توجيهات للحكومات بشأن حتديد أولويات األخطار يف األعالف
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مقدمة
-1

حتديد أولويات األخطار جزء من عملية إدارة املخاطر ضمن إطار حتليل املخاطر.

اهلدف من حتديد أولويات األخطار يف األعالف ،على النحو املبني يف هذه الوثيقة ،هو املساهمة يف سالمة
-2
املنتجات الصاحلة لألكل من خالل تعظيم االستفادة من املوارد الالزمة لتقييم املخاطر وإدارة املخاطر.

النطاق
توفر هذه الوثيقة التوجيهات للحكومات بشأن حتديد أولويات األخطار يف األعالف ومكونات األعالف
-3
باستخدام نهج حتليل متعدد املعايري .ولكن من املسلم بأنه ميكن استخدام نهجاً أخرى لتحديد أولويات األخطار.

1

تنطبق هذه التوجيهات على مجيع األخطار يف أعالف احليوانات املنتجة لألغذية اليت قد تؤثر سلباً على
-4
صحة اإلنسان .ومل تأخذ هذه التوجيهات بعني االعتبار العوامل اليت قد تؤثر سلباً على صحة احليوان ولكن ليس هلا
تأثري على سالمة األغذية ،ألنها ليست ضمن نطاق الدستور الغذائي.
مل يؤخذ بعني االعتبار تعرض اإلنسان املباشر لألخطار يف األعالف ،مثل التعرض املهين خالل إنتاج األعالف
-5
وتصنيعها ،مبا أنه ليس ضمن نطاق الدستور الغذائي.

التعاريف
-6

وضعت التعاريف التالية من أجل نشر فهم مشرتك للمصطلحات املستخدمة يف هذه التوجيهات.

منتج االستحالة البيولوجية :مادة ناجتة عن حتول مادة كيمائية أو بيولوجية يف جسم احليوان املنتج لألغذية (على
سبيل املثال عن طريق العمليات األيضية).
امللوثات :أية مادة ال تضاف عمداً إىل األغذية أو األعالف املخصصة للحيوانات املنتجة لألغذية ،واليت تتواجد يف هذه
األغذية أو األعالف نتيجة لعملية اإلنتاج (مبا يف ذلك العمليات اليت جتري يف زراعة احملاصيل ،وتربية احليوان
والطب البيطري) والتصنيع والتجهيز واإلعداد واملعاجلة والتعبئة والتغليف والنقل أو احملافظة على هذه األغذية أو
2
األعالف ،أو نتيجة لتلوث البيئة .وال يشمل املصطلح بقايا احلشرات وشعر القوارض وغري ذلك من املواد الدخيلة.

 1يشري مصطلح "األعالف" حيثما ورد يف النص إىل كل من األعالف ومكونات األعالف ،ما مل ينص على خالف ذلك.
 2هيئة الدستور الغذائي :دليل اإلجراءات.
MI166/A
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التلوث املتقاطع :هو تلوث مادة أو منتج مبادة أخرى أو منتج آخر ،مبا يف ذلك التلوث الناتج عن االستخدام السابق
للمعدات.
منتج صاحل لألكل :أي نسيج أو منتج من حيوان منتج لألغذية غرضه االستهالك البشري ،مبا يف ذلك اللحوم واألمساك
والبيض واحلليب.
األعالف (املواد الغذائية) :أي مادة أو مواد متعددة يعتزم اطعامها بشكل مباشر للحيوانات املنتجة لألعذية ،سواء
3
كانت مصنعة أو شبه مصنعة أو خام.
املواد املضافة لألعالف :أي عنصر ال يستهلك كعلف يف حد ذاته ،يضاف عمداً ويؤثر على خصائص األعالف أو
املنتجات احليوانية ،سواء كان أو مل يكن له قيمة غذائية .وتقع الكائنات احلية الدقيقة واإلنزميات ومنظمات احلموضة
والعناصر النزرة والفيتامينات وغريها من املنتجات ضمن نطاق هذا التعريف وفق ًا للغرض من استخدامها وطريقة
3
إعطائها.
مكونات األعالف :هو جزء مكون أو عنصر أساسي يف أي خليط أو مزيج يشكل علفاً ،سواء كان أو مل يكن له قيمة
غذائية يف النظام الغذائي للحيوان ،مبا يف ذلك املواد املضافة لألعالف .وتكون هذه املكونات من أصل حيواني أو نباتي
3
أو مائي أو غريها من املواد العضوية أو غري العضوية.
األغذية :أي مادة معدة لالستهالك البشري ،سواء كانت مصنعة أو شبه مصنعة أو خام ،وتشمل املشروبات والعلكة
وأي مادة مستخدمة يف تصنيع أو إعداد أو معاجلة "األغذية" لكنها ال تشمل مستحضرات التجميل أو التبغ أو املواد
2
اليت ال تستخدم إال كعقاقري.
اخلطر :عامل بيولوجي أو كيميائي أو مادي يف األغذية ميكن أن يتسبب يف إحداث تأثريات صحية سلبية 2.ويف هذه
اخلطوط التوجيهية ،يشري أيضاً إىل عنصر يف األعالف لديه القدرة على أن يؤثر سلباً على صحة اإلنسان بعد أن ينتقل
إىل منتج صاحل لألكل.
األعالف املعاجلة طبياً :أي علف حيتوي على أدوية بيطرية كما هو مبني يف دليل اإلجراءات هليئة الدستور الغذائي.

3

عامل التجهيز :أي مادة أو مواد ال تشمل األجهزة واألواني وال يتم استهالكها كمكونات أغذية حبد ذاتها ،تستخدم
عمداً يف جتهيز املواد اخلام واألغذية ومكونات األغذية لتحقيق غاية تكنولوجية معينة خالل عملية املعاجلة أو
التجهيز ،وقد تؤدي إىل وجود غري مقصود ولكن ال مفرّ منه ملخلفات أو مشتقات يف املنتج النهائي( 2.ينطبق هذا
التعريف يف هذه التوجيهات على األعالف ومكونات األعالف).
 3مدونة املمارسات بشأن التغذية احليوانية اجليدة ).(CAC/RCP 54/2004
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املخاطر :دالة على احتماالت التأثريات السلبية على الصحة وحدة تلك التأثريات كنتيجة خلطر أو أخطار نامجة عن
األغذية 2.ويف هذه اخلطوط التوجيهية ،ميكنها أن تشري أيضاً إىل احتمال انتقال خطر يف أعالف تأكلها احليوانات
املنتجة لألغذية إىل منتج صاحل لألكل ،على مستوى ميكنه أن يسبب تأثريات صحية سلبية يف اإلنسان.
حتليل املخاطر :عملية تتألف من ثالثة عناصر :تقييم املخاطر وإدارة املخاطر واإلبالغ عن املخاطر.

2

تقييم املخاطر :عملية تستند إىل العلم وتتألف من اخلطوات التالية )1( :حتديد األخطار )2( ،تصنيف األخطار)3( ،
تقييم حالة التعرض هلا )4( ،تصنيف املخاطر.2
تصنيف املخاطر :التقدير النوعي و/أو الكمي ،مبا يف ذلك الشكوك املصاحبة ،الحتمال حدوث تأثريات صحية سلبية
معروفة أو حمتملة ومدى حدتها بني سكان معينني ،استناداً إىل حتديد األخطار وتصنيف األخطار وتقييم التعرض.3
االبالغ عن املخاطر :التبادل التفاعلي للمعلومات واآلراء خالل عملية حتليل املخاطر املتعلقة باملخاطر وبالعوامل ذات
الصلة باملخاطر وبتصورات املخاطر .وجيري هذا التبادل فيما بني القائمني على تقييم املخاطر ومديري املخاطر
واملستهلكني والصناعيني والدوائر األكادميية وغري ذلك من األطراف املعنية .ويتضمن توضيح نتائج تقييم املخاطر واألسس
2
اليت بنيت عليها قرارات إدارة املخاطر.
إدارة املخاطر :عملية ختتلف عن تقييم املخاطر وتتمثل يف تقدير أهمية بدائل السياسات بالتشاور مع األطراف املعنية،
ويف األخذ بعني االعتبار لتقييم املخاطر وللعوامل األخرى املتعلقة حبماية صحة املستهلكني وترويج املمارسات التجارية
2
النزيهة ،ويف اختيار خيارات الوقاية واملكافحة املالئمة إذا لزم األمر.
النقل :عملية مرور خطر بيولوجي أو كيميائي (مبا يف ذلك منتجات االستحالة البيولوجية اخلطرة) من أعالف
احليوانات املنتجة لألغذية إىل منتج حيواني صاحل لألكل.
املواد غري املستحسنة :امللوثات واملواد األخرى اليت تتواجد يف و/أو على األعالف ومكونات األعالف ،واليت تشكل
خطراً على صحة املستهلكني ،مبا يف ذلك قضايا الصحة احليوانية املرتبطة بالسالمة الغذائية.3

حتديد أولويات األخطار يف إطار حتليل املخاطر يف الدستور الغذائي
يتضمن حتليل املخاطر ثالثة عناصر منفصلة ولكنها مرتبطة إرتباطاً وثيقاً فيما بينها :تقييم املخاطر وإدارة
-7
2
املخاطر واإلبالغ عن املخاطر.
تتضمن إدارة املخاطر األنشطة التمهيدية إلدارة املخاطر (مبا يف ذلك :حتديد مشكلة متعلقة بسالمة األغذية
-8
ناجتة عن األعالف؛ وحتديد مواصفات املخاطر؛ وتصنيف أولوية اخلطر بالنسبة إىل تقييم املخاطر وإدارتها؛ ووضع
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سياسة إلجراء تقييم للمخاطر؛ وحتديد نتيجة تقييم املخاطر؛ والتكليف بإجراء تقييم للمخاطر؛ والنظر يف النتيجة
احملتملة لتقييم املخاطر) ،وتقييم خيارات إدارة املخاطر وتنفيذ هذه اخليارات والرصد واالستعراض 4.ويشكل حتديد
أولويات األخطار يف األعالف جزءاً من األنشطة التمهيدية إلدارة املخاطر ولكن ميكن االضطالع به يف أي مرحلة من
عملية حتليل املخاطر.
-9

يسرد امللحق  2املراجع اليت استخدمت عند وضع هذه الوثيقة.

 -11يتم وصف تفاصيل اخلطوات أدناه .ويرد مثال على عملية حتديد األولويات بناءً على هذه اخلطوات يف امللحق
 1ألغراض توضيحية فقط.

عملية حتديد األولويات
 -11توفر عملية حتديد األولويات التصنيف جملموعات خمتلفة من األخطار واألعالف واملنتجات الصاحلة لألكل
يف إطار حتليل املخاطر .وتضمن عملية حتديد أولويات حمددة الشفافية والتكرار ،كما أنها تسهل إعادة التقييم عندما
تتوفر بيانات جديدة من دون تكرار مجيع اخلطوات.
-12

تشمل عملية حتديد األولويات يف هذه التوجيهات اخلطوات التالية:
اخلطوة :1

حتديد اخلطر والعلف واملنتج الصاحل لألكل الذين حيتمل أن يكون هلم عالقة مبشاكل
السالمة الغذائية.

اخلطوة :2

حتديد وتعريف املعايري اليت ستقاس كمياً من خالهلا كل جمموعة خمتارة مؤلفة من خطر
وعلف ومنتج صاحل لألكل.

اخلطوة :3

إعطاء قيم تستند إىل املعايري للمجموعات املؤلفة من خطر وعلف ومنتج صاحل لألكل.

اخلطوة :4

تطبيع هذه القيم جلعلها قابلة للمقارنة بني املعايري.

اخلطوة :5

ترجيح املعايري لعكس أهميتها النسبية.

اخلطوة :6

اجلمع بني القيم املرجحة لكل جمموعة مؤلفة من خطر وعلف ومنتج صاحل لألكل للتوصل
إىل عالمة ،وترتيب العالمات للحصول على ترتيب درجات األولوية.

اخلطوة :7

اإلبالغ عن هذه العملية واألساليب والنتائج.

 4مبادئ العمل لتحليل املخاطر ألغراض سالمة األغذية لتطبيقها من جانب احلكومات ).(CAC/GL 62-2007
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اخلطوة  :1حتديد اخلطر والعلف واملنتج الصاحل لألكل الذين حيتمل أن يكون هلم عالقة مبشاكل السالمة الغذائية
 -13يف خطوة الفحص األولية هذه ،حيدد مدير املخاطر جمموعات اخلطر والعلف واملنتج الصاحل لألكل اليت
حيتمل أن يكون هلا عالقة مبشاكل السالمة الغذائية واليت جيب إعطاؤها األولويات لتقييم املخاطر وإدارة املخاطر.
وتوفر اخلطوط التوجيهية بشأن تطبيق تقييم املخاطر يف األعالف توجيهات إضافية عن تقييم املخاطر يف األعالف.
 -14ميكن احلصول على معلومات أخرى مفيدة عن وجود األخطار يف األعالف و/أو املنتجات الصاحلة لألكل من
البيانات املوجودة للمخاطر وتقييمات املخاطر ،ومن بيانات وبرامج املراقبة التنظيمية ،ومن البيانات املنشورة من قبل
اهليئات احلكومية ،ومن املنشورات العلمية املستعرضة من النظراء ،ومن الربامج الدولية مثل نظام رصد البيئة العاملية
التابع ملنظمة الصحة العاملية والشبكة الدولية ملسؤولي سالمة األغذية املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة
الصحة العاملية (املراجع يف امللحق  )3وغريها من نظم اإلنذار السريع املوثوق بها وبرامج الرصد الذاتي التابعة للصناعة.
-15

وتشمل املعلومات اليت ميكن أن تكون مفيدة:


وصفاً للخطر وللعلف وللمنتج الصاحل لألكل؛



وصفاً ملشلكة السالمة الغذائية اليت حيتمل أن يكون هلا عالقة مبجموعة اخلطر والعلف واملنتج الصاحل
لألكل؛



اخلصائص الكيميائية أو البيولوجية والسميّة اخلاصة باخلطر؛



مستويات اخلطر يف األعالف واملنتجات الصاحلة لألكل؛



مصادر اخلطر احملتملة خالل عمليات التصنيع واملعاجلة والتعبئة والتغليف والنقل والتخزين
واالستخدام؛



التشريعات ذات الصلة؛



معلومات عن األثر االقتصادي؛



معلومات عن ثغرات املعرفة.

 -16إذا أشارت البيانات اليت مت احلصول عليها يف هذه اخلطوة إىل أن ربط جمموعة مؤلفة من خطر وعلف ومنتج
صاحل لألكل مبشكلة سالمة غذائية أمر غري جدير بالذكر ،فقد يؤخذ القرار باستبعاد تلك اجملموعة من اخلطوات
اإلضافية .وينبغي أن يقوم ذلك الفحص باستخدام قواعد حمددة الختاذ القرارات بشأن اإلدراج أو االستبعاد (على سبيل
املثال ،عدم احلدوث يف اجملال قيد النظر خالل فرتة زمنية معينة).
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ترد أمثلة عن األخطار ذات العالقة احملتملة بصحة البشر يف

-17

.http://www.fao.org/ag/againfo/home/en/news_archive/2013_Feed_and_food_safety.html

اخلطوة  :2حتديد وتعريف املعايري اليت ستقاس كمياً من خالهلا اجملموعة املختارة املؤلفة من خطر وعلف ومنتج
صاحل لألكل
 -18ينبغي أن تكون املعايري املستخدمة يف حتديد األولوية بني اجملموعات املؤلفة من خطر وعلف ومنتج صاحل
لألكل ذات صلة ،وينبغي هلا أن تربز هدف حتديد األولويات.
 -19تتضمن املعايري اليت ميكن أخذها بعني االعتبار تلك اليت تتعلق مبدى حدوث خطر ما يف األعالف ويف
املنتجات الصاحلة لألكل ،وباآلثار على صحة اإلنسان ،وبالعوامل املشروعة األخرى اهلامة حلماية صحة املستهلكني
وضمان ممارسات نزيهة يف التجارة باألغذية.
 -21ينبغي حتديد كل معيار حبيث ال يكون هناك أي التباس يف تفسريه وحبيث يتمّ وصفه كمياً (على سبيل املثال
عدد األمراض وتركز خطر ما) .وينبغي تفسري األوصاف شبه الكميّة بشكل واضح (على سبيل املثال منخفض أو متوسط
أو عال).
-21

ينبغي أن يتمّ حتديد وتعريف املعايري مبساعدة اخلرباء.

اخلطوة  :3إعطاء قيم تستند إىل املعايري للمجموعات املؤلفة من خطر وعلف ومنتج صاحل لألكل
 -22لكل من املعايري ،يقوم اخلرباء بتعيني قيمة للمجموعات املؤلفة من اخلطر والعلف واملنتج الصاحل لألكل .وتبعًا
للمعايري وللمجموعات املؤلفة من خطر وعلف ومنتج صاحل لألكل ،قد تكون هناك حاجة إىل خرباء متخصصني خمتلفني.

اخلطوة  :4تطبيع هذه القيم جلعلها قابلة للمقارنة بني املعايري
-23

للسماح بإجراء مقارنة القيم بني املعايري ،ينبغي تطبيعها على مقياس موحد مبستويات حمددة.

-24

ينبغي وضع الطريقة املستخدمة يف عملية التطبيع من قبل اخلرباء وينبغي توثيقها بشكل كامل.

اخلطوة  :5ترجيح املعايري لعكس أهميتها النسبية
-25

احلاجة.
-26

يتمّ ترجيح املعايري بصورة مستقلة عن اخلطوات السابقة ،عادةً من قبل مدراء املخاطر وبدعم من اخلرباء عند
لكل معيار ،يت ّم تعيني ترجيحاً يعكس أهميته النسبية .ويكون جمموع الرتجيحات .%111
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اخلطوة  :6اجلمع بني القيم املرجحة لكل جمموعة مؤلفة من خطر وعلف ومنتج صاحل لألكل للتوصل إىل عالمة،
وترتيب العالمات للحصول على ترتيب درجات األولوية
 -27يتم مجع القيم املرجحة واملطبّعة لكل جمموعة مؤلفة من خطر وعلف ومنتج صاحل لألكل ،للحصول على
عالمة ،على سبيل املثال ) (C1*W1)+(C2*W2)+...(Cn*Wnحيث ميثل حرف  Cاملعايري املطبّعة وحرف W
ترجيحات املعايري.
 -28يؤدي تصنيف العالمات لكل جمموعة مؤلفة من خطر وعلف ومنتج صاحل لألكل إىل احلصول على الئحة
األولويات ،اليت تعكس قيم املعايري املطبّعة وترجيحات املعايري.
 -29من املهم إظهار تأثري أي افرتاضات مستخدمة يف عملية التصنيف .وميكن القيام بذلك ،على سبيل املثال،
باستخدام حتاليل احلساسية (على سبيل املثال ترجيح مجيع املعايري بالتساوي أو الرتجيح الذي يعكس األهمية
النسبية لكل معيار).

اخلطوة  :7اإلبالغ عن هذه العملية واألساليب والنتائج
 -31ينبغي توثيق عملية حتديد األولويات واألساليب والنتائج ،واإلبالغ عنها بشكل كامل ومنتظم وشفاف .وينبغي
أن يشمل ذلك:


األساس املنطقي الختيار اجملموعات املؤلفة من خطر وعلف ومنتج صاحل لألكل؛



األساس املنطقي للمعايري؛



األساس املنطقي ألسلوب التطبيع؛



األساس املنطقي للرتجيحات؛



تقدير حلساسية الرتتيب وأسلوب التطبيع والرتجيحات ،إذا ما أجريت؛



حتديد مجيع الثغرات يف البيانات واالفرتاضات والشكوك.
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امللحق 1

مثال على عملية حتديد األولويات
يف ما يلي مثال وهمي يهدف فقط إىل توضيح اخلطوات املتبعة يف عملية حتديد األولويات .وقد استخدمت يف هذا املثال
معايري قابلة للتطبيق ولكنها ليست شاملة ،والقيم املستخدمة توضيحية .ويف حالة واقعية ،ينبغي تطوير تفاصيل العملية
على أساس كل حالة على حدة بالتشاور مع اخلرباء ،خاصة تعاريف املعايري والتحديد الكميّ وتطبيع القيم وترجيح
املعايري.

اخلطوة  :1حتديد اخلطر والعلف واملنتج الصاحل لألكل الذين حيتمل أن يكون هلم عالقة مبشاكل السالمة الغذائية
بهدف التبسيط ،يستخدم هذا املثال فقط ثالث جمموعات مؤلفة من خطر وعلف ومنتج صاحل لألكل ("اجملموعات
و 2و )"3لشرح عملية حتديد األولويات .غري أن الغرض الرئيسي من هذه العملية هو استخدامها مع عدد أكرب من
اجملموعات.
1

اخلطوة  :2حتديد وتعريف املعايري اليت ستقاس كمياً من خالهلا اجملموعة املختارة املؤلفة من خطر وعلف ومنتج
صاحل لألكل
يستخدم هذا املثال أربعة معايري ) .(C4-C1ويوفر اجلدول  1ملخص وجيز ألوصاف وتعاريف هذه املعايري.
اجلدول  :1املعايري املختارة هلذا املثال
الوصف/التعريف
املعيار
 %عينات األعالف اليت تتجاوز املستوى احملدد للخطر
 -C1مستوى احلدوث يف العلف
 -C2النقل من العلف إىل املنتج الصاحل  %استناداً إىل القياس أو النمذجة
لألكل
(أ) قيمة توجيه تستند إىل الصحة (مثل املتحصل اليومي املقبول أو
( C3أ)  -مسية اخلطر الكيميائي
املتحصل اليومي املسموح به)
أو
( C3ب)  -اآلثار الصحية للخطر (ب) عدد األمراض املرتبطة باخلطر
البيولوجي
تَوفٌّر علف بديل (سهل ،صعب ،مستحيل)
 -C4التأثري على توافر األعالف
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اخلطوة  :3إعطاء قيم تستند إىل املعايري للمجموعات املؤلفة من خطر وعلف ومنتج صاحل لألكل
لكل من املعايري  C1إىل
كما هو مبني يف اجلدول .2

C4

يتمّ تعيني قيمة لكل جمموعة مؤلفة من خطر وعلف ومنتج صاحل لألكل ،ويتمّ تصنيفها

اخلطوة  :4تطبيع هذه القيم جلعلها قابلة للمقارنة بني املعايري
يوفر اجلدول  2مثاالً ملخصاً عن عملية التطبيع .ويف هذا املثال ،يتمّ تعيني كل قيمة معيار إىل أحد املستويات من
جمموعة مستويات ومن ثم يتمّ تطبيعه على مقياس مؤلف من .1.1 -1.5 -1
اجلدول  :2تطبيع القيم
القيمة املطبّعة
 -C1مستوى احلدوث يف العلف ( %عينات
األعالف اليت تتجاوز املستوى احملدد للخطر)
 -C2النقل من العلف إىل املنتج الصاحل لألكل
(استناداً إىل القياس أو النمذجة)
( C3أ)  -مسية اخلطر الكيميائي (قيمة توجيه
تستند إىل الصحة مثل املتحصل اليومي املقبول
أو املتحصل اليومي املسموح به)
( C3ب)  -اآلثار الصحية للخطر البيولوجي
(عدد األمراض املرتبطة باخلطر يف 111 111
شخص)
 -C4التأثري على توافر األعالف (توفر علف
بديل)

1

1.0

1.1

منخفض

متوسط

عال

>%11

%25-11

<%25

>%5

%51-5

>%51

<  1ميليغرام/كغ
من وزن اجلسم/
يوم

 1ميكروغرام-
ميليغرام/كغ من
وزن اجلسم /يوم

1

> 1ميكروغرام/كغ
من وزن اجلسم/
يوم

>1.1

1-1 1.

<1

تبديل سهل

تبديل صعب

تبديل مستحيل

اخلطوة  :5ترجيح املعايري لعكس أهميتها النسبية
يف هذا املثال ،تتلخص الرتجيحات املختارة للمعايري  C1إىل  C4يف اجلدول .3

CAC/GL 81-2013

10

اجلدول  :3الرتجيح املختار للمعايري يف هذا املثال
املعيار
 -C1مستوى احلدوث يف العلف
 -C2النقل من العلف إىل املنتج الصاحل لألكل
 -C3اخلطر على الصحة ((أ) أو (ب) نسبةً للخطر*)
 -C4التأثري على توافر األعالف
اجملموع
* ( C3أ) لألخطار الكيميائية و ( C3ب) لألخطار البيولوجية.

رمز الرتجيح

متوسط الرتجيح املقرر من
اخلرباء

W1

%15

W2

%41

W3

%31

W4

%15
%111

يبني اجلدول  3أنه يف هذا املثل ،مت تعيني الرتجيح األكرب( )%41للمعيار املتصل بعملية النقل من األعالف إىل املنتج
الصاحل لألكل ويليه اخلطر على الصحة ومستوى احلدوث والتأثري على توافر العلف.

اخلطوة  :6اجلمع بني القيم املرجحة لكل جمموعة مؤلفة من خطر وعلف ومنتج صاحل لألكل للتوصل إىل عالمة،
وترتيب العالمات للحصول على ترتيب درجات األولوية
حتتسب عالمة كل جمموعة مؤلفة من خطر وعلف ومنتج صاحل لألكل يف هذا املثال باستخدام املعادلة التالية:
العالمة

= C1*W1 + C2*W2 + C3(a or b)*W3 + C4*W4

حيث ميثل حرف  Cالقيم املطبّعة للمجموعات احملددة ،وحرف  Wترجيحات املعايري.
ويرد يف اجلدول  4مثال على احتساب عالمة جمموعة مؤلفة من خطر وعلف ومنتج صاحل لألكل.
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اجلدول  :4مثال على احتساب عالمة جمموعة مؤلفة من خطر وعلف ومنتج صاحل لألكل .اجملموعة ( 1خلطر
كيميائي)
القيمة املطبّعة ترجيح املعيار
القيمة
املعيار
C *W
()W
()C
 -C1مستوى احلدوث يف العلف

> %11

1

%15

1

 -C2النقل من العلف إىل املنتج الصاحل
لألكل

%51-5

1.5

%41

1.2

1.1

%31

1.3

1

%15

1

( C3أ) -اخلطر على الصحة
 -C4التأثري على توافر األعالف

>  1ميكروغرام/كغ من
وزن اجلسم /يوم
منخفض

اجملموع
تنفذ عملية االحتساب هذه لكل جمموعة مؤلفة من خطر وعلف ومنتج صاحل لألكل جيب حتديد أولويتها.

1.0

يبني اجلدول  5ملخصاً لنتائج اجملموعة  1والتصنيف /حتديد األولوية الناجتة عنها ،مع جمموعتني افرتاضيتني
أخريني مؤلفتني من خطر وعلف ومنتج صاحل لألكل.
اجلدول  :0حتديد أولوية ثالث جمموعات مؤلفة من خطر وعلف ومنتج صاحل لألكل على أساس ترتيب العالمات
جمموعة خطر/علف/منتج صاحل

العالمة

الرتتيب  /األولوية

اجملموعة 1

1.0

2

اجملموعة 2

1.4.0

3

اجملموعة 3

1..0

1

لألكل

اخلطوة  :7اإلبالغ عن هذه العملية واألساليب والنتائج
ينبغي أن يتضمن التقرير توثيق ًا كامالً كما هو موضح يف الفقرة  31من التوجيهات.
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