  بد�صتور  الوارد 

واإغفال اأى جزء فى الذبيحة يعر�ص الإن�صان ملخاطر العدوى باأمرا�ص كثرية متعددة.

اأواًل اجلرح احليوى والغري احليوى :

اجلرح الغري احليوى اجلرح احليوى

- غري منكم�صة

- الأوعية الدموية خا�صة بني ال�صلوع تبدو  

ممتلئة بالدم ووا�صحة ويكون الدم على �صكل 

خيوط دموية متجلطة.

- وجود نقط نزيفية حمراء وهى عبارة عن 

امتالء الأوعية الدموية الدقيقة املوجودة على 

البدن مما يعطى اجلثة لون مييل للحمرة

- الغدد الليمفاوية حمتقنة.  

اللحوم مملوءة بالدماء ولونها اأحمر قامت وعند 

قامتة  دماء  منها  تخرج  عليها  وال�صغط  القطع 

متجلطة واللحوم ملم�صها �صابونى.

و�صابونية  حمتقنة  اأوعيتها  بالدماء  مملوءة 

.Fiable امللم�ص ومنها التفتيت

حمتقنة

لونه مدمم

1 - حافتى اجلرج

- منكم�صة

منه  الدم  يتجمد  اآثار  له  دموى  نزيف  به   -

ب�رشعة لحتوائه على مادة الفيربين.

وتتلون  باجلرح  التهاب  عالمات  توجد   -

يزول  الذى  الأحمر  باللون  حوله  الأن�صجة 

بالغ�صيل.

- توجد جلطات دم باجلرح متما�صكة وبلون 

الداخلية  باجلدران  وملت�صقة  اأحمر  واحد 

لالأوعية الدموية الت�صاقا �صديد وعند تقطيعها 

تبدو كالق�صور.

2 - اللحوم

طبيعية ولونها اأحمر و ردى وملم�صها طبيعى.

3 - الكبد والقلب والكلية

طبيعية اللون وامللم�ص والقوام.

4 - الغدد الليمفاوية

طبيعية

5 - الدهن

طبيعى اللون
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ثانيا: الذبح احليوى والغري احليوى:

الذبح الغري احليوى الذبح احليوى

الغري حيوى تكون ول  الذبح  طرفى اجلرح فى 

توجد عالمات اللتهاب اجلرح.

-  ت�صاوى اجللد عند مكان الذبح

- البطني الأي�رش مملوء بالدم.

- الأوعية الدموية حتت اجللد وحتت الإبط وبني 

الأ�صالع تبدو ممتلئة بالدم.

- الأع�صاء خا�صة الكبد والرئتني تكون حمتقنة

الك�صف  اأمام  وخ�صو�صا  الليمفاوية  الغدد   -

اإذا كانت غري  تبدو كاأنها مغمو�صه فى الدم حتى 

مت�صخمة.

- اللحوم غامقة ومائية امللم�ص.

- توجد عالمات اللتهاب باجلرح مكان الذبح 

تزال  ل  التى  الأحمر  باللون  الأن�صجة  فيه  فتلون 

بالغ�صيل.

- عدم ت�صاوى اجللد عند مكان الذبح

- البطني الأي�رش خاليا متاما من الدم

- الأوعية الدموية حتت اجللد وحتت الإبط غري 

وا�صحة وغري ممتلئة بالدم

- الأع�صاء لونها طبيعى

- الغدد الليمفاوية طبيعية

- اللحوم فاحتة

الذبح اال�سطرارى

ويلجاأ  ملر�ص  نتيجة  اأو  حادثة  فى  �صواء  اأ�صيب  الذى  احليوان  ذبح  يعنى  ال�صطرارى  الذبح 

�صاحب احليوان اإىلذلك بدياًل عن فقد احليوان دون ال�صتفادة منه وتو�صع هذه احلالت حتت 

الذبح  وحدة  با�صم  وتعرف  باملجزر  منف�صلة  وحدة  تخ�صي�ص  يتم  اأن  على  الدقيق  الفح�ص 

ال�صطرارى ويعتمد الك�صف على اللحوم على النقاط التالية:

1 - حيوية الذبح و�رشعيته والإدماء الكامل.

2- عدم اإ�صابة احليوان باحلمى الفحمية بفح�ص �رشيحة الدم ميكرو�صكوبيا قبل البدء فى جتهيز  احليوان.

3 - مالحظة اأى تغيريات على الذبيحة نتيجة التاأخر فى ا�صتخراج الأح�صاء.

4 - يتم فح�ص الذبيحة وجميع الغدد الليمفاوية ورائحة ولون اللحم.

5 - يجب اإجراء الفح�ص املعملى جلميع حالت الذبح ال�صطرارى.

جـ - وجود ميكروبات الت�صمم الغذائى فى الع�صالت والأع�صاء التى فح�صت معمليا.

6- فح�ص الأغ�صية الأ�صلية )الربيتونى -البللورا( حيث تكون الذبيحة فى حالة التعفن والخ�رشار.

7 - بعد التاأكد من �صالحية اللحوم يتم ختم الذبيحة بختم العوار�ص مع اخلتم املنا�صب لنوع 

احليوان و�صنه.

8 - تعدم الذبيحة كليا فى احلالت الآتية:

 اأ - الذبح غري احليوى.                          ب - عدم الإدماء الكامل.
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اأخـتــام املجــــازر
اللحوم  ختم  يتم  املخت�ص  الطبيب  مبعرفة  املجزر  داخل  اللحوم  على  الك�صف  اإجراء  بعد 

ح�صب ال�صن والنوع لتاأكيد �صالحيتها لال�صتخدام الآدمى.

وطبقاً للقرار الإدارى 123 ل�صنة 86 بتحديد الأختام واملادة امللونة والقرار الإدارى 380 ل�صنة 

91 با�صتعمال اخلتم ال�صدا�صى للحوم امل�صتوردة والقرار رقم 184 ل�صنة 2000 بتحديد املادة امللونة 

باخلتم امل�صتورد، والأختام عبارة عن �رشائط طويلة مكونة من قطع حتمل اأ�صكال هند�صية )مثلثات 

- م�صتطيالت - دوائر - اأ�صكال �صدا�صية( وكل �صكل يدل على نوع اللحوم، وكل �رشيط يحمل 

خم�صة قطع بها اأ�صكال هند�صية متماثلة وهى كالآتى:-

1- �صكل يحمل اإ�صم املحافظة.

2- �صكل يحمل اإ�صم املجزر.

3- �صكل يحمل النوع )بقرى كبري - بقرى �صغري - جامو�ص كبري... اإلخ(.

4- �صكل يحمل الرقم الكودى للمجزر.

5 - �صكل يحمل تاريخ اليوم الذى مت فيه الذبح.

وت�صتخدم مادة الكارمازين احلمراء اأو مادة الأرثروميثني ذات اللون الأحمر مع خلتم اللحوم 

اأو  الطبخ  اأو  الغ�صيل  بعد  الأختفاء  فى  وتاأخذ  ب�رشعة  وجتف  وثابتة  �صارة  غري  وهى  ملونة  مادة 

التجميد كما يتم اإ�صافة مادة �رشية من م�صلحة الكمياء لك�صف التالعب فى اأختام اللحوم.

ويتم ختم اللحوم البلدية باملادة احلمراء واحليوانات امل�صتوردة باملادة البنف�صجية.

  ختم اأحمر م�صتطيل �صانى �صغري
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يو�صح اجلدول الآتى اأ�صكال الأختام ونوع و�صن احليوان

اللون نوع اخلتم نوع احليوان ال�ســـــــن م

اأحمر

اأحمر

اأحمر

اأحمر

اأحمر

اأحمر

اأحمر

بنف�سجى

بنف�سجى

اأزرق المع

اأحمر

اأحمر

م�ستطيل

مثلث

مثلث

م�ستطيل

مثلث

م�ستطيل

مثلث

�سدا�سى

�سدا�سى

بي�ساوى

م�ستدير

م�ستدير متعرج

بقرى اأو جامو�سى

بقرى اأو جامو�سى

جملى كبري

جملى �سغري

�ساأن كبري

�ساأن �سغري

املاعز

بقرى �سغري م�ستورد

بقرى كبري م�ستورد

خنزير

جميع احليوانات

 جميع احليوانات

حلوم �سغرية

حلوم كبرية

اأكرث من 4.5 �سنة

اأقل من 4.5 �سنة 

اأكرث من 3 �سنة

اأقل من 3 �سنة

حلوم م�ستوردة

حلوم خنزير

حلوم عوار�ض

حلوم ت�سدير

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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اخلطوات الواجبة لإن�شاء املجازر:

اأواًل: جمازر احليوانات )حكومى- خا�ش(:-

1 - التقدم بطلب با�صم ال�صيد الأ�صتاذ الدكتور/ رئي�ص جمل�ص اإدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية 

ملعاينة املوقع بلجنة من الإدارة العامة للمجازر بالهيئة )بعد دفع م�صاريف املعاينة للخا�ص فقط(.

2 - فى حالة مطابقة املوقع لل�رشوط واملوا�صفات الواردة بقرار وزير الإ�صكان 380 ل�صنة 75 

لها  التابع  البيطرى  الطب  اإخطار مديرية  الالزم ويتم  التقرير  باإعداد  اللجنة  تقوم   78 ل�صنة  و87 

املوقع للقيام باإخطار �صاحب ال�صاأن ل�صتكمال امل�صتندات املطلوبة وهى:-

• فى حالة اجلهات احلكومية:-	

موافقة مديرية ال�صئون ال�صحية - جهاز �صئون البيئة.

• فى حالة القطاع اخلا�ص:-	

موافقة مديرية ال�صئون ال�صحية - جهاز �صئون البيئة - ترخي�ص من املحليات.

تتم عمليات الإن�صاء طبقا للنماذج املعدة لأق�صام املجزر وتقوم الإدارة بعمل املعاينة النهائية 

متهيدا لعمل م�رشوع القرار الوزارى اخلا�ص بالت�صغيل ثم تخطر اجلهة ب�صورة القرار ويتم الن�رش 

بالوقائع امل�رشية واتخاذ اإجراءات الت�صغيل حتت اإ�رشاف املديريات والأجهزة املخت�صة بالهيئة.

ثانيًا: جمازر الدواجن:-

وهى اإما حكومية اأو ا�صتثمارية وت�صنف اإىل جمازر يدوية اأو ن�صف اآلية اأو اآلية.

القوانني والقرارات املنظمة الأعمال املجازر:-

قرارات وزير الإ�صكان 380 ل�صنة 75، وقرار 87 ل�صنة 78 قرارات وزير الزراعة 132 ل�صنة 93 

وقرار 1055 ل�صنة 99 وقرار 1835 ل�صنة 2000 وقرار رئي�ص الوزراء 4248 ل�صنة 98 والقرار رقم 

1114 ل�صنة 2006 والقرار الوزارى رقم 228 ل�صنة 2012.

ال�شروط العامة لإن�شاء جمازر الدواجن:-

 2012 ل�صنة   228 رقم  الزراعة  لقرار وزير  ال�صكانية طبقا  التجمعات  املوقع خارج  يكون  اأن 

ب�صاأن اإن�صاء جمازر الدواجن والذى اأ�صرتط الآتى:

• البعد الوقائى عن الكتلة ال�صكانية م�صافة 500 مرت.	

• يكون املوقع عك�ص اجتاه المتداد العمرانى ويكون بعيداً عن اأى م�صدر للتلوث طبقا ملا 	

حتدده وزارة ال�صحة وال�صكان.

• اأن تتوافر البنية الأ�صا�صية باملنطقة من مياه �صاحلة لال�صتخدام وم�صدر دائم للكهرباء.	
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م�ساحة جمزر الدواجن:-

- املجزر اليدوى يجب األ يقل م�صاحته عن 200م2 بدون املرافق.

- املجزر الن�صف اآىل يجب األ تقل م�صاحته عن 600 - 800م2.

- املجزر الآىل يجب األ تقل م�صاحته عن 2000م2.

ال�شروط العامة الواجب توافرها فى مبنى املجزر:-

• االأر�سيات:	

مغطاه مبواد عالية التحمل وال�صالبة وغري منفذة للمياه و�صهلة التنظيف.

• احلوائط:	

مغطاة بالقي�صانى الأبي�ص من الأر�ص اإىل ال�صقف.

• االأ�سقف:	

معزولة حراريا ومزودة بنظام لت�رشيف مياه الأمطار من الأ�صطح.

• االأبواب:	

من مادة �صديدة التحمل و�صهلة التنظيف ومقاومة للماء وبها �صلك �صيق معدنى ملنع احل�رشات.

• معدات الت�سغيل:	

تكون من معدن غري قابل لل�صداأ والتاآكل و�صهلة التنظيف.

• النوافذ:	

تكون مانعة لدخول احل�رشات والأتربة.

• اأق�سام املجزر:	

- تكون منف�صلة عن بع�صها البع�ص ) ال�صتالم - الذبح - التجهيز - التعبئة والتغليف(.

- وحدات التجميد »نفق جتميد - 40درجة مئوية« وثالجة »-18 درجة مئوية«.

- وحدة التخل�ص من املخلفات )وحدة ت�صنيع املخلفات باملجزر الآىل اأو الن�صف اآىل(.

• معدات وجتهيز جمازر الدواجن:	

م�صدر مياه - م�صدر تيار كهربائى - اأدوات تهوية- دورات مياه منا�صبة - زى موحد للعاملني 

- مطهرات - منظفات - اأجهزة تربيد وجتميد وحفظ - وحدات اإ�صعاف اأولية - �صجالت يومية 

- معمل - �صيارة ثالجة - اأحوا�ص لل�صمط وريا�صة و�صكاكني.
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اال�سرتاطات الواجب توافرها عند طلب ترخي�ش جمازر دواجن:-

طبقا للقرار الوزارى 1835 ل�صنة 2000 فاإن طالب ترخي�ص املجزر يتعني عليه:

- التقدم للهيئة العامة للخدمات البيطرية يحدد فيه مكان اإقامة املجزر ونوعه )اآىل - ن�صف

 اآىل - يدوى( على اأن يرفق بطلب الرتخي�ص امل�صتندات الآتية:-

1 - ترخي�ص من احلى املزمع اإن�صاء املجزر عليه.

2 - موافقة مديرية ال�صئون ال�صحية.

3 - موافقة جهاز �صئون البيئة طبقاً لقانون البيئة رقم 4 ل�صنة 1994.

الطب  مديرية  مع  بال�صرتاك  للمجازر(  العامة  )الإدارة  الهيئة  بوا�صطة  املجزر  معاينة  تتم   -

البيطرى املخت�صة للتحقق من توافر ال�رشوط واملوا�صفات.

- تبا�رش جمازر الدواجن ن�صاطها حتت اإ�رشاف مديرية الطب البيطرى باملحافظات ويتم املرور 

والتفتي�ص على اأعمالها من الأجهزة املخت�صة بالهيئة.

�صور تو�صح عنابر الذبح ونظافتها

ال�شروط العامة ملجازر الدواجن:

طبقا للقرار الوزارى 228 ل�صنة 2012 فاإن ال�رشوط العامة للمجزر تكون كالآتى:

• اأن تتم عملية الذبح طبقا لل�رشيعة الإ�صالمية.	

• 1114 ل�صنة 	 اأن يكون املجزر خارج نطاق التجمعات ال�صكنية طبقا لقرار وزير الزراعة 

2006 والذى ي�صرتط:

-  اأن يكون البعد الوقائى عن التجمعات ال�صكنية م�صافة 500 مرت.

- اأن يكون املجزر مت�صال ب�صبكة الطرق العامة.
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النهائى املنتج  وخروج  احلية  بالطيور  املحملة  ال�صيارات  لدخول  منا�صب  مدخل  وجود   -

 واملخلفات.

- توفري م�صدر ثابت ومنا�صب للكهرباء - ومولد كهربائى ل�صتخدامة عند اللزوم.

- توفري م�صادر واأدوات تهوية كافية )مراوح - �صفاطات(.

- توفري عدد من دورات املياه املنا�صبة لعدد العاملني باملجزر وغرف خللع املالب�ص ومكاتب

 اإدارية.

- توفري اأجهزة خمتلفة للتربيد والتجميد.

- توفري زى منا�صب للعاملني وا�صتخراج �صهادات �صحية جلميع العاملني باملجزر.

- توفري وحدة اإ�صعاف اأولية منا�صبة.

- �رشورة اإن�صاء �صجالت يومية يدون بها الوارد وال�صادر من الطيور احلية واملذبوحة باملجزر.

- توفري �رشوط ال�صالمة وال�صحة املهنية باملجزر.

- يتم نقل املنتج النهائى خارج املجزر فى �صيارات ثالجة.

بع�ض احكام الك�شف على اللحوم املوجودة فى القانون
 رقم 517 ل�شنة 1986م

• بع�ص الأحكام اخلا�شة مبر�ص ال�شل	

اإعدام كلى للذبيحة )باأع�سائها( فى احلاالت االآتية:

1- اإ�صابة مو�صعية بال�صل مع هزال.

2ـ اإذا كانت الإ�صابة عامة وتعترب عامة فى احلالت الآتية:

)اأ( وجود اإ�صابة مبدئية فى اجلهازين اله�صمى والتنف�صى معا اأو غددها الليمفاوية عالوة على 

اإ�صابة ن�صيج ع�صوين باإ�صابة �صلية حادة اأو حديثة من الأع�صاء الآتية:

اأو  ال�صوكى  والنخاع  املخ  املباي�ص - اخل�صيتني -  ال�رشع -  الرحم -  الطحال -  الكلى - 

اأغ�صيتهما.

)ب( اإ�صابة �صديدة بال�صل احلبيبى 

بالتجويفني  خا�صة  الليمفاوية  الغدد  من  اأكرث  اأو  غدتني  فى  حادة  اإ�صابة  وجدت  اإذا  )جـ(  

ال�صدرى والبطنى عالوة على وجود اإ�صابات �صلية اأخرى فى غدتني لهما بالتجويف ال�صدرى 
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وغدد التجويفني ال�صدرى والبطنى التى تنزع الليمفاوية الآتية:

 )xyphoid( مقدم ال�صدر - اأمام عظمة الق�ص - خلف عظمة الق�ص - sub dorsal 
)د( اإذا كانت الإ�صابة حادة فى كل من الغ�صائني البللورى والربيتونى معا مع وجود �صل اأو 

ت�صخم  فى اأحد الغدد الليمفاوية الذبيحة.

)هـ( اإذا كانت الإ�صابة حادة ومتعددة وفى تقدم م�صتمر وعالمات تقدم املر�ص وحيويته هى:

1- وجود احتقان للن�صيج املحيط بالإ�صابة.

الغدد  وميوعة  ت�صخم  مع  دموية  نزفية  بنقط  متجبنة  �صبه  اأو  متجبنة  جافة  كتلة  وجود   -2

الليمفاوية اخلا�صة بالأجزاء امل�صابة مع وجود حبيبات �صلية بالغدة.

3- وجود عدة درئات �صغرية يف حجم حبة العد�ص منت�رشة حول الإ�صابة الأقدم املتجبنة.

)و( ال�صل الوراثى يف العجول الر�صيعة.

 اأمرا�ص الدواجن
اأول - الأمرا�ص الفريو�صية:      احلكم

اإعدام كلى 1- �صلل الطيور الليمفاوى   

اإعدام كلى 2- املاريك�ص     

اإعدام كلى 3- الليكوز�ص اللوكيميا    

اإعدام كلى 4- الأنيميا اخلبيثة    

اإعدام كلى 5- لوكيميا الدم    

اإعدام كلى  6- عدوى الببغاء    

اأمرا�ص فريو�صية يكون الإعدام فيها بالن�صبة للحالت احلادة فقط وهى:

1- نيوكا�صل الطيور.

2- التهاب احلنجرة والق�صبة الهوائية املعدى.

3- التهاب ال�صعب املعدى.

4- اجلدرى - فى احلالت غري احلادة تعدم الراأ�ص والرقبة فقط.

5- طاعون الطيور.
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احلكم ثانيا - الأمرا�ص البكتريية:   

اإعدام كلى 1- �صل الطيور العام اأو �صل مع الهزال  

اإعدام كلى 2- ال�صاملونيال      

اإعدام كلى فى احلالت احلادة فقط 3- كولريا الطيور    

اإعدام كلى فى احلالت احلادة فقط 4- تيفود الطيور    

اإعدام كلى فى احلالت احلادة فقط 5- زكام الطيور املعدى    

6- عدوى الأكيا�ص الهوائية    اإعدام كلى فى احلالت احلادة فقط

اإعدام كلى فى احلالت احلادة فقط 7-  التهاب�ص لأغ�صية الزللية للمفا�صل   

ثالثا ـ بع�ص الآفات املر�صية الأخرى:                     احلكم

اإعدام كلى 1- الت�صمم البكتريى اأو ال�صديدى اأو  نتيجة املواد ال�صامة.  

اإعدام كلى 2- الهزال.       

اإعدام كلى 3- التلوث.       

اإعدام كلى 4- عدم  النزف الكامل )الإدماء(.    

5-  التهاب الأمعاء املعدى الغنغرينى اأو النزفى اأو البللورى اأو غ�صاء القلب اخلارجى اأو قناة 

اإعدام كلى فالوب اأو �صحايا املخ.      

اإعدام كلى 6- ال�صت�صقاء الع�صلى اأو ال�صت�صقاء البطنى امل�صحوب بهزال. 

اإعدام كلى 7- الذبائح امل�صابة بكدمات اأو تقرحات كثري ة.   

اإعدام كلى 8- الريقان ال�صديد )ال�صفراء(.     

9ـ ال�صمحالل الع�صلى الأخ�رش )مر�ص اأوريجون( فى الدجاج الرومى ويظهر �صمور فى 

ال�صدر لونه اأخ�رش مزرق.            اإعدام ال�صدر

10- الفرتا�ص )ظهور برثات جلدية فى اأماكن خمتلفة(         اإعدام الأجزاء امل�صابة

والأع�صاء  والرئة  الكبد  عادة  وت�صيب  والليمفوما  ال�صاركوما  على  وت�صمل  الأورام:  رابعاً: 

التنا�صلية واجللدية واجللد وع�صالت الدواجن.

احلكم: تعدم الذبائح التى بها  هذه الأورام.


