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ت�صدير
ينبغي لأنظمة الإنتاج يف قطاع الألبان يف �شتى �أنحاء العامل �أن تتمكن من اجلمع بني الربحية وامل�سئولية جتاه
حماية �صحة الإن�سان واحليوان ورعاية احليوان وحماية البيئة ،وب�صفتهم املنتج الرئي�سي يف �سل�سلة الإمداد،
يجب �أن يح�صل مزارعو قطاع الألبان على الفر�صة لإ�ضافة قيمة �إىل منتجاتهم من خالل تطبيق �أ�ساليب �إنتاج
تلبي متطلبات العمليات الإنتاجية والعمالء.
ويهدف هذا الدليل �إىل تقدمي الإر�شادات الوقائية ملزارعي قطاع الألبان عن كيفية حتقيق تلك الأهداف
يف مزارعهم.
مت �إعداد دليل املمار�سات الزراعية اجليدة يف قطاع الألبان ب�صورة عملية خماطب ًا مزارعي قطاع الألبان
لقد ّ
املنوطني ب�إنتاج احلليب من �أي ف�صيلة مدرة للألبان ،وي�ساعد تطبيقه يف دعم �إنتاج وت�سويق منتجات �ألبان �آمنة
وم�ضمونة اجلودة ،ويركز هذا الدليل على العالقة بني �سالمة امل�ستهلك والإدارة البيئية واالجتماعية واالقت�صادية
على م�ستوى املزرعة.
ويحتوي هذا الدليل على العديد من املمار�سات الفردية التي ت�ساهم �إجما ًال يف ممار�سة زراعية جيدة يف قطاع
الألبان ،وتغطي اجلوانب الرئي�سية ل�صحة احليوانات النظافة ال�شخ�صية يف احللب والتغذية والرعاية والإدارة
البيئية واالقت�صادية واالجتماعية.
وهذه املمار�سات م�ستقاة من اخلطوط التوجيهية لأف�ضل املمار�سات وبرامج �ضمان اجلودة القائمة على
م�ستوى العامل ،ولهذا فقد تتباين املمار�سات الفردية يف �إمكانية تطبيقها على مناطق �إنتاج الألبان املختلفة،
وال يوجد �أي �إلزام قانوين يف تطبيقها ،ونن�صح القراء باختيار وتطبيق اخلطوط التوجيهية التي تنطبق على
و�ضعهم اخلا�ص.
وبذلك ،يهدف هذا الدليل �إىل تقدمي �إطار عمل حقيقي لتطوير برامج �ضمان اجلودة يف قطاع الألبان على
م�ستوى العامل ،و�إتاحة الفر�صة �أمام كل دولة وكذا �أمام مزارعي قطاع الألبان لو�ضع الربامج التي تتنا�سب مع
احتياجاتهم اخلا�صة.

بيان الر�سالة

طرح دليل املمار�سات الزراعية اجليدة يف قطاع الألبان ب�شكل عملي يرتكز على املزارع وميكن تطبيقه عاملياً،
ليغطي �أهم اجلوانب الرئي�سية يف �إدارة مزارع قطاع الألبان مبا فيها� :صحة احليوان ،النظافة ال�شخ�صية يف احللب،
تغذية احليوان ،رعاية احليوان ،البيئة والإدارة االقت�صادية واالجتماعية.

هيلني دورنوم

رئي�سة
جمموعة م�رشوع احتاد الدويل ملنتجات
الألبان ومنظمة الأغذية والزراعة املنبثقة
عن اللجنة الدائمة لإدارة املزارع باحتاد
الدويل ملنتجات الألبان

بريهي ج .تيكوال

مدير
ق�سم الإنتاج احليواين و�صحة احليوان
مبنظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة
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�شكر وتقدير
هذا الدليل اجلديد يعترب مبثابة حتديث للطبعة الأوىل التي ن�رشها فريق عمل احتاد الدويل ملنتجات الألبان
ومنظمة الأغذية والزراعة عن املمار�سات الزراعية اجليدة يف قطاع الألبان يف .2004
وكانت جمموعة م�رشوع احتاد الدويل ملنتجات الألبان ومنظمة الأغذية والزراعة املنبثقة عن اللجنة الدائمة
لإدارة املزارع باحتاد الدويل ملنتجات الألبان تت�ضمن اخلرباء التالني :هيلني دورنوم (�أ�سرتاليا)  -رئي�سة،
ريجيان بو�شار (كندا) ،جود كابر (�أمريكا) ،ج� .إريك هيلرتون (نيوزيلندا) ،ديفيد هومر (بريطانيا)� ،إيريني
فراجكياداكي (�أملانيا) ،جيمي جونكر (�أمريكا)� ،شرييل ماكريندل (جنوب �أفريقيا) ،ماري ناتا�شا (فرن�سا)،
مار�سني بريدل (الدمنارك) ،م� .أ� .صديقي (الهند)� ،أوالف ثيمه (الفاو) ويوجن �سوك �سون (كوريا) ،وحظيت املجموعة
�أي�ض ًا مب�ساندة خرباء �آخرين من احتاد الدويل ملنتجات الألبان الذي قدموا م�ساهمة فاعلة يف هذا العمل� :إليزابيث
بريي (بريطانيا)� ،أوليفر كريف (فرن�سا) ،روبني كوندرون (�أ�سرتاليا)� ،إليزابيث �إلرا�رش فيندل (املنظمة العاملية
ل�صحة احليوان) ،هام جون�ساجن (كوريا) ،موهان ناجمو�شي (الهند) ،دانيل �شول (كندا) ،يورج �سايفرت (احتاد
الدويل ملنتجات الألبان) ،رافال �أرتور �ستا�شورا (بولندا) وفن�سنت ترينر (جنوب �أفريقيا).
�شكر خا�ص لهيلني دورنوم (�أ�سرتاليا) والتي �ساعدها روبرت جرينول (�أ�سرتاليا) يف جمع املعلومات يف م�ستند
مرتابط ومتكامل ،وال�شكر مو�صول �أي�ض ًا لبيري دويل من احتاد الدويل ملنتجات الألبان بكندا وتيريي جي�سالين
من احتاد الدويل ملنتجات الألبان بفرن�سا على حر�صهم على ترجمة امل�ستند من الإجنليزية �إىل الفرن�سية و�أي�ض ًا
لبيدرو فالنتني جامازو من مكتب احتاد الدويل ملنتجات الألبان ب�إ�سبانيا لتويل م�سئولية الرتجمة �إىل الإ�سبانية،
بينما توىل ق�سم الإنتاج احليواين و�صحة احليوان التابع ملنظمة الأغذية والزراعة الإ�رشاف على الرتجمة �إىل بقية
اللغات الر�سمية للمنظمة و�إ�صدار ون�رش هذا الدليل.

1

مقدمة
الأ�سا�سيات يف املمار�سات الزراعية اجليدة
�إن الممار�سة الزراعية الجيدة بالن�سبة لمزارعي قطاع الألبان تقت�ضي تنفيذ ممار�سات �سليمة ورا�سخة في مزارع
الألبان  -وت�سمى تلك الممار�سات �إجما ًال بالممار�سة الزراعية الجيدة في قطاع الألبان.
تلك الممار�سات يجب �أن ت�ضمن �أن يكون الحليب ومنتجات الألبان الم�صنعة �آمنة و�صالحة لال�ستخدام
المق�صود منها ،و�أن ت�ضمن �أي�ض ًا �أن تكون مزرعة الألبان �صالحة كم�شروع وقادرة على ال�صمود في الم�ستقبل من
الناحية االقت�صادية واالجتماعية والبيئية.
والأهم من ذلك كله هو �أن مزارعي قطاع الألبان يعملون في مجال �إنتاج �أغذية لال�ستهالك الب�شري ،لذا ال بد
�أن يكونوا واثقين من �سالمة وجودة الحليب الذي ينتجونه ،و�أن تدعم الممار�سة الزراعية الجيدة في قطاع الألبان
�إنتاج �ألبان ير�ضي �أعلى تطلعات الم�ستهلكين و�صناعة الأغذية.
و�إن �إطار العمل الدولي ل�ضمان �سالمة ومالءمة الألبان ومنتجاتها مو�ضح �ضمن "قواعد الممار�سة الدولية المقترحة
من الد�ستور الغذائي (كودك�س)  -المبادئ العامة لنظافة الغذاء" ) 1(CAC/RCP 1- 1969, Rev. 4, 2003بجانب مدونة
قواعد الممار�سة ال�صحية للألبان ومنتجاتها ) ،2(CAC/RCP 57-2004وهذا الدليل ي�ستقي من هاتين الوثيقتين
المبادئ المتعلقة ب�إنتاج الألبان في المزارع ،وا�ضع ًا بعين االعتبار �أن مزارعي قطاع الألبان جزء ال يتجز�أ من �سل�سلة
�إنتاج ومعالجة منتجات الألبان ،و�أن كل �أطراف تلك ال�سل�سلة  -من مزارعين وموردين وحاملين وناقلين وم�صنعين
لمنتجات الألبان والأغذية وموزعين وبائعين وم�ستهلكين  -يجب �أن يكونوا جزءاً من منظومة �إدارية متكاملة ل�سالمة
الغذاء و�ضمان الجودة ،ويمكن للمزارعين �أن يلعبوا دورهم من خالل الحر�ص على تطبيق الممار�سات الزراعية الجيدة
لقطاع الألبان على م�ستوى المزرعة.
كما �أن الممار�سات الزراعية الجيدة في قطاع الألبان ت�ضمن �إنتاج الحليب من حيوانات تتمتع ب�صحة جيدة
وب�أ�سلوب قادر على اال�ستمرارية ويتحلى بالم�سئولية تجاه رعاية الحيوان والجوانب االجتماعية واالقت�صادية
والبيئية ،ولهذا ف�إن تطبيق الممار�سات الزراعية الجيدة في قطاع الألبان يعتبر بمثابة و�سيلة جيدة لإدارة
المخاطر لم�ستقبل م�شروع مزرعة الألبان على المدى الق�صير والطويل ،وهذا الدليل ي�شجع مزارعي قطاع الألبان
على تبني ممار�سات "ا�ستباقية" وقائية بد ًال من االنتظار حتى وقوع الم�شاكل.
خال�صة القول ،يطرح هذا الدليل تفا�صيل الممار�سات الزراعية الجيدة لمزارعي قطاع الألبان ،م�ؤكداً على
�ضرورة �إنتاج منتجات �ألبان �آمنة وم�ضمونة الجودة ب�أ�سلوب قادر على اال�ستمرارية ،يراعي م�ستقبل قطاع الألبان
على الأ�صعدة المحلية والوطنية والدولية.

 1قواعد املمار�سات الدولية املقرتحة  -املبادئ العامة لنظافة الغذاء ،CAC/RCP 1 – 1969 ،متوفر على www.codexalimentarius.net
 2قواعد املمار�سات ال�صحية للألبان ومنتجاتها ،CAC/RCP 57 - 2004 ،متوفر على www.codexalimentarius.net
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نبذة عن هذا الدليل

طبقت العديد من دول و�شركات/جمعيات قطاع الألبان برامج ل�ضمان الجودة وال�سالمة في المزارع تهدف �إلى �ضمان
�سالمة وجودة منتجاتها.
والهدف من هذه الوثيقة هو تقديم دليل مرتكز على المزارع لمجموعة من الممار�سات القابلة للتطبيق في �شتى
�أنظمة مزارع الألبان الم�ستخدمة حول العالم ،والمنهج المتبع في هذا الدليل هو:
�z zإلقاء ال�ضوء على الجوانب الهامة التي يجب �إدارتها ب�شكل ا�ستباقي في مزارع الألبان؛
z zتحديد النتائج المرجوة من التعامل مع كل من هذه الجوانب؛
z zتحديد الممار�سات الجيدة المتعلقة بالمخاطر الحرجة؛
z zتقديم �أمثلة لمعايير الرقابة التي يجب تطبيقها لتحقيق الأهداف.
تم �إعداد هذا الدليل ليكون مرجع ًا لمزارعي قطاع الألبان ،ي�ستخدمونه �أو يطبقونه بالأ�سلوب الذي
ولقد ّ
يتما�شى مع نظام مزارعهم ،بحيث يكون التركيز من�صب ًا على النتائج المرجوة ولي�س على �أفعال/عمليات محددة
مو�صوفة ،ولي�س للدليل �أي اعتبار قانوني وال يبطل اللوائح وال�شروط الوطنية �أو الدولية.

الغر�ض والنطاق

الهدف التوجيهي من الممار�سة الزراعية الجيدة في قطاع الألبان هو �ضرورة �إنتاج �ألبان �آمنة وعالية الجودة من
حيوانات �صحية متعافية با�ستخدام ممار�سات �إدارية م�ستدامة من ناحية رعاية الحيوان والجوانب االجتماعية
واالقت�صادية والبيئية.
ولتحقيق هذا الغر�ض ،يتعين على مزارعي قطاع الألبان تطبيق الممار�سة الجيدة في الجوانب التالية:
�z zصحة الحيوان؛
z zالنظافة ال�شخ�صية في الحلب؛
z zالتغذية (العلف والماء)؛
z zرعاية الحيوان؛
z zالبيئة؛
z zالإدارة االجتماعية واالقت�صادية.
وي�سرد هذا الدليل الممار�سات الزراعية الجيدة في قطاع الألبان في كل من هذه الفئات ،كما يقترح المعايير
التي يمكن تطبيقها لتحقيق النتائج المرجوة.

املراجع الأخرى ذات ال�صلة

�أثناء �إعداد هذا الدليل ،تمت اال�ستعانة بعدد من الم�صادر؛ بما فيها الإ�صدارات الدولية من مدونة الد�ستور الغذائي
) (Codex Alimentariusومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة واتحاد الدولي لمنتجات الألبان والمنظمة
العالمية ل�صحة الحيوان ومبادرة الزراعة الم�ستدامة وكذلك عدد من برامج الرقابة داخل المزارع من عدد من الدول.
وجدير بالذكر� ،أنه يجب عند �إعداد الخطوط التوجيهية للممار�سة الزراعية الجيدة في قطاع الألبان (�أو
برامج �ضمان الجودة داخل المزارع) لكي تكون منا�سبة لأفراد �أو �شركات �أو دول بعينها ،ال بد من الرجوع
للوثائق التالية:
z zالد�ستور الغذائي :نظافة الغذاء  -الن�صو�ص الأ�سا�سية (الطبعة الرابعة).3
z zالد�ستور الغذائي :قواعد الممار�سات الدولية المقترحة  -المبادئ العامة لنظافة الغذاء .3 CAC/RCP 1 – 1969
z zالد�ستور الغذائي :قواعد الممار�سات ال�صحية للألبان ومنتجاتها .3CAC/RCP 57 - 2004

مقدمة

z
z

z
z

3

zالد�ستور الغذائي :قواعد الممار�سة في التغذية الجيدة للحيوانات .3CAC/RCP 54-2004
zمنظمة الأغذية والزراعة� :أنظمة �سالمة وجودة الغذاء  -دليل تدريبي عن نظافة الغذاء ونظام تحليل المخاطر
ونقطة الرقابة الحرجة (.4)1998
zالمنظمة العالمية ل�صحة الحيوان :ميثاق �صحة حيوانات المراعي.5
6
zمنتدى مبادرة الزراعة الم�ستدامة :مبادئ وممار�سات الزراعة الم�ستدامة في قطاع الألبان (. )2009

كيفية طرح هذه اخلطوط التوجيهية

�سيتم عر�ض الخطوط التوجيهية ب�صيغتين:
1.عر�ض املمار�سات الزراعية اجليدة يف قطاع الألبان واملعايري املقرتحة يف �صورة جداول لكل جانب من
اجلوانب الرئي�سية� :صحة احليوان ،النظافة ال�شخ�صية يف احللب ،تغذية احليوان ،رعاية احليوان ،البيئة،
والإدارة االجتماعية واالقت�صادية.
2.تقدمي �صحائف معلومات م�ستقلة لكل جانب من هذه اجلوانب لعر�ض مزيد من التفا�صيل عن كيفية
تطبيق املمار�سات الزراعية اجليدة يف قطاع الألبان.
























3
4
5
6

متوفر على www.codexalimentarius.net
متوفر على www.fao.org
متوفر على www.oie.int
متوفر على www.saiplatform.org
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املمار�سات الزراعية اجليدة يف
قطاع الألبان
�1.1صحة الحيوان

من ال�ضروري �أن تكون الحيوانات الم�ستخدمة في �إنتاج الألبان �صحية معافاة ،مع تطبيق برامج رعاية بيطرية فعالة.
املمار�سة الزراعية اجليدة
يف قطاع الألبان
1.11.1تعزيز مقاومة
القطيع للأمرا�ض

�أمثلة للمعايري املقرتحة لتحقيق املمار�سة الزراعية اجليدة يف
قطاع الألبان
1.1.1

1انتقاء الف�صائل واحليوانات املنا�سبة لأنظمة الزراعة
والأجواء املحلية
بناء على
2حتديد حجم القطيع ومعدل التزويد باملا�شية ً
املهارات الإدارية والظروف املحلية وتوافر الأرا�ضي
والبنية التحتية والعلف وغريها من املعطيات
3تطعيم كافة احليوانات ح�سب الربامج املو�صى بها �أو
تبع ًا ل�رشوط ال�سلطات البيطرية املحلية

1.2.1

(�سواء
1جتنب �رشاء احليوانات جمهولة احلالة ال�صحية
ً
كقطيع �أو حيوانات مفردة) وفر�ض رقابة على �إدخالهم
للمزرعة با�ستخدام احلجر ال�صحي ح�سب احلاجة
2احلر�ص على نقل احليوانات من و�إىل املزرعة ب�أ�سلوب
ال ينقل الأمرا�ض
3فر�ض رقابة على املخاطر املحتملة من الأرا�ضي
املال�صقة واملجاورة وت�أمني احلدود
4احلد من دخول الأفراد واحليوانات الربية �إىل املزرعة
قدر امل�ستطاع
5تطبيق برنامج ملكافحة الديدان
6االعتماد فقط على الأدوات واملعدات النظيفة معلومة
امل�صدر

1.3.1

1ا�ستخدام نظام تعريف ي�سمح بتعريف كل حيوان على
حدة منذ مولده وحتى نفوقه
2و�ضع برنامج فعال للإدارة ال�صحية للقطيع يركز على
الوقاية ويلبي احتياجات املزرعة وكذا املتطلبات
الوطنية �أو الإقليمية
3الفح�ص الدوري للحيوانات الكت�شاف عالمات
الإ�صابة ب�أمرا�ض
4العناية باحليوانات املري�ضة بدون ت�أخري وبال�صورة
املنا�سبة
5عزل احليوانات املري�ضة
6عزل احلليب القادم من احليوانات املري�ضة �أو اجلاري
عالجها
7االحتفاظ ب�سجالت مكتوبة لكل العالجات وحتديد
احليوانات املعاجلة كما ينبغي
8التعامل مع �أمرا�ض احليوانات التي ت�ؤثر على ال�صحة
العامة (الأمرا�ض حيوانية امل�صدر)

2.1.1

3.1.1

2.12.1منع دخول الأمرا�ض
�إىل املزرعة

2.2.1
3.2.1
4.2.1
5.2.1
6.2.1

3.13.1تطبيق برنامج
فعال للإدارة
ال�صحية للقطيع

2.3.1

3.3.1
4.3.1
5.3.1
6.3.1
7.3.1
8.3.1

4.14.1ا�ستخدام
الكيماويات
والأدوية البيطرية
ح�سبما يلزم

1.4.1
2.4.1
3.4.1
4.4.1

1عدم ا�ستخدام �أي كيماويات �إال امل�رصح بتزويدها
وا�ستخدامها مبوجب القوانني والت�رشيعات املعنية
2ا�ستخدام الكيماويات طبق ًا للتعليمات وح�ساب اجلرعات
بحر�ص ومراقبة فرتات التوقف املنا�سبة
3عدم ا�ستخدام �أي �أدوية �إال التي ي�صفها الطبيب البيطري
4التخزين الآمن للكيماويات والأدوية البيطرية والتخل�ص
منها بطريقة م�سئولة

الهدف من هذه املعايري
زيادة مقاومة القطيع للأمرا�ض/
خف�ض ال�ضغوط

احلفاظ على الأمن البيولوجي للمزرعة
احلفاظ على �صحة احليوانات
االلتزام ب�ضوابط نقل احليوانات
والأمرا�ض الدولية �أو الوطنية �أو الإقليمية

االكت�شاف املبكر لأمرا�ض احليوانات
منع انت�شار املر�ض بني احليوانات
�ضمان �سالمة الغذاء
�ضمان �إمكانية التعقب

منع ت�رسب �آثار كيماوية للحليب

دليل املمارسات الزراعية اجليدة يف قطاع األلبان
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النظافة ال�شخ�صية في الحلب

2.2
يجب حلب الما�شية وتخزين الألبان في ظروف �صحية نظيفة ،كما يجب �أن تكون المعدات والأدوات الم�ستخدمة في
الحلب والتخزين مالئمة و�صالحة وتحظى ب�صيانة الئقة.
املمار�سة الزراعية اجليدة
يف قطاع الألبان
1.21.2االعتماد على
و�سائل حلب ال
ت�ؤذي احليوان وال
تنقل امللوثات*
للحليب

�أمثلة للمعايري املقرتحة لتحقيق املمار�سة الزراعية اجليدة يف
قطاع الألبان
1.1.2

1حتديد كل حيوان يتطلب معاملة خا�صة يف احللب
2الت�أكد من ح�سن حت�ضري ال�رضع قبل احللب
3حلب احليوانات بانتظام با�ستخدام تقنيات حلب مت�سقة
4عزل الألبان امل�أخوذة من حيوانات مري�ضة �أو خا�ضعة
للعالج حلني التخل�ص منها كيفما يلزم
5الت�أكد من �صحة تركيب و�صيانة �أدوات احللب
6احلر�ص على توفري �إمداد كاف من املاء

1.2.2

1الت�أكد من نظافة احلظائر با�ستمرار
2الت�أكد من نظافة منطقة احللب
3الت�أكد من التزام عمال احللب بقواعد النظافة ال�شخ�صية
الأ�سا�سية
4الت�أكد من نظافة معدات احللب وتعقيمها بعد كل عملية
حلب �إذا اقت�ضت ال�رضورة ذلك

1.3.2

1احلر�ص على تربيد احلليب �أو ت�سليمه ملرحلة املعاجلة
خالل الوقت املحدد
2احلر�ص على نظافة وتنظيم منطقة تخزين احلليب
3توفري معدات تخزين الألبان القادرة على االحتفاظ به
عند درجة احلرارة املطلوبة
4احلر�ص على تنظيف �أدوات تخزين احلليب وتعقيمها بعد
جمع احلليب �إن اقت�ضت احلاجة
5الت�أكد من عدم عرقلة م�سارات احللب اجلماعي

2.1.2
3.1.2
4.1.2
5.1.2
6.1.2

2.22.2احلر�ص على احللب
يف ظروف �صحية
نظيفة

2.2.2
3.2.2
4.2.2

3.23.2الت�أكد من التعامل
ال�صحيح مع
احلليب بعد احللب

2.3.2
3.3.2
4.3.2
5.3.2

الهدف من هذه املعايري
جتهيز احليوانات للحلب ال�صحي
ا�ستخدام الأدوات املنا�سبة النظيفة
وامل�صانة جيداً يف حلب وتخزين احلليب
جتنب امللوثات يف احلليب

�إجراء عملية احللب يف ظروف
�صحية نظيفة

احلد من تلف احلليب بعد جمعه
تربيد وتخزين احلليب يف ظروف
�صحية نظيفة

 تعرف امللوثات ب�أنها �أي عوامل بيولوجية �أو كيماوية �أو مواد غريبة �أو غريها من املواد التي ت�صل عن طريق اخلط�أ �إىل الأغذية مبا قد ي�ؤثر
على �سالمتها �أو �صالحيتها لال�ستخدام.
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التغذية (العلف والماء)

3.3
ال بد من �إطعام الحيوانات و�سقيها بمنتجات �آمنة ومالئمة من حيث الجودة.
املمار�سة الزراعية اجليدة
يف قطاع الألبان
1.31.3ت�أمني �إمدادات املاء
والعلف من م�صادر
م�ستدامة

�أمثلة للمعايري املقرتحة لتحقيق املمار�سة الزراعية اجليدة يف
قطاع الألبان
1.1.3
2.1.3
3.1.3

2.32.3الت�أكد من �أن املاء
والعلف املقدم
للحيوانات مالئم
من حيث الكم
واجلودة

1.2.3

1.3.3

1الف�صل بني الأعالف املخ�ص�صة لف�صائل خمتلفة
منع التلوث باجلراثيم �أو ال�سموم
2احلر�ص على توفري ظروف التخزين املالئمة لتجنب تلف �أو اال�ستخدام غري املتعمد ملكونات
�أعالف حمظورة �أو الأعالف امللوثة
�أو تلوث الأعالف
مب�ستح�رضات كيماوية
3جتنب ا�ستخدام الأعالف العفنة �أو املتدنية امل�ستوى
احلفاظ على �صحة احليوانات من خالل
الأعالف عالية اجلودة

2.2.3

3.2.3

5.2.3
6.2.3

2.3.3
3.3.3

4.34.3الت�أكد من �إمكانية
تعقب م�صدر
الأعالف املجلوبة
�إىل املزرعة

توفري العلف واملاء الكايف للقطيع
احلد من الأ�رضار املحتملة لإنتاج
�أعالف مزارع الألبان على البيئة

احلفاظ على �صحة احليوانات ب�أعالف
1الت�أكد من تلبية االحتياجات الغذائية للحيوانات
2احلر�ص على تغذية احليوانات املخ�ص�صة لإنتاج الألبان عالية اجلودة
ب�أعالف مالئمة للغر�ض ال ت�ؤثر بال�سلب على جودة �أو
احلفاظ على م�صادر املاء وخامات
�سالمة �ألبانها �أو حلومها
الأعالف من التلوث الكيماوي
3الت�أكد من توفري مياه م�ضمونة اجلودة وفح�ص و�صيانة جتنب التلوث الكيماوي الناجت عن
م�صدرها ب�صفة دورية
املمار�سات الزراعية
4عدم ا�ستخدام �أدوات التعامل مع الكيماويات يف التعامل
مع الأعالف
5احلر�ص على ا�ستخدام الكيماويات بال�صورة املنا�سبة
يف املراعي وحما�صيل الأعالف ومراقبة فرتات التوقف
6جتنب ا�ستخدام الكيماويات غري امل�رصح بها يف معاجلة
�أعالف احليوانات �أو مكوناتها ومراقبة فرتات التوقف

4.2.3

3.33.3الرقابة على ظروف
تخزين الأعالف

1التخطيط امل�سبق ل�ضمان توفري احتياجات القطيع من
املاء والعلف
2تطبيق ممار�سات م�ستدامة للتغذية والري ومكافحة
الآفات عند زراعة العلف
3جلب م�ستلزمات املزرعة من موردين يطبقون �أنظمة
م�ستد ا مة

الهدف من هذه املعايري

1.4.3
2.4.3

1جلب الأعالف من املوردين الذين يطبقون برامج �ضمان
اجلودة املعتمدة قدر امل�ستطاع
2االحتفاظ ب�سجالت لكل الأعالف �أو مكوناتها امل�ستلمة
يف املزرعة

�ضمان جودة الأعالف املقدمة
للحيوانات املدرة للألبان من قبل
املورد �أو املزارع
عدم ا�ستخدام الأعالف غري ال�صاحلة
للحيوانات املدرة للألبان

دليل املمارسات الزراعية اجليدة يف قطاع األلبان
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4.4رعاية الحيوان
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ينبغي الحفاظ على الحيوانات بما يتفق مع "التحررات الخم�سة" التالية:
z zالتحرر من العط�ش والجوع و�سوء التغذية
z zالتحرر من الإجهاد
z zالتحرر من الألم والإ�صابات والأمرا�ض
z zالتحرر من الخوف
z zالتحرر في الم�شاركة في الأن�شطة الحيوانية الطبيعية ن�سبي ًا
املمار�سة الزراعية اجليدة
يف قطاع الألبان
1.41.4حترر احليوانات من
العط�ش واجلوع
و�سوء التغذية

�أمثلة للمعايري املقرتحة لتحقيق املمار�سة الزراعية اجليدة يف
قطاع الألبان
1.1.4
2.1.4

3.1.4
4.1.4

2.42.4حترر احليوانات من
الإجهاد

حماية احليوانات من الظروف
املناخية القا�سية
توفري بيئة �آمنة

1.3.4

الت�رصف ب�شكل رحيم ومربر
1تطبيق برنامج فعال للرعاية ال�صحية للقطيع وفح�ص
احليوانات ب�صفة دورية
ظروف �صحية جيدة
2جتنب الإجراءات واملمار�سات التي ت�سبب �أمل ًا ال داعي له
جتنب الأمل والإ�صابات واملر�ض
3االلتزام مبمار�سات الوالدة والفطام ال�صحيحة
�رسعة عالج الأمل والإ�صابات واملر�ض
4اتباع الإجراءات ال�صحيحة يف ت�سويق �صغار احليوانات
التخل�ص الرحيم من احليوانات
املدرة للألبان
امل�صابة �إ�صابات بالغة �أو املري�ضة
5احلماية من العرج
مر�ض ًا ال ي�شفى
6حلب احليوانات املر�ضعة بانتظام
7جتنب ممار�سات احللب الرديئة التي قد ت�ؤدي لإ�صابة
احليوانات املدرة للألبان
�8إذا اقت�ضت ال�رضورة اللجوء للقتل الرحيم يف املزرعة،
يجب جتنب �أي �أمل �أو معاناة ال داعي لها

4.2.4
5.2.4
6.2.4

2.3.4
3.3.4
4.3.4
5.3.4
6.3.4
7.3.4
8.3.4
1.4.4

1مراعاة �سلوك احليوانات عند و�ضع البنية التحتية
للمزرعة و�أنظمة �إدارة القطيع
2الكفاءة يف التعامل مع املا�شية واملهارات الزراعية
والتدريب الكايف
3ا�ستخدام املرافق والأدوات التي تالئم التعامل مع املا�شية

1.5.4

1تطبيق �إجراءات رعوية و�إدارية للقطيع ال ت�ؤثر بدون داع
على املبيت وال�سلوكيات االجتماعية للحيوانات

2.4.4
3.4.4

5.45.4منح احلرية
للحيوانات يف
امل�شاركة يف
الأن�شطة احليوانية
الطبيعية ن�سبي ًا

1توفري الأعالف واملياه الكافية جلميع احليوانات كل يوم حيوانات �صحية معافاة ومنتجة
2تعديل معدالت التزويد باملا�شية و�/أو ح�ص�ص الأعالف
التكميلية مبا ي�ضمن توافر كميات كافية من املاء
والغذاء والأعالف
3حماية احليوانات من النباتات ال�سامة وغريها من املواد
ال�ضارة
يتم فح�صها و�صيانتها
اجلودة
عالية
مياه
م�صادر
4توفري
ّ
ب�صفة دورية

1.2.4

3.2.4

4.44.4حترر احليوانات من
اخلوف

الهدف من هذه املعايري

1ت�صميم و�إن�شاء بنايات ومن�ش�آت املعاجلة بحيث تكون
خالية من العوائق واملخاطر
2توفري م�ساحات رحبة ومواقع نظيفة للمبيت
3حماية احليوانات من الأحوال اجلوية القا�سية والعواقب
املرتتبة عليها
4توفري التهوية اجليدة يف حظائر احليوانات
5توفري الأر�ضيات واملما�شي املالئمة يف احلظائر
ومناطق �سري وانتقال املا�شية
6حماية احليوانات من الإ�صابات وامل�شقة �أثناء ال�شحن
والتفريغ وتوفري الظروف املالئمة للنقل

2.2.4

3.43.4حترر احليوانات من
الأمل والإ�صابات
والأمرا�ض
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احلد من درجة خوف احليوانات من
الب�رش ومرافقهم وبيئتهم
�سالمة احليوانات والب�رش

حرية احلركة
احلفاظ على �سلوكيات القطيع وغريها
من ال�سلوكيات مثل اختيار املكان
املف�ضل للمبيت

 7ملزيد من التفا�صيل عن رعاية احليوانُ ،يرجى االطالع على دليل احتاد الدويل ملنتجات الألبان عن الرعاية يف �إنتاج الألبان 2008
www.fil-idf.org
 8مقتب�سة من "احلريات اخلم�سة" ،جمل�س رعاية حيوانات املزارع ،اململكة املتحدةwww.fawc.org.uk ،
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5.5البيئة

يجب مراعاة التوازن بين �إنتاج الحليب والبيئة المجاورة المحيطة بالمزرعة.
املمار�سة الزراعية اجليدة
يف قطاع الألبان
1.51.5االعتماد على نظام
زراعي م�ستدام بيئي ًا

�أمثلة للمعايري املقرتحة لتحقيق املمار�سة الزراعية اجليدة يف
قطاع الألبان
1.1.5

1اال�ستخدام الكفء وامل�ستدام مل�ستلزمات املزرعة من ماء
وغذاء و�أعالف
2احلد من �إخراج ملوثات بيئية من مزارع قطاع الألبان
�3إدارة املا�شية ب�شكل يحد من الآثار ال�ضارة بالبيئة
4اختيار وا�ستخدام م�صادر الطاقة بال�صورة املنا�سبة
5احلفاظ على التنوع البيولوجي* يف املزرعة والت�شجيع عليه

1.2.5

1تطبيق ممار�سات لتقليل خملفات املزرعة �أو تدويرها �أو
�إعادة ا�ستخدامها قدر الإمكان
2تنظيم تخزين املخلفات والتخل�ص منها مبا يحد من
�أ�رضارها البيئية

احلد من الآثار املحتملة ملمار�سات
مزارع قطاع الألبان على البيئة
التزام ممار�سات مزارع قطاع الألبان
بالقوانني املعنية

1.3.5

1احتواء املزرعة على نظام لل�رصف
2ا�ستخدام الكيماويات البيطرية والزراعية والأ�سمدة
بال�صورة املالئمة لتجنب تلويث البيئة املحيطة
3احلر�ص على �أن تظهر عملية �إنتاج الألبان ومنتجاتها
�إجما ًال بال�صورة الالئقة مبن�ش�أة تنتج �أغذية عالية اجلودة

احلد من �آثار �إنتاج الألبان على
البيئة املحيطة
تقدمي �صورة �إيجابية ملزارع قطاع الألبان

2.1.5
3.1.5
4.1.5
5.1.5

2.52.5تطبيق نظام
منا�سب لإدارة
املخلفات
3.53.5الت�أكد من �أن
ممار�سات مزارع
قطاع الألبان لي�س
لها �آثار �سلبية على
البيئة املحيطة

الهدف من هذه املعايري

2.2.5

2.3.5
3.3.5

ممار�سات زراعية يف قطاع الألبان
تلتزم بال�رشوط القانونية واملجتمعية

 التنوع البيولوجي �أو احليوي مرتبط بعدد الكائنات احلية املختلفة املتواجدة يف منظومة بيئية ،وعند احلديث عن املزارع يكون مرتبط ًا
بدرجة التنوع يف �أ�شكال احلياة (حيوان ،نبات ،كائنات �أخرى) التي تعي�ش باملزرعة.

دليل املمارسات الزراعية اجليدة يف قطاع األلبان
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الإدارة االجتماعية واالقت�صادية

6.6
�إن قطاع الألبان يعود بالعديد من الفوائد االجتماعية واالقت�صادية على المزارعين ومجتمعاتهم ب�شكل �أعم و�أ�شمل،
ومن خالل الممار�سة الزراعية الجيدة يمكن �إدارة المخاطر االجتماعية واالقت�صادية التي تواجه الم�شروع.
املمار�سة الزراعية اجليدة
يف قطاع الألبان
�1.61.6إدارة املوارد
الب�رشية ب�أ�سلوب
فعال وم�سئول

�أمثلة للمعايري املقرتحة لتحقيق املمار�سة الزراعية اجليدة يف
قطاع الألبان
1.1.6

1تطبيق ممار�سات م�ستدامة يف العمل
بناء على القوانني واملمار�سات الوطنية
2تعيني العاملني ً
�3إدارة املوارد الب�رشية ب�أ�سلوب فعال من خالل االلتزام
بالقوانني واملواثيق الدولية املعنية بظروف العمل
4احلر�ص على االلتزام ب�رشوط ال�سالمة وال�صحة املهنية
يف بيئة العمل

توزيع �أحمال العمل على الأفراد توزيع ًا
ي�سمح باال�ستمرارية
حت�سني �إنتاجية العمالة
حماية العاملني يف قطاع الألبان
من اال�ستغالل
احلد من املخاطر املحيطة بالعاملني
واملا�شية والبنية التحتية
�ضمان امل�سئولية االجتماعية
للم�رشوع الزراعي

1.2.6

1ا�ستخدام الأدوات والإجراءات املالئمة يف تنفيذ املهام
الزراعية
2تعيني وتدريب/تعليم املوظفني مبا ينا�سب �أعمالهم
3احلر�ص على تنفيذ العاملني لأعمالهم بكفاءة
4اختيار الأ�شخا�ص الأكفاء للتدريب والن�صح والتدخل

احلد من املخاطر املحيطة بالعاملني
واملا�شية والبنية التحتية

1.3.6

1تطبيق �أنظمة �إدارة اقت�صادية
2االعتماد على املمار�سات الزراعية التي ت�ساهم يف
الإنتاجية و�/أو الأهداف الربحية للم�رشوع
3التخطيط امل�سبق لإدارة املخاطر االقت�صادية

2.1.6
3.1.6
4.1.6

�2.62.6ضمان تنفيذ مهام
املزرعة ب�أمان
وكفاءة

2.2.6
3.2.6
4.2.6

�3.63.6إدارة امل�رشوع مبا
ي�ضمن اال�ستمرارية
والفاعلية
االقت�صادية

الهدف من هذه املعايري

2.3.6
3.3.6

حت�سني الربحية
احلد من خماطر الفاعلية االقت�صادية
للم�رشوع
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�صحائف املعلومات
�1.1صحة الحيوان
تتناول هذه ال�صحيفة الممار�سات الزراعية الجيدة في قطاع الألبان ل�ضمان �أن تكون الحيوانات التي تدر الألبان
�صحية ومعافاة ول�ضمان تطبيق برنامج فعال للرعاية ال�صحية .بيد �أن هناك بع�ض الممار�سات التي ال يمكن
تطبيقها في كل الأحوال ويمكن �أن تبطلها المتطلبات الوطنية �أو الدولية �أو احتياجات ال�سوق.
و�سيتم عر�ض الممار�سات الزراعية الجيدة في قطاع الألبان والمتعلقة ب�صحة الحيوان تحت العناوين التالية:
ّ
z zتعزيز مقاومة القطيع للأمرا�ض.
z zمنع دخول الأمرا�ض �إلى المزرعة.
z zتطبيق برنامج فعال للإدارة ال�صحية للقطيع.
z zا�ستخدام الكيماويات والأدوية البيطرية ح�سبما يلزم.



























1 1.1تعزيز مقاومة القطيع للأمرا�ض

1 1.1.1انتقاء الف�صائل والحيوانات المنا�سبة لأنظمة الزراعة والأجواء المحلية

تختلف احتياجات الحيوانات المدرة للألبان باختالف �أنواعها وف�صائلها ،وال �شك �أن اختيار الحيوانات المالئمة
للبيئة المحيطة �سيقلل كثيراً من �إمكانية ت�أثر الإنتاجية ب�سبب ت�أثر �صحة الحيوان ورعايته .ومن الأمثلة الجديرة
بالذكر قدرة الحيوان على التكيف مع الظروف المناخية القا�سية وجودة الأعالف والطفيليات المنت�شرة محلي ًا
(وخا�صة القرادات) ومناعتها المكت�سبة للأمرا�ض المتوطنة.
كما تختلف الأعباء الملقاة على الحيوانات باختالف النظام الزراعي ،فالحيوانات الم�ؤواة عر�ضة النتقال
الأمرا�ض المعدية ،بينما نجد �أن الحيوانات التي تنال ق�سط ًا مفرط ًا من الرعاية عر�ضة للعدوى الطفيلية� .أما
الحيوانات المنتقلة �إلى مواقع مختلفة فقد تكون عر�ضة للأمرا�ض المتوطنة في الموقع الجديد نظراً لعدم التعر�ض
لها م�سبق ًا بما يك�سبها المناعة.

دليل املمارسات الزراعية اجليدة يف قطاع األلبان
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2 2.1.1تحديد حجم القطيع ومعدل التزويد بالما�شية بنا ًء على المهارات الإدارية والظروف
المحلية وتوافر الأرا�ضي والبنية التحتية والعلف وغيرها من المعطيات

م�ستوى �أعلى من التنظيم والبنية التحتية والحنكة
تتطلب القطعان الكبيرة وتزويد الما�شية بمعدالت كبيرة
ً
الإدارية ،وتكون هذه المنظومات المتخ�ص�صة �أكثر عر�ضة للمخاطر .ف�أعباء الأمرا�ض يمكن �أن تزيد ويمكن
�أن ي�صعب تحديد الحيوانات التي تحتاج لرعاية فردية وعالجها ،ولهذا تقت�ضي ال�ضرورة ح�سن التخطيط
والحنكة الإدارية لإدارة المخاطر التي قد ت�ؤدي لعواقب وخيمة.
ففي الدول النامية ،ال بد من مراعاة عوامل �أخرى مثل تكدي�س الما�شية والمجاعات والحرائق عند تحديد
معدالت التزويد بالما�شية� .أما المناطق التي تتعر�ض لتغييرات مناخية مو�سمية حادة (كالرياح المو�سمية
وت�ساقط الثلوج الكثيفة وو�صول درجات الحرارة لما تحت ال�صفر وارتفاع الحرارة �أو الرطوبة) فقد تتطلب
تغيير النظام الزراعي (زرائب �أو مراعي) ح�سب المو�سم .وال بد من التخطيط بحر�ص لكافة االحتماالت
والطوارئ بالن�سبة لتوفير العلف ،لأن الحيوانات المدرة للألبان تتطلب م�صدراً م�ستمراً من المياه والأعالف
عالية الجودة طوال الوقت.

3 3.1.1تطعيم كافة الحيوانات ح�سب البرامج المو�صى بها �أو تبعاً ل�شروط ال�سلطات البيطرية
ا لمحلية

يعتبر التطعيم �أداة مفيدة في الحد من مخاطر الأمرا�ض عن طريق زيادة مناعة قطيع الحيوانات تجاه جراثيم
معينة .و ُيمكن �أن تقدم الهيئات البيطرية المخت�صة معلومات لمربي الحيوانات المدرة للألبان عن مختلف
التطعيمات المو�صى بها في منطقتهم .وهناك بع�ض مناطق �إنتاج الألبان التي يفر�ض فيها القانون على
المربين تطعيم ما�شيتهم �ضد الأمرا�ض المعدية الخطيرة.

2 2.1منع دخول الأمرا�ض �إلى المزرعة

1 1.2.1تجنب �شراء الحيوانات مجهولة الحالة ال�صحية (�سوا ًء كقطيع �أو حيوانات مفردة)
وفر�ض رقابة على �إدخالهم للمزرعة با�ستخدام الحجر ال�صحي ح�سب الحاجة

�أكثر الطرق فاعلية لمنع انت�شار الأمرا�ض المعدية هي انغالق القطيع؛ �أي عدم �إدخال �أي حيوانات جديدة �إلى
القطيع وحتى الحيوانات ال�سابقة ال تدخل القطيع ثانية �إذا كانت �سبق و�أن تركته .لكن نظراً ل�صعوبة تطبيق
هذا عملياً ،تقت�ضي ال�ضرورة فر�ض رقابة �صارمة عند �إدخال �أي حيوانات جديدة على القطيع ،كما تزداد
فر�ص الإ�صابة بالأمرا�ض �أي�ض ًا عندما تت�شارك الحيوانات في المراعي �أو غيرها من المرافق والخدمات.
وال بد من فح�ص كافة الحيوانات والقطعان الكت�شاف �أي �أمرا�ض منت�شرة في موطنها الأ�صلي �أو خطيرة
بالن�سبة للموقع الجديد ،ويجب تنفيذ ما يلي على كل حيوان قبل �إدخاله �إلى المزرعة:
z zنظام تعريف ي�ساعد على تتبع الحيوان حتى موطنه الأ�صلي (نظام تعريف من الوالدة حتى النفوق)؛
�z zشكل من �أ�شكال "�إقرار المورد" �أو �شهادة تو�ضح تفا�صيل الحالة ال�صحية/المر�ضية للحيوانات و�أية
تم تقديمها �أو يجري تقديمها للحيوان .ويتعين على الباعة
تحاليل �أو عالجات �أو تطعيمات �أو عمليات ّ
المحتملين للما�شية المدرة للألبان االحتفاظ بال�سجالت ال�صحية الدائمة لحيواناتهم ،كما ينبغي
�أي�ض ًا الت�صديق على الحالة ال�صحية لقطيع المورد .وتتجلى �أهمية ذلك تحديداً في الأمرا�ض التي
تتمتع بفترة ح�ضانة طويلة مثل نظير الدرن وخالفه.
و�إذا كانت الحالة ال�صحية للحيوانات مجهولة ،يجب �إبقا�ؤها في الحجر ال�صحي �أو عزلها عن الحيوانات
الموجودة بالمزرعة لفترة كافية.

صحائف معلومات

يجب فح�ص الحيوانات الوافدة لدى و�صولها مع �ضرورة الت�أكد من خلوها من الطفيليات الخارجية مثل
يتم عالج جميع الحيوانات الوافدة من
القرادة ،على �أن ُترف�ض الحيوانات المري�ضة .ومن الممار�سات الجيدة �أن ّ
الطفيليات الداخلية فور و�صولها.
ينبغي االحتفاظ ب�سجالت لكافة انتقاالت الحيوانات من و�إلى المزرعة.

2 2.2.1الحر�ص على نقل الحيوانات من و�إلى المزرعة ب�أ�سلوب ال ينقل الأمرا�ض

يتم نقل
يتعين على كل من يفكر في �شراء حيوانات حية �أن ي�س�أل ويعرف ما �إن كانت مري�ضة ،ويف�ضل �أال ّ
الحيوانات المري�ضة �أو الواهنة حية ،و�أن يتولى جراح �أو طبيب بيطري م�ؤهل تنفيذ عمليات القتل الرحيم المطلوبة
في المزرعة.
كما ينبغي التخل�ص من الحيوانات المري�ضة والنافقة ب�أ�سلوب يحد من احتماالت انت�شار المر�ض وبما يتفق
مع الخطوط التوجيهية المو�ضحة في ميثاق حيوانات المراعي ال�صادر من المنظمة العالمية ل�صحة الحيوان و/
يتم نقل الحيوانات المري�ضة �أو النافقة داخل مركبات من مزرعة �إلى
�أو اللوائح والقوانين المحلية .فمث ًال يجب �أال ّ
�أخرى دون اتخاذ الإجراءات الالزمة للحد من احتماالت انت�شار المر�ض.

3 3.2.1فر�ض رقابة على المخاطر المحتملة من الأرا�ضي المال�صقة والمجاورة وت�أمين الحدود

ال بد من توخي الحذر من الأمرا�ض المنت�شرة (المتوطنة) و�/أو الأمرا�ض الغريبة التي يمكن �أن ت�ؤثر على �صحة القطيع،
وخا�صة من المزارع المجاورة .ولهذا يجب احتواء الحيوانات جيداً ل�ضمان الحد من احتماالت انت�شار الأمرا�ض بين
المزارع وداخل المزرعة الواحدة.

4 4.2.1الحد من دخول الأفراد والحيوانات البرية �إلى المزرعة قدر الم�ستطاع

قد ين�شر الأفراد (والمركبات) ،الذين يترددون على عدد من المزارع ،الأمرا�ض فيها ،ولتجنب ذلك يجب �أن تكون جميع
الطرق العمومية المخ�ص�صة لحاويات �أو �شاحنات نقل الحليب خالية تمام ًا من الروث .كما يجب حظر ا�ستخدامها �إال
في "ال�ضروريات" مع تطبيق ال�سيا�سات الالزمة للحد من انت�شار الأمرا�ض .ويتعين على زوار المزرعة ارتداء مالب�س
وقائية نظيفة و�أحذية نظيفة ومعقمة عند دخول المناطق التي تحمل خطراً �أكبر في نقل الأمرا�ض من و�إلى المزرعة.
و�أخيراً ينبغي االحتفاظ ب�سجالت لكل المترددين على المزرعة .و ُيمكن �أن تنتقل الأمرا�ض من و�إلى الب�شر والحيوانات
البرية ،لذا يجب �أن يتجنب المترددون على المزرعة مالم�سة الحيوانات �إال لل�ضرورة.

5 5.2.1تطبيق برنامج لمكافحة الديدان

يجب الحر�ص على تطبيق برامج مكافحة الديدان في كافة المناطق التي يمكن �أن تنت�شر فيها الديدان وت�سبب الأمرا�ض
�أو ت�ؤثر على �سالمة �أو جودة الألبان .كما يجب الق�ضاء على كافة الب�ؤر التي ت�سمح بنمو الديدان وخا�صة �إن كانت تلك
الأماكن �أي�ض ًا ت�ؤوي جراثيم مر�ضية ،مثل �أكوام الروث ومناطق التخل�ص من الما�شية النافقة وخالفه .وقد يكون من
المطلوب �أي�ض ًا مكافحة الديدان في �أكواخ الحلب ومخازن العلف والماء والحظائر ،وتختلف ف�صائل الديدان جغرافي ًا
ويمكن �أن ت�شمل الحيوانات والقوار�ض والطيور والح�شرات.

6 6.2.1االعتماد فقط على الأدوات والمعدات النظيفة معلومة الم�صدر

يجب الت�أكد من �أن كل الأدوات البيطرية والزراعية الواردة �إلى المزرعة نظيفة واتخاذ الخطوات الالزمة لمنع دخول
الأمرا�ض .وقد يت�ضمن ذلك التق�صي عن م�صدر الأدوات وما�ضيها وكيف كانت ُت�ستخدم ،مع توخي �أ�شد الحر�ص ب�ش�أن
الأدوات الم�ستعارة �أو الم�شتركة.

13
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3 3.1تطبيق برنامج فعال للإدارة ال�صحية للقطيع

1 1.3.1ا�ستخدام نظام تعريف ي�سمح بتعريف كل حيوان على حدة منذ مولده وحتى نفوقه

يجب �أن ي�سهل التعرف على كل حيوان بمزرعة �إنتاج الألبان بالن�سبة لكل من يتعامل معها ،ويجب �أن يكون
النظام الم�ستخدم في ذلك متوا�ص ًال مما ي�سمح بتعريف كل حيوان تعريف ًا فريداً يميزه منذ مولده وحتى نفوقه.
ومن �أمثلة �أنظمة التعريف و�سم الأذن والو�شم والتعريف بالتجميد وو�سائل التعريف بترددات الراديو مثل
الرقاقات متناهية ال�صغر.

2 2.3.1و�ضع برنامج فعال للإدارة ال�صحية للقطيع يركز على الوقاية ويلبي احتياجات المزرعة وكذا
المتطلبات الوطنية �أو الإقليمية

تهدف البرامج ال�صحية للقطيع �إلى الحفاظ على جميع الحيوانات �صحية ومنتجة .ويجب �أن تت�ضمن تلك البرامج
ممار�سات المزرعة لت�شخي�ص وعالج الأمرا�ض الحيوانية الهامة ,ومنها الطفيليات الداخلية والخارجية ,ومراقبتها
والوقاية منها .ومن ال�ضروري الت�أكد من االعتماد على منهج را�سخ وثابت في ال�شئون ال�صحية للقطيع ،ليكون كافة
العاملين على علم به وعلى دراية بالبرنامج ال�صحي للقطيع بالمزرعة.
ينبغي �أن يغطي البرنامج كافة جوانب رعاية الحيوانات والتعامل معها وعمليات الحلب وكذلك �سائر
ممار�سات الإدارة الزراعية المتعلقة ب�صحة الحيوان في قطاع الألبان .وقد يت�ضمن ذلك الم�سح الدوري للأمرا�ض
والتطعيم و�/أو برامج المكافحة التي ت�شترطها �سلطات ال�صحة البيطرية �أو اتفاقيات التوريد.
وكلما توافرت التطعيمات الفعالة ،يتوجب ا�ستخدامها لزيادة المناعة ،وربما يلزم ا�ستخدام عالجات وقائية
ك�إجراء وقائي �إن لم يكن هناك بديل �آخر.
يجب و�ضع برامج فعالة لرعاية القطيع بالت�شاور مع الأفراد المخت�صين مثل الأطباء البيطريين.

3 3.3.1الفح�ص الدوري للحيوانات الكت�شاف عالمات الإ�صابة ب�أمرا�ض

فح�ص كافة الحيوانات ب�صفة دورية وا�ستخدام الو�سائل التي �أثبتت فاعليتها في االكت�شاف والت�شخي�ص الدقيق
للأمرا�ض المعدية .ومن �أمثلة الأدوات المفيدة الترمومترات ال�شرجية ومراقبة �سلوك الحيوان وحالته الج�سدية
وفح�ص اللب�أ (�أول حلبة) ،وقد تقت�ضي ال�ضرورة ا�ستخدام الفحو�صات المعملية �أو غيرها من الفحو�صات الكت�شاف
الأمرا�ض في الحيوانات .كما قد توفر البرامج الر�سمية لمكافحة الأمرا�ض البيطرية �أو مراكز تح�سين القطيع ومراكز
جمع الحليب العمومية خدمات الفح�ص المعملي على م�ستوى الحيوان �أو القطيع.
يجب االحتفاظ ب�سجالت تف�صيلية للرعاية والتنا�سل ومراقبة الحيوانات في الفترات المنا�سبة لأن الكثير من
الأمرا�ض مرتبطة بالتنا�سل.
يجب �إجراء المزيد من الأبحاث والتحاليل للأمرا�ض البيطرية لتحديد �أ�سبابها وعالج الحيوانات ومنع ظهور
�إ�صابات جديدة بالمر�ض .كما ت�ساعد ممار�سات الرعاية المنتظمة مثل برامج العناية بالحوافر على الحد من
فر�ص الإ�صابة بالعرج.

4 4.3.1العناية بالحيوانات المري�ضة بدون ت�أخير وبال�صورة المنا�سبة

عالج جميع الأمرا�ض والإ�صابات وتدهور الحالة ال�صحية بالطرق المثبتة عملي ًا بعد الت�شخي�ص الدقيق ،وعالج
الحيوانات المري�ضة ح�سبما يلزم للحد من انت�شار العدوى وم�صادر الأمرا�ض.

5 5.3.1عزل الحيوانات المري�ضة

يجب عزل الحيوانات المري�ضة عن المزرعة قدر الإمكان وح�سبما تقت�ضي ال�ضرورة ،وذلك للحد من انت�شار الأمرا�ض
المعدية ،وتوفير من�ش�آت منف�صلة و�/أو حلب الأبقار المري�ضة في النهاية .كما �أن العالج ال�سريع ي�ساهم في الحد من
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انت�شار العدوى .وال بد من تنظيف وتعقيم الأدوات بعد ا�ستخدامها ومالم�ستها للحيوانات المري�ضة والحر�ص على
اتخاذ االحتياطات الالزمة لمنع انتقال العدوى للأ�شخا�ص الذين يتعاملون مع الحيوانات المري�ضة.

6 6.3.1عزل الحليب القادم من الحيوانات المري�ضة �أو الجاري عالجها

اتباع الإجراءات المنا�سبة لعزل الحليب القادم من حيوانات مري�ضة �أو جاري عالجها ،لأن هذه الألبان غير �صالحة
لال�ستخدام الب�شري ،وفي حالة تخزينها داخل المزرعة ال بد من و�ضع عالمات وا�ضحة عليها تبين ذلك .كما ينبغي
تنظيف �أوعية و�أدوات الحلب جيداً لتجنب انتقال الملوثات.

7 7.3.1االحتفاظ ب�سجالت مكتوبة لكل العالجات وتحديد الحيوانات المعالجة كما ينبغي

من ال�ضروري �أن يكون كافة العاملين والأطباء البيطريين وجميع من يتعاملون مع الحيوانات المدرة للألبان على
دراية بكافة العالجات المقدمة لكل حيوان ،مع �ضرورة تطبيق نظام منا�سب لتحديد الحيوانات التي يجري عالجها
ب�سهولة وي�سر ،وت�سجيل التفا�صيل الالزمة طبق ًا للقواعد المحلية المعمول بها ولإدارة فترات التوقف للألبان واللحوم.

8 8.3.1التعامل مع �أمرا�ض الحيوانات التي ت�ؤثر على ال�صحة العامة (الأمرا�ض حيوانية الم�صدر)

�ضرورة اتباع القواعد المحلية وتو�صيات المنظمة العالمية ل�صحة الحيوان لمكافحة الأمرا�ض حيوانية الم�صدر،
مع ال�سعي للحد من الأمرا�ض التي ت�ؤثر على ال�صحة العامة لتظل معدالتها في الحيوانات عند م�ستوى ال يحمل
خطورة على الب�شر ،مع تجنب انتقال العدوى مبا�شرة للب�شر من خالل الإدارة الحيوانية ال�سليمة والممار�سات ال�صحية.
كما ينبغي الحر�ص على التخل�ص من مخلفات الحيوانات وجثثها ب�صورة �آمنة ،ومنع تلوث الألبان بالروث والبول
وغيرها من ف�ضالت الحيوانات ،وعدم ا�ستخدام الألبان القادمة من حيوانات مري�ضة في اال�ستخدام الب�شري ،والحد
من المخاطر الناجمة عن �شرب الحليب القادم من المزرعة بدون معالجة.

4 4.1ا�ستخدام الكيماويات والأدوية البيطرية ح�سبما يلزم

1 1.4.1عدم ا�ستخدام �أي كيماويات �إال الم�صرح بتزويدها وا�ستخدامها بموجب القوانين
والت�شريعات المعنية

تم تقييمها وترخي�ص ا�ستخدامها في �إنتاج الألبان من قبل ال�سلطات المعنية.
عدم ا�ستخدام �أي كيماويات �إال التي ّ

2 2.4.1ا�ستخدام الكيماويات طبقاً للتعليمات وح�ساب الجرعات بحر�ص ومراقبة فترات
التوقف المنا�سبة
9

ا�ستخدام الكيماويات الزراعية والبيطرية في الأغرا�ض الم�صرح بها وطبق ًا لتعليمات الن�شرة المرفقة بها ،مما ي�ساعد
في معرفة النتائج المتوقعة مع الرقابة على المخاطر المحتملة .ويتعين على مزارعي قطاع الألبان تنظيم ا�ستخدام
كافة الكيماويات لمنع ا�ستخدام الكيماويات التي ت�ضر ب�صحة الحيوانات و�إنتاجيتها �أو �صحة و�سالمة الم�ستخدم �أو
البيئة �أو �سالمة وجودة منتجات اللحوم والألبان.
يجب توخي الحذر من الكيماويات التي تترك �آثاراً في الألبان ،ومن �ضمنها المنظفات ومواد تعقيم الحلمات
ومواد تعقيم منتجات الألبان ومبيدات الطفيليات والآفات والفطريات والأع�شاب ال�ضارة والم�ضادات الحيوية.
يتعين على مزارعي قطاع الألبان االلتزام بما يلي:
z zعدم ا�ستخدام الكيماويات �إال في الأغرا�ض الم�صرح بها ،فمث ًال ُيحظر تمام ًا عالج الحيوانات المر�ضعة
بمنتجات بيطرية يو�صى بعدم ا�ستخدامها في عالج الحيوانات المنتجة للألبان بغر�ض معالجتها �أو
ا�ستخدامها ب�أي �صورة في اال�ستهالك الب�شري؛

9

فرتة التوقف (�أو فرتة االن�سحاب) هي �أقل فرتة يجب �أن متر بعد �إعطاء �أو ا�ستخدام منتج كيماوي قبل ال�سماح بالرعي �أو الذبح بغر�ض
احل�صول على اللحم �أو احللب جلمع �ألبان لال�ستخدام الب�رشي.
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z
z
z

zقراءة الن�شرة المرفقة مع العبوة لأنها تو�ضح اال�ستخدام القانوني والآمن للمادة الكيماوية؛
zاتباع �إر�شادات الن�شرة المرفقة و�أي �صحيفة معلومات كيماوية �أو تقييم المخاطر؛
zمراقبة فترات التوقف المحددة.

3 3.4.1عدم ا�ستخدام �أي �أدوية �إال التي ي�صفها الطبيب البيطري
10

ال �شك �أن ا�ستخدام الأدوية البيطرية ينطوي على خطورة على الب�شر والحيوانات و�سالمة الغذاء ،وهناك �ضوابط خا�صة
على تداولها وبيعها.
ينبغي ا�ستخدام الأدوية البيطرية الم�صرح بها فقط ،وطبق ًا للجرعات المو�ضحة على الن�شرة الدوائية �أو ح�سبما
يو�صي الطبيب البيطري ،مع مراقبة فترات التوقف المنا�سبة.
المفتر�ض �أن جميع الكيماويات والأدوية البيطرية الم�ستخدمة في عالج الحيوانات المنتجة للأغذية تحتوي
يتم اتباع تلك التعليمات
على تعليمات مدونة �أو ن�شرة دوائية مذكور فيها فترات التوقف المو�صى بها .و�إن لم ّ
بحذافيرها فلن تكون فترة التوقف المذكورة �صالحة .ويجب عدم ا�ستخدام المنتج الذي ال يحتوي على تعليمات
مدونة �أو ن�شرة دوائية �أو ال يو�ضح فترة التوقف المنا�سبة.
ي�سمى "اال�ستخدام المعار�ض للن�شرة"
الن�شرة
تو�صيات
�إن ا�ستخدام الأدوية البيطرية ا�ستخدام ًا ال يتفق مع
َّ
وينطوي على مخاطر �إ�ضافية .وينبغي �أال ت�ستخدم الأدوية البيطرية ا�ستخدام ًا معار�ض ًا للن�شرة �إال تحت رقابة
بيطرية �صارمة وبما يتفق مع القواعد الإقليمية �أو الوطنية.

4 4.4.1التخزين الآمن للكيماويات والأدوية البيطرية والتخل�ص منها بطريقة م�سئولة

يجب تخزين الكيماويات والأدوية البيطرية ب�أمان ل�ضمان عدم ا�ستخدامها ب�صورة خاطئة وتجنب تلويث الألبان
والأعالف بها عن طريق الخط�أ .ويجب الت�أكد من تاريخ انتهاء �صالحية المنتج ومتابعته .كما ينبغي التخل�ص من
الكيماويات وحاوياتها بطريقة ال ت�ؤدي لتلوث الحيوانات �أو بيئة المزرعة.

10

مت التحقق من �أدلة فاعليتها و�سالمتها على يد
الأدوية البيطرية هي منتجات كيماوية وبيولوجية تباع بغر�ض عالج احليوانات ،و ّ
اجلهات املعنية للت�أكد من �أن تلك املنتجات �صاحلة للأغرا�ض املخ�ص�صة لها ،وقد ي�ستلزم احل�صول على و�صفة من طبيب بيطري
لل�سماح ب�رشائها والت�أكيد على �صالحية ا�ستخدامها.
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النظافة ال�شخ�صية في الحلب

2.2
الحلب هو الن�شاط المميز للمزارع المنتجة للألبان ،ويطالب الم�ستهلكون بم�ستويات عالية من جودة الحليب ،ومن هنا
ف�إن الهدف من �إدارة عملية الحلب هو الحد من التلوث الجرثومي والكيماوي والفيزيائي .وت�شمل �إدارة عملية الحلب
كل ما ي�ضمن الح�صول على الحليب من الحيوانات ب�سرعة وكفاءة مع الحر�ص على �صحة الحيوانات وجودة الألبان.
�إن الثبات واالت�ساق في التنفيذ اليومي لإجراءات الحلب جزء مهم من الممار�سة الزراعية الجيدة في الحلب.
�صحيفة المعلومات هذه ت�شرح الممار�سات التي ت�ضمن جمع الحليب وتخزينه في ظروف �صحية ونظيفة و�أن
و�سيتم �سرد الممار�سات الزراعية الجيدة
الأدوات والمعدات الم�ستخدمة في جمع وتخزين الحليب م�صانة جيداً.
ّ
المتعلقة بالنظافة ال�شخ�صية في الحلب تحت العناوين التالية:
z zاالعتماد على و�سائل حلب ال ت�ؤذي الحيوان وال تنقل الملوثات 11للحليب.
z zالحر�ص على الحلب في ظروف �صحية نظيفة.
z zالت�أكد من التعامل ال�صحيح مع الحليب بعد الحلب.



























1 1.2االعتماد على و�سائل حلب ال ت�ؤذي الحيوان وال تنقل الملوثات للحليب
1 1.1.2تحديد كل حيوان يتطلب معاملة خا�صة في الحلب

يجب �أن يكون التعرف على كل حيوان �أمراً �سه ًال بالن�سبة لكل من يتعامل معه .ويجب �أن يكون النظام الم�ستخدم في
ذلك نظام ًا م�ستمراً ي�سمح بتعريف الحيوان من مولده وحتى نفوقه .كما ينبغي تطبيق �أنظمة تعريف �إ�ضافية م�ؤقتة
في المزرعة لتنظيم الحيوانات التي تتطلب معاملة خا�صة في الحلب ،مثل الحيوانات المري�ضة �أو الجاري عالجها� ،أو
الحيوانات التي تنتج �ألبان ًا غير �صالحة لال�ستهالك الب�شري.

2 2.1.2الت�أكد من ح�سن تح�ضير ال�ضرع قبل الحلب

يتم حلب الحلمات �إال �إن كانت نظيفة وجافة.
غ�سل الحلمات المت�سخة وتجفيفها قبل الحلب ،بحيث ال ّ
فح�ص ال�ضرع والحلمات الكت�شاف �أي عالمات غريبة قد ت�شير للإ�صابة بالتهاب الثدي.
إجراء
يمكن ا�ستخراج اللب�أ قبل حلب كل حيوان وفح�صه للت�أكد من خلوه من العيوب .وهذا ال�شرط قد يكون � ً
تنظيمي ًا �أو �شرط ًا تعاقدي ًا في حلب الحيوانات ح�سب الدولة.
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تعرف امللوثات ب�أنها �أي عوامل بيولوجية �أو كيماوية �أو مواد غريبة �أو غريها من املواد التي ت�صل عن طريق اخلط�أ �إىل الأغذية مبا قد
ي�ؤثر على �سالمتها �أو �صالحيتها لال�ستخدام.
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3 3.1.2حلب الحيوانات بانتظام با�ستخدام تقنيات حلب مت�سقة

و�ضع مواعيد وروتين منتظم للحلب ،والحر�ص على التطبيق الم�ستمر لتقنيات الحلب الجيدة ،لأن تقنيات الحلب
الخاطئة �أو المتغيرة تزيد من احتماالت الإ�صابة بالتهاب الثدي و�إ�صابة الحيوان.
التقنية ال�صحيحة للحلب الآلي هي:
�z zإعداد الحيوانات جيداً قبل الحلب؛
z zتو�صيل الك�ؤو�س بالحلمات بعد تنظيفها وتجفيفها؛
داع عند مو�ضع تو�صيل الك�أ�س؛
z zتجنب دخول الهواء بدون ٍ
z zتجنب الإفراط في الحلب؛
z zنزع الك�ؤو�س برفق؛
�z zإذا اقت�ضت ال�ضرورةُ ،ي�ستخدم مطهر للحلمات بعد كل عملية حلب طبق ًا للتعليمات والتو�صيات الوطنية.
�أما التقنية ال�صحيحة للحلب اليدوي فهي:
z zتثبيت الحيوان الذي �سيتم حلبه بطريقة ال ت�سبب له الألم �أو الإ�صابة؛
z zالت�أكد من نظافة وتجفيف �أيدي الحالب؛
z zتجهيز الحلمة للحلب والت�أكد من تنظيفها وتجفيفها؛
z zا�ستخدام ملينات الحلمات المنا�سبة طبق ًا للتعليمات والتو�صيات الوطنية؛
�z zإم�ساك الحلمات برفق ،ويف�ضل تطبيق �أ�سلوب "م�سكة القب�ضة" وتجنب �أي �إيذاء �أو �ألم �أو �إ�صابة للحيوان؛
z zا�ستخدام دالء غير قابلة للت�آكل و�سهلة التنظيف والتعقيم وعدم تلويث الحليب؛
z zتجنب تلويث الحليب المجمع بمواد غريبة مثل الغبار والتراب والطين والبول والروث (البراز) وحمايته من الذباب؛
�z zإذا اقت�ضت ال�ضرورةُ ،ي�ستخدم مطهر للحلمات بعد كل عملية حلب طبق ًا للتعليمات والتو�صيات الوطنية.

4 4.1.2عزل الألبان الم�أخوذة من حيوانات مري�ضة �أو خا�ضعة للعالج لحين التخل�ص منها كيفما يلزم

يجب حلب الحيوانات التي تنتج �ألبان ًا غير �صالحة لال�ستهالك الب�شري في النهاية �أو حلبها في دالء منف�صلة �أو
منظومة م�ستقلة ،مع تخزين الألبان المعيبة والتخل�ص منها ب�أ�سلوب �صحيح ال ي�ؤذي الب�شر والحيوانات والبيئة.

5 5.1.2الت�أكد من �صحة تركيب و�صيانة �أدوات الحلب

يجب اتباع تو�صيات الم�ص ِّنع والتو�صيات المحلية �أو الإقليمية �أو الوطنية عند �إن�شاء وتركيب وتنفيذ و�صيانة المعدات
الم�ستخدمة في الحلب ،وال بد من فح�ص المكونات المعر�ضة للتلف وا�ستبدالها �إذا ثبت �أنها تلفت بالفعل .كما �أن المواد
الم�ستخدمة في معدات الحلب والتي تالم�س الحليب وتالم�س �أي�ض ًا �سوائل التنظيف والتعقيم يجب �أن تكون م�صنعة من
خامات مقاومة بالدرجة الكافية وال تنتقل للحليب �أو تلوثه.
يجب اتباع تعليمات الم�ص ِّنع عند ا�ستخدام منظفات �أو مطهرات على �أدوات الحلب ،بما في ذلك �ضرورة ال�شطف
بعد اال�ستخدام ،وعدم ا�ستخدام منظفات �أو مطهرات �إال الم�صرح با�ستخدامها من قبل ال�سلطات المعنية ،على �أن
ت�ستخدم تلك الكيماويات ب�أ�سلوب ي�ضمن عدم �إ�ضرارها بالحليب �أو معدات الحلب .وتخزن جميع الكيماويات  -ما
عدا الم�ستخدمة ب�صفة روتينية  -في مكان مو�صد بعيداً عن موقع تخزين الحليب.

6 6.1.2الحر�ص على توفير �إمداد كاف من الماء

يجب توفير �إمداد كاف من الماء النظيف في عمليات الحلب ،وذلك لتنظيف المعدات التي تالم�س الحليب وتنظيف
منطقة الحلب �أي�ضاً.

صحائف معلومات

ويجب �أن تكون جودة المياه متنا�سبة مع اال�ستخدام المق�صود ،وهناك العديد من الدول التي تفر�ض معايير
متعلقة بجودة المياه الم�ستخدمة في �إنتاج الحليب ،بما في ذلك ا�ستخدام المياه ال�صالحة لل�شرب في تنظيف
الأ�سطح التي تالم�س الحليب.

2 2.2الحر�ص على الحلب في ظروف �صحية نظيفة
1 1.2.2الت�أكد من نظافة الحظائر با�ستمرار

يجب الحر�ص على توفير م�ستوى عالٍ من النظافة طوال الوقت في الحظائر للحد من ات�ساخ ال�ضروع ومن ثم حماية
�صحة ال�ضروع ،يجب �أن تكون الحظائر:
z zم�صممة بحيث توفر �أنظمة تهوية و�صرف جيدة وبحيث تتجنب �إ�صابة الحيوانات؛
z zمنا�سبة من حيث الحجم وم�صممة بحيث ت�ستوعب حجم الحيوان والقطيع؛
z zمزودة بفر�ش وا�سعة تلتزم بمعايير النظافة ال�صحية.
كما يجب �أن تكون جميع الإ�سطبالت ومناطق النوم نظيفة وجافة (مث ًال عن طريق تغيير الفر�ش ب�صفة دورية)،
مع تنظيف وك�شط الممرات ب�صفة دورية لإزالة الروث.

2 2.2.2الت�أكد من نظافة منطقة الحلب

يجب �أن تكون منطقة الحلب م�صممة بحيث تظل نظيفة ومرتبة با�ستمرار ،كالتالي:
�z zأن تكون �سهلة التنظيف؛
�z zأن تحتوي على م�صدر للمياه النظيفة؛
�z zأن تكون مزودة بخدمات معالجة النفايات؛
�z zأن تحتوي على قدر كاف من التهوية والإ�ضاءة وتنظيم الحرارة.
بناء زرائب للتمكن من المحافظة على م�ستوى عالٍ من النظافة.

3 3.2.2الت�أكد من التزام عمال الحلب بقواعد النظافة ال�شخ�صية الأ�سا�سية

يجب �أن يلتزم عمال الحلب بما يلي:
z zارتداء مالب�س العمل المالئمة والنظيفة؛
z zالحر�ص على نظافة الأيدي والذراعين وخا�صة �أثناء الحلب؛
z zتغطية الجروح والإ�صابات؛
z zعدم الإ�صابة ب�أي �أمرا�ض معدية يمكن انتقالها عن طريق الحليب.

4 4.2.2الت�أكد من نظافة معدات الحلب وتعقيمها بعد كل عملية حلب �إذا اقت�ضت ال�ضرورة ذلك

يجب و�ضع روتين ي�ضمن �أن تكون معدات الحلب نظيفة قبل كل ا�ستخدام ،وفي حالة ا�ستخدام معدات حلب متنقلة قد
ي�ستدعي ذلك تنظيفها بعد كل ا�ستخدام.
كما يجب ا�ستخدام الكيماويات الم�صرح بها في تنظيف و�/أو تطهير معدات الحليب ،وا�ستخدام المياه ذات
الجودة المنا�سبة بعد ت�سخينها �إلى درجة الحرارة المطلوبة .كما ينبغي �أي�ض ًا تطهير الأ�سطح التي تالم�س الحليب
ح�سبما تقت�ضي ال�ضرورة وطبق ًا للتو�صيات والتعليمات الوطنية.
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3 3.2الت�أكد من التعامل ال�صحيح مع الحليب بعد الحلب

1 1.3.2الحر�ص على تبريد الحليب �أو ت�سليمه لمرحلة المعالجة خالل الوقت المحدد

يجب تبريد الحليب ب�أ�سرع وقت ممكن بعد الحلب لي�صل �إلى درجة الحرارة المطلوبة للتخزين وخالل المدة المحددة،
وتحدد ال�سلطات المعنية حدود مهلة التبريد ودرجات الحرارة المنا�سبة للتخزين.
وقد تكون هناك حدود للمهلة الزمنية بين الحلب ونقل الحليب �إلى مركز التجميع في الدول النامية لأن عملية
تتم خارج المزرعة.
تبريد ومعالجة الحليب ّ

2 2.3.2الحر�ص على نظافة وتنظيم منطقة تخزين الحليب

ال بد من تخزين الحليب بعيداً عن منطقة الحلب ،ويجب �أن تتحلى منطقة تخزين الحليب بما يلي:
z zالنظافة وعدم تراكم النفايات والأعالف والمنتجات والمواد الكيماوية بخالف تلك الم�ستخدمة ب�صفة م�ستمرة؛
z zتوافر �إمكانية غ�سل الأيدي وتجفيفها؛
�z zسهولة التنظيف مع تطبيق معايير مكافحة الآفات.

3 3.3.2توفير معدات تخزين الألبان القادرة على االحتفاظ به عند درجة الحرارة المطلوبة

يتم تجميعه ،و�أن
يجب �أن تكون معدات التخزين قادرة على االحتفاظ بالحليب عند درجة الحرارة المطلوبة �إلى �أن ّ
تكون م�صنعة من خامات ال تلوث الحليب.
وبالن�سبة للخزانات الكبيرة فيجب �أن تكون م�صممة طبق ًا للمعايير المتعارف عليها ،كما ينبغي تطبيق برنامج
خدمة و�صيانة دورية على �أنظمة تبريد الألبان لتجنب تعطلها .ويجب �أن يكون الخزان الكبير مزوداً بترمومتر
لقيا�س درجة حرارة اللبن واالحتفاظ بال�سجالت الالزمة لدرجات حرارة التخزين ،ويجب الت�أكد من عمل كافة
المعدات بكفاءة تامة.

4 4.3.2الحر�ص على تنظيف �أدوات تخزين الحليب وتعقيمها بعد جمع الحليب �إن اقت�ضت الحاجة

ل�ضمان نظافة �أدوات تخزين الحليب قبل ا�ستخدامها ،يجب تنظيفها ،بل وتعقيمها� ,إذا اقت�ضت ال�ضرورة ,بعد كل عملية
حلب .كما ينبغي تعقيم الأ�سطح المالم�سة للحليب ح�سبما يلزم وطبق ًا للتو�صيات والتعليمات الوطنية.

5 5.3.2الت�أكد من عدم عرقلة م�سارات الحلب الجماعي

يجب الت�أكد من عدم عرقلة الم�سارات الم�ؤدية لمنطقة تخزين الحليب بما ي�ساعد على تجميع الحليب ب�صورة �آمنة� ،إذ
يجب �أن تكون مناطق تجميع الحليب خالية من ممرات الحيوانات والطين وغيرها من الملوثات المحتملة.

صحائف معلومات
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التغذية (العلف والماء)

3.3
�إن كمية وجودة الأعالف والمياه المق َّدمة تحدد وبن�سبة كبيرة �صحة الحيوان و�إنتاجيته وجودة و�سالمة �ألبانه.
�سواء بالن�سبة
ت�شرح �صحيفة المعلومات هذه الممار�سات الزراعية الجيدة في تغذية الحيوانات المدرة للألبانً ،
و�سيتم �سرد الممار�سات المقترحة تحت العناوين التالية:
للعلف �أو ال�سقي،
ّ
z zت�أمين �إمدادات الماء والعلف من م�صادر م�ستدامة.
z zالت�أكد من �أن الماء والعلف المقدم للحيوانات مالئم من حيث الكمية والجودة.
z zالرقابة على ظروف تخزين الأعالف.
z zالت�أكد من �إمكانية تعقب م�صدر الأعالف المجلوبة �إلى المزرعة.


























1 1.3ت�أمين �إمدادات الماء والعلف من م�صادر م�ستدامة

1 1.1.3التخطيط الم�سبق ل�ضمان توفير احتياجات القطيع من الماء والعلف

�إن تحديد ميزانية العلف والماء المقدمة للقطيع م�سبق ًا يقلل المخاطر وقد ي�ساعد المزارعين على التو�صل لم�صادر
�أعالف �أرخ�ص ،كما �أن التخطيط الم�سبق الحتياجات الحيوانات من العلف والماء يزيد من �إمكانية ا�ستمرار المزرعة
كم�شروع تجاري.
يجب ا�ستغالل البنية التحتية وو�سائل العلف وال�سقي المنا�سبة ل�ضمان �إتاحتها بالقدر الكافي �أمام جميع
الما�شية.

2 2.1.3تطبيق ممار�سات م�ستدامة للتغذية والري ومكافحة الآفات عند زراعة العلف

تعتمد العديد من �أنظمة الرعي على الأعالف المحلية في �إطعام الما�شية ،ولتطبيق الممار�سة الزراعية الجيدة في
قطاع الألبان ال بد من تنظيم دخول الأغذية �إلى المزرعة ،بما في ذلك اال�ستخدام الأمثل للمجاري والأ�سمدة في زرع
الأعالف ،كما ينبغي تر�شيد ا�ستهالك الموارد غير المتجددة ,مثل ا�ستخدام المياه في الزراعة ,بما ي�ضمن اال�ستدامة.
كما �أن االعتماد على �إ�ستراتيجيات المكافحة المتكاملة للآفات يحد من الحاجة ال�ستخدام الكيماويات.

3 3.1.3جلب م�ستلزمات المزرعة من موردين يطبقون �أنظمة م�ستدامة

يجب على المزارعين �أن يحاولوا قدر الم�ستطاع جلب م�ستلزمات المزرعة ,من علف وماء و�أ�سمدة وم�صادر طاقة ,من
موردين يعتمدون على ممار�سات م�ستدامة ،وبالتالي يحدون من الأ�ضرار البيئية لم�شروعهم.
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2 2.3الت�أكد من �أن الماء والعلف المقدم للحيوانات مالئم من حيث الكم والجودة
1 1.2.3الت�أكد من تلبية االحتياجات الغذائية للحيوانات

يجب توفير العلف والماء الكافي للحيوانات المدرة للألبان يومي ًا وبما يتنا�سب مع احتياجاتها الج�سدية .ويجب
�أن تكون كمية وجودة العلف ,بما في ذلك ن�سبة الألياف المطلوبة ,متنا�سبة مع �سن الحيوان ووزنه وطور الإر�ضاع
وم�ستوى الإنتاج والنمو والحمل والن�شاط والمناخ.
ال بد من �إتاحة الم�ساحة والوقت الكافي لكل حيوان لنيل حاجته من الأعالف والمياه ،وت�ساهم الإدارة الجيدة
للتغذية في الحد من �ضغوط المناف�سة وال�سلوك العدائي بين الحيوانات وبع�ضها.

2 2.2.3الحر�ص على تغذية الحيوانات المخ�ص�صة لإنتاج الألبان ب�أعالف مالئمة للغر�ض ال ت�ؤثر
بال�سلب على جودة �أو �سالمة �ألبانها �أو لحومها

يتعين على مزارعي قطاع الألبان الحر�ص على خلو الأعالف المقدمة للما�شية المدرة للألبان من �أي روا�سب كيماوية
�أو مواد �سامة �أو �أي ملوثات ت�شكل خطراً على �صحة الحيوان �أو �سالمة وجودة الألبان واللحوم المنتجة من تلك
الحيوانات .ويمكن تحقيق ذلك من خالل االلتزام التام بتعليمات الن�شرة المرفقة بعبوات الكيماويات الزراعية
الم�ستخدمة في المراعي والمحا�صيل المزروعة داخل المزرعة بغر�ض علف الحيوانات ،والت�أكد من المعالجات
الكيماوية ال�سابقة للأعالف المجلوبة من موردين خارجيين ومدى ا�ستدامتها كعلف للما�شية.
ال بد من حظر �أو ت�سييج المناطق التي قد تحتوي على �أعالف ملوثة �أو نباتات �سامة قد ت�أكلها الحيوانات
المدرة للألبان ،مع فح�ص الأعالف للت�أكد من خلوها من عالمات التلوث �أو التلف قبل التغذية.

3 3.2.3الت�أكد من توفير مياه م�ضمونة الجودة وفح�ص و�صيانة م�صدرها ب�صفة دورية

ت�سييج م�صادر المياه الخا�صة بالما�شية لحمايتها من التلوث غير المتعمد ،ويجب �أن تكون كمية المياه منا�سبة
وخالية من الروث.
من الممكن �أن ت�صل العديد من الملوثات �إلى م�صادر المياه بما يهدد �صحة و�سالمة الب�شر والما�شية والمعدات
يتم غ�سلها بالمياه الملوثة .ومن �أ�شهر الملوثات الجراثيم الم�سببة للأمرا�ض و�سمومها وكذلك الكيماويات
التي ّ
ال�سامة مثل مبيدات الآفات والنفط والمذيبات والنترات.
ات�صل بال�سلطات المعنية الختبار المياه �إن كانت هناك �أي مخاوف من �صالحية المياه لال�ستهالك الحيواني.

4 4.2.3عدم ا�ستخدام �أدوات التعامل مع الكيماويات في التعامل مع الأعالف

تجنب تمام ًا الخلط بين الكيماويات الزراعية و�/أو الكيماويات البيطرية في المعدات �أو المرافق التي ت�ستخدم في
التعامل مع الأعالف �أو المياه المخ�ص�صة ال�ستهالك الما�شية المدرة للألبان ،لأن تلك الأدوات قد تحتوي على روا�سب
�أو قد يحدث تلوث ب�سبب الت�سرب واالن�سكاب والتناثر في الهواء و�آثار االنثعاب الخلفي وخالفه.

5 5.2.3الحر�ص على ا�ستخدام الكيماويات بال�صورة المنا�سبة في المراعي ومحا�صيل الأعالف
ومراقبة فترات التوقف

�ضرورة االحتفاظ ب�سجالت دقيقة للحقل بخ�صو�ص كافة الكيماويات الم�ستخدمة على المحا�صيل والمراعي ،والت�أكد
من الرقابة ال�صارمة على فترات التوقف عن الرعي .كما ينبغي دوم ًا اتباع التعليمات المرفقة بالعبوات فيما يتعلق
بمعدل اال�ستخدام وفترات التوقف قبل ح�صد الأعالف �أو ال�سماح للحيوانات بالعودة �إلى الحقل للرعي ،ويجب اتباع
المناهج المنظمة لتقنيات الر�ش.

صحائف معلومات

افح�ص المراعي الكت�شاف عالمات اختفاء المبيدات ،وابحث عن عالمات تلف مبيدات الأع�شاب على محا�صيل
الأعالف ،وينبغي التحري �أكثر قبل ال�سماح للحيوانات بالرعي.
يجب االنتباه الحتمال انجراف الر�ش عند ا�ستخدام الكيماويات الزراعية على المراعي والمحا�صيل ،كما يجب
اتخاذ االحتياطات الكافية عند ال�سماح للما�شية بال�شرب من المياه بعد الر�ش.
تعرف على الكيماويات التي يجري �أو �سبق ا�ستخدامها في مزرعتك والأرا�ضي المجاور لها لأن انجراف الر�ش
قد يكون م�صدراً محتم ًال للروا�سب الملوثة .وعند �شراء العلف �أو الأرا�ضي يجب الح�صول على معلومات وافية عن
التاريخ ال�سابق للحقل في ا�ستخدام الكيماويات الزراعية و�/أو قم ب�إجراء اختبار للتربة �أو النباتات �إن كان هناك
ما يدعو لل�شك في وجود روا�سب ملوثة.

6 6.2.3تجنب ا�ستخدام الكيماويات غير الم�صرح بها في معالجة �أعالف الحيوانات �أو مكوناتها
ومراقبة فترات التوقف

يجب االقت�صار على ا�ستخدام الكيماويات الم�صرح با�ستخدامها في عمليات �إنتاج الألبان فقط.
ينبغي تنظيم ا�ستخدام الكيماويات بما ي�سمح بتجنب و�صولها عن طريق الخط�أ �إلى العلف والماء وبالتالي
�إلى الحليب.
ا�ستخدم الكيماويات بما يتفق مع تو�صيات الم�ص ِّنع ،وراجع الن�شرة المرفقة بالكيماويات التي �س ُت�ستخدم
بالقرب من الأعالف والمراعي �أو عليها لمعرفة مدى مالءمتها للحيوانات المنتجة للمواد الغذائية وفترات التوقف
الم�شروطة للحلب ومعدالت اال�ستخدام ال�صحيحة وتركيز المنتج.
تمت معالجتها بكيماويات
إذا
�
المخزنة
والبذور
أعالف
قد تنطبق فترات التوقف �أي�ض ًا على المراعي ومحا�صيل ال
ّ
زراعية ،وتختلف فترات التوقف �إن كان الغر�ض من المح�صول هو اال�ستهالك الب�شري �أي�ضاً.

3 3.3الرقابة على ظروف تخزين الأعالف

1 1.3.3الف�صل بين الأعالف المخ�ص�صة لف�صائل مختلفة

يجب مراجعة اللوائح الوطنية لتجنب �إدخال مواد محظورة حيواني ًا في ح�ص�ص الأعالف للحيوانات المدرة للألبان.

2 2.3.3الحر�ص على توفير ظروف التخزين المالئمة لتجنب تلف �أو تلوث الأعالف

الحر�ص على منع مالم�سة الحيوانات للملوثات في المناطق التي تخزن وتختلط فيها تلك المنتجات .ويجب �أن تكون
تلك المناطق جيدة التهوية الحتمال انبعاث �أبخرة �سامة منها.
كما ينبغي الحر�ص على حماية الأعالف من الملوثات ،وتخزين مبيدات الآفات والبذور المعالجة والأعالف
المزودة ب�أدوية والأ�سمدة والتعامل معها بال�صورة ال�صحيحة .كما يجب تخزين مبيدات الأع�شاب في مكان
منف�صل عن الكيماويات الزراعية والأ�سمدة والبذور ،مع تطبيق برنامج مكافحة الديدان على الأعالف المخزنة.
يجب حماية التبن والأعالف الجافة من الأجواء الرطبة ،بينما يجب تخزين ال�سيالج (العلف الأخ�ضر) وغيره
من المحا�صيل المخمرة في ظروف محكمة الإغالق.

3 3.3.3تجنب ا�ستخدام الأعالف العفنة �أو المتدنية الم�ستوى

يجب تجنب تقديم �أي �أعالف متعفنة للحيوانات المدرة للألبان ،فهناك العديد من الأعالف التي قد تحتوي على �سموم
يتم تخزينها جيداً .كما يجب مراقبة الأعالف الكت�شاف �أي
فطرية �ضارة يمكن انتقالها �إلى الحليب وخا�صة �إن لم ّ
تلوث عام بمخلفات نباتية �أو حيوانية �أو معادن �أو بال�ستيك �أو خيوط �أو غيرها من المواد غير المرغوبة.
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4 4.3الت�أكد من �إمكانية تعقب م�صدر الأعالف المجلوبة �إلى المزرعة

1 1.4.3جلب الأعالف من الموردين الذين يطبقون برامج �ضمان الجودة المعتمدة قدر الم�ستطاع

المورد يطبق برنامج �ضمان وقادر على مراقبة الروا�سب والأمرا�ض ب�صورة
عند �شراء �أي �أعالف ،يجب الت�أكد من �أن
ِّ
المورد كافة الت�صاريح المطلوبة.
من
واطلب
أولية،
ل
ا
م�صادرها
حتى
منا�سبة وتعقب المكونات الم�ستخدمة
ِّ

2 2.4.3االحتفاظ ب�سجالت لكل الأعالف �أو مكوناتها الم�ستلمة في المزرعة

يجب تطبيق النظام المنا�سب لت�سجيل ومتابعة كل الأعالف �أو مكوناتها الم�ستلمة في المزرعة ،واطلب ت�صاريح
المورد و�/أو �إخطار �شحن كتابي مع كل طلبية علف ،واحر�ص على تعريف ومتابعة �أي معالجة تطبق على الأعالف
داخل المزرعة (بما فيها معالجة المحا�صيل والبذور).

صحائف معلومات
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رعاية الحيوان

12

4.4
جوهر رعاية الحيوان هو تطبيق ممار�سات رعوية حيوانية منطقية وح�سا�سة على الما�شية في المزرعة ،ورعاية
الحيوان تراعي بالمقام الأول م�صلحة الحيوان.
تم
�إجماالً ،يعتبر الم�ستهلكون �أن ارتفاع معايير رعاية الحيوان هي م�ؤ�شر ل�سالمة الغذاء وارتفاع جودته ،وقد ّ
تطبيق معايير رعاية الحيوان في معظم خطط �سالمة الغذاء وجودة الغذاء داخل المزارع.
تتبنى العديد من مواثيق رعاية الحيوان مبد�أ "الحريات الخم�سة" 13الذي يلخ�ص الممار�سات الزراعية الجيدة
المتعلقة برعاية الحيوان.
وت�شرح �صحيفة المعلومات هذه الممار�سات الزراعية الجيدة المتعلقة برعاية الحيوان في قطاع الألبان ،والتي
تم �إعدادها بما يعبر عن الحريات الخم�سة:
ّ
z zالتحرر من العط�ش والجوع و�سوء التغذية.
z zالتحرر من الإجهاد.
z zالتحرر من الألم والإ�صابات والأمرا�ض.
z zالتحرر من الخوف.
z zمنح الحرية للحيوانات في الم�شاركة في الأن�شطة الحيوانية الطبيعية ن�سبياً.

























 .1
 .2
 .3
 .4
  .5

1 1.4تحرر الحيوانات من العط�ش والجوع و�سوء التغذية
1 1.1.4توفير الأعالف والمياه الكافية لجميع الحيوانات كل يوم

يجب توفير الأعالف الكافية للما�شية المدرة للألبان بما يتفق مع احتياجاتها الج�سدية ،وقد تختلف احتياجاتها
باختالف ال�سن ووزن الج�سم وطور الإر�ضاع وم�ستوى الإنتاج والنمو والحمل والن�شاط والبيئة .ويجب توفير مناطق
علف ومياه كافية بما يقلل من الم�ضايقات بين الحيوانات و�إتاحة الأعالف والمياه �أمام كل الما�شية بالت�ساوي.

12

ملزيد من التفا�صيل عن رعاية احليوانُ ،يرجى االطالع على دليل االحتاد الدويل ملنتجات الألبان عن الرعاية يف �إنتاج الألبان ،2008
www.fil-idf.org

 13مقتب�سة من "احلريات اخلم�سة" ،جمل�س رعاية حيوانات املزارع ،اململكة املتحدةwww.fawc.org.uk ،
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بناء على االحتياجات الغذائية للحيوان.
كما ينبغي مراعاة جودة الأعالف (اال�ست�ساغة والقيمة الغذائية)ً ،
وال بد من التفكير في اللجوء لمكمالت غذائية �إن كانت ح�ص�ص العلف غير كافية لتوفير االحتياجات الغذائية
للحيوان ،ويجب �أن يكون الغذاء المقدم للحيوان متوازن ًا و�أن يكون الماء النظيف متاح ًا له على الدوام.

2 2.1.4تعديل معدالت التزويد بالما�شية و�/أو ح�ص�ص الأعالف التكميلية بما ي�ضمن توافر كميات
كافية من الماء والغذاء والأعالف

يجب الت�أني في درا�سة عدد الحيوانات واحتياجاتها الج�سدية والقيمة الغذائية للأعالف عند التفكير في معدل التزويد
بالما�شية ،كما يجب ح�صول جميع الحيوانات على كمية كافية من المياه كل يوم.

3 3.1.4حماية الحيوانات من النباتات ال�سامة وغيرها من المواد ال�ضارة

يجب حماية الحيوانات من الو�صول �إلى النباتات ال�سامة �أو المناطق الملوثة مثل م�صارف المزارع ،وعدم تقديم
�أعالف متعفنة.
يتم تخزين الكيماويات ب�صورة �آمنة لتجنب تلويث المراعي ،ومراقبة فترات التوقف بالن�سبة لمعالجة الأعالف
والمراعي.

4 4.1.4توفير م�صادر مياه عالية الجودة يت ّم فح�صها و�صيانتها ب�صفة دورية

يجب �أن تحظى الحيوانات بحرية الو�صول لم�صدر مياه عذبة نظيفة ،ويجب تنظيف �أوعية �أو قنوات المياه ب�صفة
دورية وفح�صها للت�أكد من عملها بكفاءة .ويجب �أي�ض ًا �أن تكون موارد المياه كافية لتلبية االحتياجات الق�صوى،
ويجب ملء الأوعية ب�سرعة لتجنب و�صول عدد من الحيوانات �ضمن مجموعة �إلى مرحلة العط�ش .كما ينبغي اتخاذ
الخطوات الالزمة للحد من احتماالت تجمد م�صدر المياه �أو الإفراط في ت�سخينه ،ح�سبما يلزم.
يجب تجنب الخلط بين المياه الناتجة من المجاري �أو المعالجة الكيماوية لمحا�صيل الأعالف والمراعي وبين
م�صدر المياه المخ�ص�ص للما�شية.

2 2.4تحرر الحيوانات من الإجهاد

1 1.2.4ت�صميم و�إن�شاء بنايات ومن�ش�آت المعالجة بحيث تكون خالية من العوائق والمخاطر

عند ت�صميم و�إن�شاء حظائر الحيوانات و�/أو �أكواخ الحلب ،يجب مراعاة حرية حركة الحيوانات ،وذلك بتجنب وجود
طرق م�سدودة وممرات زلقة �أو منحدرة ،مع الت�أكد من �سالمة التو�صيالت الكهربائية و�صحة الت�أري�ض في بنايات
�إنتاج الألبان.

2 2.2.4ت�صميم و�إن�شاء بنايات ومن�ش�آت المعالجة بحيث تكون خالية من العوائق والمخاطر

تجنب ازدحام الحيوانات حتى ولو لفترات ق�صيرة ،ويجب �أن تكون �أحجام مجموعات الحيوانات �سهلة التنظيم مع
توفير م�ساحة كافية للأكل وال�سقي لتجنب ال�سلوكيات التناف�سية العدوانية.
�إن معظم ف�صائل الحيوانات المدرة للألبان تتمتع بغرائز رعوية قوية ،ولهذا يجب تق�سيم الحيوانات ح�سب
الوزن والحجم قدر الإمكان .كما ينبغي تنظيم �إدخال الحيوانات الجديدة للقطيع للحد من الم�شاحنات خا�صة بين
الخ�صية.
الذكور النا�ضجة غير
َّ
توفير م�ساحة كافية للحيوانات في الحظائر للراحة على فر�ش مريح مع حمايتها من الأ�سطح القا�سية مثل
الأ�سفلت ،مع الحفاظ على نظافة تلك المناطق (من خالل تغيير الفر�ش ب�صفة منتظمة مثالً) .ومناطق الرعي عادة
منا�سبة للراحة ب�شرط التناوب عليها ب�صفة دورية وتوفير الم�صارف المنا�سبة فيها.

صحائف معلومات

3 3.2.4حماية الحيوانات من الأحوال الجوية القا�سية والعواقب المترتبة عليها

يجب حماية الحيوانات قدر الم�ستطاع من الأحوال الجوية القا�سية والعواقب المترتبة عليها ،وذلك يت�ضمن عوامل
الإجهاد مثل التقلبات الجوية ونق�ص الأعالف والتغير غير المو�سمي وغيرها من م�سببات الإجهاد بالبرودة �أو
ال�سخونة .ولهذا يجب التفكير في ا�ستخدام مظالت �أو �أي خيار �آخر لتلطيف درجة الحرارة مثل المنديات ور�شا�شات
المياه� .أما في الأجواء الباردة فال بد من توفير الحماية (مثل الحواجز الواقية من الرياح والحظائر المغلقة) مع
توفير المزيد من العلف .وقد تقت�ضي الحاجة في بع�ض المناطق ا�ستخدام مالجئ دائمة مع مانع لل�صواعق ،كما يجب
�أي�ض ًا و�ضع خطط لحماية الحيوانات في الحاالت الطارئة (توفير مولدات كهرباء احتياطية مثالً) والكوارث الطبيعية
(كالحرائق والمجاعات وهطول الثلج والفي�ضانات)؛ وذلك يت�ضمن توفير �أر�ض مرتفعة للحماية من الفي�ضانات
بجانب حواجز النيران وتحديد �شروط الإخالء.

4 4.2.4توفير التهوية الجيدة في حظائر الحيوانات

يجب �أن تكون كافة حظائر الحيوانات جيدة التهوية بما ي�سمح بتوفير القدر الكافي من الهواء النقي و�إزالة الرطوبة
وتلطيف الحرارة ومنع تراكم غازات مثل ثاني �أك�سيد الكربون والأمونيا وغازات الردغة.

5 5.2.4توفير الأر�ضيات والمما�شي المالئمة في الحظائر ومناطق �سير وانتقال الما�شية

يجب �إن�شاء الأر�ضيات بحيث تحد من فر�ص االنزالق والإ�صابة ب�سبب االنزالق �أو الأر�ضيات غير الم�ستوية ،كما �أن
الأ�سفلت القا�سي �أو الأ�سطح ذات الأحجار والبروز الحادة يمكن �أن ت�سبب �إتالف �أو ك�سر باطن الحافر مما يت�سبب
في العرج ،بالإ�ضافة �إلى �أن الأر�ضيات غير المنا�سبة قد تعيق االمتطاء وت�سبب �إ�صابات .ويمكن ا�ستخدام �أغطية
الأر�ضيات الوقائية (مثل الح�صير المطاطي �أو الأ�سطح غير الزلقة) في المما�شي للحد من تهتك الحوافر الذي قد ي�ؤدي
�إلى التهابات ثانوية بالحافر.

6 6.2.4حماية الحيوانات من الإ�صابات والم�شقة �أثناء ال�شحن والتفريغ وتوفير الظروف
المالئمة للنقل

يمكن �أن ي�شكل النقل خطراً على رعاية الحيوانات المدرة للألبان ،ولهذا يجب الحر�ص على التجهيز الكافي لمرافق
التحميل والتفريغ مع توفير المياه في الم�سكن االنتقالي �إن �أمكن .وال بد من الت�أكد من تجهيز المركبة بحيث ال ت�ؤثر
على �سالمة الحيوانات �أثناء النقل وم�ساحتها وا�سعة ت�سمح بالحركة المعقولة .ويجب التخطيط للرحالت الطويلة جيداً
ل�ضمان توفير عنا�صر الرعاية الرئي�سية (علف ،ماء ،راحة).

3 3.4تحرر الحيوانات من الألم والإ�صابات والأمرا�ض

1 1.3.4تطبيق برنامج فعال للرعاية ال�صحية للقطيع وفح�ص الحيوانات ب�صفة دورية

يجب فح�ص الحيوانات دوري ًا الكت�شاف �أي �إ�صابات �أو �أمرا�ض ،مع تطبيق برامج الرعاية ال�صحية العالجية
والوقائية للقطيع.

2 2.3.4تجنب الإجراءات والممار�سات التي ت�سبب �ألماً ال داعي له

يتعين على الأفراد القائمين بالمهام البيطرية التحلي بالكفاءة المطلوبة ،خا�صة في الإجراءات التي قد ت�سبب �ألم ًا
ومعاناة للحيوان مثل �إزالة القرون والنتوءات والإخ�صاء وخالفه ،مع االلتزام باللوائح الوطنية فيما يتعلق بتلك
الممار�سات وغيرها (مثل الو�سم بالنار ،بتر الذيل ،ا�ستئ�صال الحلمة ،الخ) .وال حاجة للت�أكيد على �أهمية النظافة
ال�شخ�صية في العمليات ذات الطابع الجراحي ،مع درا�سة الممار�سات الرعوية الحيوانية البديلة �إن �أمكن.
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3 3.3.4االلتزام بممار�سات الوالدة والفطام ال�صحيحة

و�ضع خطة مالئمة للإنجاب لمراعاة بع�ض العوامل مثل اختيار حيوان التوالد (لت�سهيل الإنجاب) وتوفير الخدمات
الآمنة للإنجاب والفح�ص الدوري للحيوانات ل�ضمان توفير الرعاية ال�سريعة والمتخ�ص�صة �إذا اقت�ضت الحاجة.
ويجب �إر�ضاع الحيوانات الوليدة من لبن ال�سر�سوب بعد الوالدة مبا�شرة ،وفطامها بعد �أن ي�صبح ا�ستهالكها
من الأعالف الجافة كافي ًا الحتياجاتها الغذائية.

4 4.3.4اتباع الإجراءات ال�صحيحة في ت�سويق �صغار الحيوانات المدرة للألبان

يجب �أال تعر�ض العجول للبيع �إال بعد �أن ت�صبح قادرة على تحمل النقل ،ومن دالالت ذلك زيادة وزن الج�سم
يتم االلتزام ب�شروط النقل ال�صحيح المن�صو�ص عليها في قواعد الممار�سة �أو التعليمات
وجفاف ال�سرة ،على �أن ّ
الوطنية لرعاية الحيوان.

5 5.3.4الحماية من العرج

يتم �إن�شاء الممرات والباحات و�إ�سطبالت الحلب والحظائر ب�شكل يحد من احتماالت الإ�صابة بالعرج ،مع
يجب �أن ّ
تنفيذ ممار�سات الرعاية الدورية للحوافر وتعديل النظام الغذائي للحيوانات بما يقلل من فر�ص الإ�صابة بالعرج.
وفي حالة الإ�صابة به فال بد من التحري عن �سببه وعالجه ح�سبما يلزم .وال بد من ال�سماح للحيوان بالتحرك
بال�سرعة التي تنا�سبه.

6 6.3.4حلب الحيوانات المر�ضعة بانتظام

يجب و�ضع روتين منظم للحلب بحيث يكون منا�سب ًا لطور الإر�ضاع وال يرهق الحيوان.

7 7.3.4تجنب ممار�سات الحلب الرديئة التي قد ت�ؤدي لإ�صابة الحيوانات المدرة للألبان

�إن ممار�سات الحلب الرديئة ت�ؤثر على رعاية الحيوان و�إنتاجيته ،ولهذا يجب �صيانة معدات و�أدوات الحلب جيداً
وفح�صها ب�صفة دورية.

�8 8.3.4إذا اقت�ضت ال�ضرورة اللجوء للقتل الرحيم في المزرعة ،يجب تجنب �أي �ألم �أو معاناة ال
داعي لها

�إذا اقت�ضت ال�ضرورة قتل حيوان مري�ض �أو عاجز �أو يعاني من فرط الألم ،فيجب تنفيذ ذلك ب�سرعة وب�أ�سلوب ي�ضمن
عدم تعر�ضه لألم غير مبرر.

4 4.4تحرر الحيوانات من الخوف

1 1.4.4مراعاة �سلوك الحيوانات عند و�ضع البنية التحتية للمزرعة و�أنظمة �إدارة القطيع

�إن ح�سن ت�صميم المن�ش�آت ب�شكل ي�ستغل ال�سلوكيات الطبيعية للحيوانات المدرة للألبان يمكن �أن يح�سن من حركة
الحيوانات ويحد من التعامالت ال�سلبية التي ي�ضطر �إليها العاملون بالمزرعة .كما �أن التعامل مع الحيوانات
بممار�سات هادئة ومتنا�سقة في المن�ش�آت جيدة الت�صميم ي�ساعد على تح�سين �إنتاجية الحيوانات و�سالمتها بف�ضل
التقليل من الخوف والمعاناة.

2 2.4.4الكفاءة في التعامل مع الما�شية والمهارات الزراعية والتدريب الكافي

�إن المهارات الزراعية والتعامل الجيد مع الما�شية �أمران مهمان في رعاية الحيوان ،وبدون االجتهاد والكفاءة في
رعاية الحيوان ف�إن م�صلحته تكون في خطر.
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العامل الكفء هو الذي:
z zيعرف ما �إن كانت الحيوانات ب�صحة جيدة �أم ال؛
z zيدرك �أهمية مغزى تغير �سلوك الحيوان؛
z zيعرف متى تقت�ضي الحالة التدخل البيطري؛
z zيطبق برنامج ًا منظم ًا للرعاية ال�صحية للقطيع ي�شمل العالجات الوقائية وبرامج التطعيم ح�سبما يلزم؛
z zيطبق البرامج المطلوبة لرعاية المراعي وتغذية الحيوانات؛
z zيدرك ما �إن كانت البيئة العامة (الداخلية والخارجية) منا�سبة لتعزيز �صحة ورعاية الحيوان؛
z zيتحلى بمهارات �إدارية تتما�شى مع حجم المتطلبات التقنية لمنظومة الإنتاج؛
z zيتعامل مع الحيوانات برفق وب�أ�سلوب �صحيح؛
z zيتوقع الم�شاكل المحتملة ويتخذ الإجراء الوقائي الالزم.
ويجب �أن يكون العاملون ملمين وملتزمين بكافة اللوائح الوطنية المتعلقة و�أهم البرامج ل�ضمان الجودة/
المعايير المتعلقة ب�سالمة/جودة الإنتاج .كما يتعين عليهم االحتفاظ بال�سجالت التي تثبت االلتزام باللوائح �أو
برامج �ضمان الجودة� ،أما الأفراد ال�ضالعون بالفعل برعاية�/إدارة الحيوانات فيتعين عليهم االطالع على �أحدث
الم�ستجدات التكنولوجية التي يمكن �أن تمنع �أو تعالج الم�شاكل المتعلقة برعاية الحيوان.

3 3.4.4ا�ستخدام المرافق والأدوات التي تالئم التعامل مع الما�شية

ال بد من الت�أكد من �أن المرافق والأدوات الم�ستخدمة في التعامل مع الحيوانات مالئمة للغر�ض وجيدة الت�صميم
وتحظى بال�صيانة المطلوبة ،لأن هذا ي�ساعد على تجنب �إ�صابة الب�شر والحيوانات .كما �أن ا�ستخدام الأدوات بحر�ص
ورفق يحد من �إخافة الحيوانات وي�سهل التعامل معها ويجعله �أكثر �أماناً ،ويجب �أي�ض ًا مراقبة �سلوك الحيوانات
لتحديد �أي المرافق �أو الأدوات تخيف الحيوان وت�سبب معاناته.

5 5.4منح الحرية للحيوانات في الم�شاركة في الأن�شطة الحيوانية الطبيعية ن�سبياً

1 1.5.4تطبيق �إجراءات رعوية و�إدارية للقطيع ال ت�ؤثر بدون داع على المبيت وال�سلوكيات
االجتماعية للحيوانات

معظم ف�صائل الحيوانات المدرة للألبان اجتماعية بالغريزة ،ولهذا يجب االعتماد على الإجراءات الرعوية والإدارية
للقطيع التي ال ت�ؤثر بدون داع على ال�سلوكيات الطبيعية للحيوانات ،مثل �سلوك القطيع والتغذية والتنا�سل والراحة،
كما �أن هذا يقت�ضي توفير الم�ساحة الكافية للقيام بتلك الأن�شطة.
�أثناء الفح�ص اليومي على الحيوانات ،يجب التحقق من ظهور �أي �سلوك غير طبيعي ،والت�أكد من �أن كل حيوان
يتمتع بالم�ساحة الكافية لكي يتناول غذاءه و�أنه يتغذى بالفعل .و�أحيان ًا يكون عجز الحيوان عن تناول الغذاء
عالمة من العالمات المبكرة للمر�ض.
الخ�صية ب�أ�سلوب ال يعكر مزاجها.
غير
النا�ضجة
يجب التعامل مع الذكور
َّ

29

دليل املمارسات الزراعية اجليدة يف قطاع األلبان

30

البيئة

5.5
بد�أ الم�ستهلكون في الآونة الأخيرة يهتمون ب�إنتاج الأغذية ب�صورة م�ستدامة و�صديقة للبيئة .ولتلبية تلك االهتمامات
يتعين على مزارعي قطاع الألبان �إنتاج الحليب ب�أ�سلوب يحقق تطلعات القطاع العري�ض من المجتمع ،وذلك با�ستخدام
الموارد الطبيعية بكفاءة والحد من �أي �آثار لها ت�ضر البيئة.
يمكن لكل مزارع في قطاع الألبان �أن يلعب دوراً في حماية قطاعه وم�ستقبل م�شروعه �إذا اعتمد على ممار�سات
�إدارية تعزز اال�ستدامة البيئية لمنظومته الزراعية.
الممار�سات الزراعية الجيدة المقترحة بخ�صو�ص البيئة في قطاع الألبان مطروحة تحت العناوين التالية:
z zاالعتماد على نظام زراعي م�ستدام بيئياً.
z zتطبيق نظام منا�سب لإدارة المخلفات.
z zالت�أكد من �أن ممار�سات مزارع قطاع الألبان لي�س لها �آثار �سلبية على البيئة المحيطة.
























 




1 1.5االعتماد على نظام زراعي م�ستدام بيئياً

1 1.1.5اال�ستخدام الكفء والم�ستدام لم�ستلزمات المزرعة من ماء وغذاء و�أعالف

ما زالت بع�ض الأنظمة الزراعية في قطاع الألبان تعتمد ب�شكل مكثف على الم�ستلزمات الخارجية مثل مياه الري
والأ�سمدة والعلف .فيتعين على مزارعي قطاع الألبان مراعاة العواقب قريبة وبعيدة المدى ال�ستخدام تلك الموارد
على الأرا�ضي التي يزرعونها .وربما تكون لها �أي�ض ًا �آثار �أبعد ت�صل �إلى المجتمع �أو البيئة المجاورة ،وتهدف
الممار�سة الزراعية الجيدة في قطاع الألبان �إلى تح�سين الإنتاجية من خالل ا�ستخدام م�ستلزمات المزرعة بكفاءة
وب�أ�سلوب م�ستدام.

2 2.1.5الحد من �إخراج ملوثات بيئية من مزارع قطاع الألبان

�إن الممار�سات التي تنظم مخاطر الملوثات البيئية الناتجة من المزرعة تحمي البيئة المحيطة وقد تفيد م�شروع
المزرعة �أي�ضاً .ورغم �أن المخ�صبات قد ت�سبب �أ�ضراراً خارج المزرعة �إال �أنها في غاية الأهمية للمزرعة .ولهذا يجب
ا�ستخدام الأ�سمدة بحر�ص مع تطبيق خطة فعالة لإدارة ال�صرف للحد من الأ�ضرار الواقعة خارج المزرعة وزيادة
الإنتاجية.
�أما بالن�سبة النبعاث غازات االحتبا�س الحراري فقد يكون �أكثر �صعوبة في الرقابة وال�سيطرة .فالممار�سات
التي تح�سن الإنتاجية (مثل االعتماد على �أعالف �سهلة اله�ضم واال�ستخدام ال�صحيح للأ�سمدة) يمكن �أن تحد من
انبعاث غازي الميثان و�أك�سيد النيتروز ,على الترتيب ,بالنظر لكمية الألبان الناتجة� ،أي �أن الحر�ص على توفير
االحتياجات الغذائية للنباتات والحيوانات كما ينبغي ي�ساعد في تنظيم �أو تقليل الفاقد من المواد الغذائية.
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�3 3.1.5إدارة الما�شية ب�شكل يحد من الآثار ال�ضارة بالبيئة

تطبيق �إ�ستراتيجيات رعاية و�إيواء تحد من الآثار ال�ضارة بالبيئة ،وت�سييج المجاري المائية وغيرها من المناطق
الح�سا�سة لمنع دخول الما�شية.

4 4.1.5اختيار وا�ستخدام م�صادر الطاقة بال�صورة المنا�سبة

يتعين على مزارعي قطاع الألبان مراجعة حجم ا�ستهالك الطاقة في المزرعة ودرا�سة الخيارات المتاحة لتر�شيد
اال�ستهالك .فمث ًال يمكن توليد م�صادر طاقة مفيدة من قنوات مخلفات �إنتاج الألبان مثل المجاري والحرارة المهدرة
من �أنظمة تبريد الحليب �أو الآالت .وفي كثير من الأحيان يمكن اال�ستعا�ضة عن م�صادر الطاقة غير المتجددة مثل
الكهرباء والوقود الأحفوري بم�صادر متجددة مثل الطاقة ال�شم�سية والوقود الع�ضوي وطاقة الرياح والحرارة الجوفية.

5 5.1.5الحفاظ على التنوع البيولوجي في المزرعة والت�شجيع عليه
14

تتم في مزارع ذات بيئات معدلة تماماً ،لكن تظل الفر�صة قائمة لت�شجيع التنوع
رغم �أن معظم عمليات �إنتاج الألبان ّ
البيولوجي .ويجب ت�سييج المناطق الح�سا�سة مثل الممرات المائية لمنع و�صول الما�شية �إليها ،وتخ�صي�ص قطعة �أر�ض
غير مخ�ص�صة للإنتاج كم�سكن للحيوانات والنباتات الطبيعية ،والحفاظ على بقايا النظام البيئي الطبيعي بالربط
بين الم�ساحات غير المخ�ص�صة للإنتاج على الم�ستوى المحلي.

2 2.5تطبيق نظام منا�سب لإدارة المخلفات

1 1.2.5تطبيق ممار�سات لتقليل مخلفات المزرعة �أو تدويرها �أو �إعادة ا�ستخدامها قدر الإمكان

�إن تنفيذ الممار�سات التي ت�ضمن تقليل المخلفات وكذلك تدوير المخلفات �أو �إعادة ا�ستخدامها تعتبر من الممار�سات
الزراعية الجيدة ،فالكثير من المزارع بو�سعها تقليل ا�ستهالكها من المياه والطاقة من خالل ال�صيانة ال�سليمة للمعدات
والبنية التحتية �أو �إدخال تعديالت طفيفة على روتين العمل .كما ينبغي درا�سة �إمكانية تدوير البال�ستيك والبراميل
وغيرها من الم�ستلزمات.

2 2.2.5تنظيم تخزين المخلفات والتخل�ص منها بما يحد من �أ�ضرارها البيئية

يجب اختيار المواقع المالئمة للمناطق المخ�ص�صة لتخزين النفايات مثل �أكوام الروث �أو مخازن الردغة وم�صارف
المزرعة ،بحيث تراعي ح�سن الجيرة من حيث المظهر والرائحة والإ�ضرار بالبيئة ب�سبب التلوث والآفات .ويجب فح�ص
�أكوام الروث ومخازن الردغة الدائمة الكت�شاف عالمات الت�سرب التي تنذر بانهيارها وذلك للحد من مخاطر ت�سربها
وتلويث البيئة ،وذلك بجانب الحر�ص على التخل�ص ال�سليم من النفايات الأخرى مثل الحليب المهدر �أو الما�شية النافقة
�أو �أغلفة ال�سيالج البال�ستيكية �أو �أ�سمدة وكيماويات المزرعة ،وذلك لتجنب تلوث البيئة والحد من احتماالت نقل
الأمرا�ض .كما ينبغي �إزالة المناطق التي ت�سمح بتكاثر الذباب والديدان الناقلة للأمرا�ض.
و�ضع خطة ب�سيطة لإدارة المخلفات ،تحدد فيها �أوقات و�أماكن ومعدالت ن�شر الروث والردغة وغيرها من
المخلفات الع�ضوية للحد من احتماالت ن�شر التلوث.
يجب �أن تت�صف خطة �إدارة المخلفات بما يلي:
z zااللتزام باللوائح المحلية وااللتزامات التعاقدية؛
z zتجنب احتماالت تلوث المجاري المائية والبحيرات والبرك والخزانات والآبار والحفر المثقوبة في الأر�ض
والمياه الجوفية ب�سبب و�ضع المخلفات على تربة �ضحلة و�/أو �صخور م�شققة؛
z zتجنب احتماالت تلوث الم�ساكن الطبيعية للكائنات مثل الغابات �أو المحميات �أو المناطق المعروف �أنها م�سكن
طبيعي للحيوانات والنباتات؛
z zالحر�ص على توفير مناطق مقاومة (مناطق منع االنت�شار) بالقرب من المناطق الح�سا�سة �أو المعر�ضة مثل
م�صادر المياه والم�ساكن الطبيعية للكائنات وخالفه؛

14

التنوع البيولوجي �أو "التنوع الأحيائي" مرتبط بعدد الكائنات احلية املختلفة املتواجدة يف منظومة بيئية ،وعند احلديث عن املزارع
يكون مرتبط ًا بدرجة التنوع يف �أ�شكال احلياة (حيوان ،نبات ،كائنات �أخرى) التي تعي�ش باملزرعة.

دليل املمارسات الزراعية اجليدة يف قطاع األلبان

32

z zمواعيد وم�ستوى الو�ضع على الأرا�ضي المنحدرة والتربة الثقيلة �أو غير المنفذة والمناطق المعر�ضة للفي�ضانات؛
z zم�ستويات الو�ضع المثالية على المناطق التي تتمتع بخ�صوبة عالية للتربة؛
z zالأحوال الجوية الحالية �أو المتوقعة وقت الو�ضع ،مثل ال�صقيع وانت�شار الجليد على الأر�ض �أو هطول الأمطار
بغزارة و�/أو التربة المطمورة بالمياه؛
z zال�ضوابط البيئية الوطنية والإقليمية.
وينبغي ن�شر كافة مخلفات الروث الع�ضوية  -بما في ذلك الردغة � -أو دمجها مع التربة ما دامت �أ�ضرارها
البيئية محدودة.

3 3.5الت�أكد من �أن ممار�سات مزارع قطاع الألبان لي�س لها �آثار �سلبية على البيئة
المحيطة
1 1.3.5احتواء المزرعة على نظام لل�صرف

يجب �أن تعتمد مزارع قطاع الألبان على �أنظمة تتجنب احتماالت تلويث البيئة المحيطة.
ينبغي �أن تكون مرافق تخزين الزيت و�سوائل ال�سيالج والمياه الملوثة وغيرها من الملوثات في موقع �آمن مع
اتخاذ االحتياطات الالزمة ل�ضمان عدم وقوع حوادث تت�سبب في تلويث موارد المياه المجاورة.
تجنب التخل�ص من الكيماويات الزراعية �أو البيطرية في �أماكن ُيحتمل �أن تنتقل منها �إلى البيئة المحيطة.

2 2.3.5ا�ستخدام الكيماويات البيطرية والزراعية والأ�سمدة بال�صورة المالئمة لتجنب تلويث
البيئة المحيطة

يجب حماية البيئة من خالل االقت�صار على ا�ستخدام الأدوية والكيماويات البيطرية والزراعية الم�صرح با�ستخدامها
فقط وطبق ًا للتعليمات الواردة بن�شرتها ،مع الحر�ص على التخزين الآمن وال�سليم لكيماويات المزرعة ،و ُيحبذ �أن
يكون مكان التخزين بعيداً عن مناطق تخزين الحليب ،مع التخل�ص الآمن من الكيماويات منتهية ال�صالحية �أو
المعيبة وحاوياتها.
يجب درا�سة الو�سائل البيولوجية وغيرها من الو�سائل غير الكيماوية لمكافحة �آفات المزرعة مثل الق�ضاء على
مواقع تكاثر الآفات ،وينبغي تطبيق ممار�سات مكافحة الآفات المتكاملة قدر الإمكان.
يجب ا�ستخدام الأ�سمدة ب�أ�سلوب يحد من المخاطر الغذائية خارج المزرعة ،ولهذا ينبغي تجنب ا�ستخدام الأ�سمدة
التي تحتوي على مواد �سامة �أو معادن ثقيلة �أو غيرها من الملوثات ،وكذا الحر�ص على التخل�ص الآمن من �أكيا�س
الأ�سمدة الفارغة وعدم �إعادة ا�ستخدامها.

3 3.3.5الحر�ص على �أن تظهر عملية �إنتاج الألبان ومنتجاتها �إجما ًال بال�صورة الالئقة بمن�ش�أة تنتج
�أغذية عالية الجودة

للحد من الآثار ال�ضارة المحتملة لإنتاج الألبان على المظهر العام ،ولكي تظهر عملية �إنتاج الألبان بمظهر �إيجابي،
يتعين على مزارعي قطاع الألبان الحر�ص على �أن تكون الطرق الم�ؤدية �إلى مزارعهم والمناطق المتاخمة لها نظيفة،
مع الحفاظ على الأكواخ وتنظيمها كما ينبغي ،و�أن تكون الممرات التي ت�ستخدمها الحيوانات خالية من ال�صرف
ال�صحي .كما ينبغي الحر�ص على �أال ت�ؤثر العمليات اليومية للمزرعة على الجيران �أو المناطق المحيطة وذلك بالتحكم
في الأتربة والروائح والأ�ضواء وال�ضو�ضاء والذباب وغيرها من الم�ؤذيات.

صحائف معلومات
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الإدارة االجتماعية واالقت�صادية

6.6
�إن "الم�سئولية االجتماعية" و"اال�ستدامة االقت�صادية" جزءان ال يتجزءان من الممار�سة الزراعية الجيدة في قطاع
الألبان لأنهما يتمحوران حول خطرين �أ�سا�سيين يواجهان �أي م�شروع زراعي.
�إن �إدارة الموارد الب�شرية لمزرعة واالهتمام بها في غاية الأهمية ال�ستمرارية الم�شروع .وفي العديد من مناطق
العالم ي�سري هذا الم�صطلح بالمقام الأول على المزارع وكل من يعي�ش في المزرعة .لكن المفتر�ض �أن يراعي
المزارعون الدور الذي يلعبه م�شروعهم في المجتمع بمفهومه الأ�شمل ،كموظف وم�ستهلك للموارد الطبيعية ،و�آثار
ذلك على الأرا�ضي المجاورة.
وبالمثل ،ف�إن مزارع �إنتاج الألبان هي م�شاريع تنتج منتجات� ,أال وهي الحليب واللحوم والما�شية ،و�ش�أنها
�ش�أن �أي م�شروع �آخر ،يجب �أن تكون مزارع �إنتاج الألبان م�ستدامة اقت�صادي ًا ليكون لها م�ستقبل طويل الأمد.
الممار�سات الزراعية الجيدة المتعلقة بالإدارة االجتماعية واالقت�صادية في قطاع الألبان هي:
�z zإدارة الموارد الب�شرية ب�أ�سلوب فعال وم�سئول.
�z zضمان تنفيذ مهام المزرعة ب�أمان وكفاءة.
�z zإدارة الم�شروع بما ي�ضمن اال�ستمرارية والفاعلية االقت�صادية.



























�1 1.6إدارة الموارد الب�شرية ب�أ�سلوب فعال وم�سئول
1 1.1.6تطبيق ممار�سات م�ستدامة في العمل

�إن �إدارة مزرعة �ألبان هي عمل مرهق جداً ،حتى على م�ستوى �صغار المالك ،فالمزارع م�سئول عن �إنتاج �أغذية
عالية الجودة من ما�شية تتطلب رعاية واهتمام ًا يومياً .كما يتعين على المزارعين مراعاة �صحتهم وم�صلحتهم
ال�شخ�صية �أي�ض ًا و�صحة وم�صلحة عائالتهم والعاملين معهم في المزرعة� ،إذ يجب �أن يكون عبء العمل معقو ًال
وي�سمح باال�ستمرارية .والمجتمع �أي�ض ًا لديه التزامات تجاه عمال المزارع ب�أن يقدم لهم العائد المادي العادل
مقابل منتجات مزارعهم.

2 2.1.6تعيين العاملين بنا ًء على القوانين والممار�سات الوطنية

يجب �أن تكون م�شاركة العاملين بالمزارع طبق ًا ل�شروط وا�ضحة وموثقة ،ف�إنتاجية العمال تزيد عندما ي�ستوعب
العاملون بالمزرعة واجباتهم جيداً ،ولهذا ُين�صح باالعتماد على و�صف موثق للمهام الوظيفية .كما يجب �أن تكون
عقود التعيين قانونية .و ُتحظر عمالة الأطفال قانون ًا في معظم الدول وقد تكون غير مالئمة في البيئات الخطيرة.
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�3 3.1.6إدارة الموارد الب�شرية ب�أ�سلوب فعال من خالل االلتزام بالقوانين والمواثيق الدولية المعنية
بظروف العمل

يجب �أن ي�ضمن المزارعون والعاملون بقطاع الألبان قدرتهم على مواكبة الأعباء والمتطلبات الج�سدية والذهنية التي
تقت�ضيها الزراعة في قطاع الألبان.
كما يجب على المزارعين �أن تكون تطلعاتهم من العاملين لديهم واقعية ومعقولة .كما �أن التخطيط الم�سبق من
خالل جداول الورديات والتوا�صل المفتوح يلعب دوراً هام ًا في الإنتاجية و�سالمة القوى العاملة ،ويجب �أن تكون
�ساعات العمل منطقية وال تتعدى الحدود القانونية لتكون �صالحة لال�ستمرارية.

4 4.1.6الحر�ص على االلتزام ب�شروط ال�سالمة وال�صحة المهنية في بيئة العمل

ينبغي �أال ت�شكل معدات المزرعة وبنيتها التحتية خطراً على �صحة و�سالمة العاملين بالمزرعة وزوارها .و ُيمكن
الق�ضاء على العديد من الأخطار من خالل ح�سن الت�صميم وال�صيانة ،ويجب توفير الخدمات والمرافق الالزمة للتعامل
الآمن مع الحيوانات كبيرة الحجم ،بجانب توفير �أدوات الوقاية ال�شخ�صية والحمامات ومرافق الغ�سل حيثما تقت�ضي
الحاجة ،مع درا�سة الحاجة لتطعيم الموظفين و�/أو الحيوانات لمنع انت�شار الأمرا�ض حيوانية الم�صدر .و ُيحبذ �إجراء
يتم �إجراء ك�شف نظر و�سمع من حين لآخر.
فحو�صات �صحية دورية لخدمة هذا الغر�ض ،ك�أن ّ

�2 2.6ضمان تنفيذ مهام المزرعة ب�أمان وكفاءة

1 1.2.6ا�ستخدام الأدوات والإجراءات المالئمة في تنفيذ المهام الزراعية

يتم تنفيذ المهام الجارية في المزرعة ب�صورة �آمنة و�صحيحة ومتنا�سقة على يد العاملين بالمزرعة.
من ال�ضروري �أن ّ
وم�سئولية المزارع �أن ي�ضمن ا�ستيعاب العاملين للإجراءات الخا�صة بالم�شروع ،كما يتعين عليه �أي�ض ًا تحديد الأفراد
الم�سئولين عن القيام بمهام معينة.
يتم �إعداد دليل �إجراءات مكتوب ,يطلق عليها عادة "�إجراءات الت�شغيل القيا�سية"،
ومن الممار�سات الجيدة �أن ّ
ت�شرح بالتف�صيل كيفية القيام بكل مهمة ب�أ�سلوب من�ضبط يمكن تكراره .ويجب �أن ي�شمل هذا الدليل جميع ال�شروط
الالزمة لتنفيذ المهمة بما في ذلك تفا�صيل العملية والأدوات والخامات وكل ما يخت�ص بال�سالمة والمخاطر
المتعلقة ،وقد تقت�ضي ال�ضرورة �أي�ض ًا �إجراء تقييم للمخاطر للمهام الخطيرة.
�إن االلتزام الكفء بالإجراءات الوا�ضحة يحد من المخاطر المحدقة بالعاملين و�صحة الحيوان ورعايته وجودة
و�سالمة الألبان ومنتجاتها.

2 2.2.6تعيين وتدريب/تعليم الموظفين بما ينا�سب �أعمالهم

يتم تدريب العاملين بالمزارع جيداً لكي يعملوا ب�إنتاجية و�أمان ،وهذا يقت�ضي تعريفهم ر�سمي ًا على �أجواء
يجب �أن ّ
العمل والدور المنوط بهم .ويقت�ضي �أي�ض ًا خ�ضوع العاملين الجدد لإ�شراف فرد م�ؤهل �إلى �أن يعتادوا على مهامهم
الجديدة وي�ستوعبوا النظام الإداري الخا�ص بالمزرعة والمخاطر المحتملة.
كما �أن �إتاحة فر�ص التدريب �أمام العاملين الحاليين بالمزرعة ي�ساعد على تح�سين الإنتاجية ويزيد من
�شعورهم بالر�ضا في العمل .و ُيمكن ا�ستغالل فر�ص التدريب والتعليم ك�أداة لمتابعة �إجراءات المزرعة وتلقي
التعقيبات والمالحظات من �أجل التح�سين الم�ستمر.

 3 3.2.6الحر�ص على تنفيذ العاملين لأعمالهم بكفاءة

المدير الجيد هو الذي يطبق نظام ًا ي�ضمن تنفيذ العاملين بالمزرعة للمهام بكفاءة وفي المواعيد المحددة ،ومن
الممار�سات الجيدة الحر�ص على التوا�صل المفتوح مع المراقبة العينية واالحتفاظ بال�سجالت وغيرها من و�سائل
الرقابة والمتابعة.

صحائف معلومات

4 4.2.6اختيار الأ�شخا�ص الأكفاء للتدريب والن�صح والتدخل

عليك باختيار الأ�شخا�ص الأكفاء والم�ؤهلين لإعداد وتقديم البرامج التدريبية للعاملين .وال تطلب الن�صح وال
بناء على تعليمات من الم�صادر والأفراد الم�ؤهلين و�أ�صحاب المهارات المطلوبة .وا�ستعن بالمحترفين
تت�صرف �إال ً
المتخ�ص�صين الم�ؤهلين والمخولين للقيام بمهام متخ�ص�صة في المزرعة ،مثل الأطباء البيطريين وفنيي ماكينات
الحلب و�أخ�صائيي النظافة ال�شخ�صية في �إنتاج الألبان والمحا�سبين وما �شابه ،ففي كثير من الدول تكون الممار�سات
البيطرية محظورة قانون ًا على غير الأطباء البيطريين الم�سجلين وذلك لحماية �صحة الحيوان ورعايته و�سالمة الغذاء.

�3 3.6إدارة الم�شروع بما ي�ضمن اال�ستمرارية والفاعلية االقت�صادية
1 1.3.6تطبيق �أنظمة �إدارة اقت�صادية

�إن معظم القرارات التي ت�ؤيد الممار�سات الزراعية الجيدة في قطاع الألبان تعود على م�شروع المزرعة بعواقب
اقت�صادية .ولهذا يجب �أن يعتمد المزارع على ا�ستخدام ال�سجالت المكتوبة ليكون على اطالع دائم على الو�ضع
االقت�صادي الحالي للمزرعة ،كما �أن االطالع على تلك المعلومات يدعم ح�سن اتخاذ القرار.

2 2.3.6االعتماد على الممار�سات الزراعية التي ت�ساهم في الإنتاجية و�/أو الأهداف الربحية للم�شروع

يعمل مزارعو قطاع الألبان في بيئة مادية وت�سويقية متغيرة .وتطبيق الممار�سات الزراعية الجيدة في هذا القطاع
يتمحور حول القدرة على التكيف مع تلك المتغيرات .ومن هنا يتعين على المزارعين تطبيق التقنيات والممار�سات
الجديدة التي تتما�شى مع �أهدافهم .ومن �أمثلة ذلك تغيير �أنواع محا�صيل الأعالف �أو ممار�سات الري بما يتنا�سب
مع تغير المناخ .ولأن الأعالف والقوى العاملة ي�شكالن العبء االقت�صادي الأكبر على معظم م�شاريع المزارع ،ف�إن
تح�سين هذين الجانبين يكون له �أكبر الأثر في تح�سين اال�ستدامة االقت�صادية للم�شروع ،فالم�شاريع الم�ستدامة قادرة
على الت�أقلم مع التغيير وم�ستعدة دوم ًا الغتنام فر�ص تح�سين عملياتها كلما وجدت.

3 3.3.6التخطيط الم�سبق لإدارة المخاطر االقت�صادية

ال بد من االعتماد على التخطيط الم�سبق لميزانية المزرعة (النفقات والإيرادات) لإدارة المخاطر االقت�صادية المحيطة
بالم�شروع ،كما �أن و�ضع الميزانية يمكن �أن ي�ساعد في تحديد و�إدارة م�شاكل ال�سيولة الم�ستقبلية والحد من �أي
م�صاريف تمويلية.
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اخلطوط التوجيهية ملنظمة الأغذية والزراعة عن الإنتاج احليواين و�صحة احليوان
1. Collection of entomological baseline data for tsetse area-wide integrated pest
management programmes, 2008 (E)
2. Preparation of national strategies and action plans for animal genetic resources,
2009 (E, F, S, R)
3. Breeding strategies for sustainable management of animal genetic resources, 2012
(E, F, S, R**, Ar**)

2012 ،ا�سرتاتيجيات الرتبية من �أجل الإدارة امل�ستدامة للموارد الوراثية احليوانية

4. A value chain approach to animal diseases risk management – Technical foundations
and practical framework for field application, 2011 (E)
5. Guidelines for the preparation of livestock sector reviews, 2011 (E)
6. Developing the institutional framework for the management of animal genetic
resources, 2011 (E, F, S)
7. Surveying and monitoring of animal genetic resources, 2011 (E)
8. Guide to good dairy farming practice, 2012 (E, S, Ar)

2012 ،دليل املمار�سة الزراعية اجليدة يف قطاع الألبان

9. Molecular genetic characterization of animal genetic resources, 2011 (E)
10. Designing and implementing livestock value chain studies, 2012 (E)
11. Phenotypic characterization of animal genetic resources, 2012 (E*)

2012
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