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 إعداد هذه الوثيقة
ل         ة مـن قـب م إعـداد هـذه الخطـوط التوجيهـي ة والزراعـة     إدارة مصـايد  ـت ي منظمـة األغذـي ى آـل مــن     . األسـماك ـف ب المسـودات األوـل وآـت

ة      Albert Tacon والسيد Q. Dick Stephen Hassardالمستشار  ة وتربـي وآالهما موظف سابق في قسم مـوارد األسـماك الداخلـي
ى  10الخبراء بشأن أعالف الحيوان وسالمة األغذية الذي عقدته المنظمة في رومـا مـن   مشاورة معا في أمانة األحياء المائية وعمال      إـل

دة            وقد أعـد  . 1997آذار / مارس 14 ة الجـي ة الحيوانـي ة الخاصـة بالتغذـي ة والزراعـة التطبيقـي المـؤتمر أول مسـودة لقواعـد منظمـة األغذـي
)FAO 1998. Animal Feeding and Food Safety, FAO Food and Nutrition Paper 69. FAO, Rome, 

48p()1(. 

ن آسpيا، وأوروبpا وأمريكpا الشpمالية وأمريكpا      ثمpرة تعpاون دولpي فpي اسpتخدم معلومpات جمعpت مp        هpي  تشكل هذه الخطpوط التوجيهيpة      
 فpي جلسpة المpؤتمر الpدولي السpنوي      1998شpباط  /وقد تم تقديم مسودة الخطوط التوجيهية أوال في آخر شpهر فبرايpر   . الجنوبية، وأفريقيا 

، وقpدمت ثانيpة   )حpدة األمريكيpة  الواليpات المت ( اللذين عقدا في الس فيغاس بنيفpادا  ،لتربية األحياء المائيةالدولية وفي معرض الجمعية  
ولتحقيpق انتشpار   . بأسpبانيا  في المؤتمر الثاني لمصنِّعي األعالف في بلدان البحر المتوسط الpذي عقpد فpي ريpوس     1998آذار  /في مارس 

لسpليم  بpالتطبيق ا بالمعنيpة  مسpودة الخطpوط التوجيهيpة الفنيpة     : "نشpر ورقpة عمpل مختصpرة بعنpوان     بعpدها  أوسع للمسودة المpذآورة، تpم      
وبنpاء علpى التعليقpات التpي     . 1999في الدليل الدولي ألعالف األحياء المائية وفي دليل المشpترين لعpام   " لصناعة أعالف األحياء المائية 

 مpن معهpد دراسpات    Susan Frazer-Dominy وWarren G. Dominyبمسpاعدة فنيpة إضpافية مpن     (وردت علpى ورقpة العمpل    
 مpن ممثلpي   200 إلpى مpا يزيpد علpى     2001آذار /تم إرسال مسودة ثانية منقحة فpي شpهر مpارس   ) ريكيةالمحيط بالواليات المتحدة األم   

بمpن فpيهم ممثلpي الصpناعات ذات الصpلة آمpوردي المكونpات ومعpدات تصpنيع          (صناعات أعالف اإلحياء المائيpة وتصpنيع األعpالف     
وقpد تpم إعpداد هpذه     .  بلpدًا فpي مختلpف أقpاليم العpالم     50ا يزيد عpن  فيم) األعالف وموردي األعالف المائية ورابط منتجي األحياء المائية   

 .الخطوط التوجيهية في صورتها النهائية بعد أخذ التعليقات الواردة أعاله بعين االعتبار

 دراسpات وبمساعدة إضافية من وارن دوميني وسوزان فريزر مpن معهpد   (وبناء على التعليقات التي وردت على ورقة العمل المذآورة  
 إلpى مpا يزيpد علpى مpائتين مpن ممثلpي صpناعة         2001آذار / تم إرسpال مسpودة ثانيpة معدّلpة فpي مpارس      ) بالواليات المتحدة المحيطات  

بمن فيهم أصpحاب الصpناعات المتحpدة ذات الصpلة آمpوردي مكوَّنpات األعpالف، ومpوردي معpدات          (األعالف وأغذية األحياء المائية  
وتpم وضpع الخطpوط التوجيهيpة     . في أآثر من خمسين قطرا من مختلف أقاليم العpالم ) ألحياء المائيةتصنيع األعالف، ورابطات منتجي ا   

ها النهائية  . بناء على التعليقات التي وردت من تلك الجهات،الحالية في صورـت

           pي دعpتخدامها فpالل اسpات خpوفر المعلومpد تpديلها عنpا وتعpيتم تقييمهpادة  هذه الخطوط التوجيهية هي خطوط أولية سpد   9م المpن قواعpم 
الصادرة عن منظمة األغذيpة والزراعpة لألمpم المتحpدة والمتعلقpة بتطpوير تربيpة        لمصائد األسماك السلوك الخاصة باالستخدام الصحيح    

 مppن القواعpد المpذآورة المتعلقpة باختيppار واسpتعمال األعpالف المالئمpة والمppواد        3-4-9األحيpاء المائيpة وبشpكل خppاص فpي دعpم المpادة      
 FAO 1997, Aquaculture Development, FAO Technical Guidelines for Responsible Fishers مضpافة ال

N.5, FAO, Rome, 40 P)2(. 
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)1  (http://www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/ECONOMIC/ESN/animal/animapdf/contents.htm 
)2  (http://www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/FISHERY/agreem/codecond/codecon.htm 
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 ملخص
 

 إدارة مصايد األسماك
 األساليب السليمة لتصنيع أعالف األحياء المائية -1. تنمية تربية األحياء المائية

، رومppا، منظمppة األغذيppة  1مكمppل ، 5الخطppوط التوجيهيppة للصppيد الرشppيد الصppادرة عppن منظمppة األغذيppة والزراعppة     
 .2001والزراعة، 

وقpد تppم تجميpع هppذه    . تتضpمن هppذه الورقpة الخطppوط التوجيهيpة الفنيppة للطpرق السppليمة لتصpنيع أعppالف األحيpاء المائيppة         
 من قواعpد السpلوك الخاصpة باالسpتخدام الصpحيح      9الخطوط التوجيهية بطلب من منظمة األغذية والزراعة، لدعم المادة  

 مpن قواعpد السpلوك المpذآورة     3-4-9 السpيما الفقpرة  ) FAO 1997(يد المتعلقpة بتطpوير تربيpة األحيpاء المائيpة      للمصpا 
وتغطِّي هذه الخطوط التوجيهية عددا مpن المواضpيع يشpمل شpراء     . المتعلقة باختيار واستعمال األعالف والمواد المضافة   
ولة، والرقابة، والتوثيpق، وتpدريب وسpالمة المpوظفين، والعالقpات      المكوَّنات، والمعالجة، وتخزين المواد السائبة، والمنا 

غيpر أن هpذه الورقpة ال تتعpرض للمواضpيع المتعلقpة بمناولpة وإدارة        . بالزبائن، وتسليم البضاعة المصنِعة إلpى المpزارع     
ة منفصpلة يpتم   ، ألن ذلك سوف تغطيه خطوط توجيهيp األحواضأعالف األحياء المائية المصَّنعة من قبل المزارعين في  

 .إصدارها في تاريخ الحق حول األساليب التطبيقية الرشيدة إلدارة األعالف في المزارع
 .تربية األحياء المائية، أعالف األحياء المائية، تأآيد الجودة، المكونات، الشراء، التصنيع، التخزين: تعبيرات رئيسية
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  أساسيةمعلومات
هذا النشpاط     pائمين بـpع    . ظل صيد األسماك منذ أقدم األزمنة مصدرا رئيسيا لغذاء اإلنسان ومصدر عمل ومنافع اقتصادية للقpه مpر انpغي

ها  ازدياد المعرفة والتطوير الديناميكي لمصايد األسماك تبين أن موارد األحياء المائيpة، رغpم تجpددها، ليسpت أزليpة وال بpد مpن إ           pدارتـ
بشكل سليم إذا أردنا لها أن تساهم على الدوام فpي تحسpين األوضpاع الغذائيpة واالقتصpادية واالجتماعيpة لسpكان هpذا العpالم الpذين يتزايpد             

 .عددهم باطراد
ن النظpام   إطpارا جديpدا إلدارة أفضpل لمصpادر الثpروة البحريpة، إذ أ      1982لقpد وفpر تبنpي ميثpاق األمpم المتحpدة لقpانون البحpار فpي عpام           

القpانوني الجديpد لحمايppة المحيطpات مppنح الpدول السpاحلية حقوقppا ومسpؤوليات إلدارة مصppادر الثpروة السpمكية فppي المنpاطق الخاضppعة             
ها التي تشمل حوالي  ها% 90لسيطرـت  .من الثروة السمكية العالمية، واالنتفاع ـب

        pاميكي التطpا دينpرة قطاعpنوات األخيpي السpماك فpة   لقد أصبح صيد األسpناعة األغذيpي صpرا       . ور فpدا آبيpدول جهpن الpر مpذلت الكثيpوب
لالستفادة من الفرص الجديدة المتاحة لها في هذا المجال باالستثمار في أساطيل من سفن الصpيد الحديثpة وفpي معامpل التصpنيع اسpتجابة          

ن آثيpرا مpن مصpادر الثpروة السpمكية لpم       علpى أي حpال فقpد أصpبح واضpحا أ     . للطلب العالمي المتزايد على األسماك والمنتجات السمكية 
 .تعد قادرة على تلبية الزيادة في االستغالل الذي غالبا ما آان بال رقابة

 التpي تسpبب خسpائر اقتصpادية     لقد أضحى جليا أن اإلفراط في استغالل مخزون الثروة السمكية الهامpة، والتغيpرات فpي األنظمpة البيئيpة      
هدد استمرار، والنزاعات الدولية على إدا   جسيمة  توفر هذه الثروة علpى المpدى البعيpد ومسpاهمتها بالتpالي      يةرة وتجارة األسماك، باتت ـت

ها التاسpعة عشpرة التpي عقpدت فpي       . في مصادر الغذاء  pهذا أوصت لجنة مصايد األسماك التابعة لمنظمة األغذية والزراعة في دورتـ وـل
ة فpي إدارة مصpايد األسpماك تأخpذ بعpين االعتبpار المحافظpة علpى مخpزون           بأن الحاجة ملحة إلpى نحpي منpاح جديpد     1991آذار  /مارس

وطلبpت مpن المنظمpة تطpوير مفهpوم الصpيد الرشpيد والتوسpع فpي صpياغة           . الثروة السمكية والعوامل البيئية واالجتماعيpة واالقتصpادية     
هذا الشأن لتعزيز تطبيقها  .قواعد السلوك ـب

 بتنظpيم مpؤتمر دولpي للصpيد الرشpيد فpي آpانكون فpي شpهر          ،ن مع منظمة األغذية والزراعة بالتعاو،وبعد ذلك قامت حكومة المكسيك   
الpذي  مؤتمر األمم المتحpدة المعنpي بالبيئpة والتنميpة     الذي وافق عليه المؤتمر المذآور إلى " إعالن آانكون "  وقد رفع .1992أيار  /مايو

عpالوة علpى ذلpك، أوصpت     . إعداد قواعpد للسpلوك الخpاص بالصpيد الرشpيد      فأيد ذلك المؤتمر ،1992حزيران /عقد في البرازيل في يونيو 
أيلpول  / فpي أعpالي البحpار، التابعpة لمنظمpة األغذيpة والزراعpة، التpي انعقpدت فpي سpبتمبر           صpيد األسpماك   الفنية بشأن المشاورات هيئة  

 .، بوضع قواعد تعالج األمور المتعلقة بصيد األسماك في أعالي البحار1992

، ببحث صياغة تلpك القواعpد وأوصpى    1992تشرين الثاني / جلس المنظمة في دورته الثانية بعد المائة التي عقدت في نوفمبروقد قام م   
األسpماك  لمصpايد  بإعطاء األولوية لمواضيع الصيد في أعالي البحار، وطلب أن تقpدم مقترحpات بشpأن تلpك القواعpد إلpى لجنpة المنظمpة          

ها لعام   .1993في دورـت

ها العشpرين التpي عقpدت فpي شpهر مpارس         مصايد ة  قامت لجن  pي دورتـpماك فpد      1993آذار /األسpوى القواعpار وفحpة إلطpة عامpبدراس 
آمpا طلبpت مpن المنظمpة     . المذآورة، بما في ذلك الخطوط التوجيهية، ووافقت على جدول زمني لمزيد من العمل في إعداد تلpك القواعpد     

ا بقصpد التمويpه، وهpو تصpرف يpؤثر علpى إجpراءات            أن تقوم على وجه السرعة بإعداد مقترحات لم    pر أعالمهـpن تغييpيد مpنع سفن الص
ها في أعالي البحار  وأدى هذا بالتالي إلى قيpام مpؤتمر المنظمpة فpي جلسpته السpابعة والعشpرين        . الحفاظ على الثروة السمكية وحسن إدارـت

د فpي أعpالي البحpار بpاإلجراءات الدوليpة للحفpاظ علpى الثppروة         بتبنpي اتفاقيpة تشpجيع تقيpد سpفن الصpي      1992تشpرين الثpاني   / فpي نpوفمبر  
ها، والتي تشكل بموجب قرار مؤتمر المنظمة رقم   . جزءا ال يتجزأ من القواعد سالفة الذآر93/15السمكية وحسن إدارـت

دة فpي ميثpاق األمpم المتحpدة     ألحكام القوانين الدوليpة ذات الصpلة آمpا هpي وار    وفقا تمت صياغة القواعد بحيث يكون تفسيرها وتطبيقها    
 15، ومطابقا آذلك لالتفاقية الخاصة بتطبيق أحكام مؤتمر األمم المتحpدة لقpانون البحpار الصpادر فpي      1982لقانون البحار الصادر عام  

  والمتعلppق بصpيانة وإدارة مخppزون األسppماك المنتشpر فppي المنppاطق البحريpة ومخppزون األسppماك الكثيppرة       1982آppانون أول / ديسpمبر 
، والتنميppة، ضpمن أمppور أخpرى، وإعppالن ريppو الخpاص بالبيئppة      1992، وعلppى ضppوء إعpالن آppانكون لعppام    1995الترحpال فppي عpام   
 . من جدول األعمال الحادي والعشرين17خصوصا الفصل 

والمنظمpات الدوليpة   القواعد منظمة األغذية والزراعة بإعداد هذه بالتشاور والتعاون مpع وآpاالت األمpم المتحpدة ذات الصpلة      وقد قامت    
 .األخرى، بما فيها المنظمات غير الحكومية

الطبيعpة والمجpال، األهpداف، العالقpة باتفاقيpات دوليpة أخpرى، التنفيpذ والمراقبpة          : تتألف قواعد السلوك هذه من خمسة بنود تمهيدية هpي  
المبpادئ العامpة التpي تسpبق السpتة بنpود الجذريpة الخاصpة         ويتلو هذه البنود التمهيدية بند عن . والتجديد، المتطلبات الخاصة للدول النامية 

بpإدارة الثpروة السpمكية، وعمليpات صpيد األسpماك، وتنميpة األحيpاء المائيpة، ودمpج المصpايد السpمكية ضpمن إدارة المنpاطق السpاحلية،                
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خاصpة بتشpجيع تطبيpق اإلجpراءات     وآمpا ذآpر سpابقا، فpإن االتفاقيpة ال     . وأعمال ما بعد الصيد والتجارة، واألبحpاث الخاصpة بالمصpايد      
 .الدولية للحفاظ على الثروة السمكية وحسن اإلدارة من قبل سفن صيد األسماك في أعالي البحار تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القواعد

منه ميثpاق  ، إال أن أجزاء معينpة منهpا وضpعت علpى أسpاس األحكpام الpواردة فpي القpانون الpدولي الpذي يتضp            طوعيالتقيد بهذه القواعد  و
آمpا تتضpمن القواعpد أحكامpا قpد تكpون ملزمpة، أو قppد        . 1982آpانون أول  /  ديسpمبر 15األمpم المتحpدة الخpاص بقpانون البحpار بتpاريخ       

 الخاصpة بتشpجيع   1993أصبحت ملزمة فعال، وفقا التفاقيات قانونية أخرى ملزمة معقpودة بpين األطpراف المعنيpة، مثpل اتفاقيpة عpام           
هاالتزام سفن الصيد   . في أعالي البحار بأحكام إجراءات الحفاظ على الثروة السمكية وحسن إدارـت

 تبنى المؤتمر العام لمنظمة األغذية والزراعة الدولية فpي جلسpته الثامنpة والعشpرين قواعpد السpلوك       1995تشرين األول / أآتوبر 31في  
منظمpة األغذيpة والزراعpة أن تضpع خطوطpا توجيهيpة فنيpة        وقد آلpف نفpس القpرار    . 4/95الخاصة بالصيد الرشيد بموجب القرار رقم    

 .مناسبة لدعم تنفيذ هذه القواعد بالتعاون مع الدول األعضاء والمنظمات األخرى المهتمة بالموضوع
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 المقدمة -1

 تم إعداد هذه الخطوط التوجيهية الفنية الخاصة باألساليب السليمة لتصنيع أعpالف األحيpاء المائيpة لpدائرة مصpايد       •
 مppن قواعpد السppلوك الخاصppة بأسpاليب الصppيد الرشppيد     9األسpماك فppي منظمpة األغذيppة والزراعppة دعمpا للمppادة      

مpن القواعpد المتعلقpة باختيpار واسpتعمال       3-4-9 للفقpرة  ، بصورة خاصpة ،المتعلقة بتربية األحياء المائية ودعما 
 .األعالف والمواد المضافة

االلتزام بطpرق التصpنيع السpليمة أثنpاء شpراء ونقpل وتخpزين ومناولpة          تهدف هذه الخطوط التوجيهية إلى تشجيع     •
 . تربى في الحقول المائيةالتيوتوزيع األعالف المرآبة المعدة للحيوانات المائية 

 األهداف -2

علppى منتجppي األعppالف أن يعppوا مسppئوليتهم عppن تقppديم منppتج جيppد لعمالئهppم وأن يعكفppوا علppى مواصppلة تقppديم         •
 .عن طريق تنفيذ إجراءات سليمة لضبط الجودةالمنتجات الجيدة 

 إتبppاعتأآيpد الجppودة هppي مسpؤولية مباشppرة مppن مسpئوليات جميppع عمppال المصpنع يتحمppل آppل مpنهم مسppؤولية           •
 .اإلجراءات المقبولة لتطبيق أساليب التصنيع السليمة إلنتاج أعالف األحياء المائية المصنعة

لية الجودة إال باستعمال مكونات ذات نوعية جيدة ال مكونات رديئة ال يمكن صناعة أعالف األحياء المائية العا    •
آما أن حماية صحة اإلنسان والحيوان يجب أن تكpون مpن أهpم االعتبpارات فpي إنتpاج أعpالف        .أو فاسدة أو ملوثة 

 .األحياء المائية العالية الجودة والمجدية اقتصاديا

مpال الجpدد والقpدامى علpى حpد سpواء ليتمكنpوا مpن القيpام          يشكل التدريب والمساعدة عنصرين حيويين لكل من الع    •
هم وحل المشpاآل بطpرق تضpمن تصpنيع منتجpات أعpالف ذات جpودة عاليpة بشpكل مسpتمر            وعلpى آpل   . بواجباـت

 ألن ضpمان الجpودة أمpر حيpوي بالنسpبة ألعpالف األحيpاء        ،موظف بذل الجهد الضpروري لتنفيpذ برنpامج العمpل     
 .بالتالي لنجاح الشرآةالمائية التي يجري تصنيعها و

يتحمل مصنِّع األعالف مسؤولية تزويد مربي األحياء المائيpة بالتعليمpات الخاصpة باألسpلوب الصpحيح لمناولpة           •
ويجpب أن يpتم ذلpك عpن طريpق رقpع       .واستعمال العلف ألنpواع األسpماك المخصpص لهpا ولنظpام التربيpة المحpدد          

 .أخرى  وبياناتالتسميات تثبت على العبوات ونشرات تعليمات فنية

عل مصنِّع األعالف االهتمام بخدمة عمالئه وموظفيه فيبين لهم التزامه بأسpاليب التصpنيع الجيpدة وقيامpه بتنفيpذ        •
 .وتقليل األضرار البيئية برنامج متواصل لتحسين األداء اإلنتاجي

اإلنتpاج فحسpب بpل أيضpا     يجب على مصنِّع األعالف العمل بالقدر الممكن مع مربي األحياء المائيpة ال لتحسpين       •
 .لتحسين طرق تربية األحياء المائية التي ربما يكون لها أثر سيء على البيئة أو تسبب ضررا آخر

 تعاريف -3

 مكون أو مجموعة مكونات تضاف إلى خليط األعpالف األساسpي، أو أجpزاء منpه، لسpد حاجpة       :المواد المضافة  •
  .دًا وتقتضي بذل عناية شديدة في مناولتها وخلطها تستعمل هذه المواد عادة بكميات قليلة ج.معينة

يpتم إعpداده حسpب صpيغة معينpة بحيpث       . وال يصpلح لإلنسpان  ، علف يحتوي غذاء آافيا للحيوانات :العلف الكامل  •
آغذاء وحيد يضمن استمرار الحيpاة والتكpاثر دون الحاجpة إلpى مpواد أخpرى        يمكن أن يقتصر عليه طعام الحيوان   

 .غير الماء

و حيواني في حالتها الطبيعية األصلية أو طازجpة أو  أ عبارة عن خليط لمنتجات من اصل نباتي  :المرآبالعلف   •
أو مpواد عضpوية أو غيpر عضpوية تدخلpه أو      ،أو منتجات تستخلص من المعالجة الصناعية لتلpك المpواد   ،محفوظة

 .ال تدخلها مواد مضافة يأآلها الحيوان آغذاء آامل
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المقصpود زيpادة تخفيفpه أو     مل مع نوع آخر لزيادة توازن مجمل القيمة الغذائية للخليط علف يستع:الغذاء المرآز  •
 .للحصول على علف تكميلي أو متكامل مزجه

ا الحصpول علpى مقpدار محpدد مقpدما مpن خاصpية رطوبpة            :مكّيف، تكييف  • pم بهـpد تpون قpة  / و   عملية يكpأو درج
 .عالجتهاحرارة مكوِّن ما أو خليط من المكونات قبل مواصلة م

أو الكيماويpة أو مpن أجpل    /عملية تسخين بوجpود رطوبpة مpن اجpل تغييpر الخصpائص الطبيعيpة و        : مطبوخ، طبخ  •
 .التعقيم

 .حبوب تطحن بحيث تتحول إلى حبيبات صغيرة جدًا) عملية (:مفتت، تفتت •

 . التاريخ الذي يصبح فيه الغذاء حسب المواصفات المبينة على العبوة:تاريخ التصنيع •

 . التاريخ الذي يتم فيه وضع العلف قي الوعاء الذي سيباع فيه: التعبئةتاريخ •

 . مكون علفي أو مزيج من مكونات أعالف، بما فيها الماء، معدة الستهالك الحيوانات:)الدايت(الغذاء المحدد  •

  عنصppر صppالح لألآpل يسppتخدم للخلppط مppع أغذيppة أو مpواد مضppافة مرآppزة لتخفيفهppا وزيppادة       :المـادة المخففــة  •
 ).وقد تكون أيضا مادة حفازة( ستصاغة الحيوان لها وسالمة استعمالها وقابليتها للمزج مع أعالف أخرىا

 عملية تعريض العلف للرطوبة والضغط والحرارة لتحويل الجزء النشوي فيpه إلpى جيالتpين بحيpث      :زيادة الحجم  •
 .ئيزداد حجمه عند تعرضه للجو نتيجة انخفاض الضغط المفاج

 .لية يتم بواسطتها ضغط األعالف أو آبسها أو تمديدها خالل ثقوب تحت الضغط عم:تشـكيل •

 أعالف تكون على شكل حبيبpات أو أشpكال أخpرى مكونpة     :أعالف األحياء المائية التي يتم إنتاجها في الحقول  •
هدف االستعمال لنشاط زراعpي معpين ال ألغpراض تجار   ،من مواد علفية صناعية أو طبيعية    يpة أو  يتم إنتاجها ـب

 .للربح

 .أو بالقيمة الغذائية/ مواد صالحة إلطعام الحيوانات تزود غذاء الحيوان بالطاقة و:األعالف •

عبpارة عpن أنسpجة سpمكة نظيفpة آاملpة أو جpزء منهpا غيpر متحللpة تpم تجفيفهpا             ) مكونات علف (:وجبة السمك  •
 ،%10سpبة الرطوبpة فيهpا عpن      علpى أن ال تزيpد ن  ،وتحويلها إلى مسحوق مع أو بpدون اسpتخالص الزيpت منهpا       

وجب أن تدخل آمية الملح ضمن مواصpفات االسpم التجpاري شpريطة أن ال     % 3وإذا زادت نسبة الملح فيها عن  
 .في أية حال من األحوال% 7 تتجاوز نسبة الملح في هذا المنتج

وتشppمل ،ك البشppريمعppدَّة لالسpتهال ، أيppة مpادة تمppت معالجتهppا جزئيpًا أو آليppًا أو ظلppت علpى طبيعتهppا      :الغـذاء   •
 وال تشpمل مpواد التجميpل أو التبpغ     ،والعلكة وأية مادة استعملت في إعداد أو تصنيع أو معالجة الغpذاء   المشروبات

 .أو مواد ال تستعمل إال آأدوية

 . يخلطان بنسب محدودة وتتم معالجتهما حسب المواصفات أآثرمكوِّنان أو : ترآيبة األعالف •

تيpت حبpوب النشpا تفتيتpا آpامال بواسpطة الضpغط والحpرارة والرطوبpة معpا وأحيانpًا            عمليpة تف  : هالمي، جيالتين  •
 .بالتقطيع ميكانيكيا

 .تحويل المادة إلى حبيبات دقيقة عن طريق الضغط أو التقطيع أو االحتكاك: الطحن •

يء           : مـادة خطـرة   • pر سـpا أثppون لهpل أن يكpة يحتمppي األغذيpون فpة تكppة أو آيماويpة أو طبيعيpادة بيولوجيppى مppعل
 .الصحة

نظpام تعريpف وتقيpيم المخpاطر والسpيطرة عليهpا، وهpو        : )النقطة الحرجة لضبط تحليل المخاطر(معيار السالمة   •
 .ذو أهمية آبيرة بالنسبة لسالمة األغذية

عملية إعداد األعالف بطريقة ُتعرِّض فيها لpدرجات حpرارة عاليpة مpع أو     : معالج بالحرارة، المعالجة بالحرارة    •
 .بدون الضغط
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 .تعني جزء أو مقوم من مقومات خليط أو مجموعة مواد تشكل أعالفا تجارية: المكونات، مكونات األعالف •

 .تمت معالجته أو إعداده أو تغيره بتعريضه إلشعاع معين: ة، التعريض لإلشعاععمشعـ •

 أو أي رقعpة أو مارآpة أو عالمpة أو صpورة أو أي وصpف آخpر مكتpوب أو مرسpوم أو مطبppوع        : رقـع التسـمية   •
 .منقوش أو مختوم أو مثبت على وعاء يحوي الغذاء

أي معلومات مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة موجودة على الرقعة أو ترافpق الغpذاء أو تعpرض     : تسمية الصنف  •
 .بالقرب منه بما في ذلك ما آان الهدف منه تشجيع بيعه او التخلص منه

 .مزيج من المكونات يشكل وجبة غذائية: هريس •

 .ون تم طحنه أو تحويله إلى حبيبات دقيقةمك: وجبة •

علف يحتوي مكونات دوائية الهدف منها معالجة أو تخفيف أو منع أمpراض الحيpوان،ال اإلنسpان،    : العلف الطبي  •
 .أو يحتوي مكونات أدوية الغرض منها التأثير على بنية جسم الحيوان، ال اإلنسان، أو الوظائف التي يؤديها

مضادات حيوية، أدوية ومواد أخرى تلزم عادة بكميات صpغيرة وتقpاس    معادن، امينات،فيت: المكونات الدقيقة  •
 .بالميلغرامات أو الميكروغرامات أو بالجزء من المليون

علpف متكتppل يتكpون بواسpطة الضpغط والpدفع بقppوة عبpر فتحpات صpغيرة بعمليppة          ) الشpكل التكpويني   (:الحبيبـات  •
 .ميكانيكية

 . عملية تكتل األعالف بضغطها ودفعها بقوة عبر فتحات صغيرة: تالحبيبات، التحويل إلى حبيبا •

. أو مpادة حفpازة  /خليط متسق لمكون واحد أو أآثpر مpن المكونpات الدقيقpة بمpادة مخففpة و      : المادة الجاهزة الخلط  •
 .تستخدم المواد الجاهزة الخلط لتسهيل تبديد متسق للمكونات الدقيقة في خليط أآبر

 .لخلط األولي للمكونات مع عناصر التخفيف أو المادة الحفازةعملية ا: الخلط مقدما •

 . ساعة24آمية العلف التي تعطي لحيوان واحد خالل : الحصة •

 على صحة الناس المعرضين لهذا األمpر بسpبب مخpاطر تنطpوي     السيئتقدير االحتماالت وشدة األثر  : المخاطر •
 .عليها األغذية

ات بديلpة فpي ضpوء نتpائج تقيpيم المخpاطر وانتقpاء خيpارات الضppبط         عمليpة مفاضpلة بpين سياسp    : إدارة المخـاطر  •
 .والمراقبة المناسبة مع إجراءات تنظيمية عند الضرورة

ها: مغربل،الغربلة •  .عملية فصل الحبيبات المختلفة األحجام بتمريرها على سطوح الغرابيل وعبر ثقوـب

ر المتحلpل المكpون مpن حبpة آمبpري      مسpحوق مpن فضpالت الكمبpري الجpاف غيp      ) مكون علف: (وجبة الكمبري  •
وجpب أن تppدخل ضpمن مواصpفات االسpم التجppاري      % 3إذا زادت نسpبة الملppح فيهpا علpى    .آاملpة أو جpزءا منهpا   

 . في أية حالة من األحوال% 7شريطة أن ال تتجاوز نسبة الملح في هذا المنتج 

الحبيبpات المختلفpة األحجpام عpن     مواد تكون قد تم تمريرهpا عبpر ثقpوب منخpل شpبكي لفصpل        ) عملية: (المنخول •
 .أما الحبيبات األصغر فيتم فصلها بواسطة مناخل ثقوبها أدق. بعضها

 .تكون المكونات قد عولجت بالبخار لتغيير خصائصها الطبيعية والكيماوية) عملية: (مبخر، التعريض للبخار •

طازجا أو محفوظا،  حالته الطبيعية،منتج نباتي أو حيواني يكون في : العلف الطبيعي الصافي، المواد الخالصة  •
وعنصر عضوي أو غير عضوي واحpد، بغpض النظpر عpن احتوائpه أو      . وأي منتج مشتق من تصنيع ذلك المنتج 

 .عدم احتوائه مادة مضافة، مخصص التغذية

آعلppف بppدون  ) 1(: علpف يسppتعمل مpع علppف آخppر لتحسpين التppوازن الغpذائي للمppزيج ويسpتعمل       : العلـف المكمــل  •
) 3(؛ آعلف اختياري ضمن أجpزاء الحصpة اليوميpة المتpوفرة آpل علpى حpدة       ) 2(؛ مل ألعالف أخرىتخفيف مك 

 .آعلف زيد تخفيفه وخلط بأعالف أخرى إلنتاج علف متكامل
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  AAFCO 2000ولمعرفة المزيد من مصطلحات األعالف وتعاريف المكونات يرجى الرجوع إلى نشرة المنظمة 

 حياء المائيةنظرة عامة عن تصنيع أعالف األ -4

بالرغم مpن أن تربيpة األحيpاء المائيpة تعpود إلpى الحقpب األولpى مpن تpاريخ اإلنسpانية فpي آسpيا وأوروبpا وجpزر                  •
ها لم تبدأ باللحاق بالتقpدم الpذي حصpل فpي علpم صpناعة األعpالف والتغذيpة الخpاص ببpاقي             المحيط الهادي، إال أـن

 . ة األخيرةنواحي اإلنتاج الحيواني إال خالل العقود القليل

 تعتبر تربية األحياء المائية فpي الوقpت الحاضpر أسpرع قطاعpات الزراعpة وصpناعة األعpالف الحيوانيpة نمpوَّا،              •
 .من مجمل اإلنتاج العالمي% 90خصوصا في الصين وإقليم آسيا حيث يزيد إنتاج األحياء المائية على 

األعpالف التقليديpة نظpرا لطبيعpة الوسpط      يشكل تصpنيع أعpالف األحيpاء المائيpة تحpديات خاصpة لطpرق تصpنيع           •
المائي الذي يجب أن يوضpع فيpه العلpف لالسpتهالك، ونظpرا لصpغر حجpم وتنpوع الحيوانpات التpي تpتم تربيتهpا،                
فمثال الحيوانات البطيئة األآل آالكمبري البحري يلزمها أعالف تحتفظ بحالتها لعدة سpاعات أثنpاء وجودهpا فpي        

ألحياء المائية التي يتم إنتاجها في حقول مائية تكون أصغر بكثير من نظائرهpا التpي   عالوة على ذلك فإن ا . الماء
 20تعيش على األرض آالخنازير والدواجن والمواشي، فالكمبري يكون قابًال للتسويق بمجpرد أن يصpبح وزنpه       

 . غراما

          pى مpة أعلpب درجpة يتطلpاء المائيpناف األحيpاص بأصpالف الخpبة    وبناء عليه فإن إنتاج األعpواء بالنسpة سpن الدق
 ميكرون، أو بالنسpبة للمpزج الpدقيق لثمانيpة وأربعpين مpن       50 لتحويل حبيبات مكونات العلف إلى ذرات حجمها   

إللقpاء نظpرة عامpة    . مكوِّنات األعالف أحجامها صغيرة للغاية مقارنة بنظائرها المسpتخدمة لألحيpاء األرضpية      
 BARROUS 2000, BARROUS&HARDY 2000:علpppى ذلpppك الرجpppاء الرجppppوع إلpppى    

BARTONE,1999, DOMING 1994, DOMING ET AL 1994 ERIKSON 2000, 
LANDGDON 2000 A, 2000 B, MCELLHINEY 1994 ,ROKOY 2001 

TAN&DOMINY 1997. 

هذه هي األسباب القهرية التي تجعل الكثير من مصانع األعالف الجديpدة تكpرس عملهpا إلنتpاج أعpالف األحيpاء           •
يترتب على استخدام قياسpات إنتاجيpة عاليpة اسpتعمال     . بًا ما تطبق القياسات الخاصة بأغذية اإلنسانالمائية وغال 

 .مكونات عالية الجودة ومرتفعة األسعار لصنع أعالف لحيوانات تكون غالبا حساسة جدًا

 CFAO/NACA/WHO 1999 إجراءات تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحسمية ئربما يمكن تطبيق مباد •
, NICKELSON 1998 , REILLY & KAFERSTAIN 1997      يpة وفpاء المائيpة األحيpي تربيpف 

صpناعة أعالفهppا إذا آانppت ذات جppدوى تكلفيppة حقيقيppة مppن حيppث تppوفير حمايppة جيppدة علميppا لصppحة الحيppوان        
ماك سمة، وهنا فإن مسودة القواعد التطبيقيpة الخاصpة بمنتجpات األسp    اال بد من تحديد نقاط الضبط الح   . واإلنسان

التppي ) FAO/WHO 2000(منظمppة الصpحة العالميpة   / والمصpايد الصpادرة عpن منظمppة األغذيpة والزراعpة      
عن منتجات األحياء المائية تشكل نموذجpًا يحتpذى بpه فpي إجpراء أي تعpديل       ) 16الفصل (تتضمن فصًال خاصًا    

 . محتمل

لخطppوط التوجيهيppة الفنيppة، إذ أن هppذا    أسppاليب التصppنيع الجيppدة مبينppة فppي بppاقي اإلجppراءات الppواردة فppي هppذه ا      •
االسpتعمال ألسpاليب التصpنيع الجيpدة المنتشpر فpي جميpع أنحpاء العpالم هpو الpذي أثبpت نجاحpه فpي إنتpاج أعppالف                

ولذا فإن اآلثار السيئة علpى صpحة اإلنسpان أو الحيpوان التpي تسpببها األعpالف الحيوانيpة المرآبpة          . صحية وفعالة 
 .غير جديرة باالهتمام

هاية           مpع أ  • pـpي نpف فpحيا تتوقpة صppالف المأمونpائص األعpة إال أن خصpة خاصppي أهميpات تكتسpة المكونpن نظاف
 على جودة المكونات وعلpى معالجتهpا وتصpنيعها بطريقpة تضpمن الpتخلص مpن الكائنpات التpي تسpبب              ،المطاف

ص أو بعpد عمليpة   األمراض، مثل التسمم الغذائي، ومنpع احتمpال معpاودة التلpوث بعpد إتمpام عمليpة صpنع األقpرا          
 .تشكيل المنتج

إن إدارة تربية أصpناف األحيpاء المائيpة داخpل المpزارع هpي ذات األثpر األهpم فpي الحصpول علpى منpتج مpأمون                •
صحيا ال يضر بصحة الحيوانpات أو المسpتهلكين مpن البشpر، فالقضpاء علpى األمpراض وتخفpيض نسpبة السpموم              
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ءا فpي الحقpل إلpى مصpنع األعpالف فالمزرعpة فعمpال التعبئpة         يستوجب المشارآة على آافة مستويات اإلنتاج بد 
 .والمعالجة، وآذلك العناية التي تبذل أثناء التحضير من قبل المستهلك النهائي

 ،ال بد من إجراء األبحاث للتدليل على منافع برامج ضبط وتأآيد الجودة وخلو األعpالف مpن مسpببات األمpراض      •
ها بطيئpة جpدًا لدرجpة تجعpل مpن غيpر        التقليةبيولوجيوألن الفحوص الميكر    دية للكشف عن السموم تعتبر بحد ذاـت

 .في أعالف األحياء المائية) HACCP(العملي استعمال نظام تعريف وتقيم والسيطرة على المواد الخطرة 

ال أن ومع أن أساليب التصنيع السليمة قد ال تفي بكافة متطلبpات برنpامج التقيpيم والسpيطرة علpى المpواد الخطpرة،إ         •
وإنpه لمpن   .في بمقاييس البرنامج العام للتعريف والتقيpيم والسpيطرة علpى المpواد الخطpرة     تأجزاء من تلك األساليب    

األهمية بمكان أن تواصpل مصpانع أعpالف األحيpاء المائيpة اسpتخدام برنpامج مpا يخفpض إلpى أقصpى حpد اآلثpار               
     pه علpالف   السيئة على صحة اإلنسان والحيوان والعمل في الوقت ذاتpاج األعpين إنتpالف    .ى تحسpوث األعpل تلpولع

 .بعد تصنيعها، خصوصًا من قبل الطيور والقوارض، يعد أصعب العقبات الواجب التغلب عليها

وال بد من إجراء المزيد من األبحpاث لتحديpد المتطلبpات الغذائيpة الدقيقpة للعديpد مpن أنpواع األحيpاء المائيpة التpي              •
حين ذلك فإن التغيرات في تصميمات ومعالجة معامpل األعpالف تظpل حتميpة وال     وإلى . ترّبى في البرك الحقلية 

وعليه فإنه يجب على أصحاب معامل أعالف األحياء المائية الحاليين التحلي بالمرونة فpي أعمpال    . يمكن تجنبها 
 .مصانعهم وأن يدرآوا أن التغيير جار اآلن أثناء آتابة هذه الخطوط التوجيهية

 وتصميمات مرافق التصنيعاختيار موقع  -5

يجب أن يتحدد تصميم وموقع مصنع األعالف بتوجيه مpن العمpالء الpذين يعمpل لخpدمتهم، مpع أهميpة أخpذ حالpة            •
 .التربة بعين االعتبار وآذلك ما إذا آان الموقع معرضًا لمياه الفيضان

المنطقpة المحيطpة بpه خاليpه     من المهم إقامة المصنع في موقع تقل فيه تأثيرات الرطوبة إلpى أقصpى حpد وتكpون         •
 .من الشجيرات

وأرصpفة   ال يقل عن ذلك أهمية استخدام البنية التحتية للنقpل المحلpي، والنظpر فpي إمكانيpة اسpتخدام سpكة الحديpد،          •
المواني والطرق العامة الستالم المكونات الطبيعيpة أو الخامpات ولتسpهيل إيصpال األعpالف إلpى مربpي األحيpاء          

 .ديةالمائية بتكاليف مج

آما يجب أن نتذآر دائمpًا  . يجب قدر اإلمكان تجنب األماآن المعرضة للفيضانات ولمياه المد البحري والحرائق    •
أنpه إذا لpم يpتمكن المصpنع مppن تقpديم األعpالف فpي موعpدها بسppبب الفيضpانات أو آpوارث طبيعيpة أخpرى فppإن              

 . المائيةالضرر سيلحق ال بصاحب المصنع فحسب بل ربما أيضا بمربي األحياء 

يجpب منpذ البدايpة اختيpار     . من الضروري إنشاء المصنع في مكان يتيح توسيع مرافقه في المستقبل بأقل التكاليف  •
معدات يسمح حجمها وتصميمها بتغييرها إذا بpرزت تقنيpة جديpدة فpي هpذه الصpناعة أو حpدث تغيpر فpي أنpواع              

 المصpنع أمppر حيpوي ليظpل المصpنع قpادرا علppى       إن المرونpة فpي تصpميم   . األحيpاء المائيpة التpي تجpري تربيتهppا    
 . االستمرار في المنافسة

يجب أن يتضمن تصميم المصpنع اعتبpارات عوامpل السpالمة والنظافpة الصpحية، وأن يpتم تصpميم المبpاني علpى               •
 .نحو يمنع دخول الهوام والطيور إليها وتعشيشها فيها

تيpار المpواد، نظافpة جميpع المبpاني وصpيانتها وخلوهpا        يجب أن تؤخذ بعين االعتبار، عند التصميم واإلنشاء واخ    •
 .من التجاويف المستحيلة التنظيف

أو /يجpب تصpميم أرضpية المصpنع بحيppث يمكpن تصpريف السpوائل المدلوقppة والسpوائل الصpادرة عpن المصppنع و            •
ها   للمصpاعد و لحفpر تجمpع السpوائل لمنpع     ) أو مضpخات البالوعpات  /و(آمpا يجpب تpوفير المصpارف      .التصرف ـب
ها  .فيضاـن

إنه لمن المهم أن يشكل المصنع جارًا تجاريًا طيبًا وأن يكpون بحكpم تصpميمه غيpر مpؤذ أو آريpه بpل يكpون قpوة            •
 .إيجابية في المجتمع يتقيد باألنظمة المحلية الخاصة بالصحة والسالمة والبيئة وأن يكون مظهره أنيقا ونظيفا
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ًا لضمان جمال المظهر الخpارجي والمسpتوى العpالي مpن النظافpة      قيام إدارة المصنع بالتفتيش المنتظم أمر هام جد  •
 .وللتأآد من أن آافة المعدات تعمل حسب المواصفات

 اختيار وشراء المكونات الخام وضبط جودتـها -6

تتوقpف جppودة األعppالف علppى جppودة المكونppات، ويتحمpل صppاحب المصppنع مسppؤولية ضppمان آppون المكونppات         •
 .وسليمةالمستخدمة في األعالف صحية 

ا يتقيpدون           • pوي شراؤهـpات المنpاييس للمكونpة مقpلذا يجب أن يكون لدى مشتري المكونات التابع للمصنع مجموع
هم يتقيدون بالمواصفات التي يطلبها المصنع هـا وال يشترون إال من بائعين موثوق ـب  .ـب

كونpات العpالف أن يppزودوا   بpالمفهوم األمثpل، علpى تجpار السpلع وشpرآات المpواد المكملpة التpي تبيpع م           يتوجpب،  •
 .المشتري بمواصفات تبين بدقة ماذا يبتاعه منهم

أو بpين شpهر وآخpر، حتpى ولpو آانpت تبتpاع        /ال مناص من حدوث تغير في جودة المكونات بين دفعة وأخرى و  •
 . وإنه لمن المهم تبيان ومراقبة تلك التغيرات. من نفس المصدر

مان مطابقة مكونpات األعpالف للمواصpفات، القيpام دوريpا بأخpذ       يجب على أخصائي التغذية وضبط الجودة، لض    •
 .عينات وتحليلها للتأآد من مطابقة المكونات للمواصفات

أ، : عpالوة علppى المزايppا الغذائيppة والتحليليppة لمppواد األعppالف، يجppب أن تبppين المواصppفات أيضppًا مppا يلppي        • pـpالمنش
علومات متنوعة مثل نسبة الرطوبة والمواد الملوثpة  والمصادر، تفاصيل ما قبل المعالجة، ومخاطر العيوب، وم   

 .غير الضارة التي قد تحتويها تلك المواد

ا أدويpة أو           • pت فيهـpة إذا آانpة لمعرفpات المرفقpيجب فحص آافة المكونات الواردة إلى المصنع وقراءة آافة البيان
 .أخرى آثار معدنية أو أية مواد مضافة

 يتقيppد بمواصppفات المصppنع وأنppه يواصppل توريppد مكونppات دون المسppتوى       إذا أظهppرت التحاليppل أن المppورِّد ال   •
 .المطلوب، وجب شطب اسمه من قائمة موردي المصنع

 ذلك المورد في تلك القائمة، يجب عليه أن يثبت قيامه باتخاذ إجراءات إيجابية فعالpة لتصpحيح   اسمإلعادة إدراج   •
 .األخطاء السابقة

•      pفات المكوِّنpع مواصpة جميpب مراجعpة         يجppفة الترآيبpي وصpا ف pن أن استعمالهـpد مpزم للتأآpا يلpنويا أو آلمpات س
ويكpون مpدير   ). أي تطبيق أحدث ما هو معروف(مطابقة للخطوط التوجيهية الصحيحة الحالية الخاصة بالتغذية  

 .اإلنتاج، بالتعاون مع مدير المشتريات، مسئوال عن مراقبة قائمة المواصفات

ا آpأي علpف أو            الحبوب أو المواد الغذائيpة      • pدم استعمالهـpب عpة يجpاء المائيpالف األحيpناعة أعpي صpتعملة فpالمس
ها ألي سبب/غذاء إذا آانت قد تعفنت أو عولجت  .صبغت أو تغير لوـن

ها آمبيpد للقpوارض أو الحشpرات األخpرى،          • pت الستعمالـpد عولجpالحبوب الساطعة اللون تكون البذور فيها عادة ق
 . المائية واإلنسانوقد تكون سامة جدا للحيوانات

سموم الفطريات التي توجد في المواد العلفية، ولpو بترآيpز مpنخفض جpدا يشpكل بضpعة أجpزاء فpي البليpون، لهpا               •
وهنpاك مpا يزيpد علpى مائpة نpوع مختلpف مpن         . أثر يؤذي أصناف األحياء المائية التpي تربpى فpي البpرك الحقليpة        

 .ة ليس مفهوما على وجه الدقةالفطريات السامة أثرها على أصناف األحياء المائي

وآذلك فإن مبيدات الحشرات الضئيلة الترآيز وبقايا المواد البيطرية قد يكون لهpا آثpار خطيpرة لpيس علpى إنتpاج           •
ا عpن المسpتويات المحpددة فpي القpوانين المحليpة قpد            pادة تراآمهـpمختلف أصناف األحياء المائية فحسب، بل إن زي

 .ير قابلة للتسويقتجعل أصناف األحياء المائية غ

. يجب أن تتقيد شرآة تصنيع أعالف األحياء المائية وآافة مرافقهpا بجميpع القpوانين الحكوميpة السpارية المفعpول          •
) AFFCO, 2000(تتضpمن النشppرة الرسppمية الصppادرة عppن الرابطppة األمريكيppة لمppوظفي مراقبppة األعppالف      

وباسpتطاعة  . إلرشpاد علpى آيفيpة التقيpد بتلpك القpوانين      استمارة تستخدم لتفتيش مصانع األعالف وتعتبر نموذجا ل 
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ا حسpبما يشpير         pهـ مصنع األعالف استعمال هذه االستمارة آقائمة مراجعة البنود الواجب عملهـا أو االسترشpاد ـب
 .به مدير اإلنتاج

ا عمال               • pتقبل فيهـpي يسpق التpى المرافpدا علpرف جيpة التعpاء المائيpالف األحيpنعي أعpا   إنه لمن الحكمة لمصpم مpؤه
 .يشترونه لضمان العناية باألعالف والمكونات واستعمالهـا بالصورة الصحيحة

 قد يتوجب على المزارعين ومخازن األعالف في بعض المناطق التقيد بمسpتويات معينpة مpن أسpاليب التخpزين          •
ا لمصpادر التلpوث بسpبب             pن تعرضهـpد مpى حpى أدنpل إلpة والتقليpالف طازجpور  والمناولة لضمان بقاء األعpالطي 

 .والقوارض والعوامل البيئية األخرى

يجب إرفاق الضمانة الصادرة عن المورد بأمر الشراء إلثبات صالحية المكpون لالسpتعمال فpي صpناعة العلpف          •
ه غير مغشوش ومطابقا للقوانين الحكومية ذات الصلة  .وأـن

 اسpتالم الُمنpَتج فpي المصpنع     على آافة الموردين تقديم وثيقة رسpمية مpن نpوع مpا تسpمح للشpخص المسpؤول عpن          •
 .بالتعرف على المنتج الوارد بشكل صحيح وقطعي وبأن يقرر ما إذا آان المنَتج فعال يخص مصنع األعالف

يتحمل الموردون أو شرآات نقpل السpلع مسpئولية ضpمان نظافpة المعpدات قبpل التحميpل، وأنpه لpم يسpبق نقpل أي               •
، أو عربpات سppكك الحديpد، التpي قpد تشppكل خطpرا علpى صppحة        مpواد فpي الشpاحنات، أو الحاويppات، أو الpزوارق    

ا مpن أيpة مpواد ضpارة بصpحة               . الحيوانات pغ وخلوهـpل والتفريpائل النقpة وسpمية بنظافpآما يجب توفر شهادة رس
 .األحياء المائية واإلنسان

 .طلب شهادات تحاليل األعالف بين الحين واآلخر) حيثما آان مناسبا(يجب أن يتم  •

تفتpيش مرافppق المpورِّد فppي     :ونpات مppن مpورد جديppد، يجpب النظppر فpي اتخppاذ الخطpوات التاليppة       عنpد شppراء المك  •
ا     ؛  موقعـها pع توفرهـpات المتوقpة القياسpوث        (مراجعpن التلpة مpة وخاليpون نظيفpب أن تكpام يجpواد الخpب  ؛ )المpطل

عن المكونpات المنpوي   طلب المعلومات المخبرية السابقة ؛ )مناسبا حيثما آان(شهادات تحليل المواد من المورد    
تحقpق مpن درجpة االعتمpاد علpى      ؛ طلب ومراجعة برامج تأآيد الجpودة الخطيpة مpن المpورِّد    ؛ شراؤها من المورد 

االتصال بمعرفين للتحقق من إمكانيpة االعتمpاد علpى    ؛ التحقق مما إذا آان المورد جدير بأن يعتمد عليه ؛  المورد
 مpن آافpة المpوردين    ، أو صالحية البضاعة للتأمين، على البضاعةطلب شهادة التأمين؛  وتوفر المكونات  المورد

 .طلب عينة من المكونات وتحليلها للتأآد من وجود آافة أنواع المواد المناسبة؛ والبائعين بصورة روتينية

أن العلpف المنpتج سpيكون ذا جpودة مناسpبة لصpنف الحيpوان المنpوي          يجب على مراقبي جودة التصpنيع التأآpد مpن     •
 pاه إطعامpات           .ه إيppنيع بالقياسpرة التصpة فتppد طيلpق التقيpامال لتوثيppجالت شpظ السpا حفppة نظامpذه العمليpمل هppوتش 

 .إلمكانية تتبع حرآة المنتج بالكامل  على أن تكون هذه السجالت آافية،المناسبة الخاصة بوصفة معينة

بمpا فpي   (أو معالجpة  /الجpة و يجب تجنب إعادة إطعام مكونات العلف المشتقة من منتجpات أحيpاء مائيpة غيpر مع      •
 مهمpا  ،)الpخ  ،ذلك أسماك البرك، وبقايا معالجة المحار، والوجبة السمكية، ووجبة الكمبpري، والحيوانpات الميتpة      

 . وذلك لمنع انتشار المرض بواسطة األعالف،آان الثمن

 استالم المكونات -7

هـا تحمل ر  • قpع التسpمية الصpحيحة للمنpتج، ومواصpفات      جميع المكونات التي ترد إلى المصنع يجب التحقق من أـن
ها مطابقpة لألنظمpة حسpبما هpو مناسpب،                pا، وأنـpة وتاريخهpم الدفعpحنة، ورقpه الشpلة إليpان المرسpالشراء، والمك

 .خاصة بالنسبة لألعالف الطبية

حتppه، لpون المنpتج ورائ  :  يجpب أخpذ العوامpل التاليpة بعpين االعتبpار قبpل أن تبpدأ إجpراءات قبpول وتفريpغ الشpحنة             •
ها درجpة        pا فيـpوجود أية مواد غريبة، وجود أية حشرات، آثافة المنتج، الرطوبة، الوزن، وأية عوامل أخرى بم

 .الحرارة

آما يجب فحpص وسpيلة النقpل للتأآpد مpن عpدم وجpود         .يجب أجراء مقارنة بالنظر مع عينة معروفة من المكون    •
 .هبوط في الحمولة قد يدل على وجود تسرب
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مثppل المpواد الجpاهزة الخلpط، المعpادن، المppواد      (بpل أو أثنpاء تنزيppل المكونpات المعبpأة فpي أآيpاس       يجpب التأآpد، ق   •
وإذا وجpدت  . ، مpن أن عpدد األآيpاس الفعلpي يسpاوى العpدد الpوارد فpي بطاقpات التسpليم وبوليصpة الشpحن             )الطبية

بpالغ مpدير المصpنع ومpدير      آمpا يجpب إ  .فروق أو مواد تالفة وجب تسجيلها على بوليصة الشحن ووثائق التسليم   
 .أو المورِّد/ المشتريات بتلك الفروق من أجل المطالبة بالتعويض عنها من الشرآة الناقلة و

 مpن هpذه الخطpوط التوجيهيpة الخpاص بطpرق أخpذ        13يجب التقيد عند أخذ العينات باإلجراءات المبينة فpي البنpد       •
 .العينات والتحاليل

 بين الحين واآلخر لمعرفpة القيمpة الغذائيpة مثpل الرطوبpة، البpروتين، الpدهون،        يجب القيام بتحليل آافة المكونات  •
وقpد يكpون مpن المناسpب إجpراء فحpوص       . األلياف، الرماد، الكلس، الفسفور، األمالح، وغيرها آما هpو مناسpب     

 .لمعرفة جودة المكونات والمواد الجاهزة الخلط مخبرية مجهـرية

نpاء ذلpك، أن أيpا مpن المكونpات ال تطpابق مواصpفات الشpراء، وجpب القيpام فpورا            إذا تبين قبل إنزال الشحنة أو أث    •
 ".رفض االستالم"أو مدير المشتريات الذي يجب أن يكون لديه صالحية /بإبالغ مدير اإلنتاج و

رفض استالم الشحنة قد يكون خيارا في غاية الصعوبة، السيما إذا آان المصنع بحاجpة إلpى مكpون معpين يجpب        •
ذلpك أن السpماح بpدخول مكونpات ملّوثpة إلpى       . بب التلوث أو عدم مطابقة المواصفات أو أي سبب آخر رفضه بس 

يتوقpف مpدى صpعوبة وتكلفpة عمليpة إزالpة التلpوث        . المصنع يعرض الزبائن واستقرار المصنع المpالي للمخpاطر   
 .على طبيعة ذلك التلوث

م بالتسلسpل،        أو م" تتبع سير األوراق"يجب االحتفاظ بنظام توثيق يتيح     • pهـ عرفpة مpن تنتقpل البضpاعة إلpى حوزـت
ه    : بما في ذلك    pتم استالمـpذي يpون الpغ،        ،نوع المكpة التفريpّورد، وعمليpة، والمpرآة النقالpتالم، والشpاريخ االسpوت 

ها،  .ورقم الشحنة، ومالحظات عن الجودة، وتوقيع المستلم وعدد األآياس حسب سعـت

والمعبأة في أآياس، حسب نظام يقضي باستعمال المكونpات تبعpا لتpاريخ    يجب استخدام المكونات، السائبة منها     •
 . ورودها إلى المصنع بحيث تستعمل األقدم أوًال ثم األحدث فاألحدث وهكذا

 فpإذا اتضpح وجppود   ،يجpب الكشpف علpى صppهاريج حفpظ المكونpات يوميpا لمعرفppة مpا إذا آانpت هنpاك تجppاويف           •
ا ب     pدء بإزالتهـpب البpن   تجاويف أو فجوات وجpا يمكpرع مpن        . أسpوظفين مpة المpديدة لحمايpة الشpذل العنايpب بpويج

أو للدفن أحياء نتيجة سقوط سقوف التجpاويف فجpأة ألن آتلpة الحبpوب أو العلpف التpي تشpكل        /التعرض لالختناق و 
هيار قمة الصهريج إلى الداخل عندما تفقد تماسكهـا فينشأ احتمpال حpدوث إصpابات خطيpرة       التجويف قد تسبب اـن

 ).مع حدوث تأثير يشبه تأثير االنفجار في قعر الصهريج ( عاملين بالقرب منهالل

أو الشpاحنات للتأآpد مpن عpدم وجpود       يجب الكشف على المكونات التي يتم نقلها بواسطة سpكة الحديpد أو البpوارج       •
آpد مpن أن    ويجpب تفقpد أختpام إغpالق عربpات السpكة الحديpد والحاويpات للتأ        .تسرب نتيجة خلل فpي وسpيلة النقpل      

ها لم  ها أبواـب  وينبغي إبالغ مدير المشتريات إذا آانت هنpاك أيpة أختpام قpد آسpرت أو أبpواب لpم        .تفتح أو يعبث ـب
  .تغلق وتختم

ها والمعبpأة فpي أآيpاس            ،يجب • pائبة منـpاعة، السpة أوزان البضpا، مقارنpن عمليpع    ، بالقدر الممكpلِّمها جميpي ُتسpالت 
 .مدير المشتريات عن أية فروق ا الموّرد، وإبالغوسائل النقل باألوزان التي قيده

 آمpا  .يجب القيام يوميا بتفقد منطقة تنزيل البضاعة للتأآد من مستوى النظافة وحسن اإلدارة وإجراءات السpالمة   •
  .يجب تنظيف المكان تنظيفا تاما آلما تغير نوع المكونات الواردة

 ألن ،ن يقوم النpاظر بمراجعpة ذلpك قبpل إنpزال البضpاعة      يجب أن يقرر مدير المصنع مسار تحريك المكونات وأ  •
تلppوث المكونppات مppن بعضppها الppبعض خطppأ فppادح بppاهظ التكppاليف يعppرض المحاصppيل ومشppتري األعppالف          

 .والمستهلكين للمخاطر
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 تخزين ومناولة المكونات والمنتجات النهائية - 8

 فة وبpاردة وأن تسpتعمل علpى أسpاس األول     مكونات األعالف التي تكون جافة قبل معالجتها، يجب أن تظل جا   - •
 يجب أن تظل نسبة الرطوبة فيهpا أقpل   ، آقاعدة عامة.)أي ما استُلم أوال ُيصرف أوال(أوال حسب تاريخ إدخالها    

 .خاصة في المناطق رطبة الجو والمناطق االستوائية% 13من 

ذا الشpأن      أو حس،يجب تنظيف الصهاريج التي تخزن فيها المكونات عادة مرة آل شهر    • pي هـpرة فpه الخبpبما تملي، 
ويخلpق  (وذلك من أجل منع تراآم الغبار وفتات مرآبات األعالف، ألن مثل هذا التراآم يشكل موئال للفطريpات     

آمpا تولpد تلpك الكائنpات     . والحشرات التي سرعان مpا تpدمِّر القيمpة الغذائيpة للمنتجpات المخزنpة      ) السموم الفطرية 
ب حريقا تلقائيا يؤدي إلى خسائر آبيرة في المكونات وقpد يpؤدي أيضpا إلpى خسpائر فpي       الدقيقة الحرارة التي تسب   

 . آما يجب تفقُّد وتنظيف قوائم المصاعد ومعدات النقل األخرى لنفس األسباب.الممتلكات

ا، إال أن المحافظpة علpى المعpدات وأمpاآن               • pرات أو تقتلهـpات والحشpة الفطريpن آثافpف مpد تخفpة قpمع أن المعالج
تخpزين خاليpة مppن الغبpار ومppن تpراآم األعppالف القديمpة يمنppع أو علpى األقppل يخفpف احتمppال تلpوث األعppالف            ال

 .المصنعة

يجب تخزين المكونات السائلة، مثل الشحم الحيواني والحpامض األمينpي ودبpس السpكر، وفقpا لتعليمpات المصpنع          •
 .ةزجا طيهاللحفاظ عل

لمنpع تفاعppل  (أو إلضpافة مقاومpات التأآسpد    /تسppهيل مناولتهpا و ربمpا تpدعو الحاجpة لتسpخين الشpحوم والزيpوت ل       •
 .للمحافظة على الجودة) البرآسيد مع الشحوم وتغير الطعم

لpذا يجpب بpذل العنايpة لالحتفpاظ      . تتكون أعالف األحياء المائية عامة مpن مكونpات غاليpة الpثمن وسpريعة التلpف        •
تلppوث بمppا فيهppا الحppرارة والضppوء والعوامppل      بمكونppات األعppالف واألعppالف المصppنعة بعيppدا عppن عوامppل ال     

 .البيولوجية آالعفن الفطري والحشرات والطيور والقوارض

باإلمكان استعمال الحامض البروبيpوني ومضpادات الفطريpات األخpرى أثنpاء عمليpة الصpنع، إال أن هpذه المpواد            •
ها      pالف وصالحيتـpذاق األعpى مpب أن ال  . الكيماوية قد تؤثر تأثيرا سلبيا علpنِّع       يجpن مصpل مpن آpن ذهpب عpيغي

أن الحpرارة والضpوء والرطوبpة قpد تضpر بpالعلف، وأنpه يجpب         ) المستخدم النهائي لألعالف(األعالف والمزارع  
تخزين األعpالف المعبpأة علpى منصpات خشpبية بحيpث ال تالمpس األرض وأن تكpون بعيpدة عpن ضpوء الشpمس              

 .المباشر لتجنب أضرار األشعة فوق البنفسجية

 إذا آpان مصpدر وطبيعpة تلpك المكونpات يسpتدعي       ،من الضروري تنظيpف مكونpات األعpالف السpائبة    قد يكون     •
ها أجهpزة لتنظيpف الحبpوب تزيpل        .ذلك pاثرة،        معظم مصانع األعالف فيـpادن المتنpع المعpرة، وقطpذور المتكسpالب

 .وأية أجسام غريبة قد تسبب تلويث المكونات الواردة

ه لمن الحكمpة أن يشpترط المشpت       •  وأن يكpون  ،الغبpار والملوثpات األخpرى مسpتوى يحpدده هpو       ري أن ال يتعpدى إـن
 .باستطاعته رفض البضاعة إذا ما تجاوزت نسبة التلوث فيها ذلك المستوى

 لهذا السpبب يجpب بpذل    .األحياء المائية حساسة جدا لمستويات دنيا من المعقمات الدخانية وربما السموم الفطرية  •
هاعناية فائقة في اختيار مك  .ونات أعالف األحياء المائية ومصدرها وطرق مناولـت

بحيث تمنpع وجpود الرطوبpة     والمستودعات ومعدات مناولة المكونات يجب تصميم صناديق التخزين والصوامع  •
آمpا أن تنظيpف مرافpق التخpزين بانتظpام لpه األثpر        . ودخول القوارض والطيور وغيرهpا مpن الحشpرات الضpارة       

هائي عالي الجودةالكبير في ضمان إعطاء   .منتج ـن

أحد أهم مقومات االستالم والتخزين هو التخطيط السليم لوصول المكونات الذي يقلل إلpى أدنpى حpد مpدة تخزينهpا          •
ها فالمكونات  سواء آانت مواد مكملة معبpأة فpي أآيpاس أو مpواد دوائيpة أو ذرة سpائبة أو وجبpات فpول          ،ومناولـت

ها       قد تفقد ق،الصويا على سبيل المثال  pي مناولتـpراط فpة اإلفpا نتيجpة وفعاليتهpا   .يمتها الغذائيpبب أيضpة تسpالمناول  
 .االنكماشمشاآل 

 يحpول دون تلpوث   وبأسpلوب يجب تخزين األعالف المخالفة للوصpفة المطلوبpة أو التالفpة أو المسpتردة فpي مكpان         •
اإلمكpان إعpادة تصpنيعها أو     يجpب تحليpل هpذه األعpالف المpذآورة للتأآpد ممpا إذا آpان ب        .أيpة مpواد علفيpة أخpرى    
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 خاصpة  ،وهنا تبرز مرة أخرى أهميpة تسلسpل السpجالت لمعرفpة أصpل األعpالف التالفpة       . ضرورة التخلص منها 
ها  . وخط سيرهـا،الدوائية مـن

 تصنيع مكونات األعالف - 9

•             pر مpدة عناصpد أو لعpر واحpة لعنصpائل ميكانيكيpة بوسpة أو الجماعيpات  التصنيع هنا هو المعالجة الفرديpن مكون
والغppرض مppن عمليppات المعالجppة هppذه هppو تعppديل    . األعppالف أثنppاء صppناعة أعppالف األحيppاء المائيppة المرآبppة   

وقpد تشpمل عمليpات    . الخصائص الطبيعية والغذائية للمكونات والمنتج النهائي لضpمان جpودة المنpتج علpى الpدوام        
تكييpف، التكتيpل، التكييpف الpذي يلpي التكpوير،       العجن، الخلط، تقلpيص حجpم الpذرات، ال   : التصنيع الرئيسية ما يلي   
 .التبريد، التفتيت، التعبئة في أآياس/طلي الشحوم، التجفيف

يجب وضع مغناطيس فوق آافة معدات المعالجة، وتفقدها وتنظيفها حسpبما يشpير بpه نpاظر اإلنتpاج، ألن عpدم         •
 أو إصpابات للعمpال، أو تلpوث المنpتج     التقاط قطع الحديد المتناثرة قد يسبب ضرورة إصالحات مكلفpة للمعpدات،     

 .أو تأخير تسليم البضاعة، أو آل هذه المشاآل مجتمعة بما فيها عدم رضاء الزبائن

. يجب صنع دفعات إنتاج األعالف الممزوجة باألدويpة المنتجpة بواسpطة معpدات تصpنيع بتتpابع بالقpدر الممكpن            •
هة، علpى أن يpتم       وإذا لم يكن ذلpك ممكنpا، وجpب تنظيpف المعpدات باسpتخدام ا        pات مشابـpة أو مكونpذرة المطحونpل

 .تحويل مواد التنظيف هذه إلى نفس عجنة العلف الممزوج باألدوية آلما أمكن ذلك

يجpب أن يكpون جميpع مشpغلي المعpدات علpى درايpة بقواعpد التشpغيل األساسpية آتلpك الpواردة فpي دليpل التشppغيل                •
      pغيل الخpل التشpذرات، أو دليpم الpات       الخاص بتقليص حجpاص بعمليpغيل الخpل التشpات، أو دليpنيع الكريpاص بتص
 . البثق، أو أية أدلة أخرى خاصة بمعدات المصنع

قبل البدء بتشغيل المعpدات، علpى المشpغل التأآpد مpن تpدفق المنpتج إلpى المكpان المقصpود لمنpع تلويpث المنتجpات                  •
ها تنpتج     ) حل الpخ  المطpارق والمpدا  ( آما يجب تفقد معpدات تصpغير حجpم الpذرات     .بعضـها البعض  pن أنـpد مpللتأآ
 .األحجام المطلوبة

ها للمpاء، آلمpا آpل          • pدى تحملـpات ومpة الكريpن متانpعند تصنيع آريات العلف يجب الكشف على المنتج للتأآد م، 
 .ذلك مناسبا

التكييف الصحيح بالبخpار يقpوي عمليpة تحويpل النشpا إلpى جيالتpين األمpر الpذي يpؤدي إلpى سpهولة الهضpم وإلpى                   •
 . تحمل الكريات للماءزيادة

يجب،أثناء عمليات البثق، التأآد من شكل المنتج وآثافته، ومدى طفوه في الماء، ومدى بطؤ رسpوه، آمpا يجpب      •
 .إنتاج الحبيبات بالحجم الصحيحمن التأآد روتينيا 

ها تعمpل بشppكل              • pن أنـpد مppدفق للتأآpل والتpمامات التحويpات وصpارط والموزعppى المخpا علpف روتينيpب الكشpيج
 .وعلى المصنع التأآد من وصول المكونات إلى مكان التصنيع المستهدف. صحيح وليس فيها تسرب أو خروق

 وضع وصفة األعالف وصنعها - 10

ها خبير تغذيpة آفpؤ وتكpون مخصصpة لنpوع األحيpاء         • يجب تصنيع أعالف األحياء المائية وفقا لوصفة يوصي ـب
 .البرك المنوي استخدامـهاالمائية المنوي إطعامـها ولنظام التربية في 

مع أن أعالف أحياء المياه العذبة المعتدلة الحرارة تعتمد إلى حpد آبيpر علpى البpروتين النبpاتي ومصpادر الطاقpة،            •
وفي حين أن أعالف أحياء المياه البحرية الباردة تعتمpد آثيpرا علpى اسpتعمال السpمك الجpاف والمنتجpات الثانويpة            

الممكن وجود فروق إقليمية تعكس االستعمال األفضل لوصpفات مكونpات متpوفرة    لمصايد األسماك، إال أنه من  
 .محليا ذات آلفة أقل

يتم في غالبية مصانع األعالف الحالية طحpن الحبpوب الخشpنة وربمpا المكونpات األخpرى باسpتخدام المطرقpة أو           •
 الوصpفة ومpن ثpم التصpنيع فpي      المدحلة أو بوسائل أخرى مناسبة تتيح الخلط المتماثل للمكونات وفقpا لمواصpفات   
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وبعpد أن يpتم تبريpد العلpف وتجفيفpه بصpورة صpحيحة        .  المنتج البارد النهائيإنتاجمعمل الكريات أو بالبثق حتى  
 .بعد المعالجة، يصبح جاهزا للتعبئة في أآياس أو لشحنه سائبا إلى المزرعة

وتكpون أحجpام الpذرات فpي     .  فpي مصpنع قpديم   إن أحجام ذرات المكوِّنات قد يحدده نوع معدات التصنيع الموجودة  •
 ميكرون فقط، آpي يتسpنى خلpط األعpالف     50أعالف األحياء المائية أصغر بشكل عام، فيصل حجم بعضها إلى  

ها بصورة صحيحة  . أو تكويرهـا أو بثـق

هريس سpواء إذا آpان سpيتم تكpويره أو ب           • pبخ الـpف وطpه أحد العوامل الهامة في هذه الصناعة هو عملية تكييpأو ( ثق
ويجب أن يتحول النشا إلpى جيالتpين ليصpبح العلpف قpابال للهضpم وليحpافظ علpى         ). آانت األجهزة تقوم بالعمليتين 

ها الحppال آسppماد أو       . سpالمته فppي المppاء   pـpي بpة وأن ال ينتهppالف المغذيppات األعpل الحيوانppمن أن تأآppهذا نض pوبـ
 .آملوثات يحتمل أن تلوث نظام اإلنتاج في المزرعة

ة بية التكوير تظل أقل آلفة من عملية البثق على وجpه العمpوم وربمpا تكpون ذات جpدوى اقتصpادية بالنسp        إن عمل  •
ها وأنpواع المكونpات المتpوفرة          pري تربيتـpللتكاليف تبعا لعوامل عدة بما فيها نوع وسلوك األحياء المائية التي تج

 .وموارد مصنع األعالف

، والتpي تجمpع أفضpل خصpائص مصpانع التكpوير ومعpدات البثpق،         قد تشكل اآلالت الحديثpة المتغpايرة العناصpر       •
ولمعرفpة تفاصpيل محpددة عppن مختلpف أنpواع عمليpات التصppنيع        . تطpورا مثيpرا بالنسpبة لتربيpة األحيppاء المائيpة     

المراجpع   الممكن استخدامها إلنتاج أعالف الحيوان، بما فيها أعالف األحياء المائية، يمكpن للقpارئ الرجpوع إلpى       
 Akiyama and Tan (1991), Barber (2002), Barrows (2000), Barrows & Hardy :التاليpة 

(2000), Best 1999), Gill (2000b), Kearns (1998), McEllhiney (1994), Pipa & Frank 
(1989), Raiz (2001), Rout & Bandyopadhyay (1999), Sundrland (2001), Tan & 

Dominy  (1997), Tsang (2001) and Woodroofe (1999).. 

 خاص بأعالف األحياء المائية التي يتم إعدادها وفق وصف المصنع

يجب تحديد ترآيبة الوصفات من قبل خبير التغذية المقيم بالمصنع على أساس المعpروف مpن متطلبpات التغذيpة         •
الالزمة للحيوانات ولنظام تربية األحياء الpذي يpتم إعpداد األعpالف لهpا، وعلpى أسpاس التجpارب السpابقة ونتpائج              

 .ألبحاثا

 .يجب أن يستعمل المصنع مواصفات غذائية معقولة وصحيحة لكل مكون •

نظرا إلى أن المتطلبات الغذائية ألصpناف األحيpاء المائيpة التpي تجpري تربيتهpا مpا تpزال فpي مرحلpة التعريpف،              •
 .خبير التغذية أن يكون ملما بنتائج األبحاث الجارية في هذا المجال/يجب على مصنع األعالف

ن يتم اسpتعمال األدويpة والمكونpات األخpرى وفقpا للتوجيهpات المكتوبpة علpى الرقpع الخاصpة بالمكونpات             يجب أ  •
ال يجوز اسpتعمال منpتج ال تصpاحبه    . يجب إتباع إرشادات الموّرد آما ترد على العبوة. (ووفقا لمتطلبات النظام   

ها في هذا الوإتباعرقعة إرشادات، آما يجب استشارة اإلدارة   ).خصوص تعليماـت

إلى األعpالف الطبيpة علpى حpدة مفصpولة عpن بقيpة مpواد األعpالف          ) األدوية(يجب تخزين جميع المواد المضافة   •
ها والخليط الجاهز    هم    . ومنتجاـت pرح لـpوظفين المصpآما أن دخول منطقة تخزين األدوية يجب أن يقتصر على الم

 ).UKASTA, 1998, 2000(بذلك 

 عpن تpوفير مجموعpة آاملpة حديثpة مpن وصpفات أعpالف األحيpاء المائيpة           يجب أن يكون مدير اإلنتpاج مسpئوال      •
ها  .المنوي تربيـت

، )النpوع واألصppناف (الوصpفة، واسpم العلppف   ) رقppم(تعريpف  : يجpب أن تبpين جميppع وصpفات األعpالف مppا يلpي       •
 .األدوية إذا آانت مستعملة/ النسبة المئوية لكل مكون، والعالجات/وتاريخ التصنيع، والوزن

الحتفاظ بالوصفات الملغاة في ملفات مصنع األعالف على األقل لمدة عام من تpاريخ آخpر مpرة اسpتعملت     يجب ا  •
ها الوصفة  .فـي
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 ):موصى عليـها(أعالف األحياء المائية التي ُتعد وفقا لوصفة العميل 

ها    الوصpفات المو . أخpذ موافقpة المpدير العpام للمصpنع     ، قبل صنع األعالف وفقا لوصفة العميل ،يجب - • pى عليـpص
 .يحددها عميل ما في طلبه/هي الطلبات التي تختلف عن وصفات اإلنتاج المتبعة في المصنع والتي يطلبها 

ها العميpل هpي           • pي عليـpة يوصpة خاصpى طلبيpها الموافقة عل عpدم وجpود علpف بpديل فpي      : األسس التي ترتكز علـي
اج العلpف المطلpوب علpى أن ال تحpط مكونpات      برنامج اإلنتاج يحقق األهداف المطلوبة، ومقدرة المصنع على إنت 

ها              pموح بـpل مسpفة العميpون وصpنع وأن تكpا المصpي ينتجهpرى التpالعلف الموصى عليه من جودة األعالف األخ
 ).يجب التأآد من ذلك من موظفي الحكومة لمراقبة األعالف. (قانونيا

 . موافقات شاملة مفتوحة للتصنيعيجب تفحص آل طلب يرد من العميل قبل الموافقة عليه، وال يجوز إعطاء •

يجب أخذ موافقة العميل على إعفاء المصّنع بصورة جوهرية من المسؤولية عن أية أضpرار قpد تصpيب الحيpوان         •
 .المنوي تغذيته

يجب أن يتلقى عامpل خلpط األعpالف التpدريب الكpافي علpى       : خلط وعجن وصفات ترآيبة أعالف األحياء المائية    •
ن لديه فهم ومعلومات عملية تؤهله للعمل بالمكونات، وتجهيز الخلط، واألدويpة، ورقpع   عمليات الخلط، وأن يكو   

 .تسمية المرآزات، وعمل المعدات، وسير المكونات والمنتج، واألوزان والمكاييل، وصيانة المعدات

ف المخلpوط،  تاريخ الخلpط، نpوع العلp   : يجب أن تشمل تلك السجالت المعلومات التالية: االحتفاظ بسجالت اإلنتاج  •
الوصفة ورقم الدفعة، المنتج الفعلي، موظفpو الخلpط، تحديpد صpندوق التخpزين، األدويpة المضpافة، تسلسpل العلpن             

 .والتنظيف

. يجب تجميع دفعات إنتاج األعالف الممزوجة باألدوية بحيث يتم تصنيعـها الواحدة تلو األخرى بالقpدر الممكpن      •
هه مpن    وإذا لم يكن ذلك ممكنا، يجب تنظيف أجهـ    pا يشابـpزة الخلط في المصنع بكميات آافية من دقيق الذرة أو م

 .ويجب إعادة مواد التنظيف هذه إلى نفس الدفعات الممزوجة بمواد طبية مماثلة. المكونات الرئيسية

هpا  يجب أن يقوم مدير اإلنتاج أو نائبه بتفقد جميع أجهـزة استعمال السوائل مرة آل ثالثة أشهر للتأآpد مpن فعاليت      •
 .آما يجب قيد تاريخ الخلط لكافة أنواع األعالف. ودقة األوزان

ها سpنويا مpن قبpل شpرآة           • pنيع وفحصـpيجب التأآد بانتظام من دقة موازين المصنع المستعملة لوزن دفعات التص
 ).أو من قبل جهة حكومية مؤهلة لذلك(مرخصة لفحص الموازين 

 التعبئة ورقع تسمية المنتجات - 11

ها، مpع    . تعبئة هو حماية العلف المصنع من الضpوء والرطوبpة والملوثpات البيئيpة األخpرى     الغرض من ال  • pا أنـpآم
 .معلومات رقع التسمية، تبين للمزارع هوية الُمصنع ونوع العلف المصنع

ا              • pها إياهـ pوي إطعامـpة المنpاء المائيpوع األحيpندوق، ونpيس أو الصpات الكpف محتويpمية العلpع تسpا  . تصف رقpأم
عالف السائبة التي تنقل بشاحنات أو بحاويات بطريق البحر فيجب أن ترفpق رقpع التسpمية وتعليمpات      آميات األ 

 .االستعمال بالفواتير

إذا آانت األعالف ممزوجة بأدوية وجب وضع تحذيرات واضحة بهذا الخصوص مع تعليمات تفصيلية محpددة      •
 .خاصة بنوع األحياء المائية المنوي إطعامـها هذه األعالف

ها ما يلييج •  :ب أن تشمل تفاصيل ما يجب عمله بالنسبة لتعبئة األعالف المصنعة ورقع التسمية الخاصة ـب

 التعبئة في أآياس

على عامل تعبئة األآياس فحص وتنظيف آافة المعدات قبل البدء بالتعبئة يجpب التأآpد مpن دقpة المpوازين، بمpا           •
 .فيها وزن الكيس الفارغ

 .أو بطاقات التعريف تحمل الرموز الصحيحة التي تدل على دفعة ذلك اليوم/ويجب التحقق من أن األآياس  •
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ها لعلف جديد جانبا إلى حين     • ربما يجب، في بداية آل عملية تعبئة في األآياس، وضع األآياس المنوي استعماـل
الضpرورة  باإلمكpان إعpادة تصpنيع العلpف الpذي تحويpه تلpك األآيpاس وال يجpب ب         . التأآد من ثبpات جpودة المنpتج    

إذا آانppت األعpالف غيppر ممزوجpة بأدويppة، وجpب استشppارة نpاظر المصppنع قبpل إعppادة         . الpتخلص منppه وإتالفpه  
ها، آمpا يجpب وضpع رقpع التسpمية الصpحيحة علpى جميpع األآيpاس، بمpا فpي ذلpك اإلرشpادات الخاصpة                 pتصنيعـ

 .بأصناف األحياء المائية التي ستطعم هذا المنتج

 آل دفعpة تصpنيع، التأآpد مpن صpحة أوزان األآيpاس مpن وقpت آلخpر، آمpا يجpب            يجب،في بداية وطيلة عملية    •
 .الحصول مرة آل عام على شهادة رسمية بصالحية جميع الموازين

 :الرقع والبطاقات

يجب أن تكون الرقع والبطاقات الخاصة باألعالف مطابقة للقوانين الصادرة عpن السpلطات المعنيpة فpي المنطقpة          •
ها منت  .جات أعالف األحياء المائيةالتي تباع فـي

 : تلقى على عاتق مدير مصنع األعالف المسؤوليات التاليةالشأنوفي هذا 

 تنسيق تصميم وطبع البطاقات الوصفية •

 .التأآد من دقة البطاقات ومطابقتها للقوانين الحكومية قبل طبعها بكميات آبيرة •

ها بطريقة تمنع حدوث أ    •  والتأآد من وضpع الرقعpة الصpحيحة علpى     ،ي خطأاستالم ومناولة وحفظ الرقع وتخزيـن
 .العلف الخاصة به

ها       • pحيحة وترافقـpمية الصpع التسpالتأآد من أن جميع األعالف المسلمة، سواء آانت في أآياس أو سائبة، تحمل رق
 .إرشادات مناسبة لضمان أنه باإلمكان إطعام ذلك العلف لألحياء المائية التي صنع لها

ت تعريف في منطقة تعبئة األآياس سوى تلpك الخاصpة بpالمنتج الpذي تجpري تعبئتpه فpي        ال يسمح بوجود بطاقا  •
ها رمpوز      . أآياس pواريخ (أما البطاقات األخرى الزائدة المكتوب عليـpورا   ) تpها ف pب إتالفـpالف   . فيجpبة لألعpبالنس

فpاتورة أو بوثpائق   فيجpب إرفpاق رقpع التسpمية وإرشpادات االسpتعمال بال      ) أطنان آثيرة تنقpل بالشpاحنات  (السائبة  
 .تسليم البضاعة

 التخزين والشحن - 12

يجpب  . حتى هـذه النقطة من عملية إنتاج األعالف يكون قد تم بذل عناية فائقة في صنع ومناولpة مpواد األعpالف       •
 .بذل عناية مماثلة في تخزين وشحن المنتج النهائي

تفعpة عpن سpطح األرض وال تالمسpه     يجب تخزين األعالف المعبأة في أآيpاس علpى منصpات خشpبية تكpون مر       •
وبعيدة عن ضوء الشمس، على أن تكون المسافة بين المنصة واألخرى حوالي ثلث متpر لضpمان التهويpة بشpكل        

 .جيد

 .يجب أن يتم التخزين دائما بترتيب أساسه أن ما يدخل أوال يصرف أوال •

•           pها حماي pي فيـpار الرئيسpون االعتبpة يكpائي بطريقpتج النهpزين المنpب تخpتج     يجppها المن pد لـpة المعpاء المائيpة األحي
 .وبتحقق هذه الهدفين فإن مصنع األعالف يضمن رضاء العميل. وحماية صحة اإلنسان

يجب االحتفاظ بسجالت للشpحن والتوزيpع لتسpهيل عمليpة اسpترداد أي عجنpات أو دفعpات إنتpاج إلpى المصpنع إذا             •
 ).لية استرداد منتج ملخص عم� Iراجع المحلق (وعندما يحدث خطأ في تصنيعها 

مpن حمولpة الشpاحنة أو حاويpة     ) جزء منفصل(يجب أن تبين وثائق شحن األعالف السائبة محتويات آل حجيرة     •
 . الشحن

ها تسpرب      (يجب أن تكون آافة أآياس المنتج المشحونة في حالpة جيpدة     • pة أو فيـpاس ممزقpود أآيpمح بوجpال يس .(
ها صورة من بوليصة الشحنيجب وزن جميع المنتجات المباعة بدقة قبل شح  .فاتورة الطلبية/نها وأن تصحـب
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ها لضpمان عpدم            • pل تحميلـpب تسلسpة أو ترتيpالف ممزوجpن أعpائبة مpيجب تنظيف السيارات التي تنقل آميات س
ها مما قد يسبب عدم رضاء العمالء  .تلوث شحنات تالية بمواد آيماوية ضارة أو غير مسموح ـب

 ء التحاليل آيفية اخذ العينات وإجرا� 13

ها مصpانع            • pي تنتجـpة التpات النهائيpن المنتجpام ومpات الخpن المكونpيجب القيام بصورة روتينية باختبار عينات م
ها تطابق المواصفات المطلوبpة   ها آـل ها خاليpة مpن    ) Bate ,Akiyama and Lee( األعالف للتأآد من أـن pوأنـ

 لمزيpد مpن المعلومpات والتفصpيالت     .لمسpتهلك أية عيوب تلحق الضرر بمحصpول المpزارع أو صpحة اإلنسpان ا       
 , Afia (1993) , Aoac (1990) , Divakavan (1999) :يمكpن الرجppوع الppى المراجpع التاليppة   

Boonyaratpalin & Chittiwan (1999) Mcellhine (1994) , Hardy &Roley (2000) , 
Dong & Hardy (2000) ,Parr(1988. 

 :المكونات

هاية عمليpة     أخذها ينبغي ،نات الكميات السائبة المنقولة بالشاحناتإذا أخذت عينات من شح  • pط ونـpمن بداية ووس
 اللحظpة األولpى مpن بpدء عمليpة التفريpغ وفpي اللحظpة األخيpرة مpن           يفp   ويجب تجنب أخذ العينات،تفريغ الشحنة 

ها هايـت الزوايpا األربpع   (   يجب أخذ عينات الحبوب باستخدام مجس وأن تؤخpذ مpن خمسpة مواضpع علpى األقpل       .ـن
 ).والوسط

يمكpن أخpذ عينppات الشpحنات المنقولpة بعربppات سpكة الحديpد والبppوارج وحاويpات الشpحن البحppري مpن مواضppع             •
  .تجنب أخذ تلك العينات بالقرب من الجدران الخارجية  يجب.مختلفة أثناء عملية التفريغ

، وجب اخpذ ثpالث عينpات    )عض البوارجوب(إذا آانت العينات تؤخذ من عربة قادوس من عربات السكة الحديد     •
هاية عملية التفريغ(من آل حجيرة على فترات مناسبة     مع تجنب أخذ العينpات فpي اللحظpة     )ً في بداية ووسط وـن

 . من البداية أو في اللحظة األخيرة من النهايةىاألول

بعpد مpرور فتpرة ال تقpل     ) آالشحوم والزيوت ومحتويات الصهاريج الخ( باإلمكان أخذ عينات المكونات السائلة   •
 .عن خمس دقائق من بدء عملية التفريغ

يجpب إعpادة   (إذا آانت العينات تؤخذ من شحنات معبأة في أآياس وجب أخذها باستخدام المجpس بطريقpة مائلpة        •
 ). فوراإغالق الثقب الذي يخلفه المجس

ها تpزن مpن ربpع           • pة منـpع عينpى يجب وضع جميع العينات الفرعية في وعاء آبير وخلطها ووضpو   إلpف آيلpنص 
أو البارجpة أو الحاويpة   (ورقpم الشpاحنة     يجب تعريف جميع العينات ببيpان تpاريخ أخpذها   .رام في وعاء مناسب غ

ها ورقم تقرير استالم الشحنة والمورد وا) التي أخذت منها  .سم العينة واسم الموظف الذي أخذ العينةومكوناـت

وفpي بعpض   ،يجب فحص المكونات دوريا في حالة الشك في تلوثها بالمبيدات الحشرية أو أي مواد سpامة أخpرى    •
 قد تقضي الضرورة فحpص عينpات لمعرفpة مpا إذا آانpت تطpابق       .الحاالت يجب فحص المنتج باستخدام المجهر   

 .ائع التي تم استالمهاالمواصفات إذا وجد شك في جودة البض

 .تقييم النتائج  وأن يكون مسئوال عن،مدير اإلنتاج بتحديد نوع الفحص المناسب يجب أن يقوم •

ها مpن التخريpب            • pدة ووقايتـpورة جيpة بصpات النهايpن المنتجpيجب حفظ جميع العينات المأخوذة من المكونات وم 
 وُيفضpل حفpظ   .ومpن الغpش  )  الpخ ،أو الفطريpات  بسpب الرطوبpة  (ومن الفساد )  الخ،بفعل القوارض أو الحشرات   (

  .العينات في ثالجة تجميد أو في ثالجة عادية

 :األعالف الجاهزة

يجب فحص آpل دورة إنتpاج، سpواء آpان العلpف معبpأ فpي أآيpاس أو سpائبا، للتحقpق مpن صpحة اللpون والرائحpة                 •
 ).عندما يكون مناسبا(والبنية والرطوبة 

 .تاج المعبأ في أآياس بصورة دوريةيجب أخذ عينات من دورات اإلن •
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فpي بدايpة عمليpة التحميpل وفpي      (عند أخذ العينpات مpن الشpحنات السpائبة، يجpب أن يpتم ذلpك فpي أوقpات متفرقpة             •
آما يجب تجنpب أخpذ العينpات فpي اللحظpات األولpى مpن بدايpة التحميpل وفpي اللحظpات            ). منتصفها وفي نهايتها   
هايته  .األخيرة من ـن

ت الفرعية في وعاء آبير وخلطها ثم وضع عينه منها تزن من ربع إلى نصف آيلو غpرام فpي   يجب وضع العينا  •
ها ببطاقpات مرقمpة بصpورة            . وعاء مناسب  pب تعريفـpاس يجpي أآيpأ فpاج معبpن دورات إنتpأخوذة مpالعينات الم

ها بكتابpة اسpم ال     . مناسبة عميpل وتpاريخ التسpليم    أما العينات المأخوذة من األعالف السائبة أو السائلة فيجب تعريـف
 ).بالكيلو غرام، الخ(والكمية 

 .يجب أن يقوم مدير اإلنتاج بتحديد نوع الفحص المناسب وأن يكون مسئوال عن تقييم النتائج •

باإلمكpان تطبيpق إجpراءات أخpذ العينppات المpذآورة أعpاله أيضpا علpى األعppالف السpائلة والمpواد الجpاهزة الخلppط              •
ها محليpا، فpي         إتبpاع يجب . مرآزةوالمواد المكملة والمواد ال  pق عليـpل الموافpاليب التحليpية، أو أسpاليب القياسpاألس 

ها مواد سامية  ) AOACL1990. (إجراء الفحوص التحليلية لمكونات محددة لمعرفة ما إذا آانت فـي

 استرداد المنتجات المعيوبة أو التي تحمل رقع تسمية خاطئة - 14

عة واسعة من المكونات، وقد يصبح مpن الضpروري فpي بعpض األحيpان      تستخدم معظم مصانع األعالف مجمو    •
 .إذا وجد دليل آاف على خطأ في الجودة أو التسمية القيام باسترداد منتج ما

أو علpى المسpتهلكين   /إن مثل هذه األخطpاء ال تشpكل خرقpا لألنظمpة الحكوميpة وأخطpارا علpى األحيpاء المائيpة و             •
 .ليمة بين المصنع والمزارع بل يجب الحفاظ على عالقة س،فحسب

 وأن ، وجpود إجpراءات اسpترداد فعالpة وناجحpة خاصpة بمنتجpات المصpنع        ، لتحقيpق هpذه الغايpة   ،مpن الضpروري   •
وإلpى المحافظpة علpى     تؤدي تلك اإلجراءات إلى تقليل أو تجنب مسؤوليات قانونية آبيرة قد يتعرض لها المصنع   

 .عالقة ثقة مع العميل

 األمpر الpذي يسpتوجب    ،لمنتجات لها تpداعيات علpى العالقpة مpع العمpالء ومpع الجمهpور       جميع عمليات استرداد ا    •
ها توثيقا جيدا  بحيث يتمكن من يتpولى مهمpة الpدفاع     التعاطي بسرعة وفاعلية مع عملية استرداد أي منتج وتوثيـق

ت السpليمة فpي الوقpت     إذا لزم األمر، بناء دفاعه على أساس أن الشرآة قد اتخذت اإلجpراءا ،عن الشرآة مستقبال 
 .المناسب لتقليل األخطار على إنتاج المزارع أو تقليل التدخل الحكومي

 فpي التعامpل مpع مثpل هpذا      إتباعها اإلجراءات الواجب .ربما تتدخل وآاالت حكومية في عملية استرداد منتج ما    •
 .االحتمال مبينة في الملحق األول

 المنزلي في المصنع نظافة المصنع وسالمة العمال؛ التدبير  -15 

 :متطلبات عامة

يجب أن تلتزم شـرآة إنتاج األعالف باالحتفاظ ببرنامج جيد للتدبير المنزلي يوفر بيئة سليمة وصpحية لمpوظفي     •
 . الشرآة وللمجتمع

األمر المتوخى هو المحافظة على ممتلكات المصنع في وضع يقلpل إلpى أدنpى حpد فقpدان األشpخاص والممتلكpات          •
 .المنتج إلى أعلى مستوىويرفع جودة 

التدبير المنزلي في المصنع مسئولية تقع مباشرة على عpاتق جميpع المpوظفين إذ يجpب علpى آpل مpنهم القيpام بمpا            •
 . يلزم لتنفيذ برنامج فعال للتدبير المنزلي في المصنع

 : التطبيق

 .يجب التخلص من القمامة أو أخذها إلعادة تصنيعها •
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ووضpعه فpي أوعيpة معينpة تحمpل عالمpات خاصpة         أو مكوناته فور اندالقpه /ف ويجب تنظيف ما يندلق من العل  •
 .للتخلص منها بصورة مناسبة

يجب تحديد مختلف مواقpع الغبpار هنpا وهنpاك وتحpري أسpبابها ومصpادرها وتقيpيم نتائجهpا واتخpاذ اإلجpراءات                •
 .التصحيحية حيالها

 .عيجب القيام بانتظام بتنظيف المكاتب وغرف الراحة والمناف •

 .يجب على جميع الموظفين المحافظة على نظافة وترتيب أماآن عملهم •

 .يجب تنظيف جميع أنحاء المصنع يوميا •

 . جب التقاط األدوات اليدوية وتخزينهاي •

د أي    . يجب تستيف األلواح الخشبية الموضوعة عليها أآياس المنتجpات علpى نحpو مرتpب ومpنظم         • pب سـpا يجpآم
 .ة الالصقة، ثم إصالحها بأسرع وقت ممكنتمزق يوجد في األآياس باألشرط

 :منع انتشار الحشرات

يجب إصالح جميع الشبابيك المكسورة وإحكام المبنى لمنع دخpول الطيpور والقpوارض والعناصpر األخpرى التpي           •
 .قد تضر بجودة األعالف الكاملة اإلنتاج

 المسpموح بpه   بإتبpاع لبخpار  يجب نصب المصpايد فpي المصpنع والمسpتودع وتطهيرهمpا با     : لحشرات والقوارض ا •
مpن أسpاليب مقاومpة الحشpرات، علppى أن يقpوم بهpذا العمpل أشpخاص مppدربون يفضpل أن يكونpوا تpابعين لوآالppة             

ويجpب االحتفpاظ بسpجل تقيpد فيpه جميpع أنpواع        . لمقاومة الحشرات مرخصة ومسpموح لهpا بمزاولpة ذلpك العمpل      
 .مبيدات الحشرات المستعملة وأساليب استعمالها

 يانة المصنع وإصالحه ص� 16

عاليppة الجpودة علpى الppدوام والpتحكم بالتكppاليف      إن برنpامج صpيانة المصppنع ألمpر حيppوي بالنسpبة إلنتpاج أعppالف تكpون       
 1988عpام  (وطمأنة العمالء بأن طلباتهم من األعالف ستصلهم في الوقت المحدد وتكون مطابقpة للمواصpفات المحpددة       

(. 

 وال يقpل عpن ذلpك ضpررا الماآينpات الرديئpة       ،يعرقل إنتاج أعpالف األحيpاء المائيpة   عطل المعدات يسبب الضرر إذ أنه  
 .التي ال تعمل آما يجب والتي قد تنتج أعالفا معيوبة بسبب إعطائها أوزانا منقوصة أو بسبب سوء خلطها للمكونات

م هpذا الضpرر فيسpبب خرابpا      وقpد يتفpاق  ،أقل ما قد تسببه هpذه األعpالف المعيوبpة هpو إلحpاق الضpرر بإنتpاج المpزارعين           
  .خطرا في المحصول يحتمل أن يشكل خطرا على الصحة البشرية

إن المحافظة على المحرآات والموازين وأصباغ الحبيبات وسيور النقل وجميpع أجpزاء المصpنع فpي حالpة جيpدة صpالحة         
 .ف التي ينتجها المصنعللعمل أهمية توازي أهمية إعداد الخلطة أو جودة المكونات التي تتكون منها األعال

 إال أن االهتمpام المناسpب   .قد يحدث من وقت إلى آخر عطل ميكانيكي أو إلكتروني في نظام معقد مثل مصpنع األعpالف   
 وإذا لpم  . آما يحد من احتمال تسpلم العميpل أعالفpا ال تطpابق المواصpفات     ،بالصيانة الوقائية يقلل إلى أدنى حد مدة العطل   

 وربمpا دفpع   ، مpع مpا يتبعpه مpن تكpاليف     ،الوقت المناسب قد يترتب على األمر اسpترداد األعpالف  يتم اآتشاف الخطأ في    
 .)الملحق الثاني (.المناسب.تعويضات عن التلف الذي يلحق بمحصول العميل

ق الملحp (. بتكpاليف معقولpة   إن برنامج الصيانة الوقائية الجيد هpو ذلpك البرنpامج الpذي يpوفر الصpيانة التpي تفpي بالحاجpة            
 )الثالث

 :أهداف الصيانة الوقائية

وهpذا يعنpي أنpه علppى    .  وهpذا يتحقpق بإصpالح آppل عطpل بسpيط حالمpا يظهppر       ،التقليpل مpن اإلصpالحات الكبيppرة    •
 أصpوات المسئول اإلصغاء إلى المشغلين التابعين لpه فهpم الpذين عpادة يpدرآون قبpل اإلدارة أن الماآينpات تخpرج          
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 يجpب عpدم معاقبpة موظpف مpا يحpاول اإلفpادة عpن عيpب فpي المعpدات            .ئبةغريبة أو أن أداء المعدات تشوبه شا   
 . خارج عن إرادته

فpورا بإصpالح أو    يجب المحافظة علpى نظافpة المعpدات والقيpام    : المحافظة على المعدات في حالة ترفع إنتاجيتها  •
 .اص بالماآينات التوصيات الواردة في الدليل الخإتباع ينبغي .تبديل القطع المفقودة منها أو التالفة

 فتأخير اإلصالحات يpؤدي عpادة إلpى    ، يجب عدم تأجيل القيام باإلصالحات الالزمة:تحسين جدولة اإلصالحات  •
  .نشوء مشاآل فيما بعد تكون تكاليفها أآبر بكثير

 آما هو الحpال مpع محرآpات السالسpل     ، بعض القطع تصبح خطرة عندما يبدأ فيها التلف:المحافظة على السالمة  •
وأيpة إصpابة تلحpق بهpم تكpون مكلفpة مpن حيpث الوقpت الpذي            ال ريب أن للموظفين قيمة آبيرة. السيور التالفةأو  

تسpبب ضpياعه ومppن حيpث تppدريب آخpرين ليحلppوا محpل المصppابين، ناهيpك عppن الوقpع السppلبي علpى معنويppات            
  .الموظفين

ب العميpل ممpا يسpاعد علpى طمأنتpه       المصنع الذي نحافظ على صيانته جيدا ينpال إعجpا  :تحسين خدمات العمالء    •
 .بطريقة صحيحة إلى أن األعالف تصنع في المقام األول

المرفppق الpذي نحpافظ علpى صpيانته جيppدا يعpود بالفائpدة علpى مصpنع أعppالف          : تخفpيض تكpاليف التشpغيل العامpة     •
  .األحياء المائية إذ تنخفض تكاليف تشغيل المصنع ويتم إرضاء العمالء

يجب أن يعطpى تpدريب مpوظفي الصpيانة أولويpة عاليpة وأن يكpون تحpت إشpراف          : دربينتوفير عمال صيانة م    •
 فpي حpين أن نوعيpة مppوظفي    ، آثيpرا مpا تعتبppر الصpيانة أنهpا فpي أسpفل سppلم األولويpات        .إداري عpالي المسpتوى  

  .الصيانة وتدريبهم للقيام بهذه المسئولية الهامة يجب تعطى أولوية عالية

 :محيطة بـهصيانة المبنى واألرض ال

 يجب تصريف المياه من أرض المبنى بصورة آافية وصpيانتها بحيpث تصpبح خاليpة مpن األوسpاخ والفضpالت            •
 .والنفايات واألعشاب أو النجيل غير المقصوصة والماء الراآد والمعدات المبعثرة

 .يجب المحافظة على المباني نظيفة ومرتبة بصورة معقولة •

إلضاءة الكافية للقيام بجميع أعمال الصنع والتخزين وآتابpة التسpميات ومراقبpة    يجب توفير المساحة والتهوية وا    •
 .الجودة وأوجه الصيانة لصناعة أعالف األحياء المائية

 : نواحي الصيانة الوقائية

وردت في الملحق الرابع قائمة مراجعة إلبراز أعمال الصيانة الوقائيpة العامpة التpي يجpب مراجعتهpا علpى نحpو          •
يجب على آل مدير مصنع أخذ هذه التوجيهات وتنقيحها بحيث تpتالءم مpع األوضpاع    . آد من إنجازهادوري للتأ 

 . الحقيقية في مصنعه

يجب أن نولي اهتماما شpديدا لجpداول الصpيانة    . يجب االحتفاظ بسحل أو حاسوب تسجل فيه وقائع الصيانة يوميا    •
 .التي يقترحها المصنع الذي تشترى منه المعدات

 ن الموظفينوؤ ش� 17 

 .ال يستطيع القيام بإعداد أعالف األحياء المائية سوى أناس يتمتعون بالمعرفة والخبرة الالزمة •

يجpب أن يكpون   : التدريب عملية متواصلة ورد ذآرها في العديد من األجزاء السالفة، وباإلمكان إيجازه آما يلpي   •
لقيام بكفpاءة بشpراء ومناولpة مكونpات أعpالف جيpدة       لدى اإلدارة العامة دراية جوهرية في تقنية األعالف تكفي ل   

عppالوة علpى ضppمان أن األعpالف المصppنوعة    . وصpنعها الصppنع الصpحيح وتخppزين ومناولpة المنتجppات النهائيpة     
تطابق المواصفات المالئمة ألنواع األحياء المائية المراد إطعامهpا، فإنpه يتوجpب علpى المpدير االحتفpاظ بسpجل         
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وينبغpي أن يشpمل ذلpك    . فة مصدر مكونات األعالف وتقفي وقpائع صpنع المنpتج النهpائي    لكامل العملية يتيح معر 
 .قيد أسماء من يتسلمون األعالف وأية تفاصيل أخرى ذات صلة باألمر بما فيها األدوية

أو /يجب أن يتلقى الموظفون بشكل منتظم تدريبا متجددا يحفز الذاآرة أو تpدريبا إضpافيا علpى المعpدات الجديpدة و       •
وينبغي التأآيد بصورة خاصة علpى ضpرورة عقpد اجتماعpات سpالمة منتظمpة       . ألساليب التي ينبغي استخدامها   ا

يجpب االحتفpاظ بسpجل أو دفتpر يوميpة      . سالمة ينبغي تصpحيحها ) مخالفات(يشرح خاللها الموظفون أية مشاآل   
ت الصحة الحيوانية التpي ينبغpي   يجب أن نولي اهتماما خاصا بمسك الدفاتر المتعلق بمنتجا . الجتماعات السالمة 

 .تخزينها بمعزل عن المكونات األخرى لتالفي تلويثها بعضها البعض

يجب أن تكون طرق التدريب والتدريب المحفز للذاآرة، والهيكpل التنظيمpي للمصpنع، مرنpة لدرجpة تتpيح التpأقلم          •
قpد يصpبح مpن الضpروري أن يكpون      . الفوري مع التغييرات التي تطرأ على تطور تقنية أعpالف األحيpاء المائيpة      

بحppوزة أعضppاء اإلدارة والمppوظفين الشppهادات الالزمppة لتppأهيلهم لشppراء المكونppات ومراقبppة التصppنيع وضppبط        
 .الجودة

يجppب أن يكppون لppدى آppل موظppف، مppن أعلppى مسppتوى إداري ومppا دون، درايppة عمليppة بالمصppنع ومختلppف             •
أي تpدريب المpوظفين علpى القيppام    (ن التpدريب المتpداخل  قpد يكpو  . االختصاصpات الالزمpة إلنتpاج المنpتج النهpائي     

 .وسيلة ناجعة لحل المشاآل يؤدي إلى مرونة أآبر في مصنع األعالف) بأعمال بعضهم البعض

يجب عقد اجتماعات منتظمة للتعبير عن رضى العمالء وتقييم اإلجراءات وإدخpال تقنيpة جديpدة وحpل المشpاآل          •
  ).UKASTA, 1998, 2000(المسئولين على مختلف المستويات والقيام باتصاالت فعالة فيما بين 

  الوثائق والسجالت-18

 .إعداد الوثائق أمر ضروري لضمان الجودة وعملية تتبع األمور •

ويشpمل ذلppك النقppاط   . الغpرض مppن ذلpك هppو تحديpد نظppام المراقبpة المطلppوب لتخفpيض مخppاطر حpدوث أخطppاء          •
 .وضع خطة ضبط الجودة وتنفيذهاالخطيرة في عملية الصنع والسيطرة عليها و

يتم تصميم الوثائق بحيث تضمن تلقي الموظفين تعليمات بشأن تفاصيل اإلجراءات الالزمة وإتاحpة التحقيpق فpي      •
 .أمر المنتجات المعيوبة وتتبعها لمعرفة آل ما يتعلق بها

 .عة من المنتجاتيجب أن يكون نظام الوثائق على نحو يمكن معه معرفة تاريخ آل عجنة أو خلطة أو دف •

 .يجب أن تكون الوثائق آافية وأن تعد بصورة منهجية، آما يجب أن ترتبط بعملية الصنع وبضمان الجودة •

ينبغي االحتفاظ بجميع الوثpائق المتعلقpة بpاألمر، بمpا فيهpا مpا يشpير إلpى ضpمان الجpودة وتحليpل مخpاطر نقطpة                •
 . القوانين المحلية لفترة زمنية مناسبة أو حسبما تمليه،)HACCP(المراقبة

بعنppوان قواعppد التطبيppق   " UKASTA فppيإتباعppهورد مثpال علppى قواعppد التطبيppق واألسppلوب الجيppد الواجpب      •
وفpي مسpودة قواعpد التطبيpق     ) UKASTA, 1998, 2000" (الخاصة بصناعة مرآب مادة األعالف السليمة 

 )FAO, 1998 الملحق الرابع(الخاصة باألعالف الصالحة للحيوانات 
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  ملخص إجراءات استرداد المنتجات  :األولالمرفق 

   استرداد المنتجات�موجز  � 1
تجات والقيpام بpالتحقيق فيpه مpن قبpل مسpئول مpن صpناع القpرار          بسرعة عن أي استرداد محتمل للمن  يجب اإلبالغ 

وينبغpي تعيpين لجنpة اسpترداد عنpدما يسpتدعي األمpر        . يكون له صالحية تصنيف الوضع المتعلpق بpذلك االسpترداد      
 .ذلك

 يجب أن تجتمع لجنة االسترداد بحضور رئيسها بسرعة عندما تنشأ حالة استرداد من الدرجpة األولpى أو الثانيpة أو    
 .الثالثة

 تكpون االتصpاالت أمpرا حيويpا     .يجب االحتفاظ بسجالت وعينات من المنتج المسترد تحت تصرف مpدير اإلنتpاج   
في حالة استرداد منتج ما لدرجة أن أعضاء لجنة االسترداد قpد يضpطرون لتكpريس مpا يقpارب آامpل وقpتهم لهpذه          

ط هppاتفي سppاخن السppتعمال العمppالء ولتلقppي     وقppد تppدعو الحاجppة لتppوفير خpp   .الحالppة الطارئppة فppي أولppى مراحلهppا   
  .االستفسارات األخرى

 .يجب مراجعة سياسة وإجراءات االسترداد آل عام

  تعاريف � 2
 . استرداد المنتجألسلوبيحتمل أن تستخدم الحكومة التعاريف التالية 

 أثpر مباشpر أو طويpل     حالة استرداد طارئpة خطpرة تتعلpق بمنpتج يحتمpل أن يكpون لpه       :استرداد من الدرجة األولى   
 .األمد على حياة أو صحة الحيوانات المائية أو المستهلكين

 حالة ذات أولوية تتعلق بمنتج يحتمل أن يشpكل خطpرا علpى الحيpاة أو الصpحة البشpرية       :استرداد من الدرجة الثانية   
 .أو الحيوانية

لكن قد تكون فيه خطpورة أو قpد يتpرك أثpرا      حالة تتعلق بمنتج ال يشكل تهديدا للصحة و:استرداد من الدرجة الثالثة   
  .واسعا على العمالء أو على العالقات العامة

 سحب المنتج من سوق يكون قد تpم توزيعpه فيهpا وأصpبح خارجpا عpن سpيطرة        :استرداد المنتج من خارج المصنع   
  .هيئة مصنع األعالف
 .ي جزء منه عن سيطرة المصنع سحب المنتج من السوق في الوقت الذي لم يخرج أ:االسترداد الداخلي

منppع وصpول المنppتج إلppى السpوق أو عppدم االسppتمرار فpي تصppنيعه أو شppحنه إذا وجpد دليppل علppى         : اسpتبقاء المنppتج 
 .االنحراف عن الوصفة المتعلقة بالجودة أو آتابة التسميات الخاصة بنوع األحياء المخصص لها هذا المنتج

 اإلجراءات � 3
 . يجب إبالغ مدير اإلنتاج ومدير ضبط الجودة فورا،د منتج ماعندما يتضح احتمال استردا

 ، مسpتخدما أيpة وسpيلة متاحpة فpي الشpرآة      ،قد يأخذ مدير ضبط الجودة على عاتقه مسئولية القيام فpورا بpالتحقيق   
ير يجpب أن يتخpذ مpد   . لتقرير ما إذا آان الوضع من الدرجة األولى أو الثانية أو الثالثpة أو مpن درجpة أقpل أولويpة        

 .ضبط الجودة قرار تصنيف الوضع بأسرع وقت ممكن
للجنpة   وجب على مدير ضpبط الجpودة عقpد اجتمpاع     ،إذا تقرر أن االسترداد من الدرجة األولى أو الثانية أو الثالثة   

 . ثم يقوم رئيس اللجنة بتنسيق جميpع نشpاطات االسpترداد وإبقpاء أعضpاء اللجنpة علpى علpم بpذلك          . فورا االسترداد
  .عتناء بأي وضع ذي أولوية أقل من قبل مسئولي المصنع دون اجتماع اللجنةيجوز اال

 :يجب أن تتضمن لجنة االسترداد أشخاصا ذوي خبرة في المجاالت التالية
 المجال التنظيمي •
 مجال اإلنتاج •
 مجال المبيعات •
 مجال ضبط الجودة •
 مجال العالقات العامة •
 المجال القانوني •
 مجال الشراء •
 يالمجال الغذائ •
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 نpورد  ، بما أن آل وضع سيكون مختلفpا عpن غيpره   .تقرر لجنة االسترداد ما هو أسرع وأنجع إجراء لالعتناء باالسترداد   
 :فيما يلي نقاطا إرشادية قد يكون من المفيد االسترشاد بها

 .تحديد رموز تعريف المنتج المحتمل استرداده وتواريخ إنتاجه •
 . الوقت، أي ما هو وضع العلف موضوع البحث؟معرفة مكان وجود المنتج بكامله في ذلك •
إذا آpان المنpتج قpد بيpع إلpى      ". بوقف البيع"األمر . القيام فورا بإبالغ جميع األماآن التي شحن إليها المنتج  •

وطلppب قائمppة بأسppماء المسppتهلكين الppذين تسppلموا    ) المppوزعين(المسpتهلكين، وجppب االتصppال بالبppائعين   
 .المنتج

 االسpترداد عpن آيفيpة إجpراء االتصpاالت بجميpع األطpراف خpارج الشpرآة، مثpل           االستنارة برأي لجنpة     •
 . المستهلكين والوآالء والتجار ووسائل اإلعالم الخ

إذا تقpرر اإلبpالغ وجpب الطلpب إلpى      . اتخاذ قرار بشأن ما إذا آان من الضpروري إبpالغ وسpائل اإلعpالم      •
  . القيام بذلك، أو من تعينه،دائرة العالقات العامة

رجpال الحكومpة بتقpديم      قد يقوم.اتخاذ قرار بشأن ما إذا آان من الضروري إبالغ الدوائر الحكومية فورا  •
 . إال أنهم أيضا قد يعقدون األمور إذا اعتقدوا أنه جرت محاولة إخفاء بعض الحقائق،المساعدة

التpي شpحنت والتpي تpم     يجب تعيين أحد ما لالحتفاظ بسجل دقيق تقيد فيه الكميات واألنواع التي أنتجpت و   •
 آمpا قpد تpدعو الحاجpة إلpى إعpداد سpجل تقيpد         .فيما بعد تحديد مصيرها والتي تم في النهاية التخلص منهpا  

 .فيه إجراءات االسترداد وتواريخها وأوقات القيام بها، لتأمين الحماية القانونية
 ويجpب أيضppا  .قايتهpا التأآpد مpن أن أيpة عينpات تpم الحصpول عليهpا يجpري تعريفهpا تعريفpا صpحيحا وو            •

 إذا لppزم تحليpل العينppات وجpب إتمppام ذلpك بسppرعة واالحتفpاظ دائمppا       .تثليجهpا إذا لppزم ذلpك لمنppع فسpادها    
  .تقدم للتحليل بعينات مطابقة لتلك التي) بنسخ(

إذا آppان  ( يجppب أن تظppل لجنppة االسppترداد، ومppدير المصppنع، والعمppالء ووسppائل اإلعppالم          :االتصppال  •
  .ألمر لمنع انتشار معلومات غير صحيحة بدال من الحقائق أو تشويه الحقائقعلى علم با) ضروريا

 سpاعة لإلجابpة علpى أسpئلة     24قد يكون من الضروري تخصpيص رقpم هpاتف سpاخن يعمpل علpى مpدار            •
 .المستهلكين

 رقم هاتف المنزل    االسم   لجنة االستيراد - 4
            :الرئيس

 
            :العالقات العامة

 
            :اإلنتاج

 
           :)القطاعي(المبيعات 

 
   _____   ___      :ضبط الجودة

 
            :المشتريات

 
             :الدائرة القانونية
                              :الهيئة التنظيمية

 
                      مسئولو التغذية

 
 : استرداد منتججهات أخرى يجب االتصال بها في حالة

 
                      # رقم الهاتف                                                :شرآة التأمين

لساخن الحكومية: الهاتف ا لزراعة  ائرة ا  د
اد لة حكومية عن استرداد منتج م. يجب عدم االتصال بالوآاالت الحكومية إال من قبل رئيس لجنة االسترد إبالغ وآا ا، يجب تدوين عند 

مة لذي يتلقى المكال الحكومة ا مة واسم موظف   .تاريخ ووقت المكال
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  قائمة اختيارية لمراجعة ما يجب عمله نعم آال مالحظة -5
لجنة االسترداد ؟� 1 عيل   تعليق ال نعم  هل تم تف
مره ؟� 2         هل تم تحديد المنتج المشتبه في أ
لتعريف والتا� 3        ريخ ؟ هل تمت معرفة رمز ا
ليا ؟- 4         هل تم تحديد مكان وجود المنتج حا
اد ؟� 5 إبالغ جميع المواقع التي يؤثر عليها االسترد         هل تم 
مستهلك، وإن آان آذلك- 6 أي  لى  منتج إ         هل تم شحن ال

كين؟ مة بأسماء المستهل اد قائ إعد        هل تم 
إبالغ المستهلكين ؟� 7         هل تم 
مناسب� 8 من ال آان  إبالغ وسائل اإلعالم، إن         فعل ذلك ؟  هل تم 
لة حكومية ؟ إن لم يتم� 9 إبالغ أي وآا   هل تم 

ا ؟   ذلك، لماذ
      

مستندات التالية ؟- 10         هل تم الحصول على ال
ه � مراد استرداد لخلطة المتعلقة بالمنتج ال        سجالت ا
لشحن �        سجالت ا
       سجالت مكونات المنتج �
       سجالت الكميات السائبة �
       سجالت تعبئة المنتج في أآياس �
منتج على األوعية � آتابة مسميات ال        سجالت 
لجنة االسترداد  �        محاضر 

ة صحيحة؟� 11 عريفها وحفظها بصور عينات وت استالم ال         هل تم 
عينات وح� 12        مايتها ؟ هل تمت وقاية ال
عينات لمعرفة مصدر و� 13 الحادثة؟/ هل تم تحليل ال        أو سبب 

لتاجر أو ا اتباع ما يلي/عند إبالغ العميل أو المستهلك  أن تحرص على   :الموزع تذآر 
لخطر � لتنبيه وليس اإلنذار با  القيام با
 آن صريحا وصادقا �
 بين األرقام التي تعرف الشحنات موضوع البحث �
لد �  يك برنامج عملي الستبدال األعالف موضوع البحثليكن 
لة والتذمر � لإلجابة على األسئ ا   لتكن مستعد
 وثق آل محادثة بالكامل وبالتفصيل  �
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 التحقيق في أمر المنتج وتأدية العمل، وقائمة المراجعة :المرفق الثاني

  اعتبارات عامة� 1
 بمعنpى واحpد هpو أن طرفpا ثالثpا، عpادة يكpون العميpل،         تستعمل في هذا الجزء عبارات تذمر، ادعpاء، مطالبpة، دعpوى،    

وقpد تشpير هpذه العبpارات أيضpا إلpى       . مستاء من منتج أو من خدمة مما جعله يpزعم أنpه تكبpد خسpارة ماليpة بسpبب ذلpك        
وقد يصدر من وقpت آلخpر تpذمر عpن     . إصابة بدنية أو شخصية لحقت بشخص ما بسبب إهمال مزعوم اقترفته الشرآة   

وقpد يتوقpف النجpاح فpي مواجهpة هpذه الشpكاوي واالدعpاءات علpى          . يرفع عميل دعوى بشأن مسئولية عامةعميل ما أو    
 .سرعة توفر معلومات صحيحة وشاملة عن تلك الشكاوي واالدعاءات

. باإلمكان عادة، إذا تم االهتمpام بسpرعة بمشpكلة العميpل أو المشpتكي، منpع تلpك المشpكلة مpن أن تصpبح مشpكلة خطيpرة             
 المصpنع أن يpدعم منتجاتppه، وإذا حpدث خطpأ منpه وجpب أن تكppون سياسpته القيpام فpورا بتسpوية االلتزامppات            يجpب علpى  

تجاهpل الشpكاوي وعpدم االهتمpام بهpا اهتمامpا صpحيحا قpد يpؤدي إلpى مقاضpاة قانونيpة تكpون              . المترتبة على ذلك الخطأ   
مصنع ما يطالب به المدعي وإال أرغم فيمpا بعpد   إذا حدث خطأ في ترآيبة صنع المنتج وجب أن يدفع ال . باهظة التكاليف 

رفpض  . ال يجوز اعتبار أي مطالبة أنهpا صpغيرة واالسpتخفاف بهpا    . على دفع تكاليف إثبات براءة المصنع من ذلك خطأ   
يجpب االعتنpاء بكpل شpكوى     . أصغر مطالبة قد يكلف الشرآة ما هي بغنى عنه من ضياع الوقpت والنقpود ومpن األعبpاء     

 . لشرآة في وضع تستطيع الدفاع عنه إذا حدثت مقاضاةبصورة تجعل ا

  الملفات الخاصة بالتحقيق في أمر المنتج وتأدية العمل � 2
يكpون مpدير   . الملفات التفصيلية المزودة بالوثائق الجيدة هي أمر حيوي بالنسpبة للpدفاع ضpد الشpكاوي وبالنسpبة للتسpوية         

 :حة وحديثة في الملفات التاليةضمان الجودة مسئوال عن االحتفاظ بمعلومات صحي
 ملفات التحقيقات غير المتعلقة باألمور الطبية •
 ملفات التحقيقات المتعلقة باألمور الطبية •
 تقارير عن الخدمات التي تقدم إلى العمالء •
يقوم مدير اإلنتاج آل أسبوع بمراجعة ملف التحقيق في أمر المنتج للتأآد من أنه قد تمpت تسpوية الشpكاوي أو        •

 .فاء بهاالو

  األشياء المقترح القيام أو عدم القيام بها أثناء التحقيق في أمر األعالف � 3
يجب االعتناء بسرعة وبشكل آامل بالشكاوى المتعلقة باألعالف، فمدة أسبوعين مثال قد تكون أطول مما  •

ي موجزا لعدة أفكار نورد فيما يل. ال مناص من التخطيط مقدما لمجرى اإلجراءات التي سيتم اتخاذها. ينبغي
 .بشأن ما هو صواب وما هو خطأ عمله في القيام بالتحقيق في أمر المنتج وتأدية العمل

الشكاوى الصغيرة يمكن أن تتطور إلى . يجب أخذ جميع الشكاوى على محمل الجد منذ اللحظة التي تقدم فيها •
 .شكاوى آبيرة وإلى دعاوى مفرطة المطالب ضمن قضايا قانونية

 على لإلطالعيجب استخدام قائمة مراجعة قياسية . ليل مجمل الوضع بدقة والحقائق ما زالت حديثةيجب تح •
 . جميع األسئلة المحتملة

يجب االتصال بمستشار طب بيطري أو استشاري ذي دراية في موضوع األحياء المائية للحصول على رأي  •
 .طرف ثالث حسب اللزوم، بناء على طبيعة االدعاء

ذلك طبقا لألساليب المتبعة في صناعة األحياء يجب أخذ عي • نة مناسبة من المنتج موضوع البحث، على أن يتم 
وقد يكون أحيانا باإلمكان وضع ترتيب لقيام مأمور مراقبة األعالف بأخذ . المائية وبطريقة توفر التعقيم الالزم

 .كن بعد الحادثةويجب آذلك أخذ عينات الماء من المزرعة في أسرع وقت مم. العينة بنفسه
ملونة(يجب القيام، عند تسلم الشكوى، بأخذ صور  • ئح األفالم ال للحيوانات ومرافق األعالف ) يفضل شرا

إذا آانت هناك حيوانات قد مرضت أو نفقت، وجب أن . القناة المائية/برآة الماء/ المصنع/والخسائر والمزرعة
تحقيق في موقع الحادثة بأسرع وقت ممكن بحضور  العميل وطبيب بيطري آفؤ مختص باألحياء المائية يتم ال

 . يمثل مصنع األحياء المائية
واستخدام البريد المسجل والمختبرات الرسمية أمر . يجب بذل العناية القصوى أثناء مناولة العينات وإرسالها •

 . حيوي
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تقرر عدم إطعام األعالف للحيوانات، وجب رفع جميع المنتجات موضع الشك فورا • دفعة جديدة . إذا  ثم توفير 
. من األعالف الطازجة بعد تحليل الترآيبة وأساليب ضبط الجودة وتنظيف صهريج األعالف تنظيفا تاما

 .ولنتذآر أن رفع األعالف ليس اعترافا بالخطأ، وإنما هو إجراء احترازي جيد
 عالقة له يجب الحصول فورا على تشخيص بيطري، يستحسن تصديقه من قبل استشاري بيطري آخر ال •

حسن توآيل طبيب  على آل حال إنه ألمر. ولنتذآر أنه يجب تدخل طبيب بيطري آفؤ منذ البداية. بالعميل
 . بيطري يتولى اإلجابة على أسئلة العمالء ويعمل مع خبير التغذية

 . يجب االحتفاظ بسجالت دقيقة بأسماء وعناوين وأرقام هواتف جميع األطراف ذوي العالقة باألمر •
 التسلسل الزمني لجميع األحداث من حيث التاريخ والساعة والطقس وحالة يبين االحتفاظ بسجل دقيق يجب •

 . الماء الخ
دقيق للشكوى وتوثيق األرقام والحقائق والصور حسبما يجب •  . يجب الحصول على وصف 
بين وجود أو عدم يستحسن استعمال الفحوص التي ت. يجب فحص مصادر الماء لمعرفة ما إذا آانت ملوثة أم ال •

 .أو األحياء المجهرية/وجود المواد الكيماوية و
إذا آان الوضع نتج عن خطأ من البائع في أخذ . يجب عدم المماطلة في تسوية الشكوى مع العميل مباشرة •

الطلب، أو أن أخطأ السائق فأفرغ األعالف في صندوق غير مخصص لها، أو حدث خطأ في المصنع 
هذا . بطريق الخطأ الخ، وجب إبالغ اإلدارة فورا والقيام بسرعة بالتعديالت الالزمةفاستعملت ترآيبة ما 

يجنبنا إضاعة الكثير من الوقت والنقود، واألهم من ذلك آله يحفظ لنا ثقة العميل ووده  .اإلجراء السريع قد 
قد تكون مؤشرا أن يجب عدم االستخفاف بالشكاوى االنتهازية، بل يجب إبالغ اإلدارة عنها فورا إذ أنها  •

 .الشخص المدعي يسعى إليجاد طريقة للتخلص من دفع فاتورة أعالف مستحقة الدفع
 :يجب الحصول على المعلومات التي تتضمنها قائمة مراجعة التحقيق في أمر المنتج وتأدية العمل التالية •

 قائمة مراجعة التحقيق في أمر منتجات أعالف األحياء المائية وفي تأدية العمل
        اسم العميل     : تاريخ الشكوى

             العنوان 
ها المشتكي___________ رقم الهاتف  مة التي يطلب لقي          ا

لشكوى  : وصف ا

 مالحظة آال نعم 
       
الشكوى خالل -1         ساعة ؟24 هل تمت اإلجابة على 
لتحقيق في الشكوى ؟ -2         هل تم ا
آذلك، هل جرى تحق-3 آان  لواقع ؟ إن  أرض ا        يق على 

عينات • من صهاريج األعالف         هل أخذت 
       من المنتج ؟ •
ماء ؟ •        هل أخذت عينات من ال
       هل أخذت عينات من المكونات األخرى ؟ •
أخذ صور أو أفالم سينمائية أو فيديو ؟ •        هل تم 
لبرآة • ل/هل تم رفع تقرير عن أحوال ا        قناة المائية؟ا
لذي • ة السائق ا إفاد أخذ إفادات الموظفين ؟         هل تم 
أهمية خاصة • ها         .يسلم المنتج ل
األعالف؟ • عات  التيقن من أرقام دف        هل تم 

لنظر في إمكانية استرداد المنتج؟ -4         هل تم ا
آذلك،-5 آان  ميتة؟إن  مريضة أو          هل آانت هناك حيوانات 

لبيطري؟ • لطبيب ا ا  الحصول على تقرير من         هل تم 
لبيطري؟ • لطبيب ا لالزم من ا لتخويل ا الحصول عل ا        هل تم 

إنجاز اإلنتاج والتسليم؟-6 إعداد تقرير عن التحقيق في          هل تم 
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ماء؟-7 لشكوى وعينات ال موضوع ا         هل تم تسلم تقرير المختبر عن 
لالجتماع؟ هل دعيت لج-8        نة استرداد المنتج 
مين؟-9 لتأ االتصال بشرآة ا         هل تم 

االتصال-10 ة طبية، هل تم  لنوع الذي تدخله ماد من ا ا آان العلف  بشرآة   إذ
 األدوية؟

      

أية تسوية، إن آان ذلك،-11         هل عرضت على المشتكي 
       هل قبلت التسوية ؟ •
       تخلي الشرآة من االلتزام؟هل تم توقيع وثيقة  •
       هل يوجد ما يدل على قيام دعوى قانونية ؟ •

        هل توفر وجود شهود ومن هم ؟-12
منتج؟-13 آخرين يستعملون ال مة بأسماء  إعداد قائ         هل تم 
        هل تم رفع المنتج ؟-14
منتج للتحليل؟-15 من دفعات ال إرسال عينات          هل تم 

مراجعة مة ال  :اسم الشخص الذي قام بتعبئة قائ
ه الصحيفة مستندات بهذ  . أرفق جميع التقارير وال
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 الصيانة الوقائية لمصنع أعالف األحياء المائية : الثالثالمرفق 
آد من صالحيتها    المعدات   أعمال الصيانة الواجب تفقدها للتأ

لسيور، وصلة نقل رافعات الدلو   الحرآة، علبة التروس، رندوالت الفناجين، ا
اد والتضبيط   التشحيم، االشتد

األعالف  لتروس، البوابات والمزيتات، رندوالت التشحيم، آابحات نقل  خالطات  علبة ا
هواء، المصايد  الحرآة، األشرطة والمجاديف، مجاري ال

لداف  الناقالت السلسلية  لتروس، ا عات، المجاديف، حالة السالسل والضروس، علبة ا
لسرعة المتنوعة لتشحيم، وحدة ا ، )رندوالت،سيور(رندوالت ا

 األحواض 

لبراغي  ة السرعة  ناقالت ا افعات،رندوالت التشحيم، وحد لتروس، الد المنظفات، علبة ا
ـيور, رندوالت(المتنوعة  ) س

لسرعة المتنوعة، اسطوانات تال مصنع الحبيبات  الزيت والمصفاة، وحدة ا غيير  زيت، ت
لرئيسية والدفاعات، الشحمة،  لرندوالت ا لتشحيم، ا رندوالت ا

الكابحة  لفافات  لة ال والدفعات، رندوالت محرآات خاصة بالشحمة، حا
 واللقم 

لتشحيم، علبة  السالسل، وحدة السرعة المتنوعة، الشبك، المبردات  رندوالت ا
 التروس، الدفاعات 

ة التفتيت   السيور والدفاعات، رندوالت التشحيم  أجهز

لة والتقشير  ة الغرب التشحيم  أجهز  الغرابيل، علبة التروس، وسائد التشحيم، رندوالت 

الحبوب  عات، رندوالت  مجففات  لراف  السالسل، الجرارات، ا

إزالة الغبار  ة  لرندوالت  بكر  الدفاعات وا

 وحدة السرعة المتنوعة، رندوالت التشحيم، الدفاعات والسيور    الخالطة 

لتشحيم، الدفاعات ا المطرقة  مطارق، تنظيف المغناطيس، رندوالت ا لغرابيل وال
غالف لتروس، ال عشيق ا لتروس، جهاز ت  وعلب ا
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مداحل، رندوالت وآيلونات، أدوات الشد    المداحل  السيور، ال  المغناطيس، 

ة األآياس أجهز لبوابات   تعبئة  لتروس، رندوالت التشحيم، المزيتة الهوائية ا علبة ا
هواء واسطوانا  ت ال

  وتنظيف تزيت  مكينة الخياطة 

األآياس   جهازالدفع والسير، رندوالت التشحيم  ناقالت 

لزيت المكابس الهوائية  غيير ا لسيور، المصافي، ت  فحص الزيت،تصريف الماء، ا

لترس  جرارات عربات السكة الحديد لة ا لزيت، حا   فحص ا

مواد ا   المرجل  ما يلزم،أخذ عينات مائية وإضافة ال األمان  لكيماوية آ صمامات 
الخاصة بالضغط، فصل الماء المنخفض المستوى، فحص دولي، 

الماء تزيتعمل الحارقة،  لة عسر  إزا   المضخة، جهاز 

لحشوة، التزيت  مضخات السوائل   جهاز الدفع، ا

األشخاص الضبطتال  مصعد  لتعديل، مهام   زيت، ا

لتوزيع  لتعديل،    أجهزة ا  والتزيتالبلى النظافة، ا
 (Turnheads- veri flo & swingFlo)  

ة  وفحص الوزن من قبل فني إصالح التزيت فحص الوزن، التنظيف،  الموازين الصغير
 ) نوصي باتفاقية صيانة (موازين ذي آفاءة 

لشحن  عة   ميزان سيارات ا لطاب لنسبة لقراءة المؤشر(دقة ا بالنسبة للموازين (، دقة الوزن)با
لحفرة، التزيت، )األخرى ،حرية حرآة الميزان، نظافة المنصة وا

ة  آفاء عقد (فحص الوزن من قبل فني إلصالح الموازين ذي  نوصي ب
 ) اتفاقية صيانة

لرافعة ذات الشعب  لتشغيل وتأدية الخدمات  الببكت وا موظفين، دليل ا المشغلون والصيانة، معاينة ال
 الالزمة 
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لجاري تنفيذه حالة األد أدوات ومعدات الصيانة   وات وصالحيتها للعمل ا

غيار  مج صيانة وقائية    جرد قطع ال لبرنا أن تكون آافية  نوع قطع الغيار وأرقامها، يجب 
لة   فعا

مصنع  إضافة معدات من شأنها  معدات ال أو  التخطيط لتعديل المعدات، وتبديل المعدات 
لتشغيل   تخفيض تكاليف الصيانة وا

مظهر دهان،، أعما   المبنى  ل الخرسانة، األبواب، السطوح، أنوار آافية، ال
 ) وضع خطة إلدخال تحسينات( العام 

األآياس مرازيب، غرف منع تسرب الهواء،  وجامعات المصافي/ مخازن  الضغط التفاضلي، األقفاص، ال
الربط  وصالت 
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 والزراعة ألغذيةمنظمة ا(مسودة القواعد التطبيقية للتغذية الحيوانية الجيدة  :الرابعالمرفق 
1998 ( 

 تمهيد

تنطبق هذه القواعpد التطبيقيpة علpى صpناعة األعpالف وعلpى اسpتعمال جميpع األعpالف باسpتثناء مpا ترعpاه الماشpية فpي                  
راء ومناولpة           . المراعي المفتوحة  pات شـpاء عمليpليمة أثنpناعة السpاليب الصpد بأسpجيع التقيpالغرض من هذه القواعد هو تش
وهنpاك غpرض آخpر    . وتوزيع األعpالف المخصصpة للحيوانpات المنتجpة لألغذيpة     ) صغر الحجممهما (وتخزين وتصنيع  

 . هو تشجيع أساليب التغذية السليمة داخل المزرعة

تبpين هpذه القواعpد    . توجد أخطار محتملة على الصحة البشرية ترتبط بتلوث األعالف بمواد آيماوية أو عوامل بيولوجيpة  
لقpد  . للسيطرة على هpذه المخpاطر، وهpي تبنpي طpرق سpليمة للتصpنيع والمناولpة والمراقبpة         الوسائل التي يمكن استخدامها  

 .)1(ورد في مكان آخر شرح الطرق الرئيسية الالزمة لتقييم مخاطر األغذية على الصحة البشرية

 اإلدارة الـعـامة

و يتوجpب عليهمpا صpنع أعpالف     تقع على عاتق المنتج أو المصنع المسئولية المطلقة عن إنتpاج أعpالف سpليمة وصpحية،      
 . خالية قدر اإلمكان من المخاطر والتقيد بأية متطلبات قانونية تتعلق بذلك

 : يضمن تحقيق ما يلي تطبيق برتوآوالت أساليب الصناعة السليمة -

إنشppاء المبppاني والمعppدات، بمppا فيهppا ماآينppات التصppنيع، بطريقppة تتppيح سppهولة التشppغيل والصppيانة          -
 . والتنظيف

 . الموظفين تدريبا آافيا يظل دائما متجدداتدريب -

يجب االحتفاظ بسجالت بشأن مصدر المكونات والترآيبpات، بمpا فpي ذلpك التفاصpيل ومصpدر المpواد          -
المضافة وتاريخ الصنع وأحوال التصنيع وتاريخ شحن أية إرسpالية وتفاصpيل النقpل والجهpات المرسpل         

 .إليها
 .عالف من النوعية الصالحة للشربيجب أن يكون الماء المستعمل في صنع األ -

 .يجب تجفيف الماآينات التي تالمس األعالف بعد أية عملية تنظيف بالسوائل -

 .يجب التقليل إلى أدنى حد من تكثف السوائل -

يجpب الpتخلص مpن ميppاه المجpاري والفضpالت وميppاه األمطpار بطريقpة تضppمن عpدم تلpوث المعppدات             -
 .والمكونات واألعالف

ما على نظافة مصpنع األعpالف ومرافpق التخpزين والمنpاطق المحيطpة بهpا وإبقائهpا         يجب المحافظة دو  -
 .خالية من الحشرات

 المواد الخام من أصل حيواني ونباتي 

يجpب  . يجب الحصول على المواد الخام الحيوانية والنباتية من مصادر موثوق بها، ويفضل أن يرافقها آفالة مpن المpورد   
وعنpدما يسpتدعي   . فحصها وأخذ عينات منها للتأآد من خلوها من التلوث وأية مخاطر أخpرى مراقبة المكونات والقيام بت 

يجpب أن تطpابق المكونpات المعpايير المقبولpة      . األمر إجراء فحوص مخبرية، يجب أن يتم ذلpك وفقpا لألسpاليب القياسpية       

                                                 
  دة تحليpل المخpاطر علpى أمpور معpايير األغذيpة، تقريpر مشpترك صpادر عpن هيئpة الخبpراء االستشpارية              تطبيق قاع   )1(

  1995 مارس 17 إلى 13وهيئة الصحة العالمية التي عقدت في جنيف بسويسرا من /التابعة لهيئة األغذية والزراعة
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والفطريpات السpامة ومبيpدات األعشpاب     والقواعد القانونية المناسبة فيمpا يتعلpق بمسpتويات الجpراثيم المسpببة لألمpراض          
 .ومبيدات الحشرات وأية ملوثات أخرى قد تشكل خطرا على صحة اإلنسان

قد يكون من الضروري، لمنع انتشار أنواع معينة من الفطريات المسببة لألمراض، تحديpد البلpد الpواردة منpه المكونpات       
 .ت قبل شرائهاونوع الفطريات ووصف عملية المعالجة التي مرت بها المكونا

 المعادن والمواد اإلضافية واألدوية البيطرية والمواد المضافة األخرى 
يجpب الحصpول علpى المعpادن والمppواد اإلضpافية واألدويpة البيطريpة والمpواد المضppافة مpن مصpانع موثpوق بهpا تppزود              

 . مال الصحيحةالمشتري بضمانات بشأن ترآيز ونقاوة المكونات وتقدم تعليمات خطية تبين طرق االستع

 آيفية التعامل مع األعالف بصورة عامة 
 .يجب تخزين األعالف بطريقة تمنع التلف والتلوث

 .يجب فصل األعالف التي تم تصنيعها عن المكونات غير المصنعة

 .يجب المحافظة على نظافة العبوات والمعدات المستخدمة للشحن والتخزين والنقل والمناولة والوزن
 . ات بمواد علفية نظيفة بين العجنات المختلفة مكوناتها، وذلك لمنع انتقال التلوث بين العجناتيجب شطف المعد

يجب، آلما استدعى األمpر، اسpتعمال أسpاليب مراقبpة الفطريpات، مثpل البسpترة وإضpافة الحpامض العضpوي لمنpع نمpو              
 . العفن ومراقبة نتائج ذلك للتأآد من فعاليته

عم للحيوانات وهpي رطبpة، مثpل مخpزون الصpوامع األسpطوانية والمنتجpات الجانبيpة والمpواد          باستثناء األعالف التي تط   
 . المتخمرة، يجب المحافظة على المكونات واألعالف جافة لكي نحد من نمو الفطريات والبكتيريا

لوهpا مpن مخpاطر    يجpب عpزل البقايpا والمpواد غيpر القابلpة للبيpع وتعريفهpا وعpدم اسpتعمالها آعلpف إال بعpد التأآpد مpن خ              
البقايا والمواد غير القابلة للبيع التي فيها مستوى خطرا من األدويpة البيطريpة أو التلpوث أو أي شpيء آخpر خطpر        . التلوث

إذا لpم  . ويجpب عpدم اسpتعمالها آpأعالف    . يجب التخلص منها بطريقة صحيحة، وبطريقة مطابقة للقانون حيثما لزم ذلpك  
 . جود خطر التلوث وجب إتالف هذه المواد آليةيكن بالمستطاع التأآد من عدم و

يجب أن تكون الطرود التي تعبأ فيها األعالف مصنوعة حديثا، وإال فيجب التأآد من أنها خالية من أية أشياء خطpرة قpد    
 .تنتقل إلى األعالف

 . يجب تسليم األعالف واستعمالها بعد صنعها بأسرع وقت ممكن

 شـئون الموظفين 

  . موظفي المصنع تدريبا آافيا وأن يقوموا بتأدية عملهم وفقا للمعايير الصناعية السليمةيجب تدريب جميع


