
 

 9201 – القانون الصحـي لحيوانات اليابسة 

 

  6.13 الفصل

   في ومكافحتها  السالمونيال من الوقاية

 لألبقار التجاري اإلنتاج 

Prevention and control of Salmonella in commercial  

Bovine production systems 

)تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين(    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 6.13.1 .المادة

 المقدمة  

  تنتقل التي  البكتيرية األمراض  أكثر  أحد  Non typhoidal salmonellosis فية يالالت السالمونيالأمراض  عتبرت

  في بما) S. Typhimuriumو   .Enteritidis    S السالمونيال أن حيث  العالم، في األغذية إلى البشر طريق عن 

  S. Enteritidis رتبط وت.  البلدان معظم  في البشر  في  السائدة المصلية  األنماط  هي (  منها الطور  أحادية  األنواع ذلك

  الثدييات  فصائل  من  العديد  في  ةموجود  كونت  قد  S. Typhimurium أن  حين  في ،بالدواجن األول  المقام في

  في و. لمنطقة ل وفقا    األبقار  في ة متغير بنسبة  األخرى  األنواع من  والعديد  المصلية  األنماط هذهوالطيور. وتظهر  

 . البشرإلى  السلمونيالت  مرض  S. Newport و  S. Dublin  تنقل أيضا   قد  البلدان،  بعض 

 سريري بشكله ال  مرض ال  ظهور  احتمال  من  الرغم  على  الغالب،  في  إكلينيكي  تحت   األبقار   في  السالمونيل   تبر مرض يع

إمكانية نقل  حالة ذلك في بما إكلينيكية، تحت  العدوى  تكون أن  يمكنو.  اإلجهاض  أو الدم  تسمم  أو األمعاء التهاب  مثل

  على   خطرا    تشكلل  بينها  وفيما  القطعان  داخل  السالمونيل  انتشار  في  هاما    دورا    تلعب   أن  ويمكن  ،المدة  متغيرة  ،لمرض ا

 العامة. الصحة

  على  أيضا يعتمد  هذاف ذلك ومع استمراريتها؛ أو انشره أو السلمونيل إدخال احتمالفي  ته وكثاف القطيع حجم يؤثر قد 

 . والعمر السنوي الموسم مثل العوامل من وغيرها  تربيةنظام الو  الجغرافية، المنطقة

ا اختالف ا األبقار في وانتشارها أمصال السالمونيال  تختلف  قد    المهم من و.  المناطقو لبلدان وفقا  لو  المزارع  بين كبير 

  في المرض  نتائجو  ظهورها و  للسالمونيال المصلية األنماط في يفكروا  أن  والمنتجين   البيطرية  للسلطات بالنسبة 

 لألبقار.  التجاري نتاج اإل ةنظمأ في  ومكافحتها  السالمونيال من  لوقايةا استراتيجيات  وضع  عند   البشرو  األبقار 



 

 6.13.2 .المادة

 

 تعريف

 : الفصل هذا أغراضمن أجل 

تشمل بعض أو كل العمليات التالية: إنتاج  التي األنظمةهي ": ألبقارالتجاري ل نتاجاإل أنظمة"

 األبقار وتربيتها وتنظيم إنتاجها للحليب واللحوم.

 وتعتمدمحتجزة  األبقار فيها تكون التي التجارية النظم تعني: "األبقار المكثفة إلنتاجنظمة األ"

ا اعتماد ا  أساس على والمياه والمأوى الغذاء مثل األساسية الحيوانيةها احتياجات لتوفير البشر على تام 

.يومي  

 التجول بحرية األبقار فيها تتمتع التي التجارية النظم تعني ":واسع نطاق على األبقار إنتاج أنظمة"

 خالل من) الغذائي النظام اختيار في االستقاللية ببعض األبقار تتمتع وحيث الطلق، الهواء في

متى شاءت. المأوى إلى العودةو  المياه واستهالك ،( الرعي  

 6.13.3 .المادة

 

 أهداف الفصل

 من ألبقارل التجاري نتاجاإل أنظمة في ومكافحتها السالمونيل منللوقاية  توصيات الفصل هذايتضمن 

والمخاطر المترتبة على انتقال المرض لإلنسان عبر  المرض،الخسائر التي يسببها  من الحد أجل

باألبقار  الناتجة عن االتصال المباشر أو غير المباشروكذلك اإلصابات البشرية  ،الملوثالغذاء 

  المريضة.

 Bos taurus, B. indicus, B. javanicus. and Bالبقر يعني  :هذا الفصلمن أجل أغراض 

grunniens, water buffaloes (Bubalusbubalis) and bison (Bisonbison and B. bonasus). . 

 

 

 



كود الممارسات الصحية للحوم  و Codex Alimentarius )الغذاء(   مع كود  بالتزامن  يجب قراءة هذا الفصل  

(Code of Hygienic Practice for Meat (CAC/RCP 58-2005)   وكود الممارسات الصحية للحليب

وكود ،  Code of Hygienic Practice for Milk and Milk Products (CAC/RCP 572004)واأللبان) 

، Code of Practice on Good Animal Feeding (CAC/RCP 54-2004الممارسات الصحية للتعليف الجيد للحيوان 

 للممارسات الجيدة في تربية الحيوان وسلمة األعلف في إنتاج الحيوان.  OIE/FAO ودليل

 6.13.4 .المادة

والمكافحة الوقاية تدابير أهداف  

 والصحة األبقار على األكبر التأثير ذات  للسالمونيل المصلية األنماط على والمكافحة الوقاية تدابيرتتركز   يمكن أن

.األخرى المصلية األنماط ظهور من الحد   في أيضا تسهم  هيو. العامة . 

 

 تحقيق التالي:و األبقار نتاجالتجارية إل نظمةاأل في   المكافحةو الوقاية تدابير

  الذبحبعمليات المرتبطة  المشكلت  تقليل وبالتاليالمسالخ  تدخل  التيوكمياتها  السالمونيل انتشار من الحد .   1

 األبقار؛ لحوم تلوث   واحتمالتحضير الذبائح  و

؛ السالمونيلب ب الحلي تلوث  من فرص ا تقليل.   2  

انتقال العدوى للحيوانات  من بدوره يحد  الذي األمر ،البقر براز نفايات   طريق عن السالمونيلالبيئة ب  تلوث  تقليل.  3 

 (؛البرية وانات الحي ذلك في بما)

 .الماء أو وثةالمل   المواد  أو المصابة األبقار ملمسة خلل من البشر بين العدوى حدوث  احتمالية تقليل.  4

 

  تطرح أو تحمل  التي الحيوانات  عدد  من التقليل يمكن األولية اإلنتاج مرحلة في ه أثناء أعمال المكافحةأن  حين في

 ومنتجات  للذبائح المتبادل والتلوث  التلوث  لتقليلهي هامة أيضا   األولي اإلنتاج بعد أعمال المكافحة  فإن السالمونيل،

.اللحوم . 

  مبادئاتباع  االقتضاء وعند   لجيدة،التربية ا ممارسات اتباع  للسالمونيل يجب  والمكافحة الوقاية تدابير وضع عند 

 . (HACCP)الحرجة المراقبة ونقاط المخاطر تحليل

. ألبقارل التجاري نتاجاإل  أنظمة في السالمونيل ومكافحة للوقاية توصيات . 6.13.16 إلى .6.13.5ادتين  المنجد في 

ا التوصيات  هذه تساهم قد و . عليها  والسيطرة األخرى اإلصابات  بعض  من الوقاية في أيض   

 



 6.13.5 .المادة

 األمن البيولوجي 

  اإلنتاج التجاري لنظام وفق ا البيولوجي لألمن خطة وضع يجب كما . السالمونيل مكافحةلوللوقاية  ضروري هو

   .المذكور لتجاريا نتاجاإل نظاموفقا  ل  أدناه الموضحة التدابير تطبيقويجب تعديل عملية .  ألبقارل المستخدم

 :الموضوعات التالية  معالجة يجب   ،البيولوجي األمن خطة في السالمونيلإدخال  عند 

؛ رع التربيةامز وإدارة وتصميم موقع.   1 

األبقار؛  صحة  على البيطري اإلشراف. 2  

رها؛ يقضية إدخال األبقار إلى المزرعة وخلطها بغ. 3  

  الغذاء. وسلمة  اإلنسان وصحة الحيوان صحةب  المتعلق ودورهمأعمالهم  على  العاملين تدريب .  4

ري؛مياه ال ذلك في بما والمياه، األعلف تلوث  منع.   5      

 ،      المياه وإمدادات  العلفو  وتنقلها هاإنتاجو األبقار بصحة المتعلقة البيانات  ذلك في بما السجلت  حفظ . 6

  ؛والمعدات  المباني تطهيرو  وتنظيف  لنفوقاووالتحصينات والعلجات                           

      7. ؛ السالمونيل بعد تنفيذ برنامج رصد  المزرعةللمشرف على  ات االختبار نتائج توفر  

تربية  ارع  مز حولالمرضية  اآلفات  ويأ ي أو يجذب   أن يمكن الذي والحطام  فيه المرغوب  غير   النباتي الغطاء .  إزالة8

 األبقار؛ 

 ؛ األعلف ومخازن لألبقار المخصصة المباني إلى البرية والطيور  األليفة الحيوانات  دخول تقليل  .  9

 ؛  .4.13للفصل وفق ا ،إيواء األبقار ورعايتها فيها يتم  التي للمباني والتطهير التنظيف راءات إج .10

 ؛العمل فعاليةل المنتظم والتقييم  ،حشرات وال القوارض  مثل اآلفات  مكافحة.  11

 ؛ وحركاتها والمركبات   األشخاص  خولد ى لد  والنظافة بةاقرمال إجراءات .  12

 ؛خطرا  لنقل العدوى تشكل أنها على تحديدها تم التي والمركبات المعدات وتطهير تنظيف .13

 ،ملوثةتكون  أن يحتمل التي المزارع نفايات  من وغيرها البرازمع  منها والتخلص  ةنافق ال الحيوانات  تخزين. 14 

  والماشية للبشر المباشر  غير أو المباشر التعرض  وتمنع  السالمونيل انتشار احتمال من تقلل بطريقة

  على  األبقار وبراز ةالفرشوضع  عند  خاص  بشكل الحذر توخي يجب كما . للسالمونيل البريةوانات والحي 

 البشري؛ للستهلك المعدةالزراعية  لمحاصيلل المستخدمة األراضي

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_disinfect_disinsect.htm#chapitre_disinfect_disinsect


 بها؛  حيوان إصابة ب  يشتبه عندما السالمونيل انتشار منع إجراءات .15

 6.13.6 .المادة

 

 موقع وتصميم مزارع األبقار

 العوامل نقل احتمال تقليل في بالنظر يوصى ،لألبقار مزارع وتصميم موقع بشأن القرار اتخاذ عند

 مصادر تشمل قدو . للتلوث الرئيسية المصادر من السالمونيل، ذلك في بما لألمراض، المسببة

 تشملوقد . الملوثة السائلة النفايات أو  النفايات طرح مناطق أو  للماشية أخرى مزارع السالمونيل

 األليفة والحيوانات والموظفين المياه مجاريو والمعدات المركباتوناقلت السالمونيل أيضا   مصادر

 .البرية والحياة والذباب والقوارض والطيور

: يلي  ما االعتبار يجب األخذ بعين المكثف البقري اإلنتاج أنظمة تصميمعند   

 

 المزرعة؛ تلوث  لتقليل البراز نفايات تنظيم التخلص من  .1

 المعالجة؛ غير الصحي الصرف  ومياه الجارية مياه في والتحكم المناسب للموقع الصرف .2

 الفعال؛ والتطهير  التنظيف تسهل التي البناء مواد  استخدام .3

 واألشخاص؛ المعدات تها، وكذلك وحرك المركبات  دخول مراقبة .4

 والتوزيع؛  التخزين أثناء والمياه  األعلف تلوث  منع .5

 ؛السالمونيل وانتشارتوترها  لتقليل اتهوتحركا  رعاية األبقار .6

 لها؛ التعرض  أو بالسالمونيل تهاإصاب  الحتمال وفق ا  األبقار فصل .7

 ة؛الصل ذات  األخرى البرية الحيوانات و والذباب  والقوارض   والطيور األليفة  الحيوانات  دخول تقييد  .8

على  لكن يجب  محدودة؛ والتصميم الموقع خيارات  تكون قد  ،على نطاق واسعا  األبقار إنتاج أنظمة في

 .المعتمدة البيولوجية السلمةتأمين  في النظر كل حال

 

 6.13.7 .لمادةا

 إلى مزرعة التربية كيفية إدخال األبقار

إلى المزرعة مع األبقار  السالمونيل إدخال  احتمال تقليلمن أجل   

                               ول احتمال دخولح الوعي زيادة والعمل على األبقار قطاع تربيةبين العاملين في  الجيد  التواصل تشجيع  ينبغي .1

إلى مزرعة التربية  األبقارمع  السالمونيل   



البديلة؛  األبقار مصادر عدد   تقليل  في النظر ينبغي. 2  

؛ ممكن ا ذلك كان كلما واألجنة  المنوي السائل استخدام خلل منفي األبقار  جديدة  وراثية واد م إدخال يجب . 3  

   غيرها أو الحية الحيوانات  أسواق ألن  المنشأ قطعان من مباشرة األبقار على قدر اإلمكان الحصول يجب . 4

   انتشار احتمال من تزيد  قد  بيعها إلعادة ة متعدد  مصادر من األبقار خلط يتم حيث  األماكن من    

   ؛ األبقار في المعديةالجراثيم  من وغيرها السالمونيل   

  األخرى؛ األبقار مع خلطها قبل مناسبة لفترة القطيع بقية  عن  منفصلة حديث ا الداخلة األبقار تبقى أن يجب . 5

 من   األخرى األبقار معخلطها  أو ها إدخال قبل لسالمونيلل حيوانات ال اختبار في النظر االقتضاء د .  ينبغي عن6

    معروف. يروضع صحي غ  ذات  أبقار إدخال عند  ، المثال سبيل على ؛ اللحقة الرقابة تدابيرأجل تنفيذ      
 

 

 6.13.8 .المادة

 

 رعاية األبقار في المزرعة 

: األبقار  بين السالمونيل انتقال احتمال لتقليل  

     األبقار عن األمراض  من ذلك غير أو يلالسالمون  بمرض   المصابة المشبوهة أو األبقار فصل يجب .  1

 السليمة؛  

 ؛ بالسالمونيلالمشتبه بإصابتها  األبقار قبل السليمة األبقارب العناية تمت  أن يجب . 2

 المشرفة على  األبقار على الحفاظ المثال سبيل على العجول،والدة  مكنةأل الصحيةللعناية  األولوية إعطاء يجب . 3

      ؛نظافة البيئة  على  الحفاظمع  المريضة األبقار عن منفصلة الوالدة    

 ؛ وفقا  ألعمارها األبقار فصل يجب  4.

   ، الخصوص  وجه  علىو. اإلنتاج لفوج للجميعالدخول للجميع والخروج  مبدأ ستخداما اإلمكان، عند . يجب، 5

  ؛ العجول وخاصة ، المختلفة العمرية للفئات  الضروري غير االختلط تجنب  ينبغي     

   ورعيوالتربية ضمن القطيع    التزاوج طريق عن القطيع بين  السالمونيل انتقال إلمكانية  إعطاء االهتمام يجب .  6

  أو الصغيرة األبقار تربية أو مشتركة مراعيفي  المثال سبيل على ، واحد  موقع في متعددة مصادر من األبقار     

 ؛ الثيران مشاركة     

    الخطوط عبر  األبقار بين المباشر االتصال خلل من  القطيع بين  السالمونيل انتقال إمكانية في النظر يجب .  7

 .المائية  المجاري تلوث  خلل  من المثال سبيل على ، مباشر غير بشكل أو الحدودية   



 

 6.13.9 .المادة

 العلف والمكونات العلفية 

 لسالمونيلل الفعالة ومن أجل المكافحة. األبقارفي  السالمونيللمرض  مصادرها مكوناتاألعلف و تكون أن يمكن

 ى      التصنيع  لممارسات  وفق ا وتوزيعها ونقلها  وتخزينها ومعالجتها مكوناتهاو  األعلف إنتاج االقتضاء عند . يجب  1

 ؛ 6.4  للفصل وفق ا (HACCP) المخاطر تحليل في الحرجة التحكم نقاط وتوصيات  مبادئ  مراعاة مع الجيدة،    

      قدر  والتقليل، البراز فضلت ب التلوث  من تقلل بطريقةإعطائها لألبقار و  وتخزينهاومكوناتها   األعلف نقل يجب .2

 الحيوانات البرية إلى مزارع التربية و والقوارض  والطيور األليفة الحيوانات  دخول من اإلمكان    

 6.13.10 .المادة

 الماء 

 إصابة بشأن للقلق يدعو  سبب هناك يكون عندماو . المناسبة النوعية من الشرب مياه تكون أن يجب

 سبيل علىف. منها تقليلالو  المخاطر لتقييم تدابير اتخاذ ينبغي الملوثة، المياه بسبب بالسالمونيل األبقار

 يجب ممكن ا، ذلك كان حيثما. للتلوث خزان بمثابةالشرب مياه  أحواض في الرواسب تكون قد المثال،

 .الشرب لمياه كمصدر المعالجة غير السطحية المياهاستخدام  تجنب

 

 6.13.11 .المادة

 

 ومكافحتها السالمونيلمن  للوقاية إضافية تدابير

      تستهلك الوالدة حديثي العجول أن لضمان الحذر توخي يجب   وبالتالي ، مهمة للعجول المناعية الحالة . تعتبر1 

      عدم كما يجب ((. 9 البند . )7.11.7 والمادة((  ج 3 البند ).7.9.5 للمادة وفق ا الجودة عالي   اللبأ من كافية كميات   

   المصابة؛ لألبقار الخام العجول بالحليب  تغذية  

ا التحصين اعتبار يمكن .2     وفق ا واستخدامه  اللقاح إنتاج يكون أن يجب كما السالمونيل،  مكافحة برنامج من جزء 

ا محدد ايكون  للقاحات  الوقائي لتأثيروا.  اليابسة دليل من. 1.1.6 للفصل       بعوامل  يتأثر، كما مصلي نمطب  عموم 

 المرتبط بحالة التعرض للمرض. التحصين توقيت  مثل    

   حساسية األبقار من تزيد  قد  ، البقري الفيروسي اإلسهالو الكبد  دودة مثل ، المرضية  الحاالت  من عدد   هناك.  3

 بمراقبة هذه الحاالت؛ يوصى لذلك لسالمونيل؛ل     



   من مجموعات ال خلط مثل ، ُمجهدةبعض اإلجراءات   تكون قد  ، ولسالمونيلل األبقار حساسية مناإلجهاد  يزيد  قد . 4

 للسالمونيل أو نشرها أرضا .  سريريالشكل الب  اإلصابة احتمال تقليل إلىمما يؤدي  ، األبقار    

تواجد    احتمال  من  وتزيد   األمعاء  فيالجراثيم الطبيعية المتواجدة    ليتعد   إلى  مضادات الجراثيمأدوية  . قد تؤدي  5

السريري  الشكل  لعلج ضرورية  للجراثيم المضادة األدوية فيها تعتبر  التي الحاالت  فيو. السالمونيل

  للجراثيم  مضادةأدوية  استخدام عدم يجب  ذلك، على  علوة. 6.10 للفصل وفق ا استخدامها  يجب  للسالمونيل،

 تزيد  وقد محدودة، العلج فعالية أنإذ  األبقار في للسالمونيل السريرية تحت  العدوى على لسيطرةامن أجل 

 .الجراثيم مضادات ل مقاومةال ةياد ز في يسهم أن يمكنمما  ،في األمعاء السالمونيلتكاثر  خطر من

 

 6.13.12 .المادة

 

 نقل األبقار 

 .4.13.للفصل وفق ا الحيوانات، نقل  بعد  صحيح بشكل  وتطهيرها المركبات  تنظيف يجب 

انتقال  ب لتجن مختلف الحظائر  في السالمونيل وضع في النظر ينبغي متعددة، تربية حظائر من الحيوانات  نقل عند 

. األبقار بين المتبادل تلوث ال  

.  7.4و . 7.3 .،7.2 الفصول فيالواردة  الصلة ذات  التوصيات  تطبيقيجب  ذلك، إلى باإلضافة  

 6.13.13 .المادة

 

 اإليواء المؤقت 

خلط القطعان التي لم  من كل قطيع وآخر، مما يقلل دخول يتضمن هذا اإليواء التنظيف الجيد للمكان وتطهيره بين 

كما يقلل من اإلجهاد.   ،طويلمع بعضها  تربى  

. 

.7.5.4  و. 7.5.3 ،. 7.5.1 المواد  فيالواردة  الصلة ذات  التوصيات يجب األخذ ب ذلك، إلى باإلضافة . 

 

 6.13.14 .المادة

 نظافة الجلد 



  سبيل على)  ضمن مزرعة التربية المناسبة الممارسات  تطبيق  طريق نع الحية  األبقار جلود  تأمين نظافة  يمكن

 التلوث  خطر من للحيوانات  القذرة الجلود تزيد وغالبا  ما . المأوى المؤقت و النقلأثناء و(  ةإضافي  ةنظيففرشة  المثال

.الذبح عملية  أثناء الجرثومي  

 6.13.15 .المادة

 

 مراقبة السالمونيل في أنظمة إنتاج األبقار التجارية

بشروط  المتعلقة القرارات اتخاذ في المختصة السلطات لمساعدة معلومات المراقبة بيانات تتضمن

 .منها والتحقق األداء أهداف تحديدالمكافحة و برامج وتصميم

. وهناك أيضا  كيفية أخذ  Terrestrial Manualاليابسة  دليل في التشخيصية االختبارات  لمعايير نجد وصفا  

مما قد  ELISAبالجملة أو عينات األمصال بواسطة اختبار إليزا  كاختبار الحليب  مثل العينات وطرق االختبارات 

 المناطق من عينات أخذ يمكنوأو الحالة الصحية لحيوان مريض واحد.  يعطي معلومات مفيدة عن القطيع

 الليمفاوية العقد المصران األعور أو أو الطين الجزم أو  من عينات أو  األبقارمزارب  في المشتركة

 بعض اكتشاف الصعب من يكون قدو . كروبيولوجيةيالم للختبارات مفيدةالنفوق  بعد جمعها يتم التي

  .الميكروبيولوجية الطرق باستخدام S. Dublin مثل للسالمونيل المصلية األنماط

للرصد الوبائي يصبح من غير الممكن التمييز بين األبقار كطريقة  لاختبار األمصااستخدام حال  في

 المحصنة وغير المحصنة.

 6.13.16 .المادة

 الوقاية والمكافحة في المناطق ذات  االنتشار المنخفض  للمرض 

ا األبقار سالمونيلمرض   فيها يكون التي المناطق في  انتشار حالة على  الحفاظ الممكن من يكون قد  شائع، غير أمر 

أعمال الرصد الوبائي و لجيدة،ا التربية  ممارسات  مجموعة  خلل من القطعان في العدوى على  القضاء أو منخفضة

.ألمراض ل الثابتة ناقلت ال وإزالة ، الحركة بطض وواالختبار الفردي  

 

 

 


