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Risks of animal slaughter outside
abattoirs
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مـخـاطـر الـذبـح خـارج املـقـ�صـب

المقدمة
ت�أ�س�س مق�صب ال�شارقة لتقدمي �أرقى اخلدمات يف جمال ذبح ومراقبة احليوانات،
وذلك للحفاظ على �صحة امل�ستهلك وحمايته من العديد من الأمرا�ض امل�شرتكة بني الإن�سان
واحليوان ،والتي ت�صيب الإن�سان من جراء ا�ستهالك حلوم م�صابة �أو ملوثة.
وقد مت توفري جميع ال�شروط ال�صحية ،وعلى �أحدث امل�ستويات ،وذلك حلماية امل�ستهلك
من خالل تقدمي حلوم �سليمة خالية من الأمرا�ض.
وبالرغم من توفر هذه اخلدمات ف�إن بع�ض �أفراد املجتمع ما زال يلج�أ �إىل الذبح خارج
املق�صب من خالل جزارين متجولني ،حيث يتم الذبح بعيد ًا عن الرقابة البيطرية وبطريقة
بدائية �إما يف املنازل �أو يف �أماكن ال تتوفر فيها �أدنى ال�شروط ال�صحية الواجب توافرها
ملمار�سة مثل هذا الن�شاط ،مما يعر�ض اجلمهور لأخطار �صحية ال مربر لها.

مخاطر الذبح خارج المقصب
�إن الذبح خارج املق�صب ينجم عنه �أخطار كثرية و�أهمها:

 .1غياب الفحو�ص البيطرية الالزمة:
�إن الذبح الذي يتم بوا�سطة اجلزارين املتجولني يعر�ض �صحتك و�صحة �أ�سرتك للخطر،
حيث يتم الذبح بعيد ًا عن الرقابة البيطرية ،التي مهمتها �إجراء الفح�ص على احليوان قبل
الذبح وبعده ،للت�أكد من �صحته و�سالمته ،وذلك حفاظ ًا على �صحة �أفراد املجتمع.

 .2عدم تعقيم �أدوات الذبح:
�إن عدم نظافة وتعقيم �أدوات الذبح بالطرق العلمية املتبعة يف املق�صب ي�سبب تلوث اللحوم،
وبالتايل ف�سادها وعدم �صالحيتها لال�ستهالك الآدمي مما يعر�ض �صحة امل�ستهلك للخطر.

وبناء على ما حدث يف ال�سنوات الأخرية من تطور عمراين وح�ضاري يف املجتمعات ،وزيادة
عدد �سكان الكرة الأر�ضية التي ترافقت مع تغيريات بيئية وانت�شار العديد من الأمرا�ض بني
الب�شر واحليوانات ،ف�إن عملية ذبح احليوانات مل تعد عملية �سهلة ،بل �أ�صبحت حتتاج �إىل كادر
فني متخ�ص�ص ،مع توفري املكان املنا�سب الذي يتوفر فيه �أدق ال�شروط ال�صحية والأجهزة
واملعدات املتطورة وذلك لتجنب الأخطار ال�صحية التي تنجم عن الذبح خارج املق�صب.

 .3عدم توفر ال�شروط ال�صحية للموقع:
�إن الذبح يف �أماكن غري خم�ص�صة لهذا الغر�ض يجعل اللحوم عر�ضة للتلوث ولتكاثر
اجلراثيم التي ت�سبب الأمرا�ض املختلفة ،ويعمل على تلوث البيئة.

 .4اجلزارون املتجولون

.6الأمرا�ض احليوانية امل�شرتكة بني الإن�سان واحليوان:

�إن خطر اجلزارين املتجولني يكمن يف الآتي:

هناك العديد من الأمرا�ض امل�شرتكة بني الإن�سان واحليوان ت�صل �إىل �أكرث من مائتي
مر�ض ،وبع�ض هذه الأمرا�ض خطرية جد ًا ،ميكن �أن ت�ؤدي �إىل وفاة الإن�سان� .صحيح �أن
بع�ضها قد يعالج ،ولكن هناك العديد من الأمرا�ض احليوانية التي ال يوجد لها عالج حتى
الآن:

عدم توفر الناحية العلمية واملهارة املوافقتني لل�شروط ال�صحية يف ا�ستخدام �أدوات الذبحوكذلك عملية ذبح و�سلخ احليوان وا�ستخراج �أح�شائه.
 يكون اجلزار بعيد ًا عن الرقابة ال�صحية التي تتطلب منه �أن يكون الئق ًا �صحي ًا وخالي ًا منالأمرا�ض.
 -عدم توفر �شروط النظافة ال�شخ�صية يف ملب�سه وبدنه.

و تنتقل هذه الأمرا�ض عادة �إىل الإن�سان نتيجة عدم التقيد بالذبح داخل املق�صب ،وعدم
�إخ�ضاع احليوانات للرقابة ال�صحية.
ونذكر هنا بع�ض من هذه الأمرا�ض امل�شرتكة على �سبيل املثال ال احل�صر:

 .5خملفات الذبائح:
ال �شك يف �أن املخلفات التي تنتج من عمليات الذبح اخلارجي ت�شكل خطر ًا كبري ًا على �صحة
البيئة وال�صحة العامة ،نتيجة تعفنها� ،إذ ترمى ب�شكل ع�شوائي يف �صناديق القمامة املنت�شرة
يف الأحياء ال�سكنية ،مما ي�ؤدي �إىل انبعاث الروائح الكريهة ،وتكاثر الذباب واحل�شرات
والقوار�ض والقطط والكالب ال�ضالة ،والتي ت�ساهم يف انتقال بع�ض الأمرا�ض اخلطرية �إىل
�أفراد املجتمع.

 -1ال�سل			.
			
 -2الكزاز.
			
-3ال�ساملونيال.
			
-4الربو�سيال.

 -5اجلمرة اخلبيثة.
 -6احلمى القالعية.
 -7الكلب (ال�سعار).
-8احلمى النزفية.

إرشادات صحية

عزيزي امل�ستهلك للمحافظة على �صحتك و�صحة �أفراد �أ�سرتك نرجو االهتمام بهذه
الإر�شادات:
 .1اختيار احليوان ال�سليم املعافى ،ولكي ت�ضمن ذلك عليك �شراء احليوان من �سوق املوا�شي
حيث يخ�ضع هذا ال�سوق للرقابة البيطرية.
 .2حتى حتافظ على �صحتك و�صحة �أ�سرتك ت�أكد من �أن اللحوم التي ت�شرتيها قد مت ذبحها
يف املق�صب ،وذلك من خالل ختم البلدية الذي يظهر على الذبيحة.
 .3لتجنب املخاطر ال�صحية والأمرا�ض اخلطرية عليك بذبح احليوان يف املق�صب حيث
تتوفر فيه كافة ال�شروط ال�صحية والأجهزة احلديثة والرقابة البيطرية على احليوان.
عزيزي امل�ستهلك �إن الذبح خارج املق�صب ،يف العراء �أو يف بيئة غري �صاحلة لهذا
الغر�ض ،قد مت جتاوزه منذ �سنوات طويلة يف املجتمعات املتقدمة ،ويعد مظهر ًا من مظاهر
التخلف ،وهو عمل غري ح�ضاري ال يليق مب�ستوى جمتمعنا .وي�ساهم يف انت�شار الأمرا�ض
اخلطرية �,إ�ضافة �إىل �أنه ي�شوه جمال ونظافة بيئتنا حيث ن�سعى لأن نرتقي لنكون يف م�صاف
املجتمعات احل�ضارية املتقدمة.
عزيزي امل�ستهلك ال يكفي �أن متتنع عن الذبح خارج املق�صب ،ولكن �إ�ضافة �إىل ذلك
عليك واجب التعاون مع ال�سلطات املخت�صة ،والإبالغ عن اجلزارين املتجولني على اخلط
ال�ساخن لبلدية ال�شارقة رقم  993على مدار ال�ساعة.

Introduction

Risks of animal slaughter outside abattoirs
Slaughtering outside the slaughterhouse results in many risks, including:

Sharjah Abattoir was established to provide the best services in the field of animal
slaughter control in order to maintain the health of consumers and protect them
from many common diseases among humans and animals. These diseases are
transmitted to humans by the consumption of infected or contaminated meat.
The Sharjah Abattoir provides safe and disease-free meat through checking all
health conditions at the highest levels in order to protect consumers.
Despite the availability of these services, some community members still resort
to wandering butchers to get their animals slaughtered outside the abattoir. Such
illegal activity puts community at risk, because animals are slaughtered in a
primitive way, whether at home or in places lacking the necessary veterinary
control and health requirements.
With the recent developments of urban and civilized societies, the population
growth across the world and the environmental changes that lead to spread of
many diseases in humans and animals, thus the animal slaughtering process
is no longer an easy task, it needs technical specialists, and should be carried
out in a place where proper health conditions are ensured provided. The
advanced equipments and technology should be adopted in slaughtering in
order to avoid any health hazards caused by the illegal animal slaughter outside
slaughterhouses.

1. Absence of necessary veterinary checks:

Animal-slaughtering by wandering butchers puts your health and your
family’s health at risk, as the slaughter usually happens takes place away
from veterinary control. The veterinary control is carried out by examining
the animal before and after slaughtering to make sure if it is healthy and safe,
with the aim to protect the health of the community members.

2. Non-sterilized slaughter tools:
The lack of cleanliness and
sterilization of slaughter tools
and the scientific methods used
in the abattoir can cause meat
contamination, and thus becomes
unfit for human consumption,
putting consumers' health at risk.

3. Poor health conditions at the site:

slaughtering in places not prepared for this purpose makes the meat more
susceptible for bacteria growth that causes various diseases, and has adverse
effects on the environment.

