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 شكر وعرفان
 

 ألعضاءكما أتقدـ  بجزيؿ الشكر  ،نني عمى إتماـ ىذا البحثاالذي أع الحمد والشكر هلل رب العالميف،
بجزيؿ  وأتقدـتدريسية في معيد التنمية المستدامة الذيف كانوا عونًا لي في مسيرتي العممية، الييئة ال
 جامعة القدس الىتماميا في إعداد كوادر التنمية المستدامة. إلدارةالشكر 

، المساعدةلي الذيف قدموا  وطاقـ مختبر العروب في الخميؿ  الزراعةبالشكر الى وزارة  أتقدـ كما
، والميندسة  الء في مختبر السالمة الغذائية)د.نصر القاضي والميندسة جمانة مناصرةوخاصة الزم

 (.ممحـثروة 
كما ال انسى اف اتقدـ بالشكر والتقدير الى الزمالء في االدارة العامة لمبيطرة  وخاصة مديرىا 

 .)د.اياد العدرة(العاـ
تشجيع إلتماـ عمى مساعدتي وتقديـ النصح والالى كؿ األساتذة الكراـ الذيف عمموا أتقدـ بشكري واخيرًا 

، كما ال يسعني الى اف  اتقدـ بالشكر والعرفاف الى األخ أيوب حشيش زميؿ  ىذا العمؿ المتواضع
 ِنعـ الصديؽ ولو كؿ الشكر والتقدير. الدراسة فكاف ِنعـ الزميؿ و

   
 

 المطيؼ احمد عبدالرحمف عدناف عبد
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 التعريفات

السماف تعني أي طائر داجف وتشمؿ الدجاج والديؾ الرومي والبط واألوز والحماـ و  الدواجن : .1
 .(المواصفة االسترالية النيوزلندية ،4.2.2،2012والدجاج الغيني )

ناث وذكور طيور إذبح  عفدمي والناتجة ىي االجزاء الصالحة لالستيالؾ اآل لحوم الدواجن : .2
 .لية النيوزلندية(المواصفة االسترا ،4.2.2،2012)الدواجف 

محالت صغيرة تعنى ببيع  الدواجف الحية و ذبحيا وبيعيا لممستيمؾ مباشرة وتنتشر في النتافات :  .3
 .المواصفة االسترالية النيوزلندية( ،4.2.2،2012)والمدف  القرى

د معتاد أو العرضي لمموااليشير التموث الميكروبيولوجي إلى الدخوؿ غير  : التموث الميكروبيولوجي .4
المعدية مثؿ البكتيريا أو الخميرة أو العفف أو الفطريات أو الفيروسات أو البريونات أو البروتوزوا أو 

 CAC/RCP,2005). )السموـ والمنتجات الثانوية
( ىي إحدى الكائنات الحية الدقيقة وحيدة  Salmonellaبكتيريا السالمونيال ) يريا السالمونيال: تبك .5

وجد في أمعاء الحيوانات واإلنساف. تنتقؿ مف براز اإلنساف أو الحيواف الخمية مجيرية الحجـ، ت
ساللة ليا  (2300)لسالمونيال أكثر مف يره مف الحيوانات السميمة. تضـ االمصاب إلى اإلنساف أو غ

القدرة عمى إصابة اإلنساف والحيواف، إال أف الشائع منيا كمسبب لممرض محصور عمى عدد مف 
 Enteritidisو  )تسبب حمى التيفوئد(  Salmonella typhimuriumلة السالالت أىميا سال

Salmonella حيث تشكالف تقريبًا نصؼ اإلصابات البشرية بعدوى السالمونيال، والسالالت التي
ُتظير أعراض المرض في الحيوانات يمكف أف تسبب المرض لإلنساف، والعكس 

 EFSA,2010).)صحيح
جـ عف تناوؿ الطعاـ أو مياه الشرب التي تحتوي عمى مواد سامة بما المرض النا التسمم الغذائي : .6

. تبدأ األعراض عادة في غضوف  إلى  2(في ذلؾ البكتيريا والفيروسات ومبيدات اآلفات، أو السمـو
الدليؿ  (ساعات وتشمؿ تشنجات البطف واإلسياؿ والحمى والصداع والغثياف والقيء والضعؼ) 6

 .(2009دة لنظافة األغذية في قطاع تقديـ الطعاـ لمعقود مايو األوروبي لمممارسات الجي
ىي المتطمبات والمعايير الصحية الواجب توفرىا في المسالخ والعامميف بيا مف  الشروط الصحية : .7

 .(Jouve, 2000)نظافة وخالفو
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تجات الغذائية الحيوانات التي يتـ تربيتيا إلنتاج المحوـ أو غيرىا مف المن الحيوانات المعدة لمغذاء: .8
 .(Jetacar،2008.))مثؿ البيض والحميب(

مواد  أوكيميائية  أو و فيزيائيةأىو الغذاء الصحي والذي ال يحتوي عمى مواد حيوية  الغذاء االمن: .9
 .(Jetacar،2008نساف.)حساسية قد تضر بصحة اإل

سياؿ او ىي ما يظير عمى القطيع مف عالمات نتيجة حدوث مرض مثؿ اإلعراض المرضية :األ .10
 .(Jetacar،2008)فقداف الشيية........ الخ. أوالرشح 

11. EFSA: .سمطة سالمة الغذاء األوروبية 
12. Codex Alimentarius :دستور الغذاء العالمي.  
ذبح وفحص وتجييز يتـ فييا منشأة معتمدة ومسجمة مف قبؿ الجيات المعنية  مسمخ الدواجن : .13

 .(Bilgili,2010)الدواجف لالستيالؾ اآلدمي 
 صالح لالستيالؾ البشري طبقًا لممعايير التالية: :صالح لالستيالك البشري .14

المواصفة الفمسطيننية،ـ.ؼ )تـ انتاجو طبقًا لمشروط الصحية الموضحة في ىذه المواصفة -
314/2003.) 

 مالئـ لالستخداـ المقصود. -

ة عمى النحو الذي تقرره و لمعيوب المحددأمراض يستوفي المتطمبات القائمة عمى النتائج بالنسبة لأل -
 الجيات المختصة.

ىو مصطمح يستخدـ لوصؼ السياسات المصممة لحماية الناس مف المخاطر  سالمة المنتجات : .15
 .المرتبطة بآالؼ المنتجات االستيالكية التي يشترونيا ويستخدمونيا كؿ يوـ

عدادىا و/أو تناوليا طبقا ضماف أاّل تتسبب األغذية في اإلضرار بالمستيمؾ عند إ :سالمة األغذية.16
 .(CAC/RCP 1-1969لالستخداـ المقصود منيا)

ىو الذي يحتوي عمى جميع المتطمبات الغذائية اليومية والتي يحتاج ليا جسـ  الغذاء السميم :17.
جيدة والجسد الخالي مف الاإلنساف في جميع مراحؿ حياتو العمرية، فالغذاء يعد الركيزة األساسية لمصحة 

ض، وفي حاالت كثيرة يكوف الطعاـ مصدرًا إلصابة اإلنساف باألمراض المختمفة، عندما يحتوي األمرا
 (.2011)الجساس، .عمى الجراثيـ والبكتيريا المختمفة، لذلؾ يجب االىتماـ بقيمة الطعاـ الغذائية
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 -قائمة االختصارات:

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analytical Profile Index   API 
Center for Disease Control and Prevention CDC  
Food and Agriculture Organisation FAO 
Good Hygiene Practice  GHP  
Hazards Analysis Critical Control Points HACCP 
World Health Organisation WHO 
Xylose lysine Desoxycholate Agar XLD 
EUROPEAN FOOD SAFTEY AUTHURITY EFSA 
USDA Food Safety Inspection Service USDA-FSIS 
international food standerds Codex alimantrious 
CODEX ALIMENTARIUS   CAC 
Recommendations OF consumer practices RCP 
polymerase chain reaction PCR 
The World Organisation for Animal Health OIE 
Good manufacturing practices GMP 
 ـ.ؼ المواصفة الفمسطينية
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 الممخص:
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى تطبيؽ الشروط الصحية وأثرىا عمى المنتجات في مسالخ 

(، آخذًا في االعتبار تقييـ جودة وصحة لحوـ الدواجف 2019-2018الدواجف بالمحافظات الشمالية)
اجف في المحافظات الشمالية وتقييـ الوضع الصحي والبنية التحتية ودرجة التزاـ المنتجة في مسالخ الدو 
المنياج الوصفي  قاـ الباحث بإتباع فقد، لشروط الصحية والمعايير العالميةىذه المسالخ بتطبيؽ ا

  .التجريبيو 
المرخصة و ُأجريت الدراسة في المحافظات الشمالية وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع مسالخ الدواجف  

حيث  حاصمة عمى إذف تشغيؿ مف وزارة الزراعةالقتصاد الوطني و إلالتي تحمؿ ترخيصا مف وزارة ا
 مسالخ دواجف ومسمخ واحد حبش(. 5مسالخ )  (6عددىا )كاف 

 عينة مف الدجاج الالحـ (30) أخذتمثمت عينة الدراسة بأخذ عينات مف منتجات الدواجف حيث تـ  
 25و عينة 149تـ رفض عينة واحدة وبالتالي بقي  و( مسالخ، 5أصؿ )مف كؿ مسمخ دواجف مف 

تصميـ استبانة مقابمة تـ  إلىباالضافة  ،الفحوصات المخبرية إلجراء الوحيد حبشمخ العينة مف مس
 .المدراء التنفيذيف لتمؾ المسالخ مع إجراؤىا

ـ التكرارات  النسبية واستخداـ ستخداا، وتـ سة بدرجة عالية مف الصدؽ والثباتتمتعت استبانات الدرا
ومصفوفة  (One sample T Test )المتوسطات الحسابية ومقاييس النزعة المركزية وأختبارات 

 (One way analysis of variance)واختبار التبايف األحادي (Pearson Correlation)بيرسوف
 لإلجابة عمى أسئمة وفرضيات الدراسة.وذلؾ 

 ؽ الشروط الصحية وأثرىا عمى سالمة المنتجات في مسالخ الدواجفتطبي فة بأأظيرت الدراس
ف نسبة التطابؽ لمعينات المفحوصة قد أبكانت بدرجة كبيرة حيث تبيف بالمحافظات الشمالية المرخصة 

عينة  (174)عينة مف أصؿ  (172)( لمدرجة الكمية حيث بمغ مجموع العينات المطابقة 98.9بمغت )
 %( فقط مف عينات الدجاج في المسمخ األوؿ. 1.1سبة تموث مقدارىا )وىذا يشير إلى وجود ن

عػػػػػػػدـ وجػػػػػػػود فروقػػػػػػػات فػػػػػػػي إجابػػػػػػػات المبحػػػػػػػوثيف حػػػػػػػوؿ مػػػػػػػدى تطبيػػػػػػػؽ الشػػػػػػػروط  أظيػػػػػػػرت الدراسػػػػػػػة
الصػػػػػػػػحية وأثرىػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى سػػػػػػػػالمة المنتجػػػػػػػػات فػػػػػػػػي مسػػػػػػػػالخ الػػػػػػػػدواجف بالمحافظػػػػػػػػات الشػػػػػػػػمالية تعػػػػػػػػزى 

 .سنوات الخبرة( ،الدواـ ،العمميالمؤىؿ  ،الوظيفة ،) موقع المسمخالضابطةلممتغيرات 

 مدى تطبيؽ الشروط الصحية وجود عالقة  عكسية  غير دالة  إحصائيًا بيف محور أظيرت الدراسة
 الخاصة بالمسمخ والمنتج والعامميف( في مسالخ الدواجف ومحور )تموث منتجاتيا ببكتيريا السالمونيال(. 

وفحصػػيا بشػػكؿ دوري ومسػػتمر العينػػات وضػػع برنػػامج مخصػػص لسػػحب  ومػػف أىػػـ توصػػيات الدراسػػة
و العمػػؿ عمػػى تطػػوير أنظمػػة الرقابػػة الذاتيػػة فػػي بحيػػث يضػػمف سػػالمة منتجػػات المسػػالخ قبػػؿ تسػػويقيا، 

لتحقيػػػػػؽ المنتػػػػػوج النيػػػػػائي السػػػػػميـ ونظػػػػػاـ ف خػػػػػالؿ اعتمػػػػػاد الممارسػػػػػات الصػػػػػحية مسػػػػػالخ الػػػػػدواجف مػػػػػ



 ر
 

مؿ عمػى زيػادة المسػالخ المرخصػة و تطوير نظاـ ترخيص المؤسسات الغذائية والع (HACCPالياسب)
متخصصػة لمعرفػة جػراء دراسػات تشػجيع البحػث العممػي وذلػؾ بتوجيػو طػالب الجامعػات إلفي الػوطف و 

 .مدى تموث منتجات الدواجف في  المسالخ والنتافات غير المرخصة
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The extent of application of sanitary and hygenic conditions and their 

impact on products in poultry slaughterhouses in northern governorates 

Prepred by: Abedelrhman Ahmad 

Supervisor:Dr.Mansour Garabeh 

 

Abstract: 

 

This study aims to investigate the extent to which health conditions and hygienic standards 

affect products in poultry slaughterhouses in the Northern Governorates (2018-2019). 

Taking into consideration the quality and health of poultry meat produced in poultry 

slaughterhouses in the northern governorates, hygienic condition and international 

standards as the researcher follows the experimental descriptive curriculum. 

The study is carried out in the northern governorates, and is composed of all poultry 

slaughterhouses licensed by the Ministry of National Economy and by the Ministry of 

Agriculture whose number is (6) slaughterhouses. 

The sample of the study consists of taking samples of poultry products, where (30) samples 

of broiler chickens were taken from (5) slaughters  and one was rejected, while (149) and 

(25) samples of Turkey slaughterhouses were left for laboratory tests. In addition to that, 

the researcher designed  interviews with the executive directors of these slaughterhouses to 

fill a predesigned questionnaire. 

The questionnaire is used with a high degree of reliability and consistency. Relative 

frequencies, the use of arithmetical averages, central tendency measures, One sample T 

Test, Pearson Correlation, and one way ANOVA test were used to answer the study 

questions and hypotheses. 

Results showed that the application of health conditions and their effect on the safety of the 

products in the licensed poultry slaughterhouses in the northern governorates was very 

high. It was found that the match ratio of the samples examined reached (98.9) for the total 

score, where the total number of samples corresponded to (172) samples out of (174) 

samples, pointing out that (1.1%) of chicken samples were contaminated in the first 

slaughterhouse. 

The study showed that there were no differences in respondents' answers to the extent of 

applying health conditions and their effects on the safety of products in poultry 

slaughterhouses in northern governorates due to demographic variables (slaughterhouse 

location, job, education, duration, years of experience). 

Moreover, a statistically significant inverse relationship was approved between the extent 

of applying the hygienic conditions of the slaughterhouse, the producer and the workers in 

poultry slaughterhouses and the axis of contamination of their products with salmonella 

bacteria. 

One of the most important recommendations of this study is to develop a program for 

sampling and testing periodically and continuously to ensure the safety of slaughterhouse 

products before marketing them, and to develop self-control systems in poultry 

slaughterhouses by adopting health practices to achieve the final end product and HACCP 

system, and to improve the system of issuing a license for the food companies and to 

increase the number  of officially licensed slaughterhouses and encourage scientific 

research by directing university students to conduct specialized studies to find out the 

extent of contamination of poultry products in the unlicensed slaughterhouses and 

unlicensed local natafat shops. 
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 الفصل األول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . اإلطار العام لمدراسة1    
 

 

 المقـدمـة -1.1

محوظػػًا كونػػو المسػػؤوؿ عػػف إنتػػاج لحػػوـ الػػدواجف تشػػيد صػػناعة الػػدواجف عمػػى المسػػتوى العػػالمي تقػػدما م
وبػػػيض المائػػػدة وبػػػيض التفػػػريخ، وأصػػػبحت تربيتيػػػا بالغػػػة األىميػػػة مػػػف ناحيػػػة مسػػػاىمتيا فػػػي النشػػػاط 
االقتصػػادي واإلنتػػاجي والتجػػاري، أو مػػف ناحيػػة أىميتيػػا فػػي سياسػػات تػػأميف الغػػذاء وبخاصػػة البػػروتيف 

ت الميمػػة والكبيػػرة فػػي مجػػاؿ تنميػػة الثػػروة الحيوانيػػة وتعتبػػر صػػناعة الػػدواجف مػػف الصػػناعا .الحيػػواني
 وتوفير فرص العمؿ.

قتصػػػاد كبيػػػر فػػػي اإل أثػػػريعػػػد قطػػػاع صػػػناعة الػػػدواجف مػػػف القطاعػػػات الواعػػػدة فػػػي فمسػػػطيف والتػػػي ليػػػا 
واحتػػواء لحػػـو  ,عتبػػارات صػػحيةكبيػػر إل اجف ومنتجاتيػػا منتشػػر بشػػكؿٍ الفمسػػطيني كمػػا أف اسػػتيالؾ الػػدو 

تحتوي عمى الدىوف المتحولة والتػي تسػاىـ  وتيف وقمة الدىوف كما أف لحـو الدجاج الالدواجف عمى البر 
قتصػادية فػي األغناـ، كما تدخؿ االعتبػارات اإلفي أمراض القمب والتي تكوف مرتفعة في لحوـ األبقار و 

زي تفضػػيؿ المسػػتيمؾ ليػػذه المحػػوـ حيػػث أف أسػػعارىا فػػي متنػػاوؿ اليػػد ألغمػػب المسػػتيمكيف)الجياز المركػػ
 (.2010لالحصاء الفمسطيني، 

كانػػت تمتػػـز  وخاصػػًة إذافػػي الحفػػاظ عمػػى سػػالمة المنتجػػات  ميمػػاً  شػػكؿ وجػػود المسػػالخ الحديثػػة عػػامالً 
المنتجػػػات صػػالحة لالسػػػتيالؾ اآلدمػػػي  أفّ بالعمػػؿ تحػػػت الشػػروط الصػػػحية والمعػػػايير العالميػػة لضػػػماف 

 لة مف خالؿ الغذاء إلى المستيمكيف.وتخمو مف أي مموثات قد تتسبب في انتقاؿ األمراض المنقو 
عالميًا أف تناوؿ واستيالؾ لحـ الدجاج ىو أحد المصػادر الرئيسػية لمبكتريػا المسػببة  عارؼ عميومف المت

ذبح بػػيقومػػوف الػػذيف بػػأف ىنالػػؾ بعػػض تجػػار الػػدواجف  األغذيػػة ، خاصػػةً  لألمػػراض المنقولػػة عػػف طريػػؽِ 
ممػا يميػد الطريػؽ لمبكتيريػا الضػارة لتمويػث لحػـ الػدجاج. الدجاج في نتافات صغيرة دوف نظافػة جيػدة ، 

لذلؾ فإف البكتيريا سواء كانت مسببة لألمراض أو غير ممرضة موجودة بشكؿ عاـ عمى الػدجاج الخػاـ 
فالمموثػات تنتقػؿ إلػى لحػـو الػدواجف إمػا مػف خػالؿ الطيػور  أو غير المطيو مثؿ أي طعاـ قابػؿ لمتمػؼ.

قد تنتقػؿ إلػى المسػتيمؾ  بأمراضٍ  أو مصابةً  مف المزارع والتي قد تكوف حاممةً  ة القادمة إلى المسمخالحيّ 
عمميػات اإلنتػاج داخػؿ بيئػة مف خالؿ التمػوث بالمموثػات خػالؿ التعامػؿ مػع الطيػور المذبوحػة خػالؿ  أو

ومػػف خػػالؿ اإلدارة السػػميمة وااللتػػزاـ بالتعميمػػات والشػػروط الصػػحية فػػي المسػػالخ سػػيؤدي ذلػػؾ  .المسػػمخ
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الحػػد األدنػػى خػػالؿ عمميػػات اإلنتػػاج وبالتػػالي إنتػػاج لحػػـو دواجػػف  إلػػىانخفػػاض نسػػبة التمػػوث  إلػػى اً حتمػػ
 ذات جودة عالية تناؿ رضا المستيمكيف

(.14/11/2018edacsses.http://www.fao.org/3/i3531e/i3531e.pdf ). 
  

إلى التعرؼ عمى مدى تطبيؽ الشروط الصحية وأثرىا عمى سالمة المنتجات في  الدراسة وىدفت
مدى تطبيؽ الشروط الصحية وأثرىا عمى ات الشمالية مف خالؿ دراسة مسالخ الدواجف بالمحافظ
ف مجتمع الدراسة وتكوّ   (،2019-2018) الخ الدواجف بالمحافظات الشماليةسالمة المنتجات في مس

قتصاد الوطني والحاصمة عمى مف وزارة اإل واجف المرخصة و التي تحمؿ ترخيصاً مف جميع مسالخ الد
 مسالخ دواجف ومسمخ واحد حبش(. 5( مسالخ ) 6إذف تشغيؿ مف وزارة الزراعة حيث كاف عددىا )

( عينة مف الدجاج الالحـ 30تمثمت عينة الدراسة بأخذ عينات مف منتجات الدواجف حيث تـ اخذ ) 
عينة  25وعينة  149( مسالخ، تـ رفض عينة واحدة وبالتالي بقي 5جف مف أصؿ )مف كؿ مسمخ دوا

لى تصميـ استبانة مقابمة تـ إجراؤىا إضافة جراء الفحوصات المخبرية، باإلمف مسمخ الحبش الوحيد إل
 مع المدراء التنفيذيف لتمؾ المسالخ.
نػػػو ال يوجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة أب سػػػة تػػػـ تنػػػاوؿ الفرضػػػية التػػػي تشػػػيرولتحقيػػػؽ اليػػػدؼ المنشػػػود مػػػف الدرا

بػػػيف متوسػػػطات اسػػػتجابات العينػػػة حػػػوؿ مػػػدى تطبيػػػؽ  ( α≤0.05 ) إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة
الشػػروط الصػػحية وأثرىػػا عمػػى سػػالمة المنتجػػات فػػي مسػػالخ الػػدواجف تعػػزى لممتغيػػرات الضػػابطة) موقػػع 

نػػػو ال توجػػػد أة التػػػي تػػػنص عمػػػى الخبػػػرة(، والفرضػػػيالمسػػػمخ، الوظيفػػػة، المؤىػػػؿ العممػػػي، الػػػدواـ، سػػػنوات 
بػػيف تمػػوث منتجػػات المسػػالخ ببكتيريػػا   (α ≤ 0.05) عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة

السػػػالمونيال وبػػػيف مػػػدى تطبيػػػؽ الشػػػروط الصػػػحية) الخاصػػػة بالمسػػػمخ والمنػػػتج والعػػػامميف( فػػػي مسػػػالخ 
 .الدواجف

الفصػؿ الثػاني تنػاوؿ  و ,طػار العػاـ لمدراسػةوؿ اإلاسة ستة فصوؿ حيث اشػتمؿ الفصػؿ األتضمنت الدر 
فػي حػيف اشػتمؿ الفصػؿ الثالػث عمػى منيجيػة  ،نظريػة معمقػة لإلطػار النظػري والدراسػات السػابقة دراسةً 

جراءاتيػػػا،  ا وفػػػي الفصػػػؿ الخػػػامس توصػػػؿ اشػػػتمؿ الفصػػػؿ الرابػػػع نتػػػائج الدراسػػػة ومناقشػػػتي والدراسػػػة واا
خيػػػرًا اشػػػتمؿ الفصػػػؿ السػػػادس عمػػػى تنظػػػيـ المراجػػػع أو  ,لػػػى االسػػػتنتاجات والتوصػػػيات اليامػػػةإالباحػػػث 

 والمالحؽ وفؽ ما وردت في متف الرسالة. 
 تناوليػػػػػػػػػػػػػػػا مواصػػػػػػػػػػػػػػػفة ىيئػػػػػػػػػػػػػػػة الدسػػػػػػػػػػػػػػػتور الغػػػػػػػػػػػػػػػذائي رقػػػػػػػػػػػػػػػـ  تػػػػػػػػػػػػػػػـ ىػػػػػػػػػػػػػػػـ المراجػػػػػػػػػػػػػػػع التػػػػػػػػػػػػػػػيأومػػػػػػػػػػػػػػػف 

(.CAC/RCP,2005 )   عبػػػػػػػػػػد )الخاصػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي مدونػػػػػػػػػػة الممارسػػػػػػػػػػات الصػػػػػػػػػػحية لمحػػػػػػػػػػـو ودراسػػػػػػػػػػة
  (.R.2013.Swayne, D. E., & Glisson, J  ودراسة ) (2018 الرحمف خميفة 

http://www.fao.org/3/i3531e/i3531e.pdf
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األطبػػاء البيطػػرييف (وقػػد واجػػو الباحػػث بعػػض المشػػاكؿ والمعيقػػات كصػػعوبة التواصػػؿ مػػع ذوي العالقػػة 
أدوات الفحػص لممختبػر  لى صعوبة توفيرِ إإلضافة عمميـ الميمية با لطبيعةِ  المشرفيف( في المسالخ نظراً 

 المركزي الجراء الفحوصات الالزمة لمسالمونيال.
 

 مشكمـة الدراسـة  -2.1

"مدى تطبيؽ الشروط الصحية وأثرىا عمى سالمة المنتجات في  تتمخص مشكمة الدراسة في
 (.2019-2018) مسالخ الدواجف بالمحافظات الشمالية"

 
 أىميـة الدراسـة -3.1

 -:مّما يميتنبع أىمية الدراسة 

ى استيالؾ لحـو الدواجف لعدة غمب المواطنيف عمأطاع الدواجف في فمسطيف و اعتماد أىمية ق
 خر اقتصادي بيدؼ التوفير .آلوبعضيا ا منيا ما ىو صحيّ  أسبابٍ 

نتشار إفي التقميؿ مف  ميماً  ة عامالً نشاء المسالخ الحديثة والممتزمة بالشروط الصحيّ إيعد  .1
 أمراض الدواجف مف خالؿ التطبيؽ الصاـر ألنظمة األمف الحيوي في مرافؽ المسالخ.

 صحي   د بشكؿٍ د والدجاج المجمّ سالخ الجيدة توفير الدجاج الالحـ الطازج المبرّ تضمف الم .2
 ومناسب.

المنقولة مف خالؿ الغذاء الحيواني  يقمؿ التزاـ المسالخ بتطبيؽ الشروط الصحية مف األمراضِ  .3
 المنشأ.

ر مف يحافظ وجود المسالخ المطبقة لمشروط الصحية والمعايير العالمية عمى البيئة مف الكثي .4
 المموثات مف روائح كريية ،مخمفات عمميات الذبح ،انتشار الحشرات وغيرىا. 

لممدف والقرى مف خالؿ تنظيـ عمميات  حضاريةً  يعطي التزاـ المسالخ بالشروط الصحية صورةً  .5
 والعمؿ عمى التقميؿ مف ظاىرة الذبح العشوائي داخؿ النتافات. الذبحِ 

 
 
 
 
 


