
 

 دور الخدمات البيطرية 
ت السلطات البيطرية أو السلطات المختصة األخرى مسؤولة عن تطوير السياسات والتشريعا

  منشأ   منالغذاء  وبالتالي المساهمة في ضمان سالمة    الغذاء،  الصلة بسالمةواللوائح ذات  
قد تقتصر مسؤوليات السلطة    األغذية،ألنظمة سالمة    ةوطنيال  البنية  إلى  واستنادا    . حيواني

بينما قد تكون   الحية،الحيوانات يعنى بالبيطرية على الجزء األول من السلسلة الغذائية الذي 
أخرى  البيطرية    اتالسلط  حاالت  بأكملهافي  الغذائية  السلسلة  عن  األطباء و  . مسؤولة 
 سالمة ما في ذلك  ب)  معا    البيطرية  العامة  الصحة الحيوانية والصحة  مدربون علىن  والبيطري
تسمح لهم هذه الكفاءات بلعب دور  و  . (األمراض الحيوانية المنشأ المنقولة بالغذاءو  اللحوم
ا  و  . حيواني  منشأ  منخاصة  و  ،الغذاءفي ضمان سالمة    أساسي قد    ،ةالمحلي  لألوضاعوفق 

ا مساعدين يعملون تحت إشراف أطباء بيطريين الغذاء تشمل أنشطة سالمة   . أيض 

في الخطوات التالية من السلسلة الغذائية للمساعدة في   ةعامتساهم الخدمات البيطرية  
إجراء عمليات تفتيش في    ايمكنها  كم  . والصحة العامة  يةصحة الحيوانالتقليل المخاطر على  

للتحقق من  الذبح،بعد وما قبل التفتيش حيث يقومون بإجراء عمليات  المسالخ،رع وفي ا المز
ا لمعايير منظمة  الحيوانية،صحة الحيوانات وسالمة المنتجات   :OIEوفق 

 مزرعة ال في 

ا   المزارعين،من خالل تواجدهم في المزارع والتعاون مع   ا رئيسي  يلعب األطباء البيطريون دور 
 . صحية جيدةالحيوانات والحفاظ عليها في ظروف سالمة في ضمان 

 ة من األمراض الحيوانية ومكافحتها الوقاي 

ا   والكشف المبكر عن األمراض    رصد األمراض الحيوانيةفي  هاما   تلعب الخدمات البيطرية دور 
من أجل تقليل مسببات األمراض المنقولة بالغذاء إلى    - عالجها  عن  التي تصيب الحيوانات و

 .السلسلة الغذائية



ا   دور  ا  أيض  البيطرية  الخدمات  والتلعب  المسؤول  ا في ضمان االستخدام   لألدوية  حذررئيسي 
في تقليل  ذلك  يساعد  و  .Antimicrobial resistanceالميكروبات  مضاداتبما في ذلك    البيطرية،
الدواءعدم    احتمال يتعلق    صالحية  البيطرية  ل   رواسببوجود  فيما   veterinary drugألدوية 

residues  الميكروباتمضادات ل مقاومة الوتولد لحيواني ا المنشأ في األغذية ذات.            

 التتبع 

ا  تعد إمكانية تتبع الحيوانات والمنتجات الحيوانية في جميع مراحل سلسلة إنتاج الغذاء أمر 
تعريف  يجب أن يكون  كما    . الغذاءتفشي األمراض وحوادث سالمة  معالجة  بالغ األهمية في  

 . السلطة البيطرية اتمسؤوليمن الحيوانات وإمكانية تتبعها  ترقيمو

 

مراقبة وتتبع جودة المياه واألعالف الحيوانية وطرق التربية الحسنة شروط يجب  
 بدقة لتأمين سالمة الغذاء تطبيقها  



 الذبح والتجهيز والتوزيع 

 في المسالخ 

ا   في اإلشراف على أنشطة المسالخ لتقليل المخاطر التي    هاما  تلعب الخدمات البيطرية دور 
األغذية   طريق  عن  الصحة  تنتقل  ا  و  . العامة لتهدد  خاص  ا  تدريب  المدربون  البيطريون  األطباء 

التحكم   الذبح وبعده بهدف  اللحوم قبل  الحد منيشرفون على عمليات فحص  المخاطر    أو 
ي أنهم يشرفون على فحص كل  أ  ،الحيوانيةالصحة  البيولوجية ذات األهمية للصحة العامة و

 . المخاطر المرتبطة بهالتعطيل الذبائح من الحيوانات الحية و

 المعالجة والتوزيع 

ال تدابير  ا في اإلشراف على  أيض  البيطرية  الخدمات  أثناء معالجة وتوزيع  ارمقد تشارك  قبة 
ا في زيادة وعي منتجي األغذية   الخدمات البيطرية  ساهمتقد  و  . األغذية من أصل حيواني  أيض 

 . حيوانيمن منشأ لغذاء سالمة امشكالت في معالجة  هاوموزعي محضريهاو

 التجارة الدولية سالمة  الدور الرئيسي للخدمات البيطرية في تأمين    : عبور الحدود 

 من منشأ حيواني األغذية    دورا  أساسيا  في تأمين سالمة يلعب األطباء البيطريون ومساعديهم  



ا   التجارة الدولية اآلمنة للحيوانات الحية  سالمة  في ضمان    هاما  تلعب الخدمات البيطرية دور 
ا   وفق  الحيوانية  لمنظمة  والمنتجات  الدولية  البيطرية   تصدركما    . OIEللمعايير  السلطات 
أن الغذاء من أصل حيواني يتوافق مع متطلبات صحة الحيوان  الشهادات الصحية التي تفيد  

اليابسة  ويتضمن    . الغذاءوسالمة   عن  قانون   نماذج)OIE   Code) Terrestrial  منظمةالصادر 
الدولية  ل للتجارة  البيطرية  با لشهادات  والخاصة  التفريخ  وبيض  الحية  من  لحيوانات  غيرها 

 . الحيواني لمنشأا المنتجات ذات 

ألغذية من  الصحية لشهادات  التأكيدات والقد تشارك السلطات المختصة األخرى في تقديم  
 . لتجارة الدوليةمن أجل ا (بسترة منتجات األلبان المثال،على سبيل )أصل حيواني  

 

 سالمة الغذاء   معايير  ❖
 ور الخدمات البيطرية في أنظمة سالمة الغذاءد   •
الصحة العامة من و  يةالحيوان  للصحةبالنسبة  ذات األهمية  المخاطر البيولوجية    مكافحة •

 اللحوم قبل الذبح وبعده خالل فحص
 لحيوانات الحية وإمكانية تتبعهالهوية بإعطاء المبادئ العامة المتعلقة  •
  هالتحقيق إمكانية تتبع للحيوانات الهوية إعطاءتصميم وتنفيذ أنظمة  •
 مضادات الميكروبات مقاومة الخاصة ب OIEبوابة منظمة  •
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