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اتحاد منتجى األلبان
إن العالـم املتقـدم من حولنا قد خطا خطوات واسـعة ىف قطاع إنتاج األلبان ،هذه السـلعة املهمـة لصحة املواطن والتى
تعد سـلعة إستراتيجية هامة تمس األمن القومى وهى أرخص وحدة بروتني حيوانى يمكن توفريها للمواطن ،ومازال
ىف مصر حتى اآلن ال توجد خطة أو إستراتيجية واضحة إلنتـاج األلبان ومازال اإلنتاج الريفى غري املطابق للمواصفات
والجودة العاملية هو املسـيطر بنسـبة اكثر من% 80 ىف سـوق األلبان مما يؤدى إىل تفاقم األمراض وخاصة الكبد والكىل
واإلستهانة بالصحة العامة للمواطن.
إن إنشـاء اتحـاد منتجـى األلبـان هو األمل الوحيـد لتنمية وتطوير وتنظيـم قطاع منتجى األلبان ىف مصر ويرعى هذا
اإلستثمار القومى الهام ويعمل عىل إيجاد حلول ملشاكله ويساهم ىف دخول استثمارات ضخمة إىل سوق األلبان املرصى.
إن رضورة رسعـة البـت ىف إصـدار مرشوع القانون الخاص بإنشـاء االتحـاد العام ملنتجى األلبـان ىف مرص يعد املطلب
األسـاىس والهـدف القومـى الذى يسـعى إىل تحقيقه مجلـس إدارة الجمعية املرصية ملنتجى األلبـان  .EMPAيعد هذا
االتحاد آلية قانونية هامة للدفاع عن حقوق كافة املشتغلني ىف هذا القطاع الحيوى ويضمهم يف كيان قومى واحد يتمايش
مع السياسة العامة للدولة.
ويهـدف مشروع القانون إىل دفع عجلة إنتاج األلبان إىل األمام بكافة املنتجني يف اتحاد وطنى ،وتنظيم العمل داخل هذا
القطاع وتعظيم إنتاجيته ،كما يستهدف وضع مواصفات قياسية فنية وصحية ملنتجات األلبان طبقاً ملواصفات الجودة
والصحة العاملية ،ووضع سياسـات توفري املستلزمات املتعلقة بإنتاج األلبان ومواصفات املزارع املنتجة لأللبان وقنوات
التسويق واالسترياد وضبط أسعار األلبان وحماية حقوق املستهلك املرصى.
كمـا يهـدف اتحـاد منتجـى األلبان إىل توفري مناخ عمل يسـمح بإعادة البناء ىف هذا القطاع عىل أسـس تنافسـية رشيفة
تتصدى وتمنع املمارسـات االحتكارية ،والعمل عىل إعداد خطة أو إستراتيجية واضحة تحمى حقوق املربني واملنتجني
واملسـتهلكني مما يؤدى إىل دعم قطاع األلبان ىف مرص واسـتمرار نمو االسـتثمارات والعمالة الوطنية.
كذلـك يهـدف االتحاد إىل االرتقاء بمسـتوى إنتاج األلبان املطابقة للمواصفات القياسـية نظرا ً الرتبـاط هذا املنتج الهام
بالصحـة العامـة للمواطـن املرصى ،واملحافظة عىل الصحة العامـة للمواطن واحرتام آدميته وحقـه ىف إنتاج نظيف من
األلبان ،كما يساهم ىف عملية جمع املعلومات ونرشها بدقة خاصة أن معظم املعلومات عن هذا القطاع ىف السوق املرصى
غري موثقة مما يضعف التطبيق الصحيح للقوانني وحماية األسـواق.
ً
ولكم منا جميعا كل االحترام والتقدير ،،،،
مجلس اإلدارة

نبذة عن

الجمعية المصرية

لمنتجى األلبان

األهداف التى تعـمل EMPA
على تحقيقها لخدمة قـطاع
الثروة الحيـوانية فى مصر
1 .1املسـاهمة ىف تحقيـق عدالـة سـعرية ىف توريـد األلبان من
املـزارع إىل املصانـع بمـا يسـهم ىف زيـادة إنتـاج األلبـان
لتحقيـق أكبر قدر من االكتفـاء الذاتى بمـا يحقق الصالح
العـام للمجتمع.
2 .2تقديـر احتياجـات مزارع اإلنتـاج الحيوانى مـن الخامات
واملسـتلزمات ،واألدوات الالزمة وتسهيل توفريها للمزارع
وتبـادل املنافع بما يؤدى لتحسين األداء.

أنشـئت الجمعيـة املرصيـة ملنتجـى األلبـان
 EMPAىف عـام  1998وهـى تعـد املمثـل
الرشعى الوحيد لقطاع إنتاج األلبان النظيفة
ىف مصر ،وتضـم الجمعية عـدد  100مزرعة
بهـا حـواىل 50ألـف رأس من أجود سلاالت
األبقـار والجاموس الحالبة تنتج حواىل 750
طـن  /لبـن /يـوم ىف فصل الشـتاء وحواىل
 600طـن /لبن  /يـوم صيفاً.
ويعمـل القائمين على هـذه املـزارع على
إتبـاع كافة السـبل لإلرتقـاء بإنتـاج األلبان
عن طريق إسـتخدام أجود أنـواع التلقيحات
اإلصطناعيـة العامليـة ،وإتبـاع أحـدث النظم
العامليـة ىف التغذية واإليواء وكذلك نظم إدارة
املـزارع وكذلـك نظـم الوقايـة البيطرية من
خلال برامـج التحصينـات املميزة .

3 .3إعــداد وتنميــة الكــوادر الالزمــة لخدمــة مجــاالت
اإلنتـــاج الحيوانى.
4 .4تبـادل الخربات واملعلومـات بني مزارع اإلنتـاج الحيوانى
لرفع مسـتوى أدائها مـن خالل نرش الدوريـات والندوات
العلمية لهذا املجال وتوفري آخر ما وصل إليه العلم الحديث
ووسـائل التكنولوجيا العاملية.
5 .5التعـاون مع الهيئـات العلميـة املتخصصة لتوفير املعونة
الالزمـة ىف مجاالت التغذيـة والصحة والتحسين الوراثى
واإلدارة واإلنتـاج وخالفه.
6 .6رعايـة مصالح مـزارع اإلنتـاج الحيوانـى وتمثيلهـا أمام
جميـع املؤسسـات والهيئات.
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أخبار الجمعية
تنظيم ندوة اإليواء والتغذية
بفندق الفورسيزون الجيزة 26
يناير 2015

أخبار الجمعية

قامت إدارة الجمعية بتنظيم ندوة عن
اإليــواء والتغذية بالتعاون مع شركة
تطوير لمنتجات تغذية الحيوان وذلك
يوم  26ين�اير  2015بفندق الفورسيزون
ً
– بالجيزة ،وحاضر فى هذه الندوة كال
من الدكتور فرانك دلفينو (Dr. Frank
 )Delfinoخبير تغذية ماشية األلبان،
والدكتور دينيس ارمسترونج (Dr. Dennis
 )Armstrongخبير نظم إيواء الحيوانات
بالمناطق الحارة ،والدكتور محمد الشريف
رئيس مجلس إدارة شركة تطوير الذى عرض
محاضرة عن منتج كسب الصويا اكسبريس
(الذرة المجلتن�ة بحرارة البخار والمرققة
على الساخن بالكبس الهيدروليكى).
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تنظيم برنامج زيارات
الخبراء لمزارع أعضاء
الجمعية
قامـت إدارة الجمعيـة بتنظيـم برنامج زيـارات خبري نظم
إيـواء الحيوانات باملناطق الحارة األمريكى الدكتور دينيس
ارمسترونج وخبري تغذية ماشية األلبان األمريكى الدكتور
فرانـك دلفينـو وذلك لزيارة مزارع أعضـاء الجمعية خالل
الفرتة مـن  29 – 24يناير .2015
هـذا وقـد زار خبري نظـم اإليواء العديد من مـزارع أعضاء
الجمعيـة للوقوف عىل أهم مشـكلة تواجـه أصحاب املزارع
وهـى العمل عىل إيجاد حلول لتحسين األداء ورفع الكفاءة
اإلنتاجيـة تحـت ظـروف اإلجهـاد الحرارى خالل شـهور
الصيـف نظرا ً لدرجـة الحـرارة العالية ،تلـك الحلول التى
قدمهـا خبير اإليواء والتربيد بعرض أحـدث ما توصل إليه
العلـم ىف هـذا املجال أسـوة باملـزارع املوجـودة ىف املناطق
شديدة الحرارة املماثلة للطقس املرصى والتى تحقق معدل
إنتـاج عاىل عىل عكس املـزارع ىف مرص.
وكذلك زار خبري التغذية العديد من مزارع أعضاء الجمعية
للوقوف عىل مشاكل التغذية التى تواجه املربني والعمل عىل
إيجاد حلول فنية وعلمية لها.
وجديـر بالذكـر أن أهم التوصيات التـى قدمها خبري تغذية
ماشـية األلبـان للمزارع تـم رفعها عىل املوقـع اإللكرتونى
للجمعية  www.empaeg.comالذى يعد أحد عنارص
الدعـم الفنـى بالجمعية ملا يحتويه مـن معلومات ومكتبات
فنية وعلمية.

تدشين صفحة للجمعية
المصرية لمنتجى األلبان
على موقع التواصل
االجتماعى Facebook

قامـت الجمعيـة بتدشين صفحتهـا على موقع
التواصـل اإلجتماعـى  Facebookوعنوانها:
Egyptian Milk Producers Association - EMPA

لقاء معالى وزير الزراعة واستصالح األراضى
خلال اللقـاء الـذى تم مع معـاىل الدكتور صلاح الدين
هلال ،وزيـر الزراعـة واسـتصالح األراىض ،قـام وفـد
الجمعية باستعراض مذكرة العقبات التى تواجه مزارع
إنتاج األلبان واإلنتاج الحيوانى بشـكل عام واملقرتحات
املطروحة للعمل عىل حلها لتساهم ىف تنمية هذا القطاع
الهـام .ومن أهم املوضوعات التى تم مناقشـتها هى:
أوالً  :االتحاد املرصى ملنتجى األلبان

وقد تفضل سـيادته بأخذ املسودة النهائية من
مشروع االتحاد ملراجعتها من قبل املستشـار
القانونـى بالـوزارة ووعـد بعمـل اللازم
بخصـوص إقـرار اتحاد منتجـى األلبان.
لتقليـل التقديرات الرضيبية الخاصة بهذه وىف هــذا امللــف أفــاد وزيــر الزراعــة بأنه
ثانيـا ً  :إعادة تفعيـل برنامج مرشوع الرضيبـة وليس إلغاءها.
يعمل حاليا ً عىل اســتصدار قرارات إدارية
رابعاً :تراخيص املزارع
التمويـل األوروبى للمزارع
تعمــل عــى مواجهــة وحــل الكثــر مــن
توجد معوقات أمام اسـتصدار الرتاخيص املشــكالت التــى تواجه املربــن واملنتجني
حيـث قامـت العديـد مـن مـزارع اإلنتاج
للمـزارع الجديدة حيث أنها متوقفة بدون والفالحني.
الحيوانـى بإنهـاء اإلجـراءات الالزمـة
والتى
األراىض
حماية
إدارة
قبل
مـن
مربر
للحصول عىل التمويل من البنوك املشاركة
خامساً :تفعيل مرشوع الرقم القومى
من
%2
تعـادل
بنسـبة
فقط
لهـم
تسـمح
ىف برنامـج التمويـل األوروبـى وحصلت
للماشية
بالفعل عىل موافقة هذه البنوك ،وبموجب إجماىل مساحة األرض وذلك يتعارض مع
القـرار الوزارى رقم  1836لسـنة  2011يسـاهم مشروع الرقـم القومى للماشـية
ذلك بدأت تلك املزارع ىف تدشني اإلنشاءات
الذى ال يقيد مرشوعـات اإلنتاج الحيوانى ىف تطويـر منظومـة الخدمـات البيطريـة
واملبانـى لحين رصف التمويـل ،ولكن تم
وإنتاج األلبان بهذه النسـبة حيث تعد هذه وتحسني ظروف اإلنتاج ،وذلك عن طريق
إبلاغ تلك املزارع بتوقف برنامج التمويل
املرشوعـات مـن املرشوعـات التـى تحقق إجراء حصر علمى دقيق وشـامل لجميع
حتـى يتم إعادة تشـكيل مجلس األوصياء
أهـداف األمن الغذائـى وتدخل ىف أغراض الحيوانات وإعطـاء كل حيوان رقم قومى
من جديد.
إستصالح وإستزراع األراىض الصحراوية مما يسهم ىف رسم وتنمية مستقبل الثروة
لـذا تـم الطلب مـن وزير الزراعـة التكرم
الحيوانية ىف مرص.

لقاء العدد

حيث تم اسـتعراض أهمية االتحاد املرصى
ملنتجـى األلبـان ىف حمايـة حقـوق قطـاع
إنتـاج األلبـان ىف مصر ،وىف أخـر متابعة
إلدارة الجمعيـة ملوضـوع االتحاد تم العلم
بإحالـة مشروع قانـون إنشـاء االتحـاد
املصرى ملنتجى األلبـان إىل أمانـة مجلس
الـوزراء ووزارة العدالـة اإلنتقاليـة التـى
طلبـت بدورها مناقشـة املرشوع ىف وجود
ممثـل وزارة الزراعة وحضور ممثلني عن
الجمعية ،وطلب من سيادته التكرم بتقديم
الدعـم اللازم لخروج االتحـاد إىل النور.

بالتوجيه بإعادة تشـكيل املجلس ىف أرسع وذلـك طبقـا ًللمـادة رقـم  5مـن الالئحة
وقـت لتجنيب أصحـاب املزارع الخسـائر التنفيذية للقانون رقم  143لسـنة 1981
املسـتقبلية التى قد يتعرضـون لها نتيجة والصادرة سـنة .1982
توقف هـذا برنامج.
وقـد تم تعديل إجـراءات تجديد تراخيص
ثالثا ً  :الرضائب العقارية عىل املزارع املـزارع لتكون كل سـنة بدال ًمن كل ثالثة
سـنوات وهـذا األمر يسـتغرق مـن ثالثة
تـم فـرض رضيبـة عقاريـة على كافـة
إىل أربعـة شـهور إلنهاء إجـراءات تجديد
منشـاءات مـزارع اإلنتـاج الحيوانـى عىل
الرتاخيـص ،ومطلوب إعادة الوضع إىل ما
مسـتوى جميع محافظات مرص من سيناء
كان عليه سـابقا ًوتطبيق سياسـة الشباك
إىل الصعيـد ،برغـم أن مرشوعـات اإلنتاج
الواحد لتيسير اإلجراءات.
الحيوانى هـى مرشوعات زراعية ىف املقام
األول وليسـت أنشطة اسـتثمارية.
كمـا ال توجـد معايير واضحـة لتحديـد
لـذا تم الطلب من سـيادة الوزيـر بإعطاء الرسـوم الخاصة بالرتاخيـص حيث تقدر
شـهادات ملزارع اإلنتـاج الحيوانى لتعامل الرسـوم بمبلغ ثالثمائة جنيها ًللحظرية/
إسوة باملرشوعات الزراعية ،وقد أفاد بأنه املظلـة ،وال توجـد مواصفـات محـددة أو
سـيتم دراسـة هذا امللف مع وزيـر املالية أبعـاد معلومـة لكلمـة الحظرية/املظلة.
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آراء حول الزراعة المصرية
الدكتور  /رون فيردونك

الوزير المفوض للشؤون الزراعية
السفارة األمريكية بالقاهرة

أود أن أشــكر مجلــس إدارة الجمعيــة
املرصيــة ملنتجــي األلبــان عــى إتاحــة
الفرصــة يل لكتابــة عمــود ضيــف حول
املســائل الحاليــة.
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وبصفتي ممثال ًلوزارة الزراعة األمريكية
هنـا يف السـفارة األمريكيـة بالقاهـرة،
فيسـعدني مشـاركة أرائي حول الزراعة
املرصية بصفتـي أمريكي ترشف بالعمل
يف مصر يف أوائـل التسـعينات ،وعـدت
ألداء مهمة أخرى يف مقتبل شـهر نوفمرب
 .2013ويف واقـع األمـر ،ونظراً إلقامتي
األوىل يف عـام  ،1995وعودتـي بعـد
انقضاء أكثر من  18عامًا ،يسألني الناس
إذا مـا الحظت تغريا ً كبيرا ً يف مرص .عىل
األقـل بقدر مـا تغريت القاهـرة ،يف نواح
كثيرة ،إال أنها كما هي إىل حد كبري .فثمة
زيادة كبرية يف أعداد الناس ،والسـيارات
فضلا ً عن ثمة وجود اآلن ملركبات التوك
تـوك ،ولكن مـا يـزال السـلوك والروح
العتيقة للشعب باقية .ومن ناحية أخرى،
عندمـا يتعلـق األمـر بالزراعـة املرصيـة
والصناعـات الغذائية ،فهنـاك ثمة تطور
كبير ،حيـث يمكـن لقـراء هـذا املقـال
اسـتنباط هذا .فإن التنمية الزراعية ذات
القيمـة املضافـة التي نشـهدها عىل طول
طريق القاهرة  -اإلسكندرية الصحراوي
أمراً مدهشًـا .فإن عمليـة زراعة الفواكه
والخضروات على األرايض التـي كانـت
صحـراء خلقـت أالف من فـرص العمل،

فضلا ً عن توليد إيـرادات لجميع املزارع
التـي أقيمت عىل طـوال الطريق .وعندما
يتعلـق األمـر إىل قطاع فرعـي مثل إنتاج
األلبـان ،فاعتقد وجود ثمـة نمو ملحوظ
على مدار السـنوات العديدة املاضية .ويف
نفـس الوقـت ،فمـع زيادة السـكان التى
بلغـت أكثر من 2مليون مسـتهلك للغذاء،
فـإن إنتـاج البضائع الزراعيـة ومنتجات
األغذية بما يف ذلك األلبان بحاجة لتوسـع
كبري .وعند تسـليط الضوء على امليزانية
العموميـة ،فنتذكـر أن مصر ،عىل الرغم
من التوسع الذي شهده إنتاج ألبان البقر
والجامـوس ،إال إنها بحاجة لالعتماد عىل
اسـترياد منتجـات األلبـان لتلبيـة الطلب
املحيل .ويف حقيقة األمر ،فربما ستتجاوز
قيمة اسـترياد مرص ملنتجات ألبان يف عام
 1 ،2014مليـار دوالر أو أكثر من 7.15
مليـار جنيه مصري .والخالصة أنه ثمة
وجـود اسـتثمار مايل يف مجـال األلبان.
وعندمـا يتعلق األمر بإنتـاج األلبان فإن
املزارعين املرصيني يواجهـون تحديات،
وال شـك يف أن مـن يقرؤون هـذه املقالة
يعوا هذه الحقائـق أكثر منى ،فإن تربية
املـوايش الفقرية نسـبيا ً التـي تعتمد عىل
مسـتوى الخبرة وإدارة البقر/األلبـان
غير الفعالة ،هـي بمثابـة معوقات يجب
التغلب عليها .سواء أخذنا يف عني االعتبار
أن الجامـوس التـي يتراوح متوسـط
نتاجهـا اليومـي  7إىل  8لرتات هو معدل

منخفضًا أو بالنسبة لألبقار الحلوب التي
تكـون النتـاج ذو الصلة أقـل من معظم
الـدول ،فبالتأكيد ثمة مجال لنمو األعمال
والحاجة ملمارسـات تربية محسـنة.
وحقيقة فأن القطاعات التي تسيطر عليها
مزارع ألبان صغرية النطاق (خمس أبقار
أو أقـل) تحقق زيـادة يف الناتـج القومي
من األلبان لتلبيـة تحقيق زيادة الطلبات،
ولكن لن يحدث هذا دون تعليم املزارعني
الصغار ،وتقديم بعض الدعم فيما يخص
إنتاج األلبان فضال ًعن االسـتثمار الالزم
إلنجاح هذا.
أن أكرب منتج لأللبان يف العالم والذي بلغ
إنتاجه من األلبان أكثر من  90مليون طنا
وذلـك يف عـام  ،2012يعد إنتـاج األلبان
صناعـة قائمة بذاتها يف الواليات املتحدة،
وبينمـا نـويل اهتماما ً ونرصـد التغريات
التـي حدثـت يف قطـاع األلبـان بمصر،
نحرص عىل خلـق فرص جديدة للتعاون
مع املنتجني املرصيين والرشاكة املرصية
يف توسـيع نطاق قطاع إنتاج األلبان ،وىف
النهايـة أتطلـع ملزيد من الفرص بشـأن
كيفية تعاون العاملني يف مجال األلبان يف
مرص والواليات املتحدة وتعزيز الروابط
التـي من شـأنها جعـل هـؤالء املنتجون
أكثر نجاحا ًوحتى يتسـنى للمسـتهلكني
االسـتفادة مـن مجموعـة واسـعة مـن
املنتجات الغذائية ذات األسعار التنافسية
املتوفرة يف األسـواق.
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التجارة العادلة ..
حماية للمستهلك
وإنصاف للمنتج
بقلم :منال محمود

انتشر هذه األيام وبكثرة شـعار (التجارة العادلـة أو النزيهة)،
الذي أخذ ظهوره يتزايد عىل واجهات املحال التجارية ورفوفها.
ويتحـدث الجميـع عن (التجـارة النزيهة) ،لكن لـم يعرفها أحد
تعريفـا دقيقـا ،أو لنقل إن وجهات النظر التزال متباينة حولها.
وربمـا يكون أبسـط تعريف لها هـو( :البيع والشراء املنصف،
الذي يأخذ فيه املستهلك بضاعة أو سلعة ما مقابل ما يدفعه ،ويحقق
البائع ربحا معقوال يسـمح باسـتمراره يف تقديم سلعة جيدة) ,ولكن أي
بائع نعني؟

ملف العدد

بعـض املسـتهلكني يرون مثلا ،أن املد ّرب الذي ال يحقـق نتائج جيدة ال
يسـتحق أجـره .بينما يفهم البعـض اآلخر أن (التجـارة العادلة) هي أن
يحصـل منتجـو البن يف البلـدان الفقرية عىل أسـعار مناسـبة ملنتجاتهم،
ويهتـم آخرون بالتأثريات البيئية ملا يسـتهلكونه من منتجات ،ويعتربون
ذلك معيارا للتجارة النزيهة ،فيما يرتكز اهتمام البعض عىل رشوط العمل
وظروف العمال الذين ينتجون السـلع.
وهنـاك تعريفـات وتفسيرات أخرى متباينـة لـ(التجـارة العادلة) ،تلك
التجـارة التـي تكتسـب املزيد من األنصـار كل يوم .فليـس هناك معيار
واضـح لتحديد مـا إذا كان القميص الذي اشتريته أو كمية القهوة التي
ترشبها كل صباح قد وصال إليك نتيجة (تجارة عادلة) ،كما يروج بائعها
األخير .ويعتمـد ذلك ،إىل حـد كبري ،عىل مزاعم مر ّوجي السـلع الذين قد
يضعون عالمة ( ،)Fair Tradeوال أحد يضمن ما إذا كانت هذه السلعة
تسـتحق هذا اللقب فعال أم ال.
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وضع املعايري

عالمة التجارة العادلة:
عالمة التجارة العادلة هى الرمز
املعرتف به عامليـا لنظام التجارة

العادلـة .فعنـد رشاء أي مـن
املنتجات التى تحتوى عىل العالمة

فهـذا معنـاه أن املسـتهلك يؤيـد
املزارعين والعمـال عىل تحسين

أحوالهـم الحياتية ومجتمعاتهم.
فاملنتجـات التـى تحمـل هـذه

العالمـات تلبـى معايير التجارة
العادلـة االجتماعيـة والبيئيـة
واالقتصاديـة املتفق عليها دوليا.

وقـد نشـأت يف هولنـدا ،مثـل غريها مـن البلـدان األوروبيـة ،العديد من
املنظمات التي تسـعى لضمان حصول املسـتهلكني واملنتجني عىل أسـعار
عادلـة ،ويأتي يف صدارة هـذه املنظمات صندوق (ماكس هافيالر) ،الذي
يعمـل عىل وضـع معايري مقبولة ومنصفة للتجـارة العادلة.
وبموجـب هذه املعايري والرشوط ،ال ُيسـمح للمنتجني باسـتخدام عبارة
«تجـارة عادلة» على منتجاتهم ،إال إذا التزمـوا بمراعاة وضمان ظروف
العمل ورشوطه املجزية لجميع العاملني عىل إنتاج السلع التي يعرضونها
عىل املستهلكني ،والتزموا أيضا بالحفاظ عىل البيئة حسب املعايري املقبولة
دوليا ،وسـمحوا لعمالهم بتنظيم أنفسـهم يف نقابـات ،باإلضافة إىل منح
األسـعار العادلة للمنتجني األصليني للخامـات أو املواد التي ينتجونها أو
يسـوقونها بعد التغليف أو املعالجة.
مصالح املستهلكني
ويقـول متحدث باسـم (ماكس هافيلار)( :إننا نحـاول حماية الحلقات
األضعـف يف إنتاج ما نسـتهلك من سـلع ،ونعترب هذا جهـدا منصفا ،ألنه
يحـاول أن يضمـن للمنتجين الفقـراء يف البلـدان الناميـة سـعرا مجزيا
ملنتجاتهم يغطي تكلفة إنتاجهم بما يجعله مستداما) .وسيتسلم املنتجون

ومنظماتهـم ،بموجـب هـذه الرتتيبـات،
أمـواال إضافيـة يتعين عليهـم إنفاقها يف
املرشوعـات االجتماعيـة ،مثـل املـدارس
والخدمـات الصحيـة األولية.
التصنيف والتحديد
وقـد أصـدرت (ماكـس هافيلار) ،حتى
اآلن ،شـهادات التجـارة العادلة لعدد من
املنتجـات املسـتوردة ،منهـا املـوز والبن
والكاكاو وعسل النحل والفاكهة وعصري
الفاكهة.
ومثل هذه السلع يسهل متابعتها وتحديد
مـا إذا كانت قد أنتجت يف ظروف مالئمة
وبشروط عادلـة أم ال ،ألنهـا ال تحتـاج
لخطوط إنتاج طويلة ومعقدة ،كما يقول
(جوريـس أولد سـنزيل) الـذي يعمل يف
مركز أبحاث الرشكات متعددة الجنسيات.
ويضيف( :املنتجات التي تنتج وتسـتورد
بكميـات كبرية ،كاملـوز مثلا ،يمكننا أن
نتعامـل معهـا بسـهولة .ولدينـا نظـام
واضـح ومتطور ومعايير ،لتحديد ما إذا
كانـت قـد أنتجـت ضمـن الشروط التي
تدخلهـا يف زمام التجارة العادلة .لكن إذا
نظرنا إىل املناديل الورقية املسـتوردة من

العالـم النامـي مثال ،فسـنجد أنه يصعب تطوير وتعاون
تحديـد رشوط وظـروف إنتاجهـا ،ألنها
ومن الواضح أن منظمات التجارة العادلة
تصل إلينا عرب وسـطاء كثريين وال يسهل
لم تطور وسـائل ومعايير كافية ملراقبة
الوصول إىل املنتـج الفرد دائما .لذا يجب
العمليـات اإلنتاجيـة املعقـدة واملطولـة،
علينـا أن نبذل قصـارى جهودنا لتطوير
وأنهـا تتعـرض لنقد حاد مـن الصحافة
وسـائل متابعة منشـأ السـلع ومراقبتها،
وأجهـزة اإلعلام لهـذا السـبب ،وهذا ما
لتحديـد مـا إذا كان املنتـج الحقيقـي قد
جعل ما يمكن أن نسميها منظمات حركة
حصل عىل سـعر مناسب لسلعته ,حتى ال
التجارة العادلة يف مختلف البلدان تسعى
يتمكن الوسـطاء من االستيالء عىل معظم
بجدية وعزم أقوى لتطوير وسائل عملها.
جهـد املنتج األصىل).
موضـوع التجـارة العادلـة على األجندة
إال أن املنتجات املصنعة واملعالجة بشـكل
الدوليـة ،وقـد حـان اآلن دور الشركات
ما ،والتي تصل إلينا عرب سلسلة متشابكة
الكربى يف التقاط زمام املبادرة .وان معظم
مـن الوسـطاء ،يصعـب التعامـل معهـا.
النـاس يتفقـون على أن حركـة التجارة
وينطبق ذلك بوجه خاص عىل املنسوجات
العادلة ،بوضعها الراهن ،ال تغطي سوى
وامللبوسـات التي ينتجها مزارعو القطن
 10باملائة مـن املبادالت التجارية الدولية
مثلا ،ثـم يأخذها وسـيط محلي للحلج
ويذهب مركـز أبحاث الشركات متعددة
وربمـا آخر للغـزل والنسـيج والخياطة،
الجنسـيات ،ويمكننا أن نسـميها العابرة
إىل أن تصل إىل رفوف متجر للملبوسات،
للقـارات ،وغريهـا مـن املنظمـات إىل أن
فتكـون السـلعة قـد مـرت عىل وسـطاء
إحـكام تطبيـق معايير التجـارة العادلة
كثرييـن .وقد نتمكن من التعرف عىل دار
لـن يتـم إال بتعـاون الشركات الدوليـة
األزيـاء التي صنعت قميصـا ،ونتأكد من
الكبرى ،وهنـا يأتـي دور املسـتهلكني،
أن رشوط العمـل لديه منصفة ،لكن ماذا
ألن هـذه الرشكات أكثر حساسـية وقلقا
عـن املزارع الـذي أنتج القطـن ،والعمال
تجـاه مطالب املسـتهلكني ،والكيفية التي
الذين ربما يكون قد اسـتأجرهم؟
يوجهـون بها قوتهـم الرشائية.
ّ
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مزارع األلبان ...
شركاء النجاح

تعـد رشكة جهينــه للصناعـات الغذائيـة الرشكة الرائـدة يف تصنيع
وتوزيع منتجات األلبان والعصائـــر والزبادي منذ نشأتهـــا فـــي
 ،1983بدأت باكورة إنتاجها يف  1987بطاقـة إنتاجيـة  35طن يومياً،
وتحـرص الرشكـة عيل التطوير املسـتمر بجميـع قطاعاتها وكذلك
التواصـل الوثيق مع العمالء واملسـتهلكني واملوردين كرشكاء0
تمتلـك الرشكة  7مصانع و 25مركز بيع وتوزيع لوجيسـتي
وأكثـر مـن  1000سـيارة بيـع وتوزيـع يف إنحـاء مصر ،ويبلـغ
رأسـمالها املدفـوع  941مليون جنيه  ،ويضـم فريق العمل أكثر من
 4500موظـف وعامـل من أفضـل الكفاءات0

شركاء النجاح

قامـت جهينـه بإنشـاء إدارة متخصصة لتطوير ودعـم املزارع عيل
رأسـها د.حـازم الرشقاوي ،وتضـم اإلدارة فريق قـوي من الخرباء
والشـباب املتميز يف مجال إنتاج األلبان ،وتقوم بتقديم الدعم الفني
للمـزارع املوردة لجهينه وتطويرها ونقل الخربات وتدريب العاملني
بها ،وذلك بهدف رفع الكفاءة اإلنتاجية باملزارع وتحسين هوامش
الربحيـة بها ،وإنطالقا ً مـن ذلك قامت جهينه بالعديد من الخطوات
واألنشـطة الفعالة يف سـبيل تنمية قطاع األلبان وهي كاآلتي:
تعـــاقـــــدات املـــــــزارع
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سامح الهضيبي
مدير عام الشئون المالية
والمشرف علي قطاع تطوير المزارع
شركة جهينه للصناعات الغذائية

تعترب جهينه أوىل الرشكات التي بدأت يف إبرام عقود سنوية متزنة مع
املزارع بما يضمن حقوق جميع األطراف ،وقد بدأت الرشكة يف هذا التوجه
منذ  2011بالتعاقد مع  42مزرعة وحاليا ً أكثر من  100مزرعة متعاقدة
مع الرشكة بمختلف أحجام املزارع (كبرية ومتوسطة وصغرية)0
نظام تسعري األلبان الخام (املعادلة السعرية)
رأت جهينه رضورة إيجاد طريقة علمية لتحديد أسعار األلبان تحقق
التوازن بني طريف العملية اإلنتاجية من منتجني ومصنعني وتقلل من حجم
االختالفات ،وتحقق املصلحة املشرتكة.
منذ عام  2011تم الوصول ملعادلة للتسعري باالشرتاك مع مجموعة من
أصحاب املزارع ذوي الخربة يف مجال إنتاج األلبان وتم تطوير املعادلة
حتى وصلت لشكلها النهائي باالتفاق مع الجمعية املرصية ملنتجي األلبان
متمثلة يف مجلس إدارتها املوقر الذي بذل مجهود كبري وابدي تفهم وتعاون
حتي أمكن التوصل للمعادلة النهائية ،والتي بدأ العمل بها يف  2014والتي
تعتمد عىل شقني أساسيني ،وهما تكاليف التغذية (ذرة وصويا ودريس)
والتكاليف األخري ،ويتم تعديل األسعار كل شهرين وفقا ً ألسعار األعالف0
الــــــدعـــــم الفنــــــي
من خالل إدارة تطوير املزارع واالستشاريني املتخصصني يتم عمل زيارات
دورية للمزارع لتقديم النصح واإلرشاد الفني والتقني من أجل رفع
الكفاءة اإلنتاجية وتحسني الربحية باملزارع0
وكذلك تم عقد عدد من الدورات التدريبية للعاملني باملزارع بداية من عام
 2011وهي :

•الطــرق الصحيحـة للحلـب الجيـــد.
•إدارة فرتة الجفاف والفتـرة االنتقالية.
•رعاية العجـالت من امليالد حتى الـوالدة.
•اإلدارة التناسلية لقطعان األبقار الحالبة.
• إدارة الصحة العامة لقطعان األبقار الحالبة.
وقد نتج عن تلك الدورات وزيارات الدعم
الفني والتقني وزيارات الجودة رفع
املستوى الفني للعاملني ببعض املزارع
وظهر ذلك واضحا ً يف رفع متوسطات
اإلنتاج ،كذلك رفع مستوى جودة األلبان
الخام املوردة من املزارع وتقوم جهينه
بتسليم شهادات تقدير سنويا ً للمزارع
املوردة لأللبان ذات الجودة العالية تحفيزا ً
لهم عىل استمرار النجاح وتشجيعا ً للمزارع
األخرى للوصول إىل مستوى جودة أعىل.

املـزارع ويوجد حاليا الكثري من الطلبات
من املزارع لالستمرار يف هذا النهج0

من الدنمارك وMr. Johannes
 Bonnierمن هولندا.

ويهدف الربنامج لزيادة الطاقة اإلنتاجية
للمزارع بحوايل  %10سنوياً0

•مع رشكــة  IFTالوكيل الحرصي لرشكة
 Alltechالعاملية من خالل خبري التغذية
العاملــي Dr. Bruce Woodacre
مــن انجلرتا.

توفري أعالف خشنة عالية الجودة
تقوم جهينه بتوفري أعالف خشنة متميزة
ذات جودة عالية من خالل رشكة اإلنماء
وهي إحدى رشكات مجموعة جهينه
وتوريدها للمزارع املتعاقدة معها بأسعار
منافسة وبطرق سداد ميرسة0

املساهمة يف دعم وإنشاء مزارع جديدة

ويمتد دور جهينه يف دعم اإلنتاج الحيواني
يف مرص ليس فقط لدعم املزارع القائمة ،بل
أيضا ً تقديم خدمات الدعم واالستشارات
التقنية والفنية للسادة املستثمرين الراغبني
مرشوع الفحص التناسيل للقطعان
يف إنشاء مزارع إلنتاج األلبان الخام من
من أكبـر التحديات التي تواجه مزارع
تصميمات ودراسات جدوى  ...إلخ0
األلبان هي إدارة التناسل لقطعان األبقار
ومن هذا املنطلق تبنت جهينه مرشوع املساهمة يف تطوير املهارات الذاتية
للفحص التناسيل لقطعان األبقار حيث ملديري املزارع
أخذت عيل عاتقها تكليف أطباء متخصصني لــم يقتــر دور جهينه يف تطويــر العاملني
الدعـــــم املالـــــي
وإستشاريني يف مجال الفحص باملوجات بمزارع األلبان عىل النواحي الفنية والتقنية
تحرص جهينه كعادتها دائما ً عىل الوقوف
فوق الصوتية (السونار) ،وتحملت جهينه فقــط ،بــل شــمل أيضـا ً تطويــر املهــارات
بجانب املزارع يف أوقات األزمات وكذلك كافه التكاليف0
الشــخصية ملديري املــزارع ()Soft Skills
املساعدة يف عمل التوسعات باملزارع
وتهدف جهينه من خالل هذا املرشوع إىل فقامــت جهينــه بالتعاقــد مــع رشكات
من خالل سلف مالية بدون أي فوائد أو
رفع الكفاءة التناسليـة واإلنتاجيـة للمـزارع متخصصــة يف هــذا املجــال وعمــل دورات
مصاريف إدارية0
تدريبيــة ملديــري مــزارع األلبــان لتنميــة
ممـا يؤثر ايجابيا ً عىل ربحية املزارع0
توفري سالالت من األبقار عالية اإلدرار
املهــارات الذاتيــة والقيادية0
مرشوعـــات تعـــاون خارجيــة
التعاون مع الجمعية املرصية ملنتجي
الحظت جهينه أن من األسباب األساسية
لعدم نمو قطاع األلبان يف مرص هو اختالل قامــت جهينه بعمــل بروتوكــوالت تعاون
االلبان EMPA
نسبة أعداد األمهات باملزارع ألعداد باقي م ــع العدي ــد م ــن املؤسس ــات وال ــركات
العامليــة لتقديــم خرباتهــا لتطويــر وتنمية تــم التعاون مــع الجمعيــة املرصية ملنتجي
القطيع مما يؤثر سلبيا ً وبصورة مبارشة
األلبــان يف التوصــل إىل معادلــة ســعرية
عىل التدفقات النقدية والربحية للمزرعة م ــزارع األلبان.
عادلــة لجميع األطــراف وكان هناك تعاون
ولذلك قامت جهينه بعمل برنامج للتغلب
•مـع مركـز تحديـث الصناعة مـن خالل وجهــد كبري جدا من مجلــس إدارتها و البد
عىل هذه املشكلة من خالل قيام جهينه
خرباء التهاب الضرع  Mrs. Suzanaأن نشــكر مجلــس إدارة الجمعيــة العامــة
و  Mr. Joseمـن أسـبانيا0
باسترياد عجالت عشار من أجود السالالت
ملنتجي األلبان عيل مجهودهم وتعاونهم مع
العاملية والتي يتم إخيارها عن طريق إرسال
•االشتراك يف إقامـة مؤتمـر عـن اإلدارة جهينــه ملا يحقق نمو وتطوير قطاع األلبان
فريق متخصص ،وتوزيعها عىل املزارع
النظيفـة ملـزارع األلبان مـع رشكة  .TCLككل ونخص بالشــكر السيد األستاذ محمد
وتحصيل قيمة تلك العجالت عيل مدار سنة •االشــراك مــع معهــد بحوث التناســليات الطاروطــي رئيــس مجلــس إدارة الجمعية
وبدون أي فوائد أو مصاريف إدارية0
بالهــرم إلقامــة نــدوة عــن مرض الســل عــي ما قدمه من جهد وتعــاون مثمر وبناء
وقد بدأت جهينــه يف تطبيـق املشـروع
ملصلحة قطــاع األلبان يف مرصنــا الحبيبة.
الــكاذب .John’s disease
فـي  2013باسترياد الدفعة األوىل من
•مع رشكة  Fullwoodمن خالل  Mr.وأخــرا ً فأننــا يف جهينــه نفتخــر بالتعاون
ساللة الهولشتيـن مـن دولة أملانيا ثم
 James Holdingخبري املحالب.
املثمــر مع مــزارع األلبــان ،ونتعامل معهم
الدفعة الثانية يف أوائـل عـام  2014من
ساللة الهولشتني من دولة هولندا ،وقد •مع البنك األوروبي العادة اإلعمار والتنمية كــركاء نجــاح ،نســعى جميع ـا ً لتقديــم
وجد هذا املرشوع صدى كبيــر لـدى
 EBRDمن خالل  Mr. Lars Bjerreمنتجــات ألبــان صحيــة وآمنة.
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Calf Nutrition: 4 Growth
Targets for Optimum
Production
Dairy basics - Calf and
Heifer Raising
Dr. Frank Delfino

Calf Nutrition Specialist
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An investment in your calf
nutrition program is an
investment in the future of
your herd. Research has
shown that a calf diet focused
on good, healthy growth from
birth to breeding can reap
significant increases in firstlactation milk yield.
Like many areas on the dairy,
having a methodical approach
to your calf nutrition program
can help it run smoother.
Setting clear growth targets
and tracking progress are keys
to a successful calf nutrition
program.
Ensuring everyone on the calf
team is aware of the growth
targets, how to achieve them
and why they are imperative
to long-term Profitability will
make sticking to the program
easier.

Target 1: Double their weight
Young calves should double their birth weight by 50 to 60 days
of age. To help achieve this goal:
•	 Feed 4 quarts of colostrum within an hour or two of birth.
•	 Feed a high volume of milk or milk replacer – at least 2.5
pounds of milk solids per calf per day.
•	 Offer calf starter (20 to 22 percent protein) one to three days
after birth to initiate rumen development. This is critical as
calves are Born with a nonfunctioning rumen, and calf starter
drives rumen development. The fermentation from water and
feed are needed to properly develop a calf’s rumen. Delaying
calf starter intake can delay rumen development, ultimately
delaying the age at which Calves can be weaned.
•	 Offer fresh, clean water.
Target 2: Focus on average daily gain
Studies have shown that a 1-pound increase in average daily
gain (ADG) before weaning resulted in a 1,551-pound increase
in first lactation milk yield. Set a target ADG of 2.2 pounds from
61 to 120 days of age, and 2 pounds from 121 to 180 days of
age. A diet with a higher plane of nutrition can help meet ADG
goals, while helping develop a fully functioning rumen.
Target 3: Maintain growth after weaning
Often times, calf raisers may notice a growth slump in weaned
animals. Since their bodies can’t digest and absorb adequate
nutrients and energy from forage alone, growth rates may suffer
if forages are introduced too quickly.
Calves aren’t ready for high forage diets until they are 5 to 6
months old because the rumen continues to develop during this
time. Once weaned, calves should be offered complete feeds
as the majority of their diet. To help calves transition to a diet
higher in forage and maintain their nutritional needs, introduce
a calf grower feed.
It’s crucial to continue to focus on nutrition for this group and
monitor growth. As heifers approach puberty, key nutrient demands increase to prepare for reproduction.

Target weights and hip heights
for breeding heifers are based
on mature cow measurements
in your herd. If your average
mature cow weight is 1,550
pounds, then the target breeding weight for heifers is about
850 pounds (55 percent of
mature cow weight), with a hip
height greater than 50 inches
and wither height greater than
48 inches.
Keep in mind that there is added financial potential if calves
reach breeding size sooner, as
age at first calving can be reduced. Industry data suggests
that each month calving is delayed beyond the 22-month
target costs dairy producers
approximately $100 per animal.
Post-calving weight would be
about 1,325 pounds (85 percent of mature cow weight).
Aim for a body condition score
at freshening of 3.5.
A proper nutrition program is
essential, as fat and thin heifers
can result in costly conditions.

Fat heifers often experience
lower dry matter intakes
pre-calving and post-calving,
and increased incidence of energy-related disorders such as
ketosis and displaced abomasum. Thin heifers often underperform because they extend
the period of time they are in a
negative energy balance, and
their calves typically are less
vigorous and can have a reduced ability to absorb immunoglobulins.
Measure progress
Without
measuring
calf
growth from birth to weaning,
post-weaning to breeding age
and then from breeding age to
calving, dairy producers cannot
effectively measure the return
on their calf and heifer nutrition
investment.
To effectively monitor growth
rates, plan on evaluating calf
and heifer growth regularly. An
efficient time to measure individual animals is while they
are locked up during feeding or
routine health checks. Weight
tape and hip sticks are effective

tools to capture growth performance.
Consistently measuring calf
performance will give you the
opportunity to identify calves
that aren’t meeting growth
goals, address the cause and
make adjustments as needed.
Identifying problems early is
vital to helping each calf reach
her full potential.
Also tracking other key indicators such as treatment and
mortality costs of calves, heifer
pregnancy rates and first-lactation milk yield can help you
determine the effectiveness
of your calf nutrition program.
When looking at the big picture,
the cheapest calf ration can
end up costing more in the long
run.
The time and attention put into
a calf nutrition program will ultimately result in healthier, more
productive cows that produce
stronger offspring – a return on
investment that can be calculated for generations to come. PD

Calf Nutrition

Target 4: Enter milking her d
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حتـى عـام 1972يزداد إنتاج الغذاء العاملي سـنويا بمعـدل  %2.8مقارنة مع
معدل زيادة السكان بنسبة  .%2.6بعد ذلك التاريخ حصل العكس فمعدل
الزيادة السـكانية تفوق بكثري معدل إنتاج الغذاء العاملي .ويعزى ذلك إىل
التغير املناخـي والنقـص الحاد يف املـوارد املائية مما نجم عنـه نقص يف إنتاج
املحاصيـل الزراعية وبالتايل زيـادة يف الطلب عىل املنتجـات الحيوانية .وللتغلب عىل
الفجوة بني الزيادة السكانية والنقص الحاد يف إنتاج املحاصيل الزراعية كان البد من
اللجـوء إىل الرتبيـة املكثفة للحيوانات املنتجة للغـذاء كبديل للمحاصيل الزراعية .وقد
نجـم عن الرتبية املكثفة للحيوانات املنتجة للغذاء انتشـار رسيع لألمراض التي تفتك
بالثـروة الحيوانيـة .لذلك كان البد من إيحاد طريقـة ملعالجتها أو الوقاية منها وذلك
باسـتعمال األدوية البيطرية لتجنب الخسـائر الكبرية التي قد تنجم عن ذالك وبالتايل
النقـص الحاد يف إنتاج الغذاء العاملي.
تســتخدم األدويــة البيطريــة (كيميائيــة أو فيزيائيــة أو حيوية) بكثــرة يف اإلنتاج
الحيواني وذلك للمعالجة والوقاية وتشخيص األمراض أو لتحسني النمو والسلوك.

دكتور  /هانى حسن
وكيل معهد بحوث
التن�اسليات الحيواني�ة

• هل تن�اول منتجات حيواني�ة
مـــأخـــوذة مــن حــيــوانــات
عولجت باألدوية البيطرية
يضر بصحة المستهلك؟
• هل األدوية أو نواتج تحللها
الــمــطــروحــة مـــن جسم
الحيوان لها أثــر ضــار على
الصحة العامة والبيئ�ة؟
• كيف يمكن الحد من وجود
المتبقيات في المنتجات
الحيواني�ة؟

إن مـا يزيـد عن  %80مـن الحيوانات التي تربـى ألغراض اإلنتـاج الحيواني تعالج
بأحـد األدويـة يف مرحلـة أو اكثر من مراحـل حياتها اإلنتاجية .بعـد دخول األدوية
لجسـم الحيوان فإنها تتوزع إىل كافة األنسـجة ثم بعد فرتة من الزمن تطرح خارج
الجسـم إما بشـكلها الذي أعطيت به أو عىل شـكل نواتج تحلل .وتختلف فرتة طرح
األدوية من الجسم من دواء آلخر ومن حيوان آلخر .وتسمى األدوية التي ترتاكم يف
أنسجة الحيوانات املعالجة أو تطرح مع اللبن أو البيض باملتبقيات الدوائية (Drug
 )Residuesوهـي مواد قد تكـون ذات فعالية دوائية.
إن تناول منتجات حيوانية تحتوي عىل متبقيات دوائية قد يرض بالصحة العامة للمجتمع
لذلـك فان منظمة الصحـة العاملية قد حددت كمية املتبقيات الدوائية املسـموح بتواجدها
يف املنتجـات الحيوانيـة ( )Maximum Residues Limitsاملأخـوذة من حيوانات
معالجـة .وحتى ال تتجـاوز املتبقيات الدوائية حدودها املسـموح بوجودها يف املنتجات
الحيوانيـة فـان هناك فرتة مـن الزمن يجب انتظارهـا قبل تقديم املنتج لالسـتهالك
البرشي وهي ما تسمى بفرتة سحب الدواء ( )Withdrawal timeهو الوقت بني
أخر جرعة دواء أعطيت للحيوان ووقت جمع األجزاء الصالحة لألكل أو منتجاتها من
الحيوانـات التي تم معالجتها وذلك لضمان أن تكون محتوياتها من متبقيات األدوية
املسـتخدمة ال تزيد عن الحد األعىل املسـموح به من املتبقيات يف املنتجات الحيوانية.
وبما انه ال يمكن معرفة الوقت الالزم لطرح الدواء بشكل كامل من الجسم فان هناك
مـا يسـمى بالجرعة املقبولة يوميـا ( )Acceptable Daily Intakeوهي كمية
املتبقيات الدوائية يف املنتجات الحيوانية والتي يمكن ان يتناولها االنسان طيلة حياتة
دون مخاطر صحية ملموسة.
املشاكل الصحية التي قد تنجم عن متبقيات األدوية البيطرية
من الناحية العملية ال يوجد هناك دواء فعال وآمن بشكل مطلق ( )%100ولكن يمكن
الحديث عن أمان نسبي لألدوية .واألمان النسبي ال يمكن الحكم علية إذا كانت األثار
الجانبيـة السـيئة للـدواء غري معروفـة .إن منظمة الصحة العامليـة ال ترصح أو تجيز

مقاالت علمية

متبقيات
األدوية
البيطرية في
المنتجات
الحيوانية

نظـرا للزيادة السـنوية الكبرية يف عدد سـكان العالم والتي تصـل إىل ما يزيد عن 80
مليون نسمة فان الحاجة ماسة لزيادة اإلنتاج الغذائي ليتواكب مع الزيادة السكانية.
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الحيوانــات قبل ذبحها للتأكد من خلوها
مــن متبقيــات األدوية.
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اسـتخدام األدوية إال بعد إجراء دراسات تشوهات جنينية
علمية عليها تثبـت فعاليتها وعدم وجود (:)Tetratogenic
آثـار جانبية قـد ترض بصحة املسـتهلك.
بعض األدوية واملواد الكيميائية قد يكون وهنــاك طــرق اكثــر دقــة وتحديــدا
وهناك سـؤال دائما يسـال وهـو «ما هو
لها آثار سـمية عىل األجنـة يف مرحلة من لنــوع الــدواء أو املــادة الكيميائيــة
حد األمان اآلمن».
مراحل حياتها الجنينية .وكما هو معلوم منهــا (HPLC, TLC GC-MS,
هنــاك مــن اعتــر أن األمان هو النســبة فان الثاليدوميد ( )Thalidomideكان .)ELISA, AAS
بــن الخطــر واملنفعــة وهي قــد تكون يسـتخدم كمسـكن فعال وآمن لسـنوات
كيفيـة الحد مـن وجـود املتبقيات يف
( )100000 :1أو ( .)100000000 :1عديدة يف أوروبا .وقد نجم عن استخدامه
املنتجـات الحيوانية
وبعضهــم مــن عـ ّرف حــد األمــان لدواء اكثر من 10000والدة مشـوهة ( مواليد
•املعرفــة التامــة عــن املخاطــر املحتملة
معني بأنه مســتوى الخطــورة التي يقبل بـدون أطراف) يف اكثر من  20دولة.
جــراء تنــاول متبقيــات األدويــة يف
بها املجتمع.
الحساسية
املنتجــات الحيوانيــة.
ومن املشـاكل الصحية التي قد تنجم (:)Allergy or Hypersensitivity
• التقيــد بفــرة الســماح املكتوبــة عــى
عن تناول متبقيات األدوية البيطرية بعـض األشـخاص قـد تظهـر عليهـم
عبــوة الــدواء قبــل الــروع بذبــح أو
يف املنتجات الحيوانية ما ييل:
أعراض الحساسـية جـراء تناولهم أدوية
اســتعمال منتجات الحيوانات املعالجة
البنسـلينيات كأدويـة أو متبقيـات يف
الرسطانات واألورام
لغايات االســتهالك.
املنتجـات الحيوانيـة.
(:)Carcinogenic
•تطبيـق فحـص املتبقيـات الدوائيـة
معظـم املواد الكيميائية قد تكون لها آثار تطور بكترييا مقاومة لألدوية:
على كافة املنتجـات الحيوانيـة املحلية
مرسطنـة على املـدى القريـب أو البعيد.
تعتبر البكترييـا حساسـة (قتـل أو منع
واملسـتوردة للتأكد مـن خلوها أو عدم
تكمن خطورة املواد الكيميائية املرسطنة
نمـو) لدواء مـا إذا اعطـي بجرعة معينة
تجـاوز املتبقيـات للحدود املسـموح بها.
يف أنهـا ترتبـط أو تتفاعـل مـع بروتين
ولكن إذا اعطي ذلك الدواء بجرعات قليلة
واملـادة الوراثية ( )DNAللخلية وتبقى
•عـدم اسـتخدام األدويـة البيطرية بشـكل
اقل من الجرعات القاتلة أو املانعة لنموها
هناك لفرتات طويلـة قبل أن يتم طرحها
عشوائي ودون استشـارة الطبيب البيطري.
خارج الجسم ,لذلك فان تناول تلك املواد فـان البكترييـا قـد تتحمـل تلـك األدوية
لفرتات طويلة ولو بنسـب قليلة يؤدي إىل وتصبح غري حساسـة لهـا (مقاومة) مما •توزيع نرشات إرشادية عىل منتجي الثروة
تراكـم تلـك املواد والتي قـد تكون عامال يـؤدي إىل خسـارة كبرية للـدواء الفعال
الحيوانيــة تبني لهــم مخاطر عــدم التقيد
هامـا لحـدوث الرسطانـات واألورام .أن وعمـره العالجـي وبالتـايل البحـث عـن
بفــرة الســماح أو االســتخدام العشــوائي
التأثري املرسطن لبعض املواد الكيميائية ال أدوية أخـرى فعالة.
لألدويــة البيطرية عــى الصحة العامة.
يسـتدل عليه بسهولة إال بعد فرتة طويلة
طرق الكشف عن املتبقيات
•توعيـة املسـتهلكني بضرورة الطبـخ
مـن تناول تلـك املواد قد تصل لسـنوات
()Method of Analysis
الجيـد للمنتجـات الحيوانيـة كافة.
طويلـة أو ربمـا عقـود .ويعتبر تنـاول
متبقيات مادة االفالتوكسين يف املنتجات هنــاك عــدة طرق تســتخدم للكشــف عن
الحيوانيـة لفرتات طويلة مـن املواد التي املتبقيات الدوائيــة يف املنتجات الحيوانية
مثــل الطيقــة امليكروبيــة وتتلخــص بان
قد تؤدي إىل حـدوث الرسطانات.
تؤخــذ مســحة من املنتــج املــراد فحصة
تحورات جينية
ثــم توضع املســحة عىل طبق اجــار ينمو
(:)Mutagenic
عليــه بكترييا حساســة لألدويــة ويراقب
هنـاك بعـض املـواد الكيميائيـة مثـل نمــو البكترييــا ،فــإذا لم تنمــو البكترييا
القلويـات (االفالتوكسين) قـد تؤدي إىل يف منطقــة املســحة دل ذلك عــى وجود
تخريب أو تدمري املادة الوراثية ( )DNAمتبقيــات دوائيــة حالــت دون نمــو
للخليـة مما قد يـؤدي إىل إحداث تغريات البكترييا والعكس صحيح تماما وتعترب
جينيـة يف اإلنسـان والحيـوان وبالتـايل هــذه الطريقــة دقيقــة بنســبة .%98
ظهور أجيال تختلف عن األجيال السابقة .وتعتــر هــذه الطريقــة فعالــة لفحص

االلتهاب الجلدى العقدى
الدكتور  /حسن السعيد
أستاذ األمراض المعدية بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة

استشاري الخدمات البيطرية بالجمعية

تاريخ املرض وتواجده

ظهــر املــرض للمــرة األوىل يف زامبيــا
عــام  1929ثــم واصل انتشــاره يف القارة
األفريقية جنوبا ً يف زيمبابوي ثم يف جنوب
أفريقيــا ثــم يف كينيا ثم اتجه شــماال ً حيث
ظهر يف الســودان عام  1970ثم بتســوانا
عام  1974و ســاحل العاج عام  1978و
الصومــال عــام  1980و توطن املرض يف
معظــم أنحاء القــارة األفريقية.
ظهــر املــرض للمــرة األوىل يف مــر عام
 1988يف محافظة السويس ىف شحنة أبقار
مستوردة من الصومال حيث انترش املرض
برسعــة يف  22مــن  26محافظة  ،ثم عاود
املــرض الظهور ىف صيف عام  2006حيث
سبب خسائر فادحة للثروة الحيوانية.

يصيب الفريوس األبقار املستأنســة والربية األعــاف أو املــاء امللــوث بالفــروس يف
وعادة ما تحدث األوبئة خالل موسم انتشار اإلفــرازات األنفيــة والدمعيــة وىف اللعاب.
الحرشات .وال يصيب الفريوس اإلنسان.
أعراض املرض
يقــاوم فــروس الجلــد العقــدي الحــرارة
والعوامــل البيئيــة ويمكنــه البقــاء حيـا ً يف فــرة الحضانة يف األبقار تــراوح فيما بني
قشور اآلفات الجلدية وىف الجلود لفرتة تصل  4 – 2أسابيع ونسبة اإلصابة ترتاوح فيما
إىل  33يــوم .الفريوس حســاس للمطهرات بــن  %50 – 5ونســبة النفــوق منخفضــة
اآلتية :محلول هيدروكســيد الصوديوم  %2أقصاها  %10و دورة املرض طويلة ترتاوح
والفورمالــن  %2ومركبــات اليود الحمىض فيما بني  7- 5أســابيع.
ومركبــات رباعى كلوريــد االمونيا.
يتميــز املــرض بارتفاع مفاجــئ يف درجة
طرق نقل العدوى

الطريقــة األهم النتقــال العــدوى ميكانيكيا
تتم بواسطة الحرشات مثل الذباب والباعوض
كمــا أن بعض الحرشات األخرى يمكنها نقل
املــرض ميكانيــكا ً ولكــن لــم يتم حتــى اآلن
تحديد ناقل معني للعدوى الفريوســية.

امتد انتشــار املرض خــارج إفريقيا فظهر
يف الكويــت عــام  1988و ىف إرسائيــل عام كذلــك قد تنتقل العدوى عــن طريق تناول
 1989و ىف تركيــا  2013وظهر مؤخرا ىف
إيــران ( يونيو .)2014
مسبب املرض
فــروس الجلــد العقــدي (Neethling
 )Virusينتمــي إىل جنس جــدري األغنام
واملاعــز ويوجــد تشــابه ســرولوجى بني
فريوسات هذه املجموعة لذلك توجد حماية
مناعيــة متبادلــة بــن فريوســات جــدري
األغنــام وفريوس الجلــد العقدي.

الحرارة 41 –40م قد يستمر ملدة  14يوم
وغالبا ما يكون ذو مرحلتني ويصحب ذلك
االمتنــاع عــن األكل و تظهــر عقــد جلدية
بعد بداية املرحلة الثانية من الحمى أســفل
الــرج واألعضاء التناســلية والرضع وقد
يمتد ليشــمل معظم أنحاء جسم الحيوان.
هــذه العقــد قــد تختفــي لتظهــر يف أماكن

مقاالت علمية

االلتهـاب الجلـدى العقدي مرض وبائى فريويس يصيب األبقار و ينتقل بشـكل أسـايس عن طريق الحشرات مثل الذباب والباعوض
أو مـن خلال لعاب الحيوانـات املصابة أو األدوات امللوثة ويتميز املرض إكلينيكيا ً بالحمى وظهـور عقد جلدية عىل معظم أنحاء جلد
الحيوان مع التهاب العقد الليمفاوية وتورم باألرجل .يتسبب املرض ىف خسائر اقتصادية تتمثل ىف هزال الحيوانات املصابة وانخفاض
إنتاج اللبن والعقم و النفوق الناتج عن االلتهاب الرئوى الثانوى كما يسـبب تلف شـديد بالجلود.
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أخرى من جسم الحيوان أو تستمر وغالبا
ما يحــدث تنكــرز ملناطــق الجلد شــديدة
اإلصابة حيث تســقط هذه األجزاء مخلفه
قــرح مفتوحة عالية الحــواف يطلق عليها
« »Sit Fastوالتــي تتحــول إىل قشــور
جافــه يف غضــون  3 – 2أســابيع مــا لــم
تصاب هذه اآلفات ببكرتيا التقيح الثانوية.

يتميز املرض أيضا بالتهاب الغدد اللمفاوية
كما يتسبب املرض يف ظهور تورمات مؤملة
يف ارجــل الحيوان ومقدم الصدر (الدوش)
وربما الرأس واألعضاء التناسلية.
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كذلــك يســبب املــرض بــؤر تنكرزية يف
األغشــية املخاطيــة للجهــاز الهضمــي
والجــزء العلوي مــن الجهاز التنفيس مما
يتســبب ىف إفرازات أنفية وأحيانا يســبب
صعوبــة ىف التنفــس وشــخري.

يظهــر عىل الحيــوان الخمول ويفقد جزء
كبري من وزنه وينخفض إنتاج اللبن وقد
يتوقف تماما.
هنالــك بعض املضاعفــات التي قد تحدث
مثل اإلســهال أو العــرج أو التهاب رئوي

جمع أجزاء مــن العقد الجلدية ومن
العقــد الليمفاوية.

مميــت أو اإلجهاض الــذي يعقبه عدم
الشــيوع وكذلــك العقــم يف الذكور ملدة
 6 – 4شــهور وقــد تســبب اآلفــات يف التشخيص املقارن
انسداد املسالك التنفسية مما قد يفىض
 قــد يحــدث خلــط يف التشــخيص بــنإىل املوت خاصــة يف العجول.
املرض يف مراحله األوىل مع التهاب الجلد
التشخيص
العقــدي الكاذب (فــروس الريتون) مما
مرض الجلد العقدي يمكن االشــتباه به من يســتوجب عــزل الفــروس معمليا ولكن
أعراضه االكلينيكية واآلفات الجلدية العقدية التهــاب الجلد العقــدي الــكاذب غالبا ما
املميزة املصحوبــة بأعراض حمى يف األبقار يكــون حميد وأقل حــده واآلفات الجلدية
يحــدث لهــا التئــام دون أن تخلف ندوب
مختلفة األعمار دون بقية الحيوانات.
عىل الجلد.
العينات الالزمة للفحص املعميل:
 يجــب تمييز املرض مــن حاالت التهاب•لعــزل الفريوس يتــم أخذ عينات من الجلــد األوديمــى والحساســية الجلديــة
اآلفات الجلدية وكذلك مسحات أنفيه
ألشــعة الشمس وأيضا من جدري األبقار
من الحيوانات الحية وغدد ليمفاوية
والتهابــات الجلــد الفطريــة وكذلــك من
من الحيوانات النافقة.
حاالت اإلصابــة بالهيبودرما.
•يتــم جمــع زوج من عينــات املصل،
األوىل خــال أول يومــن من الحمى املنــاعـــة
والثانيــة بعــد أســبوعني لعمــل يعتقــد أن معظــم األبقار التي تشــفى من
االختبــارات الســرولوجية.
املرض تكتسب مناعة لعدة اشهر والعجول
•للفحــص الهيســتوباثولوجى يتــم التي تتناول الرسسوب من أمهات محصنة
تقاوم العدوى لعدة أشهر.

العــالج

 عــزل الحيوانــات املصابــة عــن الحرشاتلتجنب انتشــار العدوى.

الوقـايــة
 تطعــم كل األبقــار التــي تزيــد يف العمرعن  6شهور .هنالك نوعان من اللقاح يمكن
يف البالد التي يتوطن بها املرض يتم اتخاذ العديد
االعتماد عليهما:
من التدابري للحد من تواجد وخسائر املرض:
 لقــاح فريوس الجلــد العقدي الحي يجــب عزل الحيوانــات املصابة يف حظائراملســتضعف ()Neethling virus
محمية من الحرشات.
وهــو لقاح قــوى ويحقــن تحت جلد
 تحصني الحيوانات املجاورة باللقاح املناسب.األبقــار ممــا يعطيهــا مناعة ملــدة قد

 ىف املراحــل األوىل للمــرض وىف حالــةارتفــاع درجــة الحــرارة يجــب اســتخدام
مضــادات االلتهاب لخفض الحــرارة و ملنع
االلتهاب الرئوى الثانوى الذى قد يؤدى إىل
نفــوق الحيوان.
 التخلــص الصحي مــن جثــث الحيواناتالنافقــة والجلود املصابة بالحرق أو بالدفن
 يجب استخدام مضادات حيوية قوية مثلللحد من انتشــار العدوى.
البنسلني واالموكسيسلني ومركبات السلفا
للحد من العدوى الثانوية بالجلد والرئة.
 رش الحيوانات باملبيدات الحرشية الفعالةوتطهــر الحظائــر بمحلــول هيدروكســيد
 يتــم إعطــاء محاليــل ســكرية للحيــوانالصوديوم .% 2
بالوريــد كعــاج داعم.
 تعقيــم املــزارع املصابــة بمــا فيهــا مــن يجــب رفــع حيويــة الحيوانــات باتبــاعمعدات والعاملني باستخدام الفورمالني %1
التغذيــة املناســبة وتوفــر الفيتامينــات
أوالفينول .%2
وخاصــة فيتامــن .A
 الســائل املنوي يجب أن يجمع من طالئق غسل القرح الجلدية بمطهر مناسب.خاليــة مــن العدوى وبدون أعــراض ملدة ال
تقل عــن  28يوم بعد التجميع.

تصل إىل ثالث ســنوات.

 لقــاح جــدري األغنــام املســتضعف( العــرة الرومانــى) والــذي يســتخدم
بكفــاءة يف الوقايــة من فــروس التهاب
الجلد العقدي ولكن ال يجب اســتخدامه
إال يف البــاد التــي يتوطــن فيها مرض
جــدري األغنام.
 لقــاح جــدري األغنــام يســتخدم يف مرص( 20-10ضعــف جرعــة األغنــام) ويحقن
تحــت الجلد ويكرر ســنويا.
 منــع اســترياد األبقــار وكذلــك الســائلاملنــوي من الدول التــي يتوطن بها املرض.
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من وزارة الداخلية إلى أفضل
المشاريع فى األلبان والتسمين
المرحوم اللواء /ساىم أسعد فرج ()1990 – 1924

الـــــــرواد
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ولد اللواء سامى أسعد فرج ىف
الرابع والعرشين من أغسطس عام
 .1924تخرج من كلية الرشطة يف
عام  ١٩٤٦وعمل كرئيس لوحدات
املباحث بمراكز وأقسام الرشطة
املختلفة .ثم تدرج يف املناصب إيل
أن شغل منصب مدير اإلدارة العامة
ملكافحة املخدرات يف أغسطس
 ١٩٧٣ثم منصب مساعد أول وزير
الداخلية لألمن االجتماعي.
حصل يف عام  ١٩٦١عيل ليسانس
اآلداب قسم صحافة ،كلية اإلعالم،
جامعة القاهرة .ويف عام  ١٩٧٩تم
انتخابه عضوا يف املجلس الدويل
للرقابة عيل املخدرات التابعة لهيئة
األمم املتحدة .باإلضافة إيل ذلك
كان له دور بارز يف تمثيل مرص يف
أكثر من  ١٥مؤتمر وندوه دوليني
عن مكافحة املخدرات يف الفرتة من
 ١٩٧٤إيل نهاية عام .١٩٨٠
وعيل الرغم من عمله وشغله ملناصب
هامه يف وزارة الداخلية ،لم يرتك
اللواء سامي أسعد العمل يف مجال
تنمية الثروة الحيوانية .فقد كان
يقوم بإدارة مزرعة للجاموس
ومصنع لأللبان التي أسسهما
والده املرحوم املهندس الزراعي

أسعد فرح بقرية الصالبية ،مركز
قوسنا باملنوفية .ويف عام ١٩٦٨
قام بتأسيس الجمعية التعاونية
لتنمية الثروة الحيوانية واملزرعة
الخاصة به بعزبة حنا مرهم ،مركز
أبو حماد ،بمحافظة الرشقية والتي
استمرت السيدة حرمه املهندسة
سوزان انجيل باسيليوس يف إدارتها
وتطويرها بعد وفاته.
والجدير بالذكر بأن كان لسيادة
اللواء نشاط فعال وبارز يف مجال
الثروة الحيوانية .فقد كان عضوا يف
مجلس الحبوب األمريكي ،وعضو
يف مجلس صندوق التأمني عيل
املاشية ،وعضو مجلس إدارة رابطه
منتجي ومصنعي األلبان .ونتيجة
لتعدد سفرياته وإطالعه عيل كل ما
يستحدث يف هذا املجال قام بتطوير
املزرعه وإنشاء محطة إلنتاج األلبان
عيل مساحة  ١٥فدان تحتوي عيل
 ٥٠٠رأس هولشتني حالب وتوابعها
باإلضافة إيل  ٢٥٠٠عجل تسمني يف
محطة القدين طبق فيها أحدث نظم
الرتبية والتلقيح الصناعي وأدخل
أفخر سالالت األبقار باملزرعة
خالل برنامج تشجيع الصادرات
األمريكية .باإلضافة لذلك تكونت

لديه مجموعة من الكوادر الفنية
القادرة يف مجال إنتاج األلبان
والتسمني من املهندسني الزراعيني
واألطباء البيطريني عيل مستوي
عايل من العلم والخربة والخلق.
ويعترب مرشوع األلبان والتسمني
من أفضل املشاريع يف هذا املجال من
حيث نظم التغذية ومعدالت إدارة
اللبن ولذا معدالت النمو يف عجول
التسمني.
وطاملا كان هذا املرشوع احد
املشاريع املتميزة التي يزورها
الكثريون املهتمون بصناعة اإلنتاج
الحيواني.
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PRODUCTION : 1 L /head /day MORE MILK
EFFICIENCY: 1.5 Kg /head /day LESS FEED.
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 اﻟﻘﺎﻫﺮة- ﺷﺎرع اﳌﺸﻴﺮ اﺣﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ –اﻟﺸﻴﺮﺗﻮن٧
www.egyvetcare.com info@egyvetcare.com
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