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القسم - 1
-1

مقدمة

تهدف هذه املدونة إىل وضع نظام لسالمة علف احليوانات املنتجة للغذاء يشمل السلسلة الغذائية الكاملة ،مع
مراعاة جوانب صحة احليوان والبيئة ذات الصلة بغية احلد من املخاطر اليت تتهدد صحة املستهلكني.
وتنطبق هذه املدونة إضافة إىل مبادئ النظافة العامة للغذاء اليت وضعتها هيئة الدستور الغذائي بالفعل ،1مع
مراعاة اجلوانب اخلاصة بتغذية احليوان.

القسم - 2

الغرض والنطاق

-2

تهدف هذه املدونة اىل املساعدة يف ضمان سالمة الغذاء لالستهالك البشري من خالل االلتزام باملمارسات
اجليدة لتغذية احليوان على مستوى املزرعة وممارسات التصنيع اجليدة أثناء شراء ومناولة وختزين ومعاجلة
وتوزيع علف احليوانات املنتجة للغذاء ومكونات هذا العلف.
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تنطبق مدونة املمارسات هذه على إنتاج واستخدام مجيع املواد املخصصة للعلف احليواني ومكونات هذا
العلف على مجيع املستويات ،سواء مت إنتاجها صناعيا أو يف املزرعة .وتتضمن أيضا الرعي أو التغذية يف
املراعي املفتوحة وإنتاج احملاصيل العلفية وتربية األحياء املائية.
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ال تشمل هذه املدونة القضايا اخلاصة برعاية احليوان خبالف قضية صحة احليوان املتعلقة بسالمة الغذاء.
وينبغي أخذ امللوثات البيئية يف االعتبار حيثما أمكن أن تشكل نسبة هذه املواد يف العلف ومكونات العلف
خطورة على صحة املستهلك من جراء تناول أغذية من أصل حيواني.
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رغم اإلقرار بأن نظام سالمة العلف ،يف جممله ،يتناول قضايا صحة احليوان والقضايا البيئية باإلضافة إىل
صحة املستهلك ،فإن مدونة املمارسات هذه ،لدى وفائها مبهمة محاية املستهلك املنوطة بالدستور الغذائي ،ال
تعاجل إال سالمة األغذية فحسب .ومع ذلك ،فقد بذل قصارى اجلهد للتأكد من أن التوصيات واملمارسات
اليت تنص عليها هذه املدونة لن تددي إىل اإلضرار باجلوانب العامة لصحة احليوان واجلوانب البيئية لتغذية
احليوان.
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التعاريف

ألغراض هذه املدونة:
العلف (مواد التغذية) :أي مادة أو مواد متعددة ،سواء كانت مصنعة أو شبه مصنعة أو خام ،يكوون ادودف
منها هو تغذية احليوانات املنتجِة للغذاء بصورة مباشرة.
مكونات العلف :أي عنصر أو مكون ألي جمموعة أو خلوي يتوألف منوه العلوف ،سوواء كوان حيتووي (أو ال
حيتوي) على قيمة غذائية ضمن الغذاء األساسي للحيووان ،مبوا يف ذلوك املوواد املضوافة للعلوف .وهوذه
املكونات ذات أصل نباتي أو حيواني أو مائي أو غري ذلك من املواد العضوية أو غري العضوية.
املواد املضافة للعلف :2أي مكون يتم إضافته بصورة متعمودة وال يوتم اسوتهالكه عوادة باعتبواره علفو ًا يف حود
ذاته ،سواء كان حيتوي (أو ال حيتوي) على قيمة غذائية ،ويدثر علوى خصوائص العلوف أو املنتجوات
احليوانية.
العلف املعاجل طبيا :أي علف يتضمن عقاقري بيطرية وفقوا ملوا يونص عليوه الودليل اإلجرائوي ديئوة الدسوتور
الغذائي.
املواد غري املرغوب فيها :امللوثات واملواد األخرى املوجودة يف و/أو على العلف ومكونات العلف واليت تشوكل
خطرا على صحة املستهلك ،مبا يف ذلك قضايا صحة احليوان املتعلقة بسالمة الغذاء.

القسم - 4

املبادئ واملتطلبات العامة
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جيب احلصول على العلف ومكونات العلف واالحتفاظ بها يف ظروف مستقرة من أجل محاية العلف ومكونات
العلف من التلوث الناجم عن اآلفات أو امللوثات الكيميائية أو الطبيعية أو امليكروبيولوجية أو املواد الغريبة
األخرى خالل عمليات اإلنتاج واملناولة والتخزين والنقل .وينبغي أن يكون العلف يف حالة جيدة ويفي مبعايري
اجلودة املقبولة بصفة عامة .وينبغي اتباع املمارسات الزراعية اجليدة وممارسات التصنيع اجليدة حسب
مقتضى احلال .كما ينبغي اتباع مبادئ حتليل املخاطر ونقاط املراقبة احلرجة ،3إذا كانت قابلة للتطبيق ،من
أجل احلد من املخاطر اليت قد تصيب الغذاء .وينبغي دراسة املصادر احملتملة للتلوث الناجم عن البيئة.

-2

هناك حاجة إىل التعاون بني األطراف اليت تنتج العلف أو مكونات العلف واألطراف اليت تربي احليوانات
الستخدامها كغذاء وتلك اليت تنتج هذه املنتجات احليوانية وذلك من أجل حتديد املخاطر احملتملة ومعدالت
خطورتها على صحة املستهلكني .ويساعد هذا التعاون يف إستنباط وإدامة اخليارات املالئمة إلدارة املخاطر
وممارسات التغذية اآلمنة.
2

3

تندرج الكائنات الدقيقة واإلنزميات ومنظمات احلموضة والعناصر النادرة والفيتامينات واملنتجات األخرى ضمن نطاق هذا التعريف ،تبعاً
للغرض من االستخدام وأسلوب اإلدارة.
حتليل املخاطر ونقاط املراقبة احلرجة وفقا للتعريف املنصوص عليه مبلحق مدونة السلوك الدولية املوصى بها حول املبادئ العامة لنظافة
األغذية (.)CAC/RCP 1-1969
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مكونات العلف

-9

ينبغي احلصول على مكونات العلف من مصادر آمنة وإخضاعها لتحليل املخاطر حيثما كانت مشتقة من
عمليات أو تكنولوجيات مل يتم تقييمها من حيث سالمة الغذاء .وينبغي أن تتوافق اإلجراءات املتبعة مع
مبادئ العمل اخلاصة بتحليل املخاطر من أجل تطبيقها يف إطار الدستور الغذائي .4وينبغي ،بصفة خاصة ،أن
توفر جهات تصنيع املواد املضافة إىل العلف معلومات واضحة إىل املستخدم مبا يسمح باالستخدام السليم
واآلمن .وينبغي أن يتضمن رصد مكونات العلف فحص ومعاينة وحتليل املواد غري املرغوب فيها من خالل
الربوتوكوالت القائمة على املخاطر .وجيب أن تفي مكونات العلف باملواصفات املقبولة والقانونية ،إن كانت
تنطبق على احلالة ،من أجل التعرف على معدالت الكائنات املمرضة والسموم الفطرية ومبيدات اآلفات واملواد
غري املرغوب فيها اليت قد تعرض صحة املستهلكني للخطر.

2-4

التوسيم
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ينبغي أن يكون التوسيم واضحا ويتضمن املعلومات الالزمة حول األسلوب الذي يتبعه املستخدم يف مناولة
وختزين واستخدام العلف ومكونات العلف .وينبغي أن يتوافق التوسيم مع أي متطلبات قانونية وأن حيدد
مواصفات العلف ويوفر تعليمات االستعمال .وينبغي أن يتضمن التوسيم واملستندات املرفقة ما يلي ،عند
االقتضاء:
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معلومات حول أنواع وفئات احليوانات اليت يتم إعداد العلف من أجلها.
الغرض الذي يتم إعداد العلف من أجله.
قائمة مبكونات العلف ،مبا يف ذلك اإلشارة بالصورة املالئمة إىل املواد املضافة بالرتتيب التنازلي لنسبتها.
بيانات االتصال اخلاصة جبهة التصنيع أو اجلهة املسجلة.
رقم التسجيل ،إن وجد.
تعليمات واحتياطات االستعمال.
حتديد اجملموعة.
تاريخ التصنيع.
"يستخدم قبل" تاريخ انتهاء الصالحية

ال يسري هذا القسم الفرعي على توسيم العلف ومكونات العلف املشتقة من التكنولوجيا البيولوجية احلديثة.5

4
5

الدليل اإلجرائي ديئة الدستور الغذائي.
ال تزال جلنة الدستور الغذائي املعنية ب توسيم األغذية تدرس ما إذا كان توسيم علف ومكونات علف احليوان املشتق من التكنولوجيا
البيولوجية احلديثة يف حاجة إىل تطورات بشأن توسيم الغذاء وكيفية عمل ذلك.
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إمكانية التتبع /تتبع املنتجات وحفظ سجالت العلف واملكونات العلفية
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ينبغي دعم إمكانية تتبع العلف ومكونات العلف ،مبا يف ذلك املواد املضافة ،من خالل حفظ السجالت
بأسلوب جيد من أجل سحب املنتجات أو اسرتجاعها بسرعة وفعالية يف حالة تعرض صحة املستهلكني آلثار
سلبية معروفة أو حمتملة .وينبغي حفظ وتيسري الرجوع إىل السجالت اخلاصة باإلنتاج والتوزيع واستخدام
العلف ومكونات العلف تسهيال لسرعة تتبع العلف ومكونات العلف وصوال إىل املصدر السابق مباشرة واقتفاء
أثرها إىل املتلقني الالحقني يف حالة تعرض صحة املستهلكني آلثار سلبية معروفة أو حمتملة.6

1-3-4

الشروط اخلاصة اليت تطبق يف حاالت الطوارئ
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ينبغي أن يقوم العاملون ،بأسرع ما ميكن ،بإخطار السلطات املختصة يف الدولة إذا ما رأوا أن العلف أو
مكونات العلف ال تفي مبتطلبات سالمة العلف املنصوص عليها يف هذه املدونة .وينبغي أن تكون املعلومات
تفصيلية إىل أقصى حد ممكن ،وينبغي أن تتضمن ،على األقل ،وصفا لطبيعة املشكلة ووصفا للعلف ومكونات
العلف وأنواع احليوانات املستهدفة وحمدد اجملموعة واسم الشركة املصنعة وجهة املنشأ .وينبغي أن تتخذ
السلطات املختصة والعاملون تدابري فعالة على الفور للتأكد من أن هذا العلف أو مكونات العلف ال تشكل أي
خطر على صحة املستهلكني.
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ينبغي أن تقوم السلطات املختصة يف الدول املصدرة ،مبجرد أن يظهر احتمال ببيع العلف أو أحد مكوناته
على املستوى الدولي ،وإمكانية أن يشكل خطرا على صحة املستهلك ،بإخطار السلطات املختصة يف الدول
املستوردة املعنية على األقل .وينبغي أن يتضمن اإلخطار أكرب قدر ممكن من التفاصيل وأن حيتوي ،على
األقل ،على البيانات املشار إليها يف الفقرة السابقة.

4-4

إجراءات التفتيش والرقابة
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ينبغي أن متارس جهات تصنيع العلف ومكونات العلف وأطراف الصناعة األخرى ذات الصلة التنظيم الذاتي
والرقابة الذاتية لضمان االلتزام باملواصفات املطلوبة لإلنتاج والتخزين والنقل .ومن الضروري أيضا إعداد برامج
تنظيمية رمسية قائمة على املخاطر من أجل التأكد من إنتاج وتوزيع واستخدام العلف ومكونات العلف
بأسلوب يضمن سالمة ومالءمة األغذية ذات األصل احليواني لالستهالك اآلدمي .وينبغي استخدام إجراءات
التفتيش والرقابة للتحقق من أن العلف ومكونات العلف تفي باملتطلبات من أجل محاية املستهلكني من
املخاطر اليت حيملها الغذاء .7وينبغي تصميم وتشغيل نظم الفحص على أساس التقييم املوضوعي للمخاطر

6

7

ينبغي عند استحداث تدابري تفصيلية حول إمكانية التتبع /تتبع املنتجات مراعاة :مبادئ التتبع /تتبع املنتجات كأداة تستخدم يف إطار
نظام تفتيش األغذية وإصدار الشهادات اخلاصة بها (.)CAC-GL 60-2006
مبادئ فحص الواردات والصادرات الغذائية وإصدار الشهادات (. )CAC/GL 20-1995
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املالئم للظروف .8ويفضل أن تتوافق منهجية تقييم املخاطر مع التوجهات املقبولة دوليا .وينبغي أن يعتمد
تقييم املخاطر على األدلة العلمية املتوافرة يف الوقت احلالي.
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ينبغي أن يتضمن رصد العلف ومكونات العلف ،سواء من قبل الصناعة أو جهات التفتيش الرمسية ،عمليات
التفتيش واملعاينة والتحليل للكشف عن أي مستويات غري مقبولة من املواد غري املرغوب بها.

5-4

املخاطر الصحية املتعلقة بالعلف احليواني
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ينبغي أن تفي مجيع األعالف ومكونات األعالف باحلد األدنى من معايري السالمة .ومن الضروري أن تكون
معدالت املواد غري املرغوب فيها منخفضة بصورة كافية يف العلف ومكونات العلف حبيث يكون مدى تركيزها
يف الغذاء الصاحل لالستهالك اآلدمي أقل بصفة دائمة من املستوى املثري للقلق .وينبغي تطبيق احلد األقصى
ملستوى املخلفات واحلدود القصوى للمخلفات الغريبة اليت ينص عليها الدستور الغذائي بشأن العلف .وميكن
أن تكون احلدود القصوى ملستوى املخلفات احملددة لألغذية ،مثل احلدود القصوى اليت تضعها هيئة الدستور
الغذائي ،مفيدة يف تعيني احلد األدنى ملواصفات سالمة العلف.

1-5-4

املواد املضافة إىل العلف والعقاقري البيطرية املستخدمة يف العلف املعاجل طبيا
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ينبغي تقييم املواد املضافة إىل العلف والعقاقري البيطرية املستخدمة يف العلف املعاجل طبيا من أجل حتقيق
السالمة .وينبغي استخدامها يف ظل ظروف االستخدام املنصوص عليها واليت حتصل على موافقة مسبقة من
السلطات املختصة.
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ينبغي أن يلتزم استخدام العقاقري البيطرية يف العلف املعاجل طبيا بأحكام مدونة الدستور الغذائي الدولية
املوصى بها عن السلوك بشأن الرقابة على استخدام العقاقري البيطرية.9
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ميكن وضع حد فاصل بني املواد املضافة إىل العلف والعقاقري البيطرية املستخدمة يف العلف املعاجل طبيا لتجنب
سوء االستخدام.
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ينبغي استالم ومناولة وختزين املواد املضافة إىل العلف للحفاظ على سالمتها واحلد من سوء االستعمال أو
التلوث غري اآلمن .وينبغي استخدام العلف الذي يتضمن هذه املواد من خالل االلتزام الدقيق بتعليمات
استعمال حمددة بوضوح.

8

9

اإلرشادات اخلاصة بتصميم وتشغيل وتقييم وتوثيق عملية فحص الواردات والصادرات الغذائية ونظم إصدار الشهادات

()CAC/GL 26-1997
الوثيقة .CAC/RCP 38-1993
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ينبغي عدم
الصحة العامة.10

2-5-4

العلف ومكونات العلف
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ينبغي عدم إنتاج وتسويق وختزين واستخدام العلف ومكونات العلف إال إذا كان سليما وآمنا ومالئما،
وينبغي ،عند استخدامه يف ذلك الغرض ،أال ميثل ،بأي شكل من األشكال ،خطرا غري مقبول على صحة
املستهلكني .وبصفة خاصة ،فإن العلف ومكونات العلف امللوثة مبستويات غري مقبولة مبواد غري مرغوب
فيها ،ينبغي أن حتدد بوضوح على أنها غري مالئمة كعلف حيواني وأال تسوق أو تستخدم.
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ينبغي عدم عرض أو تسويق العلف ومكونات العلف بأسلوب ميكن أن يضلل املستخدم.

3-5-4

املواد غري املرغوب فيها
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ينبغي حتديد وجود املواد غري املرغوب فيها يف العلف ومكونات العلف كامللوثات الصناعية والبيئية ومبيدات
اآلفات والنويدات املشعة والملوثات العضوية الدائمة والكائنات املمرضة والسموم كالسموم الفطرية والسيطرة
على هذه املواد وختفيضها إىل احلد األدنى .وينبغي عدم استخدام املنتجات احليوانية اليت ميكن أن تكون
مصدرا اللتهاب الدماغ اإلسفنجي يف البقر (جنون البقر) 11يف تغذية اجملرتات بصورة مباشرة أو يف تصنيع
العلف اخلاص بتلك اجملرتات .وينبغي إلجراءات الرقابة املطبقة للحد من املعدل غري املقبول للمواد غري
املرغوب فيها أن تقيم من وجهة تأثريها على سالمة الغذاء.

-26

ينبغي تقييم خماطر كل مادة من املواد غري املرغوب فيها على صحة املستهلكني ،وميكن أن يددي ذلك التقييم
إىل تعيني احلدود القصوى للعلف ومكونات العلف أو حظر استخدام بعض املواد يف تغذية احليوانات.

استخدام المضادات

القسم - 5
-27

احليوية يف العلف ألغراض حتفيز النمو يف ظل غياب عملية تقييم سالمة

إنتاج وتصنيع وختزين ونقل وتوزيع العلف ومكونات العلف

يتوىل مجيع املشاركني يف سلسلة العلف ،مبا يف ذلك املزارعون وجهات تصنيع مكونات ومركبات العلف
وجهات النقل وغريها ،املسدولية عن إنتاج وجتهيز وختزين ونقل وتوزيع العلف ومكونات العلف السليم
واملالئم .ويتوىل كل مشارك يف سلسلة العلف املسدولية عن مجيع األنشطة اليت ختضع لرقابته املباشرة ،مبا يف
ذلك االلتزام بأي مقتضيات قانونية سارية.

 10مبادئ منظمة الصحة العاملية بشأن احتواء مقاومة مضادات امليكروبات يف احليوانات املخصصة إلنتاج الغذاء ،يونيو/حزيران ،2000
جنيف ،سويسرا.
 11املشاورة الفنية املشرتكة بني منظمة الصحة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة احليوان بشأن التهاب الدماغ اإلسفنجي
يف البقر :الصحة العامة وصحة احليوان والتجارة ،مقر املنظمة العاملية لصحة احليوان ،باريس 10-11 ،يونيو /حزيران .2001
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-22

ينبغي عدم إنتاج أو جتهيز أو ختزين أو نقل أو توزيع العلف ومكونات العلف يف املرافق أو باستخدام معدات
ميكن أن تدثر عملياتها غري املتوافقة على سالمة العلف وتددي إىل آثار ضارة على صحة املستهلكني .ونظرا
للخصائص الفريدة لرتبية األحياء املائية ،ينبغي ،عند تطبيق هذه املبادئ العامة ،دراسة الفروق بني تربية
األحياء املائية واإلنتاج القائم على احليوانات األرضية.

-29

ينبغي أن تلتزم اجلهات العاملة يف هذا اجملال مبمارسات التصنيع اجليدة ،حسب مقتضى احلال ،وأن تتبع
مبادئ حتليل املخاطر ونقاط املراقبة احلرجة ،إذا كانت قابلة للتطبيق ،من أجل احلد من املخاطر اليت قد
تدثر على سالمة الغذاء .ويتمثل اددف يف ضمان سالمة العلف وبصفة خاصة منع تلوث علف احليوان،
والغذاء احليواني املنشأ إىل أقصى حد ممكن ،مع إدراك أن القضاء بصفة نهائية على املخاطر ال يكون ممكنا
يف كثري من األحيان.

-30

ينبغي أن يضمن التنفيذ الفعال ملمارسات التصنيع اجليدة والتوجهات القائمة على مبادئ حتليل املخاطر
ونقاط املراقبة احلرجة ،إذا كانت قابلة للتطبيق ،معاجلة اجملاالت التالية ،بصفة خاصة.

1-5

املقر

-31

ينبغي تشييد املباني وتصنيع املعدات املستخدمة يف معاجلة العلف ومكونات العلف بأسلوب يسمح بسهولة
التشغيل والصيانة والتنظيف ويقلل من تلوث العلف إىل احلد األدنى .وينبغي أيضا تصميم تسلسل العملية
داخل مرفق التصنيع بأسلوب يقلل من تلوث العلف إىل احلد األدنى.

-32

ينبغي أن تفي املياه املستخدمة يف تصنيع العلف باملواصفات الصحية وتكون ذات جودة مالئمة للحيوانات.
وينبغي أن تكون الصهاريج واملواسري واملعدات األخرى املستخدمة يف ختزين ونقل املياه مصنوعة من مواد
مالئمة ال تسفر عن مستويات غري آمنة من التلوث.

-33

ينبغي التخلص من مياه الصرف والفضالت ومياه األمطار بأسلوب حيول دون تلوث املعدات والعلف ومكونات
العلف.

2-5

االستالم والتخزين والنقل

-30

ينبغي ختزين األمسدة الكيميائية واملبيدات واملواد األخرى غري املخصصة لالستخدام مع العلف ومكونات
العلف بصورة منفصلة مبنأى عن العلف ومكونات العلف لتجنب احتمال حدوث أخطاء يف التصنيع وتلوث
العلف ومكونات العلف.

-35

ينبغي ختزين العلف املصنع ومكونات العلف املصنع بعيدا عن مكونات العلف غري املصنع وينبغي استخدام
مواد التعبئة املالئمة .وجيب استالم وختزين ونقل العلف ومكونات العلف باألسلوب الذي يقلل من إمكانية
حدوث أي تلوث متداخل مبعدل قد يدثر سلبيا على سالمة الغذاء.
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-36

ينبغي رصد وجود املواد غري املرغوب فيها يف العلف ومكونات العلف وضب وجود هذه املواد.

-37

ينبغي تسليم واستخدام العلف ومكونات العلف بأسرع ما ميكن .وينبغي ختزين العلف ومكونات العلف ونقله
بأسلوب يقلل من التدهور والتلوث ويساعد على تقديم العلف السليم إىل جمموعة احليوانات املناسبة.

-32

ينبغي إيالء العناية للحد من التدهور والتلف يف مجيع مراحل مناولة وختزين ونقل العلف ومكونات العلف.
وينبغي اختاذ احتياطيات خاصة من أجل احلد من منو الفطريات والبكترييا يف العلف الرطب وشبه الرطب.
وينبغي احلد من عملية التكثف يف مرافق تصنيع ومعاجلة العلف ومكونات العلف .وجيب احلفاظ على جفاف
العلف ومكونات العلف اجلاف للحد من منو الفطريات والبكترييا.

-39

إن فضالت العلف ومكونات العلف واملواد األخرى ،اليت تنطوي على معدالت غري آمنة من مواد غري مرغوب
فيها أو غريها من املخاطر ،كعلف ،ينبغي أال تستخدم كعلف بل جيب التخلص منه باألسلوب املالئم ،مبا
يف ذلك االلتزام بأي مقتضيات قانونية سارية.

3-5

تدريب العاملني

-00

ينبغي تدريب مجيع العاملني املشاركني يف تصنيع وختزين ومناولة العلف ومكونات العلف بالصورة املالئمة
وتوعيتهم بدورهم ومسدوليتهم يف محاية سالمة الغذاء.

4-5

اإلصحاح ومكافحة اآلفات

-01

ينبغي احملافظة على نظافة العلف ومكونات العلف ومنشآت التجهيز ومرافق التخزين واألماكن احمليطة بها
مباشرة وتنفيذ برامج فعالة ملكافحة اآلفات.

-02

ينبغي احملافظة على نظافة احلاويات واملعدات املستخدمة يف عمليات التصنيع والتجهيز والنقل والتخزين
واملناولة والوزن .وينبغي أن تكون برامج التنظيف فعالة وتقلل من خملفات املنظفات واملطهرات إىل حدها
األدنى.

-03

ينبغي جتفيف اآلالت اليت تالمس العلف أو مكونات العلف اجلاف ،عقب أي عملية تنظيف باستخدام
املياه.

-00

ينبغي اختاذ احتياطيات خاصة عند تنظيف اآلالت املستخدمة مع العلف ومكونات العلف الرطب وشبه
الرطب لتجنب منو الفطريات والبكترييا.
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5-5

أداء املعدات وصيانتها

-05

ينبغي أن تكون مجيع املقاييس وأجهزة القياس املستخدمة يف تصنيع العلف ومكونات العلف مالئمة لنطاق
األوزان واألحجام اليت يتم قياسها وينبغي اختبارها بصورة منتظمة للتحقق من دقتها.

-06

ينبغي أن تكون مجيع اخلالطات املستخدمة يف تصنيع العلف ومكونات العلف مالئمة لنطاق األوزان أو
األحجام التي يتم قياسها وقادرة على تصنيع مزيج متجانس مالئم وحماليل خمففة متجانسة وينبغي اختبارها
بصورة منتظمة للتحقق من أدائها.

-07

ينبغي أن تكون مجيع املعدات األخرى املستخدمة يف تصنيع العلف ومكونات العلف مالئمة لنطاق األوزان أو
األحجام اليت يتم معالجتها وينبغي أن يتم رصدها ومتابعتها بصورة منتظمة.

6-5

ضوابط التصنيع

-02

ينبغي إتباع إجراءات التصنيع لتجنب التلوث املتداخل (مثل الكسح وحتديد التتابع والتنظيف املادي) بني
مجموعات العلف ومكونات العلف اليت تتضمن موادًا حمظورة أو تنطوي على أضرار كامنة (مثل بعض أنواع
دقيق العلف احليواني الذي تسفر عنه عملية التصنيع كمنتج ثانوي ،والعقاقري البيطرية) .وينبغي اتباع هذه
اإلجراءات أيضا للحد من التلوث املتداخل بني العلف املعاجل طبيا وغري املعاجل طبيا واألعالف غري املتوافقة
األخرى .وينبغي ،يف احلاالت اليت ترتفع فيها خماطر سالمة الغذاء املقرتنة بالتلوث املتداخل وال يكفي
استخدام األساليب املناسبة للكسح والتنظيف ،دراسة استخدام خطوط إنتاج ونقل وختزين ومعدات تسليم
مستقلة متاما فيما بينها.

-09

ينبغي اتباع إجراءات مكافحة الكائنات املمرضة ،مثل املعاجلة احلرارية أو إضافة املواد الكيميائية املعتمدة،
متى أمكن ،وينبغي رصد ومتابعة تلك اإلجراءات خالل اخلطوات املناسبة من عملية التصنيع.

7-5

السجالت

-50

ينبغي احلفاظ على السجالت واملعلومات األخرى ،وفقا ملا هو مشار إليه يف القسم الفرعي  3-0من هذه
املدونة حبيث تتضمن بطاقة التعريف وتوزيع العلف ومكونات العلف حتى ميكن التخلص بسرعة من أي
علف أو مكونات علف تشكل خطرا على صحة املستهلكني من السوق وحتى ميكن حتديد احليوانات اليت
تتعرض لتلك األعالف ذات الصلة.

القسم - 6
-51

اإلنتاج على مستوى املزرعة واستخدام العلف ومكونات العلف

يوفر هذا القسم إرشادات حول زراعة وتصنيع وإدارة واستخدام العلف ومكونات العلف يف املزارع ويف جمال
تربية األحياء املائية.
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-52

جيب استخدام هذا القسم مقرتن ًا باملتطلبات املنطبقة من القسمني  0و 5من هذه املدونة.

-53

ينبغي تطبيق املمارسات الزراعية اجليدة 12خالل مجيع مراحل إنتاج الكأل واحلبوب والغالل وحماصيل
العلف يف املزرعة ،واليت تستخدم كعلف أو مكونات علف للحيوانات املنتجة للغذاء ،للمساعدة يف ضمان
سالمة الغذاء املستخدم لالستهالك اآلدمي .وجيب تطبيق نفس املبادئ على تربية األحياء املائية ،متى أمكن.
وهناك ثالثة أمناط من التلوث متثل املخاطر اليت يتم التعرض دا يف معظم مراحل إنتاج العلف ومكونات
العلف على مستوى املزرعة ،وهي:
-

بيولوجية ،مثل البكترييا والفطريات والكائنات املمرضة امليكروبية األخرى
كيميائية ،مثل خملفات األدوية أو املبيدات أو األمسدة أو املواد الزراعية األخرى.
طبيعية ،مثل اإلبر املكسورة واآلالت واملواد الغريبة األخرى.

1-6

اإلنتاج الزراعي للعلف

-50

يشجع االلتزام باملمارسات الزراعية اجليدة يف إنتاج الكأل ويف إنتاج العلف وحماصيل احلبوب والغالل
املستخدمة كعلف أو مكونات علف للحيوانات املنتجة للغذاء .وسوف يددي اتباع مواصفات املمارسات
الزراعية اجليدة إىل احلد من خماطر امللوثات البيولوجية والكيميائية والطبيعية اليت تدخل يف السلسلة
الغذائية .ويف حالة الرعي إعتماداً على خملفات وبقايا احملاصيل عقب احلصاد ،أو استخدامها يف السلسلة
الغذائية ،ينبغي اعتبارها أيضا كعلف للماشية .وتتناول معظم املاشية جزءا من املواد اليت تبطن أماكن
معيشتها .وينبغي أيضا إدارة احملاصيل اليت تنتج مادة أو مواد التبطني مثل القش أو رقائق األخشاب بنفس
أسلوب إدارة مكونات علف احليوان .وينبغي استخدام ممارسات إدارة املراعي اجليدة ،مثل الرعي بالتناوب
وتشتيت بقايا السماد ،للحد من التلوث املتداخل بني جمموعات احليوانات.

1-1-6

اختيار املوقع

-55

ينبغي أال تقع األراضي املستخدمة يف إنتاج علف احليوانات أو مكونات العلف بالقرب من املصانع ،حيث
يكون من املتوقع أن تؤدي امللوثات الصناعية املنقولة بادواء أو املياه اجلوفية أو عن طريق الرشح من األراضي
اجملاورة ،إىل إنتاج أغذية من أصل حيواني ميكن أن تشكل خطورة على سالمة الغذاء.

2-1-6

األمسدة

-56

ينبغي استخدام نظام مالئم للمناولة والتخزين عند ممارسة تسميد احملاصيل أو الكأل واحملافظة عليه من
أجل احلد من التلوث البيئي ،الذي قد يدثر سلبيا على سالمة األغذية ذات األصل احليواني .وينبغي أن

12

تقوم منظمة األغذية والزراعة حاليا بإعداد اإلرشادات اخلاصة بهذا التعريف.
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تكون هناك مهلة كافية بني وضع السماد الطبيعي والرعي أو حصاد العلف (صناعة العلف احملفوظ والتنب)
للسماح للسماد بالتحلل واحلد من التلوث.
-57

ينبغي استخدام األمسدة واملخصبات والعناصر الغذائية النباتية األخرى باألسلوب السليم للحد من التلوث
البيولوجي والكيميائي والطبيعي لألغذية ذات األصل احليواني ،اليت ميكن أن تدثر سلبيا على سالمة الغذاء.

-52

ينبغي مناولة
احليواني.

واستخدام األمسدة الكيميائية بأسلوب ال يدثر سلبيا على سالمة األغذية ذات األصل

3-1-6

املبيدات والكيميائيات الزراعية األخرى

-59

ينبغي احلصول على املبيدات والكيميائيات الزراعية األخرى من املصادر اآلمنة .ويف ظل وجود نظام رقابي،
جيب أن تفي أي مادة كيميائية مبقتضيات ذلك النظام.

-60

ينبغي ختزين املبيدات وفقا لتعليمات جهة التصنيع واستخدامها وفقا للممارسات الزراعية اجليدة بشأن
استخدام املبيدات .13ومن ادام أن يلتزم املزارعون بعناية بتعليمات االستعمال الصادرة عن جهة التصنيع
بشأن مجيع الكيميائيات الزراعية.

-61

ينبغي التخلص من املبيدات والكيميائيات الزراعية األخرى بأسلوب مسدول ال يددي إىل تلوث أي من املياه
أو الرتبة أو العلف أو مكونات العلف ،مما قد ينجم عنه تلوث األغذية ذات األصل احليواني ،الذي ميكن أن
يدثر سلبيا على سالمة الغذاء.

2-6

تصنيع العلف على مستوى املزرعة

1-2-6

مكونات العلف

-62

جيب أن تلتزم جهات التصنيع على مستوى املزرعة باإلرشادات املنطبقة واملنصوص عليها يف القسم الفرعي
 1-0من هذه املدونة ،عند احلصول على مكونات العلف من مصادر خارج املزرعة.

-63

ينبغي أن تفي مكونات العلف اليت يتم إنتاجها باملزرعة باملتطلبات املقررة ملكونات العلف اليت يتم احلصول
عليها من مصادر خارج املزرعة .وعلى سبيل املثال ،جيب عدم استخدام البذور املعاجلة من أجل الزراعة
كعلف.

13

وتخزين

انظر التعاريف املوضوعة ألغراض الدستور الغذائي (الدليل اإلجرائي للدستور الغذائي).
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2-2-6

اخللط

-60

ينبغي أن تلتزم جهات التصنيع على مستوى املزرعة باخلطوط التوجيهية املنطبقة واملنصوص عليها يف القسم
 5من هذه املدونة .وينبغي إيالء عناية خاصة بالقسم الفرعي  6-5من هذه املدونة.

-65

ينبغي ،بصفة خاصة ،خل العلف بأسلوب يقلل من إمكانية حدوث التلوث املتداخل بني العلف أو مكونات
العلف ،مما قد يدثر على سالمة أو مدة حفظ العلف أو مكونات العلف.

3-2-6

رصد السجالت

-66

ينبغي االحتفاظ بالسجالت املناسبة إلجراءات تصنيع العلف اليت تلتزم بها شركات التصنيع على مستوى
املزرعة ،من أجل املساعدة يف التحريات حول التلوث احملتمل املتعلق بالعلف أو األمراض احملتملة املتعلقة
بالعلف.

-67

ينبغي حفظ سجالت مكونات العلف الواردة وتاريخ االستالم ودفعات العلف اليت يتم إنتاجها باإلضافة إىل
السجالت السارية األخرى املنصوص عليها يف القسم الفرعي  3-0من هذه املدونة.

3-6

املمارسات اجليدة لتغذية احليوان

-62

تتضمن املمارسات اجليدة لتغذية احليوان تلك املمارسات اليت تساعد على ضمان االستخدام السليم للعلف
ومكونات العلف باملزرعة ،مع احلد من املخاطر البيولوجية والكيميائية والطبيعية اليت يتعرض دا مستهلكو
األغذية ذات األصل احليواني.

1-3-6

املياه

-69

ينبغي أن تكون املياه املخصصة للشرب أو لرتبية األحياء املائية ذات جودة مالئمة للحيوانات اليت يتم
إنتاجها .وينبغي اختاذ اإلجراءات لتقييم املخاطر واحلد منها ،حيثما كان هناك ما يدعو للقلق من تلوث
احليوانات من املياه.

2-3-6

رعي الكأل

-70

ينبغي إدارة الرعي يف املراعي واألراضي املنتجة للمحاصيل بأسلوب يقلل من التلوث ،املمكن جتنبه ،يف
األغذية ذات األصل احليواني ،بفعل املخاطر البيولوجية والكيميائية والطبيعية.

-71

ينبغي ،حسب االقتضاء ،مراعاة فرتة كافية ،قبل السماح للماشية برعي الكأل واحملاصيل وخملفات
احملاصيل وبني نوبات الرعي من أجل احلد من التلوث البيولوجي املتداخل الناتج عن األمسدة.

-72

ينبغي أن يتأكد العاملون ،عند استخدام الكيميائيات الزراعية ،من مراعاة فرتات االمتناع املطلوبة.
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3-3-6

التغذية

-73

من املهم أن يتم تغذية كل جمموعة حيوانات بالعلف املناسب دا واتباع تعليمات االستعمال .وينبغي احلد
من التلوث خالل التغذية .وينبغي توفري املعلومات حول ما يتم تغذية احليوانات به ومواعيد التغذية لضمان
إدارة املخاطر اخلاصة بسالمة الغذاء.

-70

ينبغي حتديد احليوانات اليت تتغذى على العلف املعاجل طبيا وإدارتها بالصورة املالئمة حلني الوصول إىل فرتة
االمتناع الصحيحة (إن وجدت) وينبغي االحتفاظ بالسجالت اخلاصة بهذه اإلجراءات .وينبغي اتباع
إجراءات ضمان نقل العلف املعاجل طبيا إىل املوقع الصحيح واستخدامه يف تغذية احليوانات اليت حتتاج إىل
املعاجلة الطبية .وينبغي تنظيف سيارات نقل العلف ومعدات التغذية املستخدمة يف تسليم وتوزيع العلف
املعاجل طبيا عقب االستعمال ،يف حالة استخدامها بعد ذلك يف نقل علف خمتلف معاجل طبيا أو علف غري
معاجل طبيا أو أي من مكونات العلف.

4-6

التغذية يف احلظائر ووحدات التغذية باجملموعة املكثفة

-75

جيب أن توجد وحدة اإلنتاج احليواني يف منطقة ال تددي إىل إنتاج غذاء حيواني املنشأ يشكل خطرا على
سالمة األغذية .وينبغي توخي احلذر لتجنب وصول احليوانات إىل األراضي امللوثة واملرافق ذات مصادر
السموم احملتملة.

1-4-6

النظافة العامة

-76

ينبغي تصميم وحدة اإلنتاج احليواني حبيث ميكن تنظيفها بالصورة املالئمة .وينبغي تنظيف هذه الوحدة
ومعدات التغذية متاما وبشكل منتظم للحيلولة دون املخاطر احملتملة اليت قد تتهدد سالمة الغذاء .وينبغي أن
ت كون املواد الكيميائية املستخدمة مالئمة لتنظيف وتطهري معدات تصنيع العلف وينبغي استخدامها وفقا
للتعليمات .وينبغي توسيم هذه املنتجات بالصورة املالئمة وختزينها بعيدا عن مناطق تصنيع وختزين العلف
وأماكن التغذية.

-77

ينبغي استخدام نظام ملكافحة اآلفات من أجل احلد من وصول اآلفات إىل وحدة اإلنتاج احليواني لتقليل
املخاطر احملتملة للعلف على سالمة الغذاء.

-72

ينبغي أن يراعي العاملون واملوظفون بوحدة اإلنتاج احليواني اشرتاطات النظافة العامة املناسبة للحد من
املخاطر احملتملة اليت يشكلها العلف على سالمة الغذاء.
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5-6

تربية األحياء املائية

-79

تتضمن تربية األحياء املائية طائفة واسعة من أنواع األمساك الزعنفية والرخويات والقشريات ورأسيات األرجل
وغريها .ويتبيّن تعقد تربية األحياء املائية من وجود جمموعة عريضة من أساليب الرتبية ترتاوح بني األقفاص
الضخمة يف البحار املفتوحة والرتبية يف برك املياه العذبة الصغرية .ويتبيّن التنوع بصورة أكرب من نطاق
املراحل ،الذي يرتاوح من الريقات إىل احلجم مكتمل النمو ،والذي يتطلب أنواعا خمتلفة من العلف باإلضافة
إىل أساليب تربية خمتلفة .وترتاوح أساليب التغذية بني التغذية اليت تقتصر على العناصر الغذائية الطبيعية
املوجودة يف املياه واستخدام املعدات املتطورة ومركبات العلف املصنعة بصورة علمية.

-20

لضمان سالمة الغذاء ،ينبغي اختاذ االحتياطيات الالزمة فيما يتعلق بأساليب الرتبية ومواقع الرتبية
والتكنولوجيات واملواد واألعالف املستخدمة لتقليل التلوث من أجل احلد من املخاطر اليت تتهدد األغذية.

القسم - 7

14

أساليب أخذ العينات والتحليل

1-7

أخذ العينات

-21

ينبغي أن تفي بروتوكوالت أخذ العينات باملبادئ واإلجراءات املقررة علميا.

2-7

التحليل

-22

ينبغي استخدام األساليب املختربية اليت يتم تطويرها والتحقق من صحتها باستخدام املبادئ واإلجراءات
املقررة علميا .15وجيب ،عند اختيار أساليب التحليل ،االهتمام أيضا بإمكانية تطبيقها ،مع منح األفضلية
لألساليب اليت ميكن االعتماد عليها وتطبيقها يف االستخدامات الروتينية .وينبغي أن تضمن املختربات اليت
جتري التحاليل الروتينية للعلف ومكونات العلف كفاءتها التحليلية لكل أسلوب مستخدم وأن حتتفظ
باملستندات املالئمة.16

 14ينبغي أن يرجع منتجو األحياء املائية إىل األقسام ذات الصلة من مدونة السلوك بشأن األمساك ومنتجات مصايد األمساك للحصول على
املزيد من املعلومات (.)CAC/RCP 52-2003
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