القانون الصحـي لحيوانات اليابسة – 2019
الفصل 7.9

رعاية الحيوان وأنظمة إنتاج أبقار اللحم
Animal welfare and beef cattle productions systems
(تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين)
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المادة 7.9.1
تعريف
أنظمة إنتاج أبقار اللحـ هـي مميـأ أنظمـة التةبيـة التةار ـة إنتـاج األبقـار الهادفـة إلـ رةبيـة
واستيالد ورسمين األبقار المنتةة للحوم المعدة لالستهالك البشةي.

المادة 7.9.2
موضوعات البحث
عةض هذا الفصل الموضوعات المتعلقة بةعا ة الحيوان ضمن مشار أ رةبية األبقار للحومها منـذ
الوالدة حت إعدادها للذبح.

المادة 7.9.3
األنظمة التجارية إلنتاج أبقار اللحم تتضمن التالي:
 -1التربية المكثفة
هي التي رتبـأ أنظمـة الارا ـ المقفلـة والتـي رعتمـد ليـا علـ مـدمات اإنسـان لتـامين الحامـات
األساسية واليومية لألبقار العلف والماء والماوى.
 -2التربية الطليقة
سمح هذا النظام بتةول األبقار حيث كون لهـا حة ـة التنقـل مـارج الارا ـ
العلف (المةع ) والماء والماوى.

مـا رشـاء وامتيـار

 -3التربية نصف المكثفة
هي التي رتبأ أنظمة وسيطة للتةبية رةمأ في الوقت نفسه بشـكل مـا بـين التةبيـة المكوفـة والطليقـة
أورتغية مأ رقلبات الطقس أو الحالة الفيا ولومية لألبقار.
المادة 7.9.4

معايير أو مقاييس رعاية أبقار اللحم
رةركا المقا يس التالية عل الحيـوان نفسـه ،والتـي مكـن اسـتددامها مشرـةات لةعا ـة الحيـوان.
و ة أن تناس استددام هذه المشرةات وحدودها مأ مدتلف ظةوف رةبية أبقار اللح  .ما ة
النظة بنوع نظام التةبية نفسه.
 -1تصرف الحيوانات
مكن أن رشية بعض التصةفات الحيوانية إل ومود مشكلة في نظام مـاارع التةبيـة .فهنـاك مـوأل
ردني إستهالك العلف والتنفس السـة أ أو اللهـا (القابـل للقيـا)) ومظـاهة التصـةف الطبيعـي أو
العدواني أو انعدام النشاط أو بعض التصةفات غية الطبيعية.
 -2نسبة اإلصابات المرضية
رشـمل اإاــابات المةضــية ظهـور أعــةاض مةضــية أوالعــةج أوإاـابات مســد ة رلــي العمليــات
الةةاحية التي رتعدى الحـدود الموضـوعة لهـا ،وهـي مشرـةات مبارـةة أو غيـة مبارـةة لمسـتوى
العنا ة بكامل القطيأ .واألمة الهام هنا ضـةورة فهـ سـب انتشـار المـةض أو أعةاضـه مـن أمـل
الكشف عن المشكالت المحتملة في رعا ة الحيوان .وإن استددام القياسات عدد الـةوو) المصـابة
بالعةج وفة لنا معلومات إضافية.
فحص الةوث مفيد لتحد د سب نفوق األبقار .و مكن استددام األعةاض السـة ة ة وفحـص الةوـث
مشرة لألمـةاض واإاـابات الةسـد ة ومشـكالت أمـةى التـي مكـن أن رـش ة سـلبا فـي رعا ـة
الحيوان.
 -3عدد الحيوانات النافقة
مكن استددام معدالت النفوق مول معدالت اإاابات المةضية مشرةات مبارـةة وغيـة مبارـةة
لحسن رعا ة الحيوان .و مكن رقد ة نسبة النفوق في ل نظام لتةبية األبقار بتحليـل أسـباا النفـوق
ونسبته وفقا للامان والمكان .ما مكن إحصاء عدد الحيوانات النافقة وميـا أو رـهة ا أو سـنو ا أو
ربعا أله النشاطات المنفذة في ماارع التةبية مالل دورة إنتامية املة.
 -4تغيرالوزن والحالة الصحية للحيوانات
مكن اعتبار ز ادة الوزن ألبقار التسمين مشرةا للسالمة الصحية وحسن العنا ة بالحيوانات .ورتمول
عالمات العنا ة السيئة بالحيوانات سوء الحالة الصحية وفقدان الوزن.
 -5معدل الوالدات
مكن اعتبار نسبة الوالدات السليمة مشرةا لسالمة الحيوانات الصحية وحسـن رعا تهـا .أمـا نقـص
الوالدات فيشية إل ومود مشكالت في رعا ة الحيوانات من بينها:
 oغياا الدورة الناو ة أو عودرها بعد مدة طو لة.
 oردني معدالت الحمل.
 oاررفاع معدالت اإمهاض.

 oاررفاع نسبة عسة الوالدة.
 -6سجل مقاييس الجسم
مكن أن مول سةل مقا يس الةس لألبقار مشرةا للسالمة الصـحية للحيوانـات وحسـن العنا ـة بهـا
واإدارة الةيدة للمارعة .ومن مشرةات سةل مقـا يس الةسـ ألبقـار التةبيـة الدالـة علـ الةعا ـة
السيئة للحيوانات ما لي:
o
o
o
o

ومود حشةات مارمية عليها.
مظهـة غيــة طبيعــي للــون الةلــد ونعومتــه أو رلو ـه بكميــة بيــةة مــن األوســا أو البــةاز
أوالتةاا.
فقدان ماء الةس
الهاال.

 -7رد الحيوانات على طريقة سبل المعاملة
مكن أن تسب سوء معاملة الحيوانات بالدوف واإمهاد؛ والمشرةات هي التالية:
 oالسقوط أو الهةوا
 oنسبة السقوط أو الهةوا
 oنسبة إناالق أو سقوط الحيوانات
 oنسبة الحيوانات التي ر حوها بالمسا) الكهةبا ي
 oنسبة الحيوانات التي رصطدم بالسيامات أو البوابات
 oنسبة الحيوانات ذات اإاابات الةسد ة بسب سش معاملة العمال لها الكسور في القـةون
و سة القوا والتماقات
 oنسبة الحيوانات التي رصدر األاوات عند رقييدها.
 -8المضاعفات بسبب العمليات الجراحية وغيرها
ردضأ أبقار اللح لعمليات مةاحية وغية مةاحية لتحسبن إنتامها ورسهيل إدارة المارعـة لهـا
ورامين السالمة الصحية لإلنسان وحسن رعا ة الحيوانات .ولكن في حال عدم رنفيذ هذه التدابية
بالشكل المناس عتبة أن هناك سوء عنا ة بالحيوان .ومن المشرةات عل ذلك ما لي:
 oظهور التهاا أو رورم بعد العملية.
 oةقات الذباا في األنسةة
 oالنفوق.

المادة 7.9.5
توصيات
رحوي ل رواية ال حة بالنتا ج المةركاة عل القيا) الواردة في المادة  ،7.9.4هذا باإضافة إل
قياسات أمةى مكن اللةش إليها حيث ردعو الحامة.
 -1السالمة البيولومية والصحة الحيوانية

أ -السالمة الصحية والوقا ة من األمةاض
السالم ة الصحية رعني استددام عدد من التدابية للحفاظ عل وضأ احي محدد للقطيأ
ووقا ته من دمول أو انتشار مسببات األمةاض.
ة وضأ مطط مااة بالسالمة الصحية ورنفيذها لتتناس مأ الوضأ الصحي
المةغوا فيه للقطيأ بومود المداطة المةضية الحاضةة ،وارباع التوايات الواردة في
قانون حيوانات اليابسة فيما تعلق بةدول األمةاض الصادر عن منظمة الصحة الحيوانية.
ة أن كون الهدف من وضأ مطط السالمة البيولومية مكافحة المصادر الهامة النتشار
مسببات األمةاض ومسارارها وهي التالية:
•
•
•
•
•
•
•

االبقار
حيوانات أمةى
األرداص
المعدات المستددمة
اآلليات
مصادر مياه الشةا
األعالف

مشرةات قيا) النتا ج هي :معدالت اإاابات المةضية والنفوق وعدد الوالدات ،ورغيةات
الوزن والحالة الصحية.
ا -نظام العنا ة الصحية بالحيوانات
هو نظام التةبية المتبأ للحصول عل أفضل نتا ج احية ورصةف طبيعي وحسن عيش قطيأ
األبقار بكامله .و تضمن النظام الةعا ة الصحية والوقا ة من األمةاض وإعطاء العالمات
ومكافحة األمةاض والظةوف المحيطة بقطيأ التةبية مأ رسةيل لحاالت اإاابات المةضية
والةسد ة والنفوق والعالمات الطبية حيث ردعو الحامة.
ة اعتمـاد بةنـامج فعـال للوقا ـة مـن األمـةاض ومكافحتهـا ورـامين الظـةوف المناسـبة
للبةامج الموضوعة بواسطة طبي بيطةي مبية وفقا للحامة.
ي العنا ــة باألبقــار التنبــه لظهــور األعــةاض المةضــبة أو االمهــاد
ةــ علــ مســشول ا
االســتهالك المتــدني للعلــف والمــاء ورغيــة الــوزن واالعــتالل الصــحي ورغيــة التصــةف
الحيواني أو سةل مقا يس الةس غية الطبيعي للحيوانات.
رحتاج األبقار األ وة رعةضا لألمةاض أو االنهاك إل الما د من المةاقبة بواسـطة مةافقـي
الحيوانات .وإذا ان هشالء غية قادر ن عل معالةة المةض أو اإمهاد ،أو في حـال الشـك
بومود مةض فـي ال حـة األمـةاض ذات االبـالل اإلاامـي فيةـ علـيه استشـارة مبـةاء
مةةبين ومدربين االطباء البيطة ين أو مستشار ن من ذوي الكفاءة.
ة أن رت عمليات التحصين والعالج الطبي المعط لألبقار عن طة ق أرداص من ذوي
الدبةة في التعامـل مـأ الحيوانـات واستشـارة أطبـاء بيطـة ين أو غيـةه مـن الدبـةاء فـي
الموضوع.

ة أن تمتأ القا مون عل العنا ة بالحيوانات بالدبةة الالزمة والتعامـل مـأ األبقـار غيـة
المتنقلــة دامــل مــاارع التةبيــة .مــا حتــامون إل ـ الدبــةة فــي العنا ــة باألبقــار المصــابة
باألمةاض المامنة أو المتعةضة لإلاابات الةسد ة.
األبقار ضمن المارعة بحامة إل إمكانية الواول إل مصادر مياه الشـةا فـي ـل وقـت
وأن رحصل عل العلف التي رحتاج مةة واحدة وميا عل األقل .وال ةـ نقلهـا مـن مكـان
آلمة أو رغيية مكانها إال للعالج أو رشديص المةض .و ة أن رـت عمليـة االنتقـال بعنا ـة
مأ استددام وسا ل ال رتضمن وةة دفأ الحيوانات.
في حال ومود أبقار بحامة للعالج وغية قادرة عل الوقـوف دون مسـاعدة ورـةفض األ ـل
والماء ،ة إعـدامها بطة قـة رحيمـة وفقـا لمـا هـو وارد فـي الفصـل  7.5إذا ربـين أنـه ال
إمكانية للشفاء.
القياسـ ات المةركــاة عل ـ النتــا ج :معــدل االاــابات المةضــية والنفــوق والتوالــد وأرــكال
التصةف ومظهة الةس ورغيةات الوزن والحالة الصحية.

 -2البيئة المحيطة
أ -التقلبات الحةار ة
رغ قدرة األبقار عل التاقل مأ الفةوقات الحةار ـة الكبيـةة للبيئـة المحيطـة ومااـة فـي
حال ورود أبقار مشهلة للعيش في ظةوف متوقعة لها ،فإن رقلبات الطقس مكـن أن رتسـب
لألبقار باإمهاد بسب الحة أو البةد الشد د ن.
• اإمهاد الحةاري
توقــف اإمهــاد الحــةاري عل ـ مــدى التعــةض لتقلبــات الطقــس منهــا حــةارة الهــواء
والةطوبة النسبية وسةعة الة اح والعنااة المتعلقـة بـالحيوان إفةاد ـا ـالعةق والسـن
والوضأ الصحي والتمويل الغذا ي ولون الةلد و وافته.
توم علـ مةافقـي الحيوانـات التنبـه لمدـاطة االمهـاد الحـةاري الـذي رتعـةض لـه
األبقار .وإذا ان من المتوقأ أن ربلغ الظةوف الحةار ة هذه الدرمة فية عنـدها وقـف
أ ة نشاطات ومية رتطل نقل الحيوانات من مكان آلمة .وإذا ما بلغت مدـاطة االمهـاد
الحةاري أعل مستو ارها توم عل عمال المارعة وضأ مطة للطوارئ رهدف إلـ
روفية الظل والحصول عل مياه الشـةا الالزمـة وربة ـد الحيوانـات بةرـها بالمـ اء مـأ
امتةاق رعة الةلد.
مقــا يس النتــا ج :الســلوك الحيــواني و تضــمن اللهــا وســةعة التــنفس وعــدد االاــابات
المةضية والنفوق.
•

االمهاد بسب البةد

ة روفية الحما ـة الالزمـة للحيوانـات مـن ظـةوف الطقـس القاسـية عنـدما صـبح مـن
الممكن أن رتسب بمداطة مسيمة رنال من رعا ة المارية ،ومااة بالنسبة لحد وي الوالدة

والعةول الصغيةة وغيةها من الحيوانات المعةضـة للمدـاطة الصـحية .و مكـن اسـتبعاد
هذه المداطة بتامين الماوى الطبيعي أو المنشآت من انأ االنسان.
توم ـ عل ـ عمــال المارعــة أ ضــا رــامين حصــول االبقــار عل ـ العلــف ومــاء الشــةا
المناسبين مالل البةد القـار) .وعلـ العمـال مـالل مومـات البـةد القـار) وضـأ مطـة
طوارئ لتامين الملةا والعلف والماء المناس للمارية.
قيا) النتا ج :نسبة المةض والنفوق والسلوك الحيواني الوقفة غيـة الطبيعـي واالررعـا
والتةمأ.
ا -اإنارة
رحتاج األبقار الموضوعة دامل الارا المقفلة بغياا الضوء الطبيعي إلـ إنـارة إضـافية
مستمةة مأ دورة الحياة الطبيعية من أمل اـحة األبقـار وحسـن رعا تهـا ومسـاعدرها فـي
االستمةار بتصةفها الطبيعي والسماح بمعا نتها بالشكل المناس .
المقا يس المبنية عل النتا ج :السلوك الحيواني ومعدل االااابات المةضية والمظهة الدارمي.
ج -نوعية الهواء
رعتبة نوعية الهواء الةيد عنصةا هاما لصحة الماربة وحسـن عيشـها .وهـي رتـا ة بنوعيـة
الغازات المكونة للهواء والغبار والةةا ي  .ما رتا ة بكيفية إدارة المارعة ومااة بالنسـبة
لنظام التةبية المكوفة .ورتا ة رة يبة الهواء بكوافة الحيوانات بالنسبة للمساحة وحة األبقـار
ونوعية األرضية والفةرة وطة قة التدلص من النفا ات ورصمي األبنية ونظام التهو ة.
التهو ة المناسبة عنصةهام فعال لتبد د الحةارة دامل الارا ـ ومنـأ رـةا غـاز األمونيـا
 NH3وردفق الغازات إل دامل الارا المغلقـة .والهـواء الفاسـد وسـوء التهو ـة عنصـة
إزعاج للتنفس وسهولة انتشار األمةاض .وال ة أن تعدى منسوا األمونيا فـي األمـا ن
المغلقة 25ماء بالمليون.
مقـ ا يس النتــا ج :معــدل اإاـابات والنفـ وق والســلوك الحيـواني ورغيــةات الــوزن وســةل
مقا يس الةس .
د -الضةيج
رتاقل األبقار مأ مدتلف مستو ات الضةيج وأنواعه .غية أن رعةض األبقار بشكل مفـام
إلـ ضــةيج أ بــة حــت التقليــل منــه قــدر اإمكــان لتفــادي التــورة والدــوف لــدى األبقــار
ونتا ةهما الفةار الةماعي موال .باإضافة إل أن مةاوح التهو ة وآالت التغذ ة أو غيةها
من األدوات المستددمة في الدامل والدارج ة اـنعها ورة ياهـا ورشـغيلها واـ يانتها
بطة قة رسب أقل قدر من الضةيج.
مقا يس النتا ج :السلوك الحيواني والمةض والمظهة الدارمي.
هـ  -التغذ ة

االحتيامات الغذا ية ألبقار اللحـ معةوفـة رمامـا ومـن أهـ عنااـةها الطاقـة والبةورينـات
والمعادن والفيتامينات ،و لها رتحك بدرمة النمو وفعالية التغذ ـة وعـدد الـوالدات ورة يبـة
الةس .
ةـ رــامين ميــة مــن الغــذاء المتــوازن لســد الحامــات الفيا ولوميــة لألبقــار .وإذا انــت
الحيوانات رعيش في الهواء الطلق فإنهـا رتعـةض أحيانـا لفتـةة قصـيةة مـن المنـا القاسـي
ةعلها غية قادرة عل رامين حامارها الغذا يـة اليوميـة .وفـي ظـةوف هـذه بتومـ علـ
عمال المارعة رقصية فتةة التغذ ة القليلة واربـاع اسـتةاريةية التدفيـ ف مـن حـدرها وإقـالق
راحة األبقار.
توم عل عمـال المارعـة أن ركـون لـد ه معةفـة افيـة بمعـدالت نمـو المارـبة وعـدم
السماح بتدني هذه المعدالت وبلوغها أرقاما غية مقبولة .وفي حال عدم القـدرة علـ رـامين
ميات الغذاء الكافية ة رفادي التسب بالةوع لالبقار وبالتالي اللةوء إل الـذبح أو البيـأ
أو وضأ القطيأ في مكان آمة أو القتل الةحي .
ة أن ركون االعالف ومكونارها ذات نوعية مناسبة لحامارهـا الغذا يـة الطبيعيـة .و مكـن
اللةوء عند الحامة إل فحص العلـف ومكونارـه والتحـةي عـن ومـود عنااـة ضـارة فيـه
بصحة الحيوانات .إن االبقار التي رةب ضمن نطام االنتاج المكوـف رسـتهلك أغذ ـة رحـوي
نسبة عالية من الحبوا ( الـ ذرة والةـور) أو ذرى المكـانس والشـعية ومدلفـات الحبـوا
إلخ) ونسية أقل من العلف الدشن (التبن والقش والعلف المةفف وقشور الحبوا إلخ)  .وان
االعالف التي رحوي القليل من المـواد الدشـنة رـشدي إلـ نتـا ج غيـة طبييعيـة فـي حة ـة
اللسان األنبوبي في أبقار التسمين .وفي حال ازد اد نسبة الحبوا في العلف ةرفـأ مسـتوى
مطة االضطةابات الهضـمية .وهنـا ةـ أن ـتفه عمـال المارعـة المشـكالت الهضـمية
المتةربــة عل ـ حة ـ االبقاروســنها ورقلبــات الطقــس ورة يبــة العليقــة ورغيةارهــا المفامئــة
ورا يةها في االضطةابات الهضمية ونتا ةها (الحموضة واالنتفا ومـةاج الكبـد والتهـاا
الحافة) .و توم عل أاـحاا االبقـار استشـارة أحـد االمتصااـيين فـي رة يبـة العليقـة
وبةنامج التغذ ة.
ة أن تعةف منتةو لحوم االبقار عل حاالت النقص أو الا ـادة المحتملـة فـي العنااـة
الغذا يــة النــادرة فــي أنظمــة التةبيــة المكوفــة والمفتوحــة ــل فــي منطقتــه ،وأن ســتددموا
اإضافات العلفية واألعالف الموا بها حيث ردعو الحامة.
مميأ االبقار بحامة للحصول عل ماء الشةا المناسـ الـذي لبـي حامارهـا الفا ولوميـة
والدالي من الملو ات الدطةة عل احتها.
مقا يس النتا ج :معدالت المةض والنفوق والسلوك الحيواني والتغيةات في الوزن والوضأ
الصحي الطبيعي ونسبة الوالدات.
و -األرضية والفةرة وأما ن الةاحة والمساحات مارج الارا
رحتاج االبقار فـي مميـأ أنظمـة التةبيـة إلـ زرا ـ مة حـة وميـدة الصـةف الصـحي.
و حتاج مميأ أفةاد القطيأ إل المكان الالزم للتمدد عل األرضية من أمـل الةاحـة .مـا
مكن لألرضية ضمن نظام االنتاج المكوف أن كون لها رـا ية هـام علـ ارريـاح االبقـار.

وحيث رومد المساحات غية الصالحة الستةاحة الحيوانات الماء الاا د ورةا الابل فال
ة أن ركون هذه األما ن بعمق شدي إل مضا قة االبقاروال أن رشمل مميأ المساحات
المستددمة في المارعة لألبقار.
ة أن ركون أرضية الارا ذات انحدار اف لتصة ف المياه وإبعادهـا عـن المعـالف
وال رتةس بكمية بيةة في أرض الار بة .ما ة رنظيف الارا عند الحامـة وبعـد
ل دورة إنتامية حد أدن .
عند ومود االبقـار ضـمن سـقيفة أرضـها مضـلعة ،ةـ أن ركـون الفةـوات واالضـالع
بعةض ناس حوافةالمارية و منـأ الةـةوح والكـدمات .و ةـ فـي مميـأ األحـوال أن
كون لألبقار مكان للفةرة.
إذا انــت الفةرــة مــن القــش أو مالفــه ،ة ـ رنظيفهــا ورةريبهــا بشــكل ــشمن لالبقــار
مكانا مة حا لالستلقاء.
إذا انت أرضية الممةات معبـدة بالبـاطون فيةـ حفـة أماد ـد فيهـا بشـكل ناسـ سـية
االبقار عليها.
مقا يس النتا ج :معدل اإاابات المةضية ( العةج والقةوح) ،وسةل مقا يس الةس .
ز-

البيئة الحيوانية
ة أن رامذ إدارة مارعة األبقار بعين االعتبار البيئة المحيطة لعالقتها بحسـن عـيش
الحيوانات ومااة ضمن نظام التةبية المكوفة .والمشكالت البيئية هي التاليـة :العـةاك
والصعود علـ بعـض ،امـتالط البكـا ية بـالفحول ،وإطعـام االبقـار باحةـام وأعمـار
مدتلفة في نفس الار بة ،وافة عالية لعدد االبقـار ،مسـاحة غيـة افيـة عنـد المعـالف،
ورعوة الواول لمياه الشةا وملط الويةان ببعضها.
ة أن امذ نظام التةبية في مميأ ماارع األبقار بعين االعتبـار التـا ية االمتمـاعي
المتبادل بين االبقارضمن القطيأ الواحد .و ةـ علـ عامـل المارعـة أن فهـ نظـام
التةبيــة القياد ــة التــي رنشــا ضــمن القطعــان والتة يــا علــ الحيوانــات المعةضــة
للدطةالشد د العةول الصغيةة مدا والهةمة مدا ،واالبقار الصغيةة والكبيـةة الحةـ
ضمن المةموعة ،وظواهة التدو ف وز ادة نسبة التقارل بينها ومااة عند ملـط عـدة
مةموعات لألبقار ببعضها .والحيوانات التي رشكو من نشاط العةاك الاا د أو الة وا
ة نقلها إل مكان آمة.
ة عدم الدلط بـين الحيوانـات ذات القـةون والتـي دون قـةون لمنـأ األذى الةسـدي
بينها.

ح-

وافة الحيوانات في الار بة
رتسب وافة الحيوانات في الارا ما د من الةـةوح لهـا ورـدني نسـبة نموهـا ومـةدود
التغذ ة ،والسلوك الحيواني المشي واالستلقاء ورنـاول العلـف ورـةا الميـاه .لـذلك ةـ
معالةة مشكلة وافة الحيوانات في الارا بحيث ال حد ا تظاظ شدي إل رغية سلو ها
الطبيعي الذي تضمن قدررها عل االستلقاء بحة ة دون التس بـالةةوح ،والتنقـل بحة ـة

حول الارا والحصول عل العلف والماء .و ة معالةة مشكلة الكوافة الحيوانية بشـكل
ال ش ة في معدالت ز ادة الوزن المتوقأ ورقصية وقـت االسـتلقاء والةاحـة بسـ الكوافـة.
وفي حال ظهور سلوك غية طبيعي في الحيوانات ة المسارعة إل رقليل العـدد بالنسـبة
للمساحة المعطاة لها.
ة ضمن نظام االتةبية الحةة أن رتناس

ميات العلف المتوافةة مأ عدد الحيوانات.

مقا يس النتا ج :قيا) السلوك ومعدالت االحاالت المةضية والنفوق ورغية الوزن والوضأ
الصحي للحيوانات وقياسات الةس .
الحما ة من الحيوانات المفتةسة :ة حما ة االبقار قدر اإمكان من الحيوانات المفتةسة.
مقا يس النتا ج :معدل االاابات المةضية والنفوق ونسبة الةةوح ورغية السلوك والمظهة
الدارمي للحيوان.
 -3إدارة المارعة
أ -إنتداا العةوق الحيوانية (لتحسين النسل)
ة األمذ بعين االعتبار باإضافة إل األمور الصحية واالنتامية موضوع امتيار العةوق
أو االنواع الحيوانية لمـاارع مااـة أونظـام إنتـامي متطـور .وهنـاك ممارسـات مةربطـة
بالتحسين الورا ي التغذ ة الكافية المستمةة ومقاومة الطفيليات الدارمية ومةاعاة الفةوقات
الحةار ة.
مكن إمةاء انتداا ورا ي لبعض الحيوانات ضمن العةق الواحد لإل وار مـن الذر ـة التـي
رتمتأ بدصا ص رحفظ احة الحيوان وحسـن عيشـه .ومـن هـذه الصـفات غةا ـا األمومـة
وسهولة الوالدة ووزن المواليد و ميات الحلي المنتةة ورناسـ الصـفات الةسـد ة وطبـا أ
الحيوان.
قيا) النتا ج :معدل االاـابات المةضـية والنفـوق والسـلوك وسـةل مقـا يس الةسـ ونسـبة
الوالدات.
ا -إدارة الوالدات
مكن أن شكل عسة الوالدة مطةا عل أبقار اللح  .وال ة أن رحمل البكا ية قبل فتةة
البلول الكافي لضمان السالمة الصحية والةاحـة لـ ألم ومولودهـا عنـد الـوالدة .واألا لـه
أ بة التا ية عل الحة النها ي للعةول المولودة منـه وبالتـالي رـا ية بيـة علـ رسـهيل
عملية الوالدة .لذلك ة انتداا الويةان اآلباء بحيث تناس مأ البلول الةنسي لإلنـا
وحةمها .لذلك ال ة زرع األمنة في البكا ية وإنـا األبقـار أو رلقيحهـا إاـطناعيا أو
بالتااوج الطبيعي بشكل نتهي با ادة المداطة التي رسي إل األم والعةل الوليد.
.

ة ا لعنا ة باالبقاراالنإ والبكا ية أ ناء الحمل حت ال رصبح رد دة السمنة أو الهاال.
والوزن الاا د ا د في مداطة عسة الوالدة .وفي حاالت ز ادة الوزن أو نقصـانه رـاداد
مداطة اضطةابات التمويل الغذا ي مالل فتةة الحمل المتقدمة أو بعد الوضأ.

ة قدر المستطاع مةاقبة األبقار الحوامل والبكا ية عند اقتةاا فتةة الوضأ عند روقأ
عسة الوالدة .ما ة مساعدة األبقار الحوامل عند الوضأ بتكليف عامل ذي فاءة فـي
أسةع وقت لي التعةف عل األبقار المذ ورة.
مقا يس النتا ج:
معدل عدد الحاالت المةضية (عند عسة الوالدة) والنفوق (لألبقـار والعةـول الصـغيةة)
ومعدل الوالدات.
ج -اللبا
ا تساا المناعة الكافية بواسطة اللبا عند مواليد العةول توقف عل حة و مية اللبا
عند الةضاعة ومت و يف حصل العةل الصغية عل اللبا بعد الوالدة.
تومـ علـ عمــال المارعــة المــةافقين للحيوانــات قــدر المســتطاع التا ــد مــن حصــول
العةول الةضأ عل مية افية من اللبا مالل ال  24ساعة التالية للوالدة.
مقا يس النتا ج :معدالت المةض والنفوق ورغية الوزن.
د -الفطام
نعني بالفطـام فـي هـذا الفصـل انتقـال العةـل الصـغية مـن نظـام الةضـاعة إلـ نظـام التغذ ـة
باأللياف .وفي نظام التةبية المكوفة مكن أن شكل الفطام ادمة في حياة العةل الصغية.
ة فطام العةول فقط عندما بلغ مهازها الهضمي درمة النمو المطلوبة للمةتـةات مـن أمـل
االستمةار في ا تساا الوزن والشعور بالعيش الطبيعي.
هناك عدة طةق لفطام عةول اللح ضمن نظ التةبية ،منها فصل العةل المفـام عـن أمـه أو
وضعه وراء سياج فاال ووضأ أدوات في أنف العةل الةضيأ لمنعه من الةضاعة.
رحتاج العةول عند الفطام المفام ورعةضها لضغوطات إضافية النقل موال إل عنا ة مااـة
ألن ذلك عةضها للمةض بشكل أ بة.
مكن عنـد الحامـة لةـوء مةبـي االبقـار الستشـارة امتصااـي بشـان الوقـت المناسـ لفطـام
العةول والطة قة التي رصلح لمدتلف عةوق االبقار ونظ التةبية.
مقا يس النتا ج :نسبة اإاابات المةضية والنفوق ونوع السلوك وسةل مقا يس الةسـ لألبقـار
ورغية الوزن وسةل قياسات الةس .
هـ  -العمليات المشلمة لألبقار في مارعة التةبية
رعتبة الممارسات المشلمة (الدصي ،انتااع القةون) التـي مكـن أن رسـب اآلالم للعةـول أمـة
ومي من أمل ز ادة االنتاج والسالمة الصحية ورعا ة الحيوان وسالمة اإنسان .و ة إمةاء
هذه األعمال بشكل دفف من أي أل أو ضغوطات عل الحيوان .و ة التفكية في رطبيق هذه

الممارسات في أاغة سن مبكة أو باستددام التدد ة أو ما الت األل بتوميهات ورحـت رقابـة
طبي بيطةي مدتص.
هنــاك ميــارات مســتقبلية مكــن أن را ــد فــي حســن رعا ــة الحيــوان وهــي التاليــة :وقــف هــذه
الممارسات ودراسة الحامة إل إمةاء العمليات بطـةق مدروسـة؛ رةبيـة أبقـار ال رحتـاج لهـذه
اإمةاءات أو استبدالها بطةق أمةى غية الةةاحة أ بتت مدواها في رحسين عيش الحيوانات.
من األمولة عل هذه الممارسات :عملية الدصي وناع القةون واستئصال المبيضات ورقصية
الذن ورةقي األبقار.
•

الدصي

رت عملية مصي عةول اللح في العد د من نظ التةبية للتقليل مـن اعتـداء الحيوانـات
عل بعضها ورفأ مستوى سالمة االنسان ورالفي حاالت الحمـل غيـة المةغـوا فيهـا
ضمن القطيأ ولا ادة االنتاج.
حيوما قوم المنتةون بعملية مصي عةول اللح توم عليه استشارة طبي بيطـةي
العتماد أفضل الطةق وفي أوقارها المناسبة لنوع االبقار ونظام التةبية المتبأ.
رتضمن طةق مصي عةول اللح االستئصال الةةاحي للدصي وطةق قطأ الدم عنها
وطة قة سحق الحبل المنوي.
ة مصي العةول قبل بلوغها الوال ة أرهة من العمة قدر االمكان أو في أقةا وقت
ممكن بعدها بطة قة رسب أقل قدر ممكن من األل أو العذاا.
توم عل المنتةين استشارة أطباء بيطة ين فيما تعلق بإمكانية أو اـواا اسـتددام
ما الت األل أو التدد ة لعملية مصي عةول اللح ومااة في الحيوانات األ بة سنا.
توم ـ أن كــون القــا مون بعمليــة مصــي عةــول اللح ـ مــن ذوي الديــةة والكفــاءة
المطلوبة للعملية وقدرة التعةف عل حاالت المضاعفات بعد العملية.
• إزالة القةون أو ناعها
ةةي عادة ناع القةون لعةول اللحـ للتقليـل مـن االاـابات بـالةةوح ورشـوه الةلـد
وضمان سالمة االنسان بشكل أقوى واإقالل من االضةار النازلـة بالمنشـآت ورسـهيل
عملية نقل الحيوانات والتعامل معها.
فضل امتيار األبقار دون قةون عل ناعها.
توم عل المنتةين عند ومود ضةورة لناع القةون مةامعـة مستشـار ن بيطـة ين
بشان الطة قة والوقت المفضل والمناس لنوع االبقار ونظام رةبيتهـا .و تومـ حيـث
أمكن ناع قةون االبقار في طور نموها األول أو عنـد رـوافة الظـةوف المناسـبة وفـي
أول فةاة .و عود ذلك إل أن العملية رتضمن أقل أذى لالنسةة عنـدما ركـون القـةون
في المةحلة األول لنموها حيث ليس لها في هذه المةحلة أي ارصـال بالهيكـل العظمـي
للحيوان.

رتضمن عملية ناع القةون من بةاعمها في هذه المةحلة قطأ مـذور القـةون بواسـطة
سكين حاد أو الكي الحةاري لبةاع القةون بوضأ معةون يماوي عليها.
لدى بدء مةحلة نمـو القـةون ةـةي ناعهـا بـالقطأ أو اسـتددام المنشـار لقطعهـا مـن
قاعدرها القة بة من الهيكل العطمي.
توم عل المنتةين طل مشورة األطباء البيطة ين بشان ومود وروافة مـواد إزالـة
األل أو التدد ة لناع قةون عةول الذبح ومااة في الحيوانات األ بـة سـنا والقـةون
األ وة نموا.
ة أن كون منفذو عملية ناع القةون مدربين ولـد ه الكفـاءة الالزمـة إمـةاء هـذه
العملية والتعةف عل المضاعفات التالية للعملية.
• استئصال المبيضات
من الضةوري في بعـض االحيـان استئصـال المبيضـات مـن أمـل منـأ الحمـل غيـة
المةغوا فيه ضمن نظام التةبية المكوف .و ة أن قـوم بعمليـة االستئصـال طبيـ
بيطةي أو مبةاء مدربون بشكل ممتاز .و ة أن لةا أاحاا مـاارع التةبيـة إلـ
استشارة أطباء بيطة ين فيما تعلق بتوافة واواا اسـتددام المـواد الما لـة لأللـ أو
التدد ة في استئصال مبيضـات بكـا ية أبقـار اللحـ  .و ةـ التشـةيأ علـ اسـتددام
المواد المذ ورة.
• بتة الذن
ت اللةـوء إلـ بتـة ذنـ أبقـار اللحـ لمنـأ حـدو رنكـةز طـةف الـذن عنـد رقييـد
الحيوانات .ورشية االبحا إل أن روفية الما د من المساحة للحيوان الواحد والفةرـة
المة حة طة قة ممتازة لمنأ رنكةز طةف الذن  .لذلك ال ننصح مةبي الموارـي ببتـة
ذن أبقار اللح .
• إعطاء هو ة ألبقار اللح
عتبة رةقي األذن و لمها ،والورـ والوسـ الةليـدي وأمهـاة التـةقي الةاد و ـة لهـا
طةق مةغوا فيها للتةقي الدا ألبقار اللح من حيث رامين العيش الطبيعي للحيوان.
وربما احتاج األمة في بعض الحاالت إل الور بالحد د الحـامي أو حيـث ركـون هـذه
الطة قة الوحيـدة الممكنـة للتعة ـف الـدا ألبقـار اللحـ  .و ةـ إرمـام عمليـة الوسـ
بسةعة ومبةة عالية واستددام األدوات المناسبة .وأميةا ة أن وضأ نظام إعطاء
الهو ة وفقا لما هو وارد في الفصل 1.4
مقا يس النتـا ج :معـدل حـاالت المضـاعفات بعـد العمليـة واالاـابات المةضـ ية والسـلوك
الحيواني وسـةل مقـا يس الةسـ ورغيـة الـوزن واالحصـاءات المسـةلة للوضـأ الصـحي
للحيوانات.
و -التعامل مأ الحيوانات ومعا نتها

ة القيام بـالتفتيش الصـحي للحيوانـات بفتـةات مناسـبة لنظـام االنتـاج والمدـاطة الصـحية
ورامبن حسن الةعا ة للحيوانات .و ة ضمن نظام التةبية المكوفة رفتيش االبقار مـةة واحـدة
عل االقل وميا.
ة أن رحظ بعض الحيوانات بوريةة أ بة للتفتيش ما لي :مواليد العةول واألبقار اإنـا
بنها ة الحمل والعةول بعد الفطام مبارةة واألبقار المتعةضة للضغط البيئـي والتـي رعةضـت
آلالم الممارسات السيئة في التةبية أو العمليات الةةاحية.
توم عل عمال الماارع أن كونوا قادر ن عل ا تشاف العالمـات السـة ة ة فـي الصـحة
والمةض والحالة الطبيعية ألبقار اللح  .و ة أن كون العمال بعدد اف للتمكن من ضـمان
الحالة الصحية للحيوانات وحسن عيشها.
عند التعةف عل أبقار مة ضة أو رشكو من إاابات مسد ة ة إعطاوها العالج الالزم في
أقةا وقت بواسطة عمال مدربين من ذوي الكفاءة .وفي حـال عـدم رمكـن العمـال مـن رـوفية
العالج الالزم لألبقار ة طل ذلك من أحد األطباء البييطة ين.
إذا ربين أن الحالة الصحية ألحد الحيوانات في ردهور مستمة وعدم روقأ رـفا ه ةـ إعدامـه
في أقةا وقت .ما مكن االطالع عل طةق القتل الةحي ألبقار الذبح بمةامعة المادة 7.6.5
من ود اليابسة .و مكن أ ضا االطالع علـ التواـيات الدااـة بةعا ـة األبقـار فـي الفصـل
5.7.
في حال ومود أبقار لح في ماارع التةبية الواسعة ة نقلها وبسةعة وهدوء مناسبين ألبطا
حيوان في القطيأ ،ما ة األمذ بعين االعتبار رقلبات الطقس وعدم رعةضها للحة الشد د أو
البةد القار) .وفي مميأ األحوال ال ة التسب بإنها ها .وفي الحاالت التي عتقد أن رةميـأ
الحيوانات ومعاملتها مكن أن تسببا بالضغط عليها ة العمل عل امتصارعدد اإمـةاءات
المطبقة عليها وممعها بعملية واحدة .ومن أمل معاملـة الحيوانـات بطة قـة ماليـة مـن القسـوة
ة وضأ بةنامج للقيام بالعمليات الالزمة وفقا لةدول زمني لتالفي سوء المعاملة اإضـافية
النارةة عن رعدد اإمةاءات العملية.
مكن االستعانة بالكالا المدربة للمساعدة في رةبية االبقار ضمن القطيأ .واالبقار رملك القدرة
عل التكيف مأ رغية الضـوء ،لكـن لـدى رعةضـها للضـوء المفـام أو المتغيـة باسـتمةار أو
الدافت أوالقوي مدا ة التقليل منه لتالفي إزعاج الحيوانات وإمافتها.
ال ة اللةوء إل رقييد الحيوانات بالكهةباء.
مقــا يس النتــا ج :ردة فعــل الحيوانــات عل ـ االمــةاءات المطبقــة ومعــدل الحــاالت المةضــية
والنفوق والسلوك وعدد الوالدات ورغية الوزن وسةل مقا يس الةس .
ز -ردر

العمال

ة أن تمأ مميأ عمال ماارع رةبية االبقار بالكفاءة الالزمة وفقا للمسشوليات المعطاة له
وفه أاول التةبيـة والسـلوك الحيـواني ومبـادئ السـالمة البيولوميـة واألعـةاض المةضـية
المتنوعة ومشرةات سوء معاملـة الحيوانـات الضـغط عليهـا وإ المهـا وإزعامهـا وضـةورة
رسهيل معيشتها.
مكن حصول العمال عل الدبةة الالزمة له بواسطة التدر

الةسمي أو الددمة العملية.

مقا يس النتا ج :رد الحيوانـات علـ االمـةاءات المتبعـة ومعـدل المـةض والنفـوق والسـلوك
الحيواني ومعدل الوالدات ورغية الوزن وسةل مقا يس الةس .
ج -مطط الطوارئ
عندما كون من الممكن أن تسب انقطاع التيار الكهةبا ي وعدم روافةالماء أوالعلف باإسـاءة
إل معيشة الحيوانات توم عل المةبين اعتماد مطط للطوارئ لمعامة المشكلة .و مكن أن
رتضمن هذه الدطط رامين أمهاة لإلنذار ال تشاف أما ن الدلل ،ومولدات هةبا ية احتياطية،
وإمكانية استدعاء رة ات للصيانة والقدرة عل ردا ن المياه الالزمة وراو د المارعة بالمياه
المنقولة بالصهار ج ،وإمكانية ردا ن االعالف ضمن المارعة وومود مصدر بد ل لألعالف.
ة وضأ الدطط الالزمـة للتقليـل مـن آ ـار الكـوار الطبيعيـة أوردفيفهـا ومعالةـة مشـكلة
رقلبات الطقس الةدئ وما سـببه مـن إنهـاك لإلبقـار أو الةفـاف أو العوااـف الولةيـة العنيفـة
والطوفان .و ة أن كون القتل الةحي للحيوانات المصابة بالةةوح أو المة ضـة مـاءا مـن
مطة الطوارئ .وفـي أوقـات الةفـاف ةـ أمـذ القـةارات الالزمـة بسـةعة وأن ـت اللةـوء
بواســطتها إل ـ امتصــار عــدد الحيوانــات .مــا ة ـ أن رتضــمن مطــط الطــوارئ رنظيمــا
لإلمةاءات الوام ارداذها في المارعة في حال ظهور رفش مةضي طارئ بما تمارـ مـأ
البةامج الوطنية والتوايات الصادرة عن السلطات البيطة ة المناسبة للحالة.
ط -امتيار مكان المارعة وبناوها والمعدات الالزمة
ة امتيار مكان مغةافي مناس إنشاء مارعة ألبقـار اللحـ للحما ـة الصـحية وحسـن
رعا ة الحيوانات وإنتاميتها.
ة إنشاء مـاارع أبقـار اللةـ واـيانتها وحسـن إدارة أعمالهـا للتقليـل مـن المضـا قات
التي رتعةض لها االبقار.
ة استددام المعدات الالزمة للتعامل مأ أبقار اللح ورقييـدها بطة قـة رقلـل مـن فـةص
االاابات الةسد ة واألل والضغط عليها.
ة روفية المساحات الالزمة لماارع رةبية االبقـار المكوفـة أو الحـةة مـن أمـل راحتهـا
وعيشها الطبيعي ضمن القطيأ.
ة أن ركون المعالف في مـاارع التةبيـة المكوفـة واسـعة وفقـا للحامـة للسـماح لالبقـار
بالواول بسهولة إل العلف ،وأن ركون المعالف نظيفة ومالية من العلـف الفاسـد والعفـن
أو النتن أو الموض أو الكة ه المذاق .ما ة السماح لألبقـار بشـةا المـاء فـي مميـأ
االوقات.
ة رامين الصةف الةيد ألرضيات المنشآت في المارعة عامة؛ أما الارا والـدروا
الضيقة والمنحدرات فية رامين أما ن إمساك لألبقار لمنأ رعةضها لإلاابات الةسد ة .
ة أن ركون الممةات والمنحدرات والارا
التسب لالبقار بالةةوح.

مالية من األطةاف الحادة والنتوءات لمنأ

ة رصمي الممةات والبوابات بحيث رمنأ ردافأ االبقار أ نـاء السـية ،مـا ةـ رةنـ
سـلوك الــدروا المنالقـة مكــن اسـتددام الدةســانة ذات األماد ـد والقطــأ المعدنيــة ذات
األطــةاف المدببــة وأغطيــة األرضــية المطاطيــة أو الةمــل الســميك للتقليــل مــن االنــاالق
والسقوط .أما المعاملة الهاد ة للحيوانات عنصة أساسـي فـي منـأ اناالقهـا .وعنـد رشـغيل
البوابات والمصا د ة التقليل من الضةيج القوي الذي سب األل لالبقار.
ة أن رتناس معدات حصة االبقار ذات التشـغيل بالضـغط المـا ي أو الهـوا ي أو باليـد
وفقا للحالة بما توافق مأ حة االبقار المـةاد روبيتهـا .وأن المعـدات التـي رعمـل بالضـغط
الما ي أو الهوا ي ة ان ركون محددة السةعة لمنأ إاابة الحيوانات بـالةةوح .و ةـ
القيام بتنظيف القطأ الشغالة منها وايانتها شةط أساسي لتشغيل المعدات بشكل مناسـ
ساه في رامين سالمة االبقار.
ة أن رساه المعـدات الميكانيكيـة والكهةبا يـة المسـتددمة ضـمن الارا ـ فـي رـامين
سالمة االبقار.
رستعمل في بعض االوقات المغاطس للقضاء علـ الحشـةات الدارميـة فـي أبقـار اللحـ .
و ةـ فــي حــال اســتددامها وضــأ رصــميمها ورشــغيلها بشــكل قلــل مــن فــةص ازدحــام
الحيوانات والحشول دون التسب لها بالةةوح أو الغةق.
ة احتساا عدد االبقار في المارعة وفقا لما هو وارد في الفصول  7.3, 7.2و.7.4
مقا يس النتا ج :قيا) استةابة االبقار لمةافقيها ومعدالت المةض والنفوق والسلوك وربـدل
الوزن والحالة الصحية وسةل مقا يس الةس والعةاج.
ي -القتل الةحي
في حال ومود أبقار مة ضة أو مصابة مسد ا ة إمةاء رشديص سة أ ولها ورقة ـة مـا إذا
ان من الضةوري إعدام الحيوانات بالطة قة الةحيمة أو االستمةار في عالمها.
ة أن قوم ردص مدرا بارداذ قةار االعدام الةحي للحيوان وطة قة التنفيذ.
االسباا المومبة لالعدام الةحي للحيوانات:
•

الهاال القوي واالبقار الضعيفة غية القادرة عل التنقل أو المهددة باالنهيار.

•

االبقار غية القادرة عل التنقل والتي الرستطيأ الوقـوف ورـةفض اال ـل والشـةا
وال نفأ معها العالج.

•

التدهور الصحي السة أ بعد عالج غية مةد.

•

األل الشد د واإنهاك.

•

االاابة بكسة مفتوح مة

.

•

إاابة في العمود الفقةي.

•

مةض عصبي دماغي.

•

االاابة بعدة أمةاض مأ مسارة طو لة االمد في الوزن.

مكن مةامعة طةق االعدام الةحي ألبقار اللح في المادة .7.6.5
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