
 

 

 2019 –الصحـي لحيوانات اليابسة  القانون
 

 7.11الفصل 

البقر الحلوب وأنظمة تربيةرعاية الحيوان    

ANIMAL WELFARE AND DAIRY CATTLE 
PRODUCTION SYSTEMS  

 
 )تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين( 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7.11.1المادة   
 

 تعريف

بعض   أهداف عملياتهاشمل تجميع نظم إنتاج الماشية التجارية حيث هي   أنظمة تربية البقر الحلوب 

 . الماشية المعدة إلنتاج الحليب شؤون  وإدارة وتولد  تربيةجميع أعمال أو 

 

7.11.2المادة   
 

 موضوع الدراسة
 

. أبقار الحليب نظم إنتاج   رعاية الحيوان في يتناول هذا الفصل جوانب   

7.11.3المادة   

 

تربية البقر الحلوب لمزارعاألنظمة التجارية   

راعي أو في نظام مختلط يجمع  مأو في ال داخل حظائرالبقر الحلوب في المزارع تربية يمكن 
 اإلثنين معاً. 

 1. التربية داخل الحظائر 



يؤمن اإلنسان   الطلق حيث أو في الهواء  حظائر التوضع األبقار على أرضية من الخرسانة داخل 

البيئة   علىالسكن . ويعتمد هذا النوع من والمأوى  والماء لعلفامثل  يةاألساسجميع احتياجاتها 
 حرة. مربوطة أو  الحظائر. وتكون الحيوانات التربيةوالظروف المناخية ونظام 

 التربية في المراعي  .2

الماء واختيار الغذاء    االستقاللية فيفي الهواء الطلق حيث تتمتع ببعض  هذا النظام    ضمنتعيش األبقار  

سكني باستثناء ما هو ضروري   مبنىإلى مأوى. وال يتطلب نظام التربية في المراعي أي اللجوء و

 لجمع الحليب.

 3.  نظام التربية المختلط 

الطقس   وفقاً لحالةإما في وقت واحد أو    زرائب وخارجها  داخلالنظام المختلط  تعيش األبقار ضمن هذا  

  لألبقار. الفيزيولوجي وضعأو ال

 

7.11.4المادة   

 

مقاييس رعاية األبقار الحلوبأو معايير   

مؤشرات   ،الحيوانات  على لمبنيةاوتحديداً المعايير  ،أدناهالنتائج المبنية على  المعاييريمكن أن تمثل 

وإدارة شؤون الحيوان  يجب أيضاً األخذ بعين االعتبار تصميم نظام التربية  كما  .   لرعاية الحيوانمفيدة  
نظم  مع الظروف المختلفة في  تكييفتحتاج إلى  ومراحلهاواستخدام هذه المؤشرات . المعتمدة فيه
تربية  إلشراف على تأثيرات تصميم وإدارة ل الحليب. ويمكن اعتبار هذه المعايير أداة  تربية أبقار

      . رعاية الحيوان أعمال اللتان تؤثران معاً في  األبقار 

 سلوك الحيواني لا .1

. فهناك مثالً رعاية الحيوان  مشكلة فيالحيواني إلى وجود  أنواع السلوكيمكن أن تشير بعض 

غير  فةوالوقالشاذ  السليمة والسلوكوحركة الحيوان غير استهالك العلف كميات االنخفاض في 

 غير الطبيعي واللهاث والسعال والرجفة وتجمع  س وتغير وقت االستلقاء، والتنف ةالطبيعي 

 لميل للصراع أو الكآبة والسلوكيات غير الطبيعية. ، وامعطفالمفرط لل الحيوانات، والتنظيف

   

 المرض  معدالت   .2

الغذائي،  التمثيل    أمراض بما فيها األمراض الجرثومية و  المرضية  الحاالت يمكن أن تكون معدالت  

  الجروح، تفوق ، ومضاعفات العمليات الجراحية ومعدالت  بعدهاوقبل الوالدة  ما  وأمراض    والعرج

لمجمل      الحيوانعاية  رفي    مشكالت لوأن تشكل مؤشرات مباشرة أو غير مباشرة    المعدالت العادية

   الكشف عن  فيات أهمية ذ يعتبر  (Syndrome)ٍ التناذر. لذلك فإن فهم أسباب المرض أو القطيع

  التناسلية  واألمراض التهاب الضرع والحافر، .  وإن رعاية الحيوانالمشكالت المحتملة في 



الحليب   بأبقارأهمية خاصة وذات صحة الحيوان  مشكالت تؤثر في والتمثيل الغذائي هي أيضا 
أن   يمكن العرج وجودة الحليب و مثالً  حالة الجسمل النقاط احتساب م ا نظكما أن . البالغة الكبيرة 

 توفر معلومات إضافية. 

        واإلصابات الجسدية وغيرها من  للمرض  يحب استخدام الفحص السريري والمرضي كمؤشر  
 . رعاية الحيوان  تؤثر سلباً فيالمشكالت الصحية التي يمكن أن    

 معدالت النفوق والقتل االستنسابي  .3

مؤشرات مباشرة   المرض طول العمر اإلنتاجي، وقد تكون مثل معدالت  فيهذه المعدالت تؤثر   
الحصول   على نظام اإلنتاج، ويمكن، اعتماداً . عاية الحيوان رممارسات نوعية ل  غير مباشرةأو 

للنفوق والقتل االستنسابي عن طريق تحليل حاالت الموت والقتل االستنسابي   معدالت على 
ً أو   وأنماطها الزمنية والمكانية.  كما يجب تسجيل هذه الحاالت وأسبابها بشكل منتظم، يوميا

 سنوياً مثالً مع مراجعة أهم نشاطات التربية الحيوانية خالل الدورة اإلنتاجية.  شهرياً أو

 . النفوقتفادة من تشريح الجثث لمعرفة أسباب يمكن االس      

 الجسم وإنتاج الحليب وضع تغيرات الوزن و .    4 

خارج معدالت النمو المنتظرة وخاصة فيما يتعلق بفقدان تغير وزن الحيوانات في أطوار نموها 

لنقص في رعاية الحيوان؛ وبالتالي  امؤشرات تدل على سوء الحالة الصحية أو    للوزن، وهيمفرط  

التغذية الناقصة أو  ب يتأثر أن  الكبيرة يمكنلألبقار الصغيرة التي حلت مكان فإن األداء المستقبلي 

حالة الجسم لدى الحيوانات المرضعة خارج  حين تكون  الزائدة خالل مختلف أطوار التربية.
وزن الجسم واالنخفاض المفرط في إنتاج الحليب   في الكبير يكون التغير  قد  ، مقبولالنطاق 

 مؤشرات لسوء رعاية الحيوان. 

للحيوان والنقص  غير الطبيعية الجسم تعتبر حالة  المرضعة والثيرانبالنسبة للحيوانات غير 

 عاية الحيوان.  للتقصير في رمؤشرات  الشديد في الوزن

 فعالية اإلنتاجية .  5

؛ فمقارنة  رعاية الحيوانصحة الحيوان ومدى مؤشراً جيداً على فعالية اإلنتاجية اليمكن أن تمثل 

حيواني معين يمكن أن تشير إلى وجود مشكالت في  نوعاألرقام المتوقعة ل اإلنتاجية معضعف 

 رعاية الحيوان. 

 : من مؤشرات ضعف اإلنتاجية

o  أو طول فترة ما بعد الوضع،  دورة الشبقغياب 

o  حمل ضعيفة،  معدالت 

o ،نسبة إجهاض عالية 

o  عسر الوالدةنسبة عالية في، 



o  ،احتباس المشيمة 

o  الرحم، التهاب 

o  االستيالد نقص خصوبة عجول. 

 جسم مظهر ال .6

نوعية  ، وكذلك  ومستوى الرعايةالصحي  لوضعه  مؤشراً  لجسم الحيوان  يمكن أن يكون الشكل الخارجي  

هي  فعناصر الشكل الخارجي التي يمكن أن تشير إلى سوء رعاية الحيوان أما . مزرعة التربيةإدارة 

 التالية: 

o  ،وجود طفيليات خارجية 

o  تساقط للوبر، مع لون وملمس غير طبيعي للجلد 

o  األوساخ )مستوى النظافة(،طين وبالبراز وال تلوث الجلد 

o  جسدية، عطوب تورمات وجروح أو 

o  التناسلية(، األعضاءاألنف أو العيون أو  )منتصريف  

o  ،تشوه األقدام 

o ،)وقفة غير طبيعية )ظهر مكور، طأطأة رأس 

o  جفافتهزال أو. 

 ات الحيوان التعامل معالردود على . 7

لمؤشرات ومن ا معاناة.والالخوف شعورها بإلى بطريقة خاطئة األبقار  إمساكيمكن أن يؤدي     

 ما يلي:  على ذلك

o  ،دالئل ضعف الروابط بين اإلنسان والحيوان كابتعاد الحيوان لمسافة زائدة عن اإلنسان 

o  والعجيج، سأو الرف ،دخول مكان الحلب سلوك سلبي للحيوان وقت الحلب كالتردد في 

o ،محاولة التملص من القيود أو رفس البوابات 

o  ،اإلصابات الجسدية عند إمساك الحيوانات كالكدمات والتمزق وكسر القرون أو الذنب والقوائم 

o واإلمساك بها،  هاتقييد ات بشكل غير عادي أو بكثرة عند إصدار الحيوانات لألصو 

o  هاالتمنع عن الدخول فيو الممرات الضيقةأو  المزالقسلوك مضطرب في ، 

o الحيوانات أو سقوطها على األرض.  انزالق 

 العادية العمليات   الناتجة عنت . االشتراكا 8

التربية   تسهيل إدارة بقصد للبقر الحلوب  الجراحية وغيرالعادية الجراحية  عمليات باليمكن القيام 

أو تقليم الحافر(، وعالج بعض الزوائد مثالً  إزالة )الحيوان الحيوانية من أجل سالمة اإلنسان ورعاية 

مثالً(. غير أنه في حال الخطأ في تطبيق  المعدة الرابعة الشاردة إلى مكانها )إعادةالحاالت المرضية 

 اإلجراء المطلوب يمكن اإلساءة إلى الحيوان، وبعض المؤشرات على ذلك هي التالية: 

 



o  لمما بعد العملية والتورم والسلوك الدال على األ التهاب ، 

o العلف والماء،كميات أقل من  استهالك 

o  ،تأثر الحيوان بالعملية وفقدان الوزن 

o  والنفوق. المرض 

 

 

.57.11المادة   

 التوصيات

التربية ومنها   مكونات مزارعرعاية الحيوان الصحيحة على حسن إدارة العديد من يتوقف ضمان 

مسؤولية  العمل بوحسن إدارة المزرعة الذي يتضمن    ،باألمور البيئية  للمشروع واالهتمامالتصميم الجيد  

. كما يمكن أن تظهر مشكالت متنوعة في أي نظام للتربية في حال للحيوانات  وتوفير العناية الالزمة

 لعناية الصحيحة بالحيوان.اغياب أي عنصر من عناصر 

التربية للبقر  حسن بتطبيق ممارسات  التوصيات المتعلقة  7.11.7و  .7.11.6تتضمن  المادتان 

 الحلوب.

لى إوهذا ال يمنع اللجوء  ،  7.11.4والمشتقة من المادة  بالنتائج القابلة للقياس    والً د جتتضمن كل توصية  

  تطبيق إجراءات أخرى وفقاً للحاجة.

 7.11.6المادة 

 وإدارة المشروع بما فيه حرارة البيئة المحيطة   الحيوانية تصميم نظم التربية  طرق  توصيات خاصة ب

ينبغي السعي للحصول  القائمة،   المرافقجديدة للتربية أو إدخال تعديل على   مرافقفي حال تصميم 
 بالصحة الحيوانية ورعاية الحيوان. بشأن التصميم فيما يتعلق   الفنيةعلى المشورة 

سلباً في صحة ورعاية البقر الحلوب، وتتضمن الحرارة  يمكن للعديد من العناصر البيئية أن تؤثر 
 الخارجية ونوعية الهواء واإلنارة والضجيج إلخ... 

 الخارجية حرارة ال .1

بقار  األالخارجية وخاصة بالنسبة لعروق حرارة الرغم أن األبقار قادرة على التكيف مع 

 تتسبب باإلجهاد ، غير أن تقلبات الطقس المفاجئة يمكن أن  مناسبة للظروف المناخية المتوقعةال

 .بسبب الحرارة الزائدة أو البرد القارس

 اإلجهاد الحراري أ. 

حرارة الهواء  بيئية تتضمنيتوقف خطر حدوث اإلجهاد الحراري لألبقار على عوامل 

لكل   انوالمجال المتاح  )المساحةوكثافة األعداد الحيوانية  الرياح    النسبية وسرعةوالرطوبة  

http://www.oie.int/#article_aw_broiler_chicken.6.


، وتوافر الظل، والعناصر المتعلقة بالحيوان كالعرق والحالة الجسدية والتمثيل  حيوان(

 وكثافته.   الجلد وموسم الحليب ولون الغذائي 

خطر الحراري من  يشكله اإلجهاد على علم بما أن يكونوا مرافقي الحيوانات يجب على 

الحرارة والرطوبة التي تستدعي التدخل للحد منها. ومع تغير    حدود زيادة  الحيوانات، و  ىعل

نقل  مع ضرورات روتين النشاطات اليومية بما يتناسب الظروف يجب تعديل نظام 

يتوجب على مرافقي   كبير. وفي حال ارتفاع الحرارة إلى حد  إلى المكان المناسب   الحيوانات 

على كميات إضافية من  الحيوان  عطي األفضلية لحصول  تانات وضع خطة للطوارئ  الحيو

وضع  حيوانية ونظام للتبريد يتناسب مع وتأمين الظل والمراوح وتخفيف الكثافة ال اءالم

 المزرعة.

وخاصة سرعة   يسلوك الحيوانالالعلف والماء؛  استهالك: النتائجالمبنية على  المقاييس

 النفوق؛ تغير في إنتاج الحليب.معدالت  وخاصة فقدان الماء و  مظهر الجسم؛  واللهاث التنفس  

 اإلجهاد بسبب البرد   .ب 

الظروف الجوية القاسية عندما تشكل هذه الظروف خطراً ضد تأثيرات    الحمايةتوفير  يجب  

ألبقار، ومنها خاصة حديثي الوالدة وصغار األبقار وغيرها الذين ا   حسن عيش  علىمحتمالً  

إضافية  يتعرضون للمخاطر الجسدية. ويمكن تأمين الحماية للحيوانات بواسطة فرشة 

 من صنع اإلنسان.ومالجئ طبيعية أو 

لتأمين  ينبغي على مرافقي الحيوانات وضع خطة عمل طارئة خالل موجات البرد الشديد 

 المأوى والقدر الكافي من العلف والماء لألبقار. 

؛ السلوك الحيواني  مظهر الجسمالنفوق والمرض؛  معدالت : المبنية على النتائج  المقاييس 

غير الطبيعي، الرجفة والتجمع؛ نسبة النمو والحالة  سأو الجلوالوقوف  ية وضعوخاصة 

   .الصحية وفقدان الوزن

 اإلنارة . 2

تأمين إضاءة   الطبيعي فيجب من الضوء  على قدِر كافٍ الحظيرة في إذا كانت الماشية ال تحصل 

إضافية لها وبالقدر الكافي لصحتها وعيشها الطبيعي، ومن أجل مساعدتها في التصرف الطبيعي  

  انعدام وال يجب أن تتسبب اإلنارة للحيوانات بة؛ المناسب طريقةوالسماح بالكشف على القطيع بال

يجب تأمين اإلنارة  في الزرائب. وأخيراً الحلوب  إنارة خافتة ليالً للبقرتوفير  يجب .  كما الراحة

 الجيدة لمداخل ومخارج الزرائب وجوارها. 

السلوك الحيواني وخاصة السلوك الحركي المتغير والحاالت  : هي المبنية على النتائج  المقاييس

 .الجسم المرضية ومظهر

 



 نوعية الهواء . 3

  ضيق صحة األبقار وحسن عيشها، ويقلل من مخاطر  لعنصران هامان    والتهويةيعتبر الهواء الجيد  

تتأثر بشدة  والجراثيم، كما  مثل الغازات والغبار    ه وتتأثر نوعية الهواء بمكونات   .  التنفس واألمراض 
الجوي بالكثافة الحيوانية،  الهواء    ة تأثر تركيبتو المخصصة إليواء الماشية.  المباني  وإدارة  تصميم  ب

 . ة يالتهو النفايات، وتصميم المباني ونظام  التخلص من، وةوحجم الماشية، واألرضيات، والفرش

الماشية ومنع تراكم الغازات السائلة )مثل   عن الحرارة بشكل فعال إلبعاد  المناسبة مهمة  التهوية
. وينبغي أال  الزرائب األمونيا وكبريتيد الهيدروجين(، بما في ذلك غازات الروث والغبار في 

وهناك مؤشر مفيد هو أنه إذا    في المليون. جزءاً  25يتجاوز مستوى األمونيا في المساكن المغلقة 
 . تكون كذلك بالنسبة للماشيةفمن المرجح أيضا أن  البشرمن مقبولة كانت نوعية الهواء غير  

  اللهاث معدل التنفس أو معدالت المرض والنفوق؛ السلوك وخاصة المستندة إلى النتائج:  المقاييس
  .الرطب  الجلد وخاصة  مظهر الجسم معدل النمو؛  ؛الجسم صحة التغيرات في الوزن و؛ السعال أو

 الضجيج  .4
  ها تعرضمن    تقليلال . ومع ذلك، ينبغي  وأنواعها  قابلة للتكيف مع مختلف مستويات الضوضاء  األبقار 

ردود الفعل  الموظفين، لمنع قبل بما في ذلك من  أمكن،حيثما  إلى أصوات مفاجئة وغير متوقعة
، وأجهزة اإلنذار، وآالت التغذية أو  التهويةمراوح ب تجهيز المكان اإلجهاد والخوف. وينبغي ك

 غيرها من المعدات الداخلية والخارجية، ووضعها وتشغيلها وصيانتها بطريقة تقلل من الضوضاء. 

 . الحليب   إنتاجوالعصبية، وانخفاض  : السلوك الحيواني وخاصة التخبط  المستندة إلى النتائج   المقاييس
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على   االرتياحالتصريف للسوائل من أجل  مكان جيد  التربية إلىتحتاج األبقار في جميع مزارع      

يكفي من المساحة لالستلقاء والراحة في الوقت    القطيع ما يجب أن يكون لجميع أبقار  . وفرشة جافة
 نفسه. 

بتوفير المساحات الالزمة لعمليات الوالدة. كما يجب أن تكون بيئة هذه  خاص  اهتمامإيالء يجب 

( مناسبة لضمان  الفرديةوالنظافة  ومكان الوالدةالحرارة،  ات ودرجالمناطق )األرضية والفرشة 
 العجول حديثة الوالدة. األبقار و راحة

كل والدة. وفي حال وجود  وتأمين فرشة جديدة عند  الزرائب  في  والدة العجول    أماكن تنظيف  يجب     

ً للجميع. و ً لمبدأ الدخول والخروج معا يجب تنظيف  مجموعة أماكن للوالدة يجب تنظيمها وفقا
كل مجموعة حيوانية. وينبغي التقليل من  ل فرشة جديدة وضعبشكل كامل مع الوالدات  ائب زر

 المكان. في نفس  ألبقارل أول والدة وآخر والدةالفاصل الزمني بين 

   بقرة ثناء من أجل تأمين البيئة الصالحة لكل يجب اختيار أماكن الوالدة في الحقل خارج المزرعة .     

 الوالدة.     



غير المريحة )بوجود فائض    األبقار، فاألماكنكبير على راحة    أثراألرضية  لترتيب  يمكن أن يكون  

 األبقار. الستلقاء  األرض المخصصة    مساحة  ضمها إلى( يجب عدم  مثالً   فرشة رطبةمن الروث أو  

 لمعالف.  برك حولبشكل  بعض االنحدار لمنع مياه الصرف من التجمع  بحاجة إلى  أرض الزرائب  

ينبغي تنظيف األرضية والفرشة وأماكن االستراحة والساحات الخارجية وفقا لما تفتضيه  
 . جروحاإلصابة باألمراض والالظروف، لضمان النظافة الجيدة والراحة وتقليل خطر 

لضمان النظافة وضع الماشية دورياً في مختلف المراعي   يجب المراعي بالنسبة لنظام التربية في 

  جروح.خطر اإلصابة باألمراض والالصحية الجيدة والتقليل من 

الحيوانات ضمن الزرائب على أرض من الخرسانة. وإذا كانت   لجميعالمريحة  يجب تأمين الفرشة  

المملؤة بالماء، فيجب أن  المطاطية وغيرهااألرضية مفروشة بالقش أو الرمل أو غيرها كالفرش 

تكون الفرشة مناسبة وصحية وغير سامة مع تأمين الصيانة المستمرة لها لتوفير المكان النظيف  

   األبقار.من أجل استلقاء والجاف والمريح 

أو األكشاك الفردية لألبقار بحيث يتمكن كل حيوان من  الوقوف أو النوم    ةمكنيجب وضع تصميم أل

يجب  كما  .  حجماً(ألكبر حيوان  وعرض وارتفاع مناسب    )بطولالوقوف والنوم على أرضية صلبة  
رأس  التحريك  وعادية،    أوضاعباعتماد  ستراحة والنهوض  لالأن يكون هناك مساحة كافية للحيوان  

  حيث يوفر تصميم المساكن مساحات فردية للبقر و صعوبة.  دون  جلدهوتنظيف  للوقوفبحرية 
 لكل بقرة.  خاص  على األقل   مكان تخصيص لراحة، يجب  ا من أجل 

يجب تصميم  كما لماشية. ل التنقلوتشغيلها للسماح بحرية   الممرات والبوابات  يجب تصميم 
  ة صحة القدم، والحد من مخاطر إصاب والمحافظة علىوالسقوط، االنزالق من  للحد األرضيات 

 . األظفار بالجروح 

إلى   مع الصغيرة منها  لماشية تأمين وصول ا مبنية على أرضية مسطحة فيجب  إذا كانت الحظائر
يتناسب حجمها   أن فيجب في حال وجود فجوات في األرضية . وصلبة مناسبة لالستلقاءمنطقة 

 . ها بالجروح إصابتلمنع  مع حافر األبقار معها 

تظل  الزرائب أو خارجها فيجب عند الحد األدنى أن  داخلالماشية إذا كان من الضروري تقييد 

  المعطف تنظيف  االستلقاء، والوقوف، والحفاظ على الوضع الطبيعي للجسم والحيوانات قادرة على  
يجب أن يسمح  الوضع يقضي بأن تظل البقرات مقيدة ضمن األكشاك فوإذا كان دون عوائق. 

مربوطة في  تكون الحيوانات عندما و بقدر من التحرك الحر مع الربط لمنع المضايقة.ألبقار ل
الحيوانات على بينة من   مرافقيجب أن يكون والهواء الطلق ينبغي أن تكون قادرة على المشي.  

 عند تقييدها.  األبقار األهم المتعلقة براحة المخاطر 

الحرص على تأمين المجال الالزم لها للراحة  الزرائب يجب داخل في حال وجود ثيران اإلنجاب 

 . وإذا ما استخدمت للنزو الطبيعي يجب أال تكون األرضية مضلعة أو زلقة.ض والترو

إصابات العرقوب والركبة    )مثل  الجروحالعرج وثم  النفوق    معدالت المبنية على النتائج:    المقاييس

تنظيف المعطف وعدم استخدام نفس الحركة ووضعية الوقوف أو القعود،    )تغيروالسلوك  والجلد(؛  



فقدان الوبر ودرجة    مثل)الخارجي    مظهر الجسممكان االستلقاء(؛ تغيرات في وزن وحالة الجسم؛  

 النظافة(؛ معدل النمو.

 الموقع واإلنشاءات والمعدات  .5

 

كما  . أبقار الحليب  على   ةالجغرافي العناصر ويجب تقييم آثار العوامل المناخية  عند إنشاء المزارع  

ساللة   تناسب المواقع مع آثار سلبية لتلك العوامل، بما في ذلك   ةينبغي بذل الجهود للتخفيف من أي

 بديلة.   عبمواق   والتفكيرالحليب   بقارأ
 

لحد من المخاطر التي  امن أجل ينبغي إنشاء جميع مرافق األبقار الحلوب وصيانتها وتشغيلها 
 . راحة الماشية تهدد 

أو الزرائب  المراعيفي سواًء في مزارع التربية  الواسعة والضيقةتخطيط وإنشاء الممرات يجب 

بين منطقة جمع الحليب والحقول بشكل يقلل من مسافات السير بينها. كما يجب إنشاء وصيانة  

يتعلق  وخاصة فيما  األبقار    راحةالممرات والطرقات وسطحها بشكل يقلل من مخاطر تأثيرها على  

 المشاكل الصحية للقدم. 

استخدامها بطريقة تقلل من خطر  وتقييد األبقار الحلوب و إمساكلحلب وامعدات  توفيرينبغي 
الحيوان   راحةاأللم أو الضيق. وينبغي على مصنعي هذه المعدات مراعاة  دية أوسالج اإلصابة

 تعليمات التشغيل. وضع  وعند  ا عند تصميمه

مدرب البقرة(   يستعملهاالمصممة لمراقبة السلوك الحيواني ) وقد تتسبب المعدات المكهربة 
 بشكل صحيح. ويحافظ عليها  إذا لم تصمم وتستخدم   براحة الحيوان كالت تتعلق مشب

 

.   عليها لتجنب   يجب أن تكون األسوار والبوابات المكهربة مصممة بشكل جيد وأن يتم الحفاظ
المنتجة تستخدم فقط وفقا لتعليمات الشركة أن  ، ورعاية الحيوان كالت مش  

  فرصة حيث يمكن الوصول إلى منطقة في الهواء الطلق، بما في ذلك المراعي، قد تكون هناك 
 بشكل خاص.   العرج فرص ، وانخفاض والتحركللرعي   لألبقار الحلوب  إضافية

يجب تصميم  كما   ألبقار بالحصول على العلف والماء،اإلنتاج لجميع ا  جميع نظم يجب أن تسمح 
التنظيف   حاويات العلف والماء سهلة أن تكون و الهجومي، أنظمة التغذية للحد من السلوك 

 بشكل صحيح.   صيانتهايمكن  و

  والطرق السريعة، والنوم  وأماكن الوقوفاألكشاك الحرة،  وحلب، الصاالت   صيانةيجب 
  اإلصابات في تكون خالية من حواف حادة ونتوءات لمنع  أن صحيح و  والحظائر بشكل المزالق و
 ماشية. ال



  أن تتضمنو  ،عن كثب  فردياً حيث يمكن فحص الحيوانات  معزولة ينبغي أن تكون هناك منطقة 
 . لتقييد ل أماكن

مساحة  عند توفير و يجب معاملة الحيوانات المريضة والجريحة بعيدا عن الحيوانات السليمة. 
الممددة على  قد تتطلب الحيوانات )ينبغي أن تستوعب جميع احتياجات الحيوان لذلك  مخصصة 
 مثالً(.  أرضيات بديلة  فراش إضافية أو  األرض 

 

حجم  مع  تناسب ت لينبغي تعديل المعدات الهيدروليكية والهوائية واليدوية، حسب االقتضاء، 
  يحد  والهوائية بشكلمعدات التقييد الهيدروليكية   تعمليجب أن كما الواجب معالجتها. األبقار 

 وصيانة األدوات التنظيف المنتظم  وإن  .  الجسدية لمنع اإلصابات على الحيوان من الضغط  
 . وآمن للماشية صحيح   األدوات بشكل تشغيل ضروري لضمان  أمر  العاملة

 

 يجب أن تكون األجهزة الميكانيكية والكهربائية المستخدمة في المنشآت آمنة للماشية. 

الطفيليات الخارجية   في مكافحةالرش المستخدمة  طرقات و  التغطيسينبغي تصميم أحواض 
 والغرق. الجسدية   األضراروتشغيلها للتقليل من مخاطر االزدحام ومنع 

ومنع   اإلجهاد من  لتقليللالدخول إلى صالة الحلب( وتشغيلها كينبغي تصميم ساحات التجمع )
  . رج والعالجسدية اإلصابات 

الجسدية  من اإلجهاد واإلصابات  للحد ات المنحدرورصفة  يجب تصميم مناطق التحميل واأل
 . 7.4و. 7.3، 7.2الحيوانات، وفقا للفصول  مرافقيوضمان سالمة   ،للحيوانات 

 

منها  ، و  ت المرض معدال بها؛ لإلمساك  الحيوانات  استجابةلنتائج: المقاييس المبنية على ا
ات  اإلصابالسلوك، وخاصة تغير السلوك الحركي. معدل النفوق؛  ت خاصة العرج. معدال

 . النمو  ت معدالو  مظهر الجسمة؛ تغيرات الوزن وحالة الجسم. الجسدي

 خطط الطوارئ . و

الحيوان. وينبغي أن  براحة والمياه واألعالف إلى اإلضرار  الكهرباءقد يؤدي فشل أنظمة إمدادات 
تشمل هذه الخطط توفير أجهزة   وقد خطط طوارئ لتغطية فشل هذه النظم.  الحليب يكون لدى منتجي 

إنذار للكشف عن األعطال، والمولدات االحتياطية، ومعلومات االتصال لمقدمي الخدمات الرئيسيين،  
، والتخزين الكافي  شاحنات نقل المياهوالقدرة على تخزين المياه في المزرعة، والحصول على خدمات  

في حاالت الطوارئ وفقا للفصل  لحيوانات ا، وقتل التمون البديل باألعالفو المزارع،في لألعالف 
7.6 . 

ينبغي أن تكون التدابير الوقائية لحاالت الطوارئ قائمة على المدخالت وليس على أساس النتائج.  
اف المسؤولة.  اإلجالء وأن توثق وأن تبلغ إلى جميع األطر  عمليات وينبغي أن تشمل خطط الطوارئ  

 حتياطية بانتظام. كما يجب فحص أنظمة اإلنذار واألنظمة اال

 



 7.11.7المادة 

 
 ية الحيوانالتربية توصيات بشأن ممارسات إدارة 

 
  رعاية مستوى مقبول من  األهمية لتوفير بالغ  الجيدة أمراً التربية الحيوانية تعد ممارسات إدارة 

  من ذوي التجربة  ورعايتهابقار الحلوب األب العناية الحيوان. يجب أن يكون الموظفون العاملون في 
اإلمساك  صلة لتزويدهم بالمهارات العملية الالزمة والمعرفة بسلوك األبقار، والتدريبات ذات  تلقوا  أو  
يجب أن يكون  كما ، والصحة، واألمن الحيوي، واالحتياجات الفسيولوجية، والرعاية االجتماعية. بها

 . الحيوانات لضمان صحة ورفاهية الماشية رعاة هناك عدد كاف من 
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 وقاية من األمراض األمن البيولوجي وال أ.

 
مستوى  بما يتناسب مع أفضل استمراريتها وتنفيذها و البيولوجي خطط األمن ينبغي تصميم 

الحالية  المرضية    والمخاطر،  التحتيةوالموارد المتاحة والبنية    للقطيع الصحي    الوضع من    ممكن
 . اليابسة قانون وفقا للتوصيات ذات الصلة في في الالئحة المدرجة  واألمراض 

 

األمراض   لمسببات الرئيسية ينبغي أن تعالج خطط األمن البيولوجي السيطرة على المصادر 
 : وهي التالية هاومسارات انتشار 

 

  القطيع، منها حديثاً إلى الداخلالماشية، بما في ذلك 

  ،العجول القادمة من مصادر مختلفة 

 البرية، واآلفات، وانات الحيوانات األليفة األخرى، والحي 

 ةالصحي هم  الناس بما في ذلك ممارسات ، 

 ،المعدات واألدوات والمرافق 

  ،المركبات 

  ،الهواء 

 شةإمدادات المياه واألعالف والفر ، 

  الحيوانات النافقةالروث والنفايات والتخلص من ، 

  .السائل المنوي واألجنة 

 

؛ التغيرات في  إلنجاب . كفاءة االمبنية على النتائج: معدالت الحاالت المرضية والنفوق المقاييس
 حالة الصحية. التغيرات في إنتاج الحليب. الالوزن و



 
 الصحة الحيوانيةب العنايةب.  

قطيع  شؤون يتوجب على إدارة الصحة الحيوانية تحسين الصحة الجسدية والسلوكية ورعاية 
القطيع   في األمراض والظروف التي تؤثر  ومكافحة تشمل الوقاية والعالج هي . والبقر الحلوب 

 )وخاصة التهاب الضرع، العرج، واألمراض التناسلية والتمثيل الغذائي(. 

بالتشاور مع طبيب    وأن يوضع البرنامجية والعالج من األمراض  يجب اعتماد برنامج فعال للوقا
. وينبغي أن يشمل هذا البرنامج تسجيل بيانات اإلنتاج )مثل عدد  حيث تدعو الحاجة بيطري 

(،  إنتاج الحليب داخل وخارج القطيع، و ية إلى الحيوان  ةحركالاألبقار المرضعات، والوالدات، و
والعالج الطبي. وينبغي   ذبح وإبعاد حيوانات عن القطيع والوفيات، ومعدل  الحاالت المرضية و

للسجالت التي   ة المنتظمالمراجعة و راعي الحيوان؛قبل  منبالمستجدات على اطالع أن تبقى 
 . لمعالجتهاالمشكالت الصحية  نوع عن   في الكشف بسرعة تساعد اإلدارة 

(، ينبغي تنفيذ  االبر وتوزووالخارجية  والطفيلية )مثل الطفيليات الداخلية   مشكالت فيما يتعلق بال
ً والعالج   مكافحة برنامج للرصد وال  . للحاجة وفقا

الحيوانات مراقبة حالة األقدام   معالجي، وعلى  الحلوب مشكلة في األبقار  العرج  مثلييمكن أن 
 العرج والحفاظ على صحة القدم.  تالفيواتخاذ التدابير الالزمة ل 

مثل  )المعاناة المبكرة للمرض أو  اإلشارات الماشية أن يكونوا على بينة من  معالجييجب على 
  مختلفة تغير مظهر الحليب، وتغيرات السلوك الحركي(، وعالمات و  ، الدموعوالسعال، 

،  ديةحالة الجسالوالتغيرات في الوزن وإنتاج الحليب، وتدني ، استهالك العلف والماءانخفاض ك
 طبيعي. الغير  المظهروالتغيرات في السلوك أو 

 

من قبل   ةالمتكرر لكشوفات امن  المعاناة مزيدا أو للمرض بدرجة أكبر  ة المعرض األبقارتتطلب 
مرض أو أنهم غير قادرين   بوجود  الحيوانات  مرافقو اشتبه ما إذا و. الحيوانات برعاية المكلفين 

تلقوا  عليهم طلب المشورة من أولئك الذين  ترتب ي ف، المعاناةأسباب المرض أو  معالجة على 
وفقاً   خبرة، مثل األطباء البيطريين أو غيرهم من المستشارين المؤهلين ولديهم الو التدريب 
 للحاجة. 

يجب إجراء التحصينات وغيرها من عالجات الماشية من قبل األطباء البيطريين أو غيرهم من  
الحرص على  مع    مع اللجوء إلى استشارة األطباء البيطريين أو غيرهم من الخبراء،  الخبرة،أهل  

 الحلوب. البقر ب  العناية 

التعرف على األبقار المصابة باألمراض المزمنة    قادرون على الحيوانات    عالجو ميجب أن يكون  
ً أو    مع والتعامل على سبيل المثال  والعناية بها بالطريقة المناسبة، كالتعرف المصابة جسديا

ينبغي التماس  كما . وضعت عجولها حديثا وال سيما تلك التي  ،السيرالقادرة على  الماشية غير 
 المشورة البيطرية حسب االقتضاء. 

 



،  األحوالفي جميع  الماء  على حصول ال  السير بإمكانها يجب أن تكون األبقار غير القادرة على 
ينبغي توفير  كما االقتضاء.  عند بالعلف مرة واحدة على األقل يوميا وحلبها  ا وأن يتم تزويده

ما لم تكن هناك ضرورة   سوقهاوالحماية من الحيوانات المفترسة. وال ينبغي نقلها أو لها الظل 
ال تلجأ  القيام بهذه الحركات بعناية باستخدام الطرق التي  كما يجب مطلقة للعالج أو التشخيص. 

 . إصابتهابطريقة قد تؤدي إلى تفاقم  ا أو رفعه ات الحيوان جر إلى

،  يتم نقلها ألن الحيوانات مدى صالحية ختصين في تقييم الحيوانات ممرافقو يجب أن يكون 
 . 7.3كما هو موضح في الفصل  

في حال مرض الحيوان أو إصابته جسدياً، وفي حال فشل عالجه أو من غير المرجح شفاؤه  
رفض تناول الطعام أو الشراب(، يجب قتل  تالماشية التي ال تستطيع الوقوف دون مساعدة أو  ك)

 . 7.6بطريقة رحيمة في أقرب وقت ممكن وفقا للفصل الحيوان  

 أمكن.   إذا  السبب تحديد  والظل  وضعها في    ب يج  حسس الضوئيإذا كانت الحيوانات تعاني من الت 

، كفاءة اإلنجاب؛ السلوك االكتئابي؛ تغيير  المبنية على النتائج: معدالت المرض والنفوق  المقاييس 
 إنتاج الحليب. ي التغير ف. الشكل الخارجيالوزن و تغير ؛  مظهر الجسمالسلوك الحركي. 

 

 تفشي األمراض منع  خطط الطوارئ لج.  

 

بما  وذلك تفٍش مرضي ينبغي أن تشمل خطط الطوارئ إدارة المزرعة في مواجهة حدوث 

   . وفقاً للحالةيتفق مع البرامج الوطنية وتوصيات الخدمات البيطرية  

 التغذية.  2

تحدد إنتاج   العوامل التيومن أهم بشكل جيد.  لألبقار الحلوب الغذائية  الحاجات تم تحديد لقد 
وكفاءة   ات،فيتامين الودن اوالمع ات والبروتين من الطاقة  ة الغذائي الوجبات  محتوى النمو والحليب 
 والوضع الصحي للحيوان.   اإلنجاب،وكفاءة العلف، 

 
 لفسيولوجية. ا احتياجاتها  لتلبية المتوازن الغذاء من بالكمية والنوعية المناسبة يجب تزويد الماشية  

 
  لقاسية االمناخية    للظروف ، فإن التعرض على المدى القصير  الهواء الطلقحيثما تربى األبقار في  
،  كهذه  على التغذية التي تلبي احتياجاتها الفسيولوجية اليومية. وفي ظروف  ها قد يحول دون حصول

عدم تمديد فترة التغذية المخفضة، وأن يتم توفير   الحرص على مرافق الحيوانات يجب على 
 للخطر.  في حال تعرض الحيوانات إمدادات إضافية من الغذاء والماء 

المعرفة الكافية لتقييم الحالة الصحية ألبقارهم،  تكون لديهم يتوجب على مرافقي الحيوانات أن 
  الفسيولوجي الوضع لساللة ول مقبول وفقا ببلوغ حالتها الصحية حداً غير سمح يوينبغي أال 
 للحيوانات.  



رضية لتلبية احتياجات التغذية  يجب أن تكون المواد الغذائية ومكونات العلف ذات نوعية م  
. وينبغي، عند االقتضاء، اختبار العلف ومكونات العلف  الفساد وتخزينها للتقليل من التلوث و

  الحيواني العلف ينبغي مراقبة ما كلوجود مواد من شأنها أن تؤثر سلبا على صحة الحيوان. 
 . 6- 3وفقا للتوصيات الواردة في الفصل  باستمرار 

ازياد نسبة الحبوب في الوجبة   نسبياً مع يزداد خطر االضطرابات الهضمية في الماشية 
ينبغي إدخال الحبوب أو  كما   .رديئة  تخمر( م)العلف ال السالجالغذائية، أو إذا كانت نوعية  

والعشب   السالجأن تكون األعالف الليفية مستساغة مثل وببطء، إلى العلف  الجديدة  األغذية 
تحافظ  الهضم و تسهللتلبية متطلبات التمثيل الغذائي بطريقة  وفقاً للحاجة   وافرةمت و  ،والقش
 وظيفة الكرش العادية.   على

، وأنماط الطقس،  عمرهالماشية و كل رأس من يجب أن يتفهم مرافقو الحيوانات تأثير حجم 
االضطرابات الهضمية وعواقبها  ب وعالقتها ، المفاجئةلغذائي النظام وتغيرات  تركيبة الغذاء،و

اج الكبد،  ، وخر  النفخةشبه الحادة، الكرش  حموضة ،abomasumالمنفحة  انزياح السلبية )
عند الحاجة    األبقار استشارة أخصائي تغذية    مربي األبقار الحلوب يجب على  و (.  التهاب الحافر

 التغذية.  وبرامجالعلفية  تركيبة الوجبة بشأن  

فيما يتعلق بتوازن الطاقة،   خالل الشهر األخير من الحمل تغذية بال إيالء اهتمام خاص  يجب 
  ا وما بعدهالوالدة  من أجل التقليل إلى أدنى حد من أمراض وذلك والنخالة، والمغذيات الدقيقة، 

 الجسم.   بنية   ضعفو

غير أن تغذية    العجول. راحة والسائل )أو بديل الحليب( ضروري للنمو الصحي   ب يعتبر الحلي
أسابيع من العمر يحد من التطور   6-4السوائل الغذائية كمصدر وحيد للتغذية بعد بالعجول 

حصة يومية  على أسبوعين من العمر  بعد العجول  يحصليجب أن كما الفسيولوجي للكرش. 
تنمية الكرش والحد من  للمساعدة على ( العلف المركز) والمقبالت كافية من األعالف الليفية 

 . في الرضاعة طبيعيةالالسلوكيات غير 

      الزيادات  أو  الميكرويةدراية بالنقص المحتمل في المغذيات يجب أن يكون منتجو الحليب على 
الغذائية  ، وأن يستخدموا المكمالت  افي نظم اإلنتاج في المناطق الجغرافية لكل منه  أو النواقص 

 . للزوم امناسب عند  بشكل التركيب حسنة 

المياه المستساغة   من كافية  كميات ، إلى قبل الفطامتحتاج جميع األبقار، بما في ذلك العجول 
   . التي تلبي متطلباتها الفسيولوجية وخالية من الملوثات الخطرة على صحة الماشية 

معدل الوفيات؛ معدل اإلصابات المرضية؛ السلوك، وخاصة   المبنية على النتائج: المقاييس
(؛ التغيرات في الوزن وحالة الجسم. القدرة على اإلنجاب؛  العلف مكان لعراك )في الميل ل

 صدار األصوات.التغيرات في إنتاج الحليب؛ معدل النمو؛ إ
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عيش  بحسن حيث صلتها  االجتماعية منفي تربية األبقار يجب األخذ بعين االعتبار البيئة 

يلي: النشاط القتالي    ا تربية األبقار م، وال سيما في النظم السكنية. وبين مشكالت مزارع  الحيوان
أعمار  بأحجام واألبقار، وتغذية األبقار  الفتية ب   إناث العجولوخلط  لإلناث،  للذكور ودورة الشبق  



الكافية  المساحة وجود ، وعدم المجال المخصص لكل رأس، وخفض الزرائب في نفس  ةمختلف
 . ببعضها  ، وخلط الثيرانالحصول على ماء الشرب الالزموعدم   ،المعالفأمام 

 

فعلى .  مع بعضهااألبقار تفاعل مجموعات األبقار  مزارع تربيةيجب األخذ بعين االعتبار في 

على الحيوانات   المختلفة، والتركيزالتي تتكون ضمن القطعان    القيادةعامل المزرعة فهم تراتبية  

جداً، الصغيرة أو الكبيرة   ةأو المسنالقطيع كالمريضة منها أو الجريحة، والفتية  الخطرة على باقي  

ً تقفز على  الشرسة والتي الحجم في المجموعات المتشابهة، والحيوانات  . وعلى  بعضها دوما

عامل المزرعة أن يفهم مخاطر القتال الدائم بين الحيوانات وخاصة بعد خلط المجموعات 

  ببعضها.

تي تقفز كثيراً على في حال إخفاق الجهود يجب فصل رؤوس األبقار المتصارعة جداً أو ال

 بعضها عن باقي أفراد القطيع.

عن خلط مجموعات  الناجمةيجب على عمال المزرعة التنبه إلى مشكالت رعاية الحيوانات 

صغيرة إلى مجموعة  والقيام بإجراءات تحد من ذلك )كإدخال بقرات  متجانسة،حيوانية غير 

   احتياجات غذائية مختلفة(. جديدة، وخلط أبقار في مراحل إنتاجية مختلفة وذات 

 . بالجروح ذات قرون بسبب إمكانية التسبب لبعضها ايجب عدم خلط أبقار دون قرون مع غيره

؛ الجسدية والعطوب ، اإلصابات المقاييس المبنية على النتائج: السلوك وخاصة أوقات االستلقاء

مثالً(؛ معدالت العرج؛ تعديالت في إنتاج  )النظافة مظهر الجسمتغير الوزن والحالة الصحية؛ 

  .إصدار األصوات  معدالت النمو؛ والنفوق؛المرض  الحليب؛ معدالت 

 المساحات المخصصة لألبقار .    4

أجل راحتها والعيش مع  منالتربية يجب تأمين المساحات الالزمة لألبقار في جميع مزارع  

 بعضها. 

يمكن أن يتسبب لها بالجروح وضعف  التربية في مزارع ألبقار لالمساحات الكافية عدم توافر 

 اإلفادة من الغذاء، واإلضرار بالسلوك كالمشي واالستراحة واألكل والشرب. قلة النمو و

المزرعة مع األخذ بعين االعتبار ضرورة تأمين أماكن  تنظيم المساحات المعطاة ألبقاريجب 

يتسبب التجمع باإلضرار بسلوك األبقار والفترات لالستلقاء والوقوف وتناول العلف.  ويجب أال  

 المخصصة لالستلقاء. 

 ً كل حيوان، وأن يقف  ستلقيلجميع األبقار االستراحة من وقت آلخر وأن ي يجب أن يكون متاحا

ازدياد  يؤخريجب ترتيب المكان المخصص للحيوانات الناشئة بشكل ال  ويتحرك بحرية. كما

اتخاذ اإلجراء الالزم لتصحيحه كزيادة   طبيعي يجب الوزن. وفي حال ظهور أي سلوك غير 

المساحات المخصصة لالستلقاء والوقوف وتناول  دة النظر في  االمساحة المخصصة للحيوان وإع

 العلف.



لف المقدمة لها عي يجب أن تتناسب كثافة الحيوانات مع كميات الالمراع على في نظام التربية 

 وماء الشرب ونوعية المرعى.

االنطوائية؛ معدالت  الهجومية أوالسلوك الحيواني وخاصة النتائج:  المقاييس المبنية على

؛ تعديالت في إنتاج الحليب، مظهر الجسمالمرض والنفوق؛ تعديالت في النمو وحالة الجسم؛ 

 تأثير الطفيليات؛ معدالت النمو.
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 ينبغي حماية الماشية من الحيوانات المفترسة. 
 

(؛  ات الجسدية)اإلصاب  ات المرضيةالوفيات؛ معدل اإلصابمعدل : النتائج  المقاييس المبنية على
 . مظهر الجسمسلوك؛ ال
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عند اختيار  الحيوان وصحته، باإلضافة إلى إنتاجيته  رعاية ينبغي مراعاة االعتبارات المتعلقة ب
 معين.  يأو نظام إنتاج معين لموقع  حيواني  عرق ساللة أو 

 

الماشية،   عيشلمعايير المؤدية إلى تحسين با، ينبغي إيالء االهتمام الحيوانية التربيةفي برامج 
  الحليب الوراثية ألبقار  السالالت ينبغي تشجيع حفظ وتطوير كما ة. ي الصححالتها ذلك بما في 
االستجابة المستمرة  قلل منها. ومن أمثلة هذه المعايير ي حد من مشاكل رعاية الحيوان أو مما ي

 وحدود التحمل الحراري.   النظام الغذائي ومقاومة األمراض متطلبات ل

فيه  تظهر   الذيالنسل معينة لإلكثار من ساللة ضمن الحيوانات بعض رؤوس  ينبغي اختيار  
وطول العمر. وتشمل هذه    المناعةمن خالل تعزيز عيشه سمات مفيدة لصحة الحيوان و 
والخصوبة،   الوالدة،الوضع عند وسهولة   ،ذات العالقة باإلنتاجالمقاومة لألمراض المعدية  

 . الحيوان  ومزاج   القدرة على التنقل،و  ،الجسمكوين وت

  

معدالت المرض والنفوق؛ طول الحياة اإلنتاجية؛ السلوك ومظهر  المقاييس المبنية على النتائج:

الجسم؛ الكفاءة التناسلية؛ العرج وعالقة اإلنسان بالحيوان؛ معدل النمو؛ حالة الجسم خارج  

 الحدود المقبولة. 
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     للثور المعاناة  يجب أن يتم جمع السائل المنوي بواسطة شخص مدرب بطريقة ال تسبب األلم أو    



 . 4.6فقاً للفصل ذلك وأي حيوان آخر استخدم في عملية جمع السائل المنوي و 

ال  فني مدرب بطريقة شخص يجب القيام بعملية التلقيح االصطناعي وتشخيص الحمل بواسطة 
 ألم أو ضيق للحيوان.   تسبب أي  

 

  أي طريقة أخرى  أو( Epidural) تحت الجافيةالفقري  د بتخدير العموالجنين  يجب أن يتم نقل 
فقا  وذلك ومساعد بيطري طبيب بيطري أو  األفضل أن يكون نمدرب، مفني شخص من قبل 

   .4. والفصل 4.7ألحكام الفصل 

 . وكفاءة اإلنجاب  المرض معدالت  السلوك؛: المقاييس المبنية على النتائج 

 األب واألم إلنجاب العجول  اختيار .8

  ها وصول الفتية قبلإناث العجول  تلقيحيسبب عسر الوالدة إزعاجاً لألبقار الحلوب، وال ينبغي  
تأثير   لعجل األب عند الوالدة. ول  األم وصغيرها  احة إلى مرحلة النضج الكافي لضمان صحة ور

لة  ، وبالتالي يمكن أن يكون له تأثير كبير على سهوللعجل الجنين  حجم النهائيالشديد على  وراثي  
إما  اختيار العجل األب  العجل عند كما يجب األخذ بعين االعتبار نضج وحجم أنثى  . والدةال

   . أو التزاوج الطبيعي االصطناعي التلقيح وأ لزرع الجنين 

العجول الحوامل خالل فترة الحمل من أجل تحقيق وضع جسدي  إناث يجب العناية باألبقار و
المفرطة تزيد في مخاطر عسر الوالدة واالضطرابات األيضية  مناسب للحمل والوالدة. والسمنة  

 أثناء فترة الحمل المتأخرة أو بعد الوالدة. 

 

مساعدة الحيوانات   كما يجب . الوالدة اقترابها من عند الحوامل يجب مراقبة األبقار والعجول 
عسر  ظهور مختص في أقرب وقت ممكن بعد  عاملمن قبل  الوالدة أثناء التي تواجه صعوبة 

 . مختص   عندما يكون هناك حاجة لعملية قيصرية، يجب أن يقوم بها طبيب بيطريو . الوالدة

 

: معدالت المرض والنفوق للبقرة والعجل؛ كفاءة اإلنجاب وخاصة  المقاييس المبنية على النتائج 

 الصحية. الرحم، والحالة المشيمة والتهاب معدالت عسر الوالدة واحتباس 
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 دون التسبب يجب عدم تقديم أية مساعدة لتعجيل والدة العجول بل للتسهيل في حال عسر الوالدة 

 ال مبرر له أو إنهاك أو أية مشاكل طبية أخرى.    بألم



والتهوية  الحرارة    أن تتناسب يجب    عرضة النخفاض حرارة الجسم، لذلكالعجول حديثي الوالدة  
الناعمة والجافة   ة يمكن أن تساعد الفرشو احتياجات العجل حديث الوالدة.  مع الوالدة مكان  في

 أذى الهواء البارد. على منع   اإلضافية والحرارة 

 ً وسرعة  ، الكمية المستهلكة منهعلى حجم ونوعية  يعتمد تلقي الحصانة الكافية من اللبأ عموما
 . الوالدة بعد البدء بالرضاعة 

  24في غضون اللبأ تمتص الكميات الكافية من العجول أنها رعاية يجب أن يتأكد المكلفون ب
  رضع أكثر فائدة إذا    يكون اللبأ  والحصانة السلبية.    للحصول على   ساعة من الوالدة وبكمية كافية 

انتقال مرض ما من  عندما يكون هناك خطر والساعات الست األولى بعد الوالدة.  خاللالعجل 
 بقرة أخرى تتمتع بصحة جيدة. استخدام لبأ    الوليد، يجب األم إلى العجل 

 

، وبعد ذلك الوقت يجب أن يتم أي نقل  جفاف السرةال ينبغي نقل العجول المولودة حديثا حتى 
ً للمولود و  . 7.3للفصل   لمضمونفقا

 

 

 جسدية.  إصابة  ةأي األلم و هاونقلها بطريقة تقلل من معاناتها وتجنب اإلمساك بالعجول ينبغي 

 ومعدالت النفوق والمرض والنمو.  مظهر الجسم: النتائج المبنية على المقاييس 
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  الحلوب. قر بتربية الأنظمة مختلف في األم قرة الب بعن العجل  لفصلعدة تستخدم استراتيجيات 

فصل  الالوالدة( أو  بعد ساعة  48 خاللعادة ) األم عن  االنفصال المبكر األنظمة وتشمل هذه 
(.  إرضاع العجللفترة أطول حتى يمكن أن تستمر في  األم بقرةالمع  العجلتدريجي )ترك ال
ً لبقرة وعجلل مزعجة لفصل عملية او  . ها معا

 

من أجل أغراض هذا الفصل، الفطام يعني تغير النظام الغذائي القائم على الحليب إلى نظام  
، دون أن يتلقى العجل المفطوم أي حليب في غذائه. وينبغي أن يتم هذا  يتكون من األليافغذائي  

الفطام فقط بعد نمو الجهاز الهضمي للمجترات بما فيه الكفاية لتمكينها    وأن يبدأالتغيير تدريجيا،  
 من الحفاظ على النمو والصحة والعيش الطبيعي. 

وطرق الفطام لساللة طلب مشورة الخبراء في الوقت المناسب يجب على مربي أبقار الحليب 

 أبقارهم ونظام تربيتها. 



المقاييس المبنية على النتائج: معدالت المرض والنفوق، السلوك لدى فصل العجل عن األم  

معدل ؛ الحالة الصحيةوتغير الوزن ؛ مظهر الجسم)إصدار األصوات، نشاط األم والعجل(؛ 

 النمو. 
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الحراري، وينبغي إيالء اهتمام خاص بالحرارة المحيطة   لخطر اإلجهاد العجول الفتية معرضة 
  هاللحفاظ على الدفء ونمو تها)مثل توفير فرشات إضافية، وتوفير الغذاء لها أو حماي 

 . المناسب(
 

طر انتشار  ا خمن متقليل ال وتها الصغيرة جدا في مراقبة صح للعجول هم السكن الفردي ا قد يس
نفس العمر وحجم  ب مجموعات في  أن تعيش العجول الناشئة ولكن ينبغي بعد ذلك  بينها؛  المرض 

 جسم. ال

 

، يجب أن يكون لكل عجل مساحة  زرائب جماعيةبشكل فردي أو في العجول  تربية  ت سواء تم
 . ورؤية الحيوانات األخرى   حريةب جلدهوالعناية ب راحة والوقوف  الستالدوران وا يستطيع كافية ل 

حدوث   المناسبة لمنع التدابير ، واتخاذ ال ترضع بعضها  الصغيرة كيمراقبة العجول  يجب   
أجهزة  أو تعديل ممارسات التغذية، توفير  مراجعةذلك )على سبيل المثال، توفير أجهزة مص، 

 أخرى(. 

بما في ذلك العناصر النادرة في الغذاء،  النامية، يجب إيالء اهتمام خاص بتغذية عجول البقر 
أهداف التربية الحيوانية في  تحقيق  الساللة و   لتحسينجيدة، وتحقيق نمو مناسب  الصحة  اللضمان  
 . المزارع.

المقاييس المبنية على النتائج: معدالت المرض والنفوق، السلوك وخاصة رضاعة العجول  

تغير  ؛ الخارجي الجسم الجروح؛ مظهرمعطفه وسوء االستلقاء؛ لبعضها، سوء عناية الحيوان ب

 معدل النمو.  الصحية؛الوزن والحالة 
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المعاناة  األلم والتسبب بتفادي  ومراعاة هادئة ينبغي أن يتم الحلب، سواء باليد أو اآللة، بطريقة 

كما  نظافة الموظفين، ومعدات الضرع والحلب. ب . وينبغي إيالء اهتمام خاص لألبقار الحلوب 
 . حليب غير طبيعيللكشف المبكر عن وجود   حلب كل  عند فحص جميع األبقار   يجب 

  ات ، والمحافظة عليها بطريقة تقلل من إصاباآللية منهاينبغي استخدام آالت الحلب، وخاصة 
تعليمات تشغيلية تراعي  بها  وايرفق أن هذه المعدات  يمصنعيجب على . و الضرع الحلمات و

  الحيوان. سالمةقضايا 

 . وإمكانيات نظام التربيةمرحلة الرضاعة  يتناسب مع لحلب ل ي روتين يجب وضع نظام 



 

عملوا  يتزودهم بها إدارة المزرعة ل بانتظام المعلومات التي    يراجعواأن  على مرافقي الحيوانات 
 . توفير الرعاية المناسبة للحيوانات بموجبها من أجل  

على  كما يجب أن تعتاد البقرات   بها ألول مرة،لحيوانات التي يتم حلباإيالء عناية خاصة  يجب 
 . الحلب قبل الوالدةكان م

وبعد الحلب إلى مشاكل صحية وقلق راحة )العرج،   قبل الطويلة فترات االنتظار يمكن أن تؤدي 
الرضاعة   قليل أوقات انتظار(. كما يترتب على إدارة المزرعة تمثالً وقصر وقت تناول العلف 

 . إلى أدنى حد 

تغير   ؛السلوك عية الحليب(؛و )صحة الضرع ونالمقاييس المبنية على النتائج: معدالت المرض 

 )وجود جروح مثالً(.   مظهر الجسمإنتاج الحليب؛ 
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ورعاية الحيوان والسالمة    نظام التربية روتينية ألسباب تتعلق ب   في المزرعة عمليات ألبقار  ل  تجرى 
حد  تطريقة ب والمعاناة تلك الممارسات التي لديها القدرة على إحداث األلم ويجب إجراء البشرية. 
قدر اإلمكان  للحيوانات  للحيوان. وينبغي تنفيذ هذه اإلجراءات في سن مبكرة    أو معاناة من أي ألم  

ً تسكين ال أو استخدام التخدير أو   توصية أو إشراف الطبيب البيطري. ل  وفقا
 

: وقف اإلجراءات ومعالجة  ما يلي  الحيوان  عايةر مل خيارات تعزيز  فيما يتعلق بهذه اإلجراءات تش
تتطلب   ال التي إعفاء حيوانات اإلنجاب العملية من خالل استراتيجيات اإلدارة؛  إلجراءالحاجة 
 الحيوان.  احة ر يعزز جراحي بديل غير   بإجراء؛ أو استبدال اإلجراء الحالي ات كهذهإجراء

 

o القرون وإزالتها   انتزاع 
 

الحيوانات وإخفاء   جروحيتم عادة إنتزاع قرون األبقار المقرنة أو إزالتها من أجل الحد من 
السالمة البشرية والحد من األضرار التي تلحق بالمرافق وتسهيل النقل   حفظ و اإلصابة

 القرون.  إزالةاألبقار غير المقرنة خير من اختيار و.  مل مع الحيوانات االتعو

 

 تصبح أكبر سناً.   الحقاً عندماسن مبكرة، بدال من إزالتها  الماشية فيقرون إزالة يفضل 

 

 



وبواسطة    شخص مدرب برعم من قبل ال من أجل إزالة القرون ينصح بالكي الحراري عند 
األلم بعد العملية. وينبغي أن  الحد من بها من أجل   يالموص هي الطريقة و  ، معدات مناسبة

 . بالجمجمةبرعم القرن أن يلتصق   قبلمبكرة يتم ذلك في سن 

إلزالة القرون والوقت بشأن أفضل الطرق يجب استشارة طبيب بيطري أو مساعد بيطري  

المناسب للعملية ولنوع األبقار ونظام التربية. كما ينصح بشدة االستخدام الدائم للتخدير 

إجراء أية عملية النتزاع القرون   عند والمسكنات عند انتزاع القرون. كما يجب تقييد الحيوان 

 أو قطعها. 

 

السكين مع وضع لجذور بواسطة القرن من ا إنتزاعمنها:  نتزاع القرونهناك طرق أخرى ال

مرهم دوائي لكي براعم القرون. وحيث يستخدم معجون كيميائي يجب العمل على تالفي 

أماكن أخرى من العجل نفسه أو عجول أخرى. وال ينصح بهذه العملية  الكيميائية فيالحروق 

 لعجول يزيد عمرها على األسبوعين. 

وأن يكون  القائم بعملية إزالة القرون أن يكون مدرباً وأن يجري العملية بكفاءة،  يجب على
  التهاب ضاعفات التي قد تشمل النزيف المفرط أو قادراً على معرفة عالمات األلم والم

 الجيوب األنفية. 

 

ً  نشرها عند القاعدة أو نموها تتطلب قطعها بدأ بعد   القرون إزالة إن عملية  .الجمجمة من قريبا

. 

o تقصير الذيل 
 

ينصح به.    راحتها، وبالتالي فال وأ ال يؤدي تقصير الذيل إلى تحسين صحة أبقار الحليب 
 نظافة. محافظة على الللحيث توجد مشكلة الذيل  تقصير عن  ويعتبر تقليم شعر الذيل بديالً 

 

o األبقار  ترقيم 

يتم ذلك بوضع عالمة على األذن أو الحز والوشم ووضع عالمة تجارية أو جهاز راديو  
(RFID)  وجميعها طرق لتعريف األبقار الحلوب بشكل دائم. وينبغي اعتماد النهج األقل ،

مساحة أيا كان األسلوب الذي يتم اختياره )على سبيل المثال أقل عدد من العالمات لكل أذن  
 مات(. وينبغي أن يتم ذلك بسرعة وخبرة بالمعدات المناسبة. وأقل عدد من العال

 



حديد الجليدي أو الساخن حيثما توجد طرق بديلة )مثل  بال يجب عدم ترقيم األبقار بوشمها
الهوية اإللكترونية أو وشم األذن(. وعند استخدام وشم العالمة التجارية، يجب أن يكون القائم  

تخدمة وأن يكون قادراً على التعرف على عالمات  بالعملية خبيراً باإلجراءات المس
 المضاعفات السريرية. 

 

 . 4.1وفقاً للفصل يجب وضع أنظمة تعريفية  

السلوك غير   معدالت المرض )مضاعفات ما بعد الجراحة(؛: المقاييس المبنية على النتائج 

 .مظهر الجسمالطبيعي؛ إصدار األصوات؛ 
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المخاطر على صحة  مع مراعاة على فترات مناسبة لنظام اإلنتاج  أبقار الحليب يجب تفتيش 
يجب  و يجب فحص األبقار المرضعة مرة واحدة في اليوم على األقل.  كما  الماشية.  حسن عيش  و

على سبيل المثال العجول حديثة الوالدة، واألبقار  منها فحص بعض الحيوانات بشكل متكرر، 
وقت متأخر من الحمل، والعجول المفطومة حديثا، والماشية التي تعاني من اإلجهاد البيئي   في

 مؤلمة أو للعالج البيطري.  إلجراءات وتلك التي خضعت  

بواسطة  ها العالج الالزم في أقرب وقت ؤ عند العثور على أبقار مريضة أو جريحة يجب إعطا

عدم القدرة على توفير العالج المناسب يجب طلب المعالجين المختصين في المزرعة. وفي حال  

 الطبيب البيطري للقيام بذلك. 

بالتعامل  تقضي  في الحاالت التي . .5.7 توجد أيضا توصيات بشأن معالجة الماشية في الفصل 
ينبغي  فال الكهربائية(  س المناخي )على سبيل المثال  معاناة سبب األلم واليقد  مع الحيوانات بشكل 

ال  و بحرية. قادراً على التحرك  الحيوان يكون  أن تستخدم إال في الظروف القصوى، شريطة أن  
في المناطق الحساسة بما في ذلك منطقة الضرع والوجه والعينين واألنف أو    وخز األبقار ينبغي  

  البند أيضا راجع لعجول )ل المنخس الكهربائياستخدام عدم  ويجب . المنطقة الشرجية التناسلية
 (. .7.3.8المادة( من 3

يجب أن  كما بشكل صحيح.  ارعي الماشية يجب تدريبهفي مساعدة للاستخدام الكالب  في حال 
؛  ماشيةسبب الخوف والمضايقة لليالحيوانات على علم بأن وجود الكالب يمكن أن    رافقو يكون م
استخدام الكالب غير مناسب  وإن تحت السيطرة في جميع األوقات.  تظل الكالب يجب أن لذلك 

 حرية. بداخل  الوهي في  تبتعد   أنتستطيع   الت  االحيوانإذ أن ، للتربية في الحظائر

الماشية قابلة للتكيف مع المجاالت البصرية المختلفة. ومع ذلك، ينبغي تقليل تعرض الماشية  
إلى الحد األدنى حيثما أمكن لمنع اإلجهاد   اختالفات الضوء إلى حركة مفاجئة أو التغير في 

 والخوف. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_aw_slaughter.htm#chapitre_aw_slaughter
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_aw_land_transpt.htm#article_aw_land_transpt.8.


 الصعقة الكهربائية. الماشية باستخدامال يجب تجميد حركة 

؛ معدالت المرض والنفوق؛ النتائج: ردة الفعل على اإلمساك بالحيوانالمقاييس المبنية على 

 واألصوات. السلوك؛ الحركة غير الطبيعية 

وفقا  من ذوي الكفاءة ينبغي أن يكون جميع األشخاص المسؤولين عن األبقار الحلوب 
تربية الماشية، ومعالجة الحيوانات، وإجراءات الحلب،  دركوا أصوللمسؤولياتهم، وأن ي

تقنيات التناسل، والسلوك، واألمن الحيوي، وعالمات المرض، ومؤشرات سوء رعاية الحيوان  و
 . منها  تخفيفالالراحة وقلة وواأللم  مثل اإلجهاد  
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 يمكن اكتساب الكفاءات عن طريق التدريب الرسمي والتجارب العملية.

؛ معدالت المرض والنفوق؛ السلوك؛ التعامل معهالمقاييس المبنية على النتائج: رد الحيوان على 

 ؛ تغيرات في إنتاج الحليب. والصحة الجسديةالوزن  تغيرات  التناسلية؛الكفاءة 

 إدارة الكوارث   .16

الزالزل،  كينبغي وضع خطط للتقليل إلى أدنى حد من آثار الكوارث والتخفيف من حدتها ) 
الثلجية، واإلعصار(. ويمكن أن تشمل هذه   واصفوالحرائق، والجفاف، والفيضانات، والع

، والحفاظ على األعالف ومخازن المياه  المرتفعات  اللجوء إلىالخطط إجراءات اإلجالء، و
 عند الضرورة.   الرحيموالقتل   والتخفيف من عدد الحيوانات   ،للطوارئ

في أسرع وقت ممكن في أيام الجفاف يجب اتخاذ اإلجراءات المتعلقة بتربية حيوانات المزارع 

 بما فيها تخفيض عدد األبقار.

   .التربيةكجزء من إجراءات يجب اللجوء إلى القتل الرحيم لألبقار المريضة أو الجريحة 

 
 

من المادة   ج   1بند . وال6-11-7من المادة  7 البند يمكن أيضا الرجوع إلى خطط الطوارئ في 
7-11-7 . 
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كانت تحتاج إلى العالج وتقرير ما إذا  لألبقار المريضة والجريحة،يجب القيام بتشخيص سريع  

 السريع أو القتل الرحيم. 



 القتل نفسها.  وعملية   مايجب أن يقوم شخص مختص باتخاذ قرار القتل الرحيم لحيوان 

 عدة منها:  تجرى عملية القتل الرحيم ألسباب 

 

 الحركة؛ تعطلمهددة ب  الحركة أو  ضعيفة معطلةأبقار هزال شديد،  +

 للعالج.  وال تستجب ، األكل أو الشرب ترفض و  الوقوف، تستطيع   ال  معطلة الحركةماشية  +

 ؛ا العالجات معهلم تنجح  ألبقار  سريع  صحيتدهور  +

 ألم شديد ووهن، +

 كسر مركب مفتوح؛  +

 إصابة في العمود الفقري،  +

 مرض في الجهاز العصبي المركزي، +

 التهابات مشتركة متعددة في المفاصل مع فقدان وزن مزمن، +

 ، أو غير  مع اإلنهاكلديها خلل خلقي أو ، نفوقهاعجول مولودة قبل األوان من المرجح   +
 ،مرغوب فيها 

 .لكوارث اإدارة خطة كجزء من  +

مقبولة للقتل الرحيم للبقر الحلوب يرجى مراجعة الطرق ال تفاصيل على   االطالعمن أجل 

 .7.6الفصل 

 ________________________________________________________ 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_aw_killing.htm#chapitre_aw_killing

