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بة السيارة آما يحظر أيضا نقل الغنم والماعز الحية في حقي. ُيمنع منعا باتا ذبح الغنم والماعز في الخالء أو في المسكن
 .الخاصة

 
 !!بدون ترخيص) الذبح الحالل(ممنوع منعا باتا النحر 

 
في حاالت استثنائية نادرة . فالتخدير يحمي الحيوانات من اآلالم واألوجاع خالل عملية الذبح. يجب أن ُتخدر الذبائح مسبقا

ن األحكام الدينية تحظر حظرا تاما أآل  في هذا الصدد أالشروطإحدى أهم . )النحر(بالذبح دون التخدير يمكن الترخيص 
وُتقدم الطلبات إلى . قبل القيام بالنحر بوقت آاف الخاصة بذلك الطلباتويجب تقديم . لحوم الحيوانات غير المنحورة

 ).مصلحة إدارة الدائرة، مجلس إدارة المدينة أو الحي(المصلحة المحلية المختصة 
 

 !!على الحيوان المخصص للذبح وعلى اللحمممنوع منعا باتا الذبح بدون آشف رسمي 
 

 على الطبيب البيطري الحكومي أو قبل الذبح، حتى لو آان حمل غنم أو ماعز، يجب أن ُيعرض آل حيوان مخصص للذبح
. الكشف الخاص بالذبائح عليهامراقب اللحم في مصلحة الطب البيطري ومصلحة الرقابة على المواد الغذائية المختصة ليتم 

 باللحوم، بالمتاجرةال ُيسمح . صالحية اللحم لالستهالك يجب أن يثبت الطبيب البيطري الحكومي أو مراقب اللحم لذبحبعد ا
 .بما في ذلك لحم الغنم والماعز إال لو تم ذبح الحيوانات في مذبح مرخص أو مسجل

 
الذي يؤدي إلى أمراض مشابهة  لدى البقر") جنون البقر ("BSEمرض هذا في صالح المستهلك تحديدا، لحمايته من 

وتوجد هذه . فالعوامل المسببة لهذا المرض شديدة المقاومة بحيث ال يقضي عليها الطبخ أو التحمير. تصيب الغنم والماعز
تتشكل . العوامل المسببة لمرض جنون البقر في بعض األنسجة لدى البقر والعجول صغيرة السن، وآذلك لدى الغنم والماعز

مواد خطرة و ُتسمى هذه األنسجة "). بريونات("من بروتينات مرضية ") جنون البقر ("BSE المسببة لمرض هذه العوامل
ممنوع منعا باتا أن يأآل اإلنسان من هذه المواد  BSEوآإجراء وقائي لحماية المستهلك من مرض . )SRM(نوعية 

إن المصالح الحكومية في ألمانيا واالتحاد األوروبي ولذلك ف. ، ليس وهي نيئة أو بعد طبخها أو معالجتهاالخطرة النوعية
 ).SRM(تحظر تماما المتاجرة بهذه المواد الخطرة النوعية 

 
مصران (الطحال وجزء معين من األحشاء :  آل من شهرا12األصغر سنا من  لدى الغنم والماعز SRMمن بين الـ 

 ؛)الخصر والمصران اللفائفي
الطحال والدماغ مع المخ والعينين، والنخاع :  آل من شهرا12األآبر سنا من اعز  لدى الغنم والمSRMمن بين الـ 

 ).مصران الخصر والمصران اللفائفي( الشوآي، واللوزتين وجزء معين من األحشاء 
لمصلحة  عند الذبح وصبغها وحصرها، لتنقلها سيارات خاصة تابعة SRMيجب إستبعاد هذه المواد الخطرة النوعية 

 . أجساد الحيواناتالتخلص من
 !! ألف يورو25 آالف و10يمنع القانون المتاجرة بالمواد الخطرة النوعية ويعاقبها بغرامة مالية بين 

 


