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الفصل 7.2
النقل البحري للحيوانات
TRANSPORT OF ANIMALS BY SEA
(تـقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين)
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تمهيد
تطبق هذه التوجيهات على الحيوانات األليفة الحية التالية :األبقار والجواميس والغزالن واإلبل واألغنام والمـاعز
والخنازير والخيول وغيرها من الحيوانات األليفة.
المادة 7.2.1
يجب اختصار الوقت الذي تمضيه الحيوانات أثناء السفر بحرا ً إلى أدنى حد ممكن.

المادة 7.2.2
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سلوك الحيوانات
يتوجب على مرافقي الحيوانات أن تتوافر لديهم الكفاءة والخبرة في التعامل مع مواشي التربية وتوجيه سيرها
وتفهم تصرفاتها والمبادئ المتبعة أثناء تطبيق المهام الموكلة إليهم.
هناك اختالف في سلوكيات الحيوان كأفراد أو جماعات وفقا ً للعرق والجنس والمزاج والعمر وطريقة تربيتها
والتعامل معها .ورغم جميع هذه الفروقات يجب باألخذ بعين االعتبار نماذج تصرفاتها الموجودة بشـكل دامـم
في الحيوانات االليفة بوجه عام عند التعامل معها وقيادة حركتها اثناء التنقل.
تظل معظم الحيوانات األليفة متجمعة بشكل قطعان تتبع بالغريزة رميسا ً مسيطرا ً عليها.
يجب عدم خلط الحيوانات العدامية مع باقي القطيع عند تجمعها.
تميل بعض الحيوانات للحفاظ على المجال المتاح لها؛ وهذا أمر يجب أخذه بعين االعتبار عند تصميم وسـامل
التحميل واإلنزال وكذلك سفن النقل والمستوعبات.
ربما تحاول الحيوانات الفرار عند اقتراب أحد العاملين منها أكثر من الالزم؛ والمسافة الحرجة التي تدفع إلى
الفرار تختلف مع كل حيوان وفقـا ً لججنـاو واألفـراد ـمن الفصـيلة الواحـدةت كمـا تتوقـف علـى مـا عرفـه
الحيوان في الما ي من اختالط سابق باإلنسان .فالحيوانات التي يرو ـها اإلنسـان مـثالً لهـا مجـال محـدود

للهرب .أما التي تربى طليقة أو
واحد وعدة أمتار.

من نظام التربية المكثفة فيمكن أن يكون لها مجال هرب يتراوح بـين متـر

يتوجب على مرافقي الحيوانات عدم االقتحام المباغت لمنطقة الفرار مما يسبب الهلـع للحيوانـات والتصـرف
العدواني أو محاولة الهرب مما يسيء إلى مبدأ حسن رعاية الحيوان.
يجب على مرافقي الحيوا نات استخدام نقطة التوازن في كتف الحيوانات لتحريك الحيوانـات والوقـوف خلـف
نقطة التوازن هذه لدفع الحيوانات إلى األمام والوقوف قبل نقطة التوازن لدفع الحيوانات إلى الخلف.
للحيوانات األليفة مجال نظر عريض لكن بصرها محدود للرؤية بالعينين إلى األمام والرؤية في العمق .وهذا
يعني أن للحيوانات القدرة على تمييز األشياء والحركات عند الجوانب وخلفهات وال تسـتطيع تقـدير المسـافات
إال إذا كانت أمامها مباشرة.
تتمتع الحيوانات األليفة بحاسة سـمع وتلـتقط موجـات سـمعية أوسـع تـرددا ً مـن التـي تصـل لإلنسـان .ولـديها
حساسية أقوى للذبذبات العالية التردد .ويتولد عند الحيوانات اإلحساو بالخطر بوجود جة قوية مستمرة أو
مفاجئة مما يمكن أن يسبب لها حالة من الهلع .ويجب األخذ بعـين االعتبـار هـذه الحساسـية عنـد التعامـل مـع
الحيوانات.
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عناصر اإللهاء وكيفية إزالتها
هناك عوامق تتسبب بتوقف الحيوانات عن السير أو الحَرَن واالستدارة؛ ويجب إلغاء عناصر كهذه عند
و ع تصاميم األبنية الجديدة أو إزالتها من المنشآت المستخدمة حالياً .وعناصر اإللهاء الشامعة وطرق
إزالتها هي التالية:
أ -انعكاو الضوء على صفحة معدنية أو أر ية مبللة -يمكن إزالة العامق بتغييـر المصـباح الكهربـامي أو
تغيير اإل اءة؛
ب -مداخل مظلمة :يمكن إصالح الو ع بتأمين إنارة غيـر مباشـرة ال تشـع مباشـرة فـي عيـون الحيوانـات
المتجهة نحوها.
ج -رؤية الحيوانات ألشخاص أو أجهزة متحركة أمامها – يمكن و ع جوانب حماية صلبة على المزالق
الضيقة أو و ع ستامر حماية؛
ممرات مسدودة :يجب تحاشيها باالنعطاف وتغيير االتجاه أو إحداث ممر وهمي؛
د-
سالسل أو أشياء رخوة متدلية فوق المزالق أو على السياجات – يجب إزالتها؛
هـ
و -وجود أر يات متفاوتة المستوى أو انحدار مفاجئ في األر ية عند مداخل أرصفة النقل الضيقة ـ؛
تفادي سطح األر يات المتفاوتة أو تركيب أر ية اصطناعية إلعطاء الشعور بوجود
يجب
ومتواصلة وصالحة للسير؛
أر ية صلبة
ز -أصوات هسهسة الهةوا مة معةاات تعمة اةهلهوا الموة و  -تثايةت كة واتم الصةوت أو اسةتداام
المعةةاات الهياروليكية ؛ كمةةه يمكة ت اةةيط الوة العةةهلئ لةةا الايبة الدهررية اهسةةتداام دةةرا يم
مر ؛
ح .طرطقة واصطدام قطع معدنية ببعضها – يجب تركيب قطع مطاطية لمنع انغالق األبـواب والتجهيـ زات
األخرى ومنع طرق المعادن ببعضها؛
ط  -تيارات هوامية قوية تولدها المراوح أو الستامر الهواميـة الموجهـة إلـى وجـه الحيوانـات – يجـب تغييـر
اتجاه التيارات الهوامية.

مثل على منطقة الهروب بالنسبة لجبقار.
البقعة العمياء
منطقة
الهروب
راعي القطيع

الثور قائد القطيع

نقطة التوازن

مسار الراعي الذي يقود األبقار إلى األمام

خط العودة بعد ترك منطقة
الهروب

ممر دفع الحيوانات إلى األمام

خط التوازن

المادة 7.2.3
المسؤوليات
بعد اتخاذ قرار النقل بحرا ًت يكون الهدف األول تأمين راحة الحيـوان طـوال الرحلـة .وتقـع مسـيولية التنفيـذ علـى
جميع األشخاص المشاركين في عمليات النقل .وسوف نجد الحقا ً تفصيالت أوسع لمسيوليات كل فرد مشارك فـي
العملية في هذه المادة .كما يمكن تطبيق هذه التوجيهات على الحيوانات المنقولـة فـي المجـاري الماميـة داخـل البلـد
المعني.
عند نهاية الرحلة وبعد إنزال الحمولة تنتقل مسيولية العناية بالحيوانات إلى أطراف أخرى خارجة عن نطاق هـذا
الفصل.

 -1نظرة عامة
يتحمل المصدِّرون والمستوردون وأصحاب المواشي ووكالء البيع والشراء ووكـالء السـفر وربابنـة
أ-
السفن ومديرو المنشآت المسيولية المشتركة عن الصحة العامة للحيوانات وصالحيتها للسفر وحسن
معاملتها طوال الرحلة حتى ولو انتقلت المسيوليات إلى مقاول فرعي خالل الرحلة.
ب-

يتحمل المصدِّرون ووكالء السفر ووكالء البيع والشراء وربابنة السفن المسيولية المشتركة من أجـل
التخطيط للرحلة وتأمين الرفق بالحيوانات وتنفيذ التالي:
▪
▪

اختيار السفن الصالحة للسفر والتأكد من كفاءة مرافقي الحيوانات للعناية بها؛
و ع خطط للطوارئ لمجابهة الظروف غير المتوقعة (بما فيها أحوال الطقس الرديئة) والتقليل
إلى أدنى حد من إجهاد الحيوانات بسبب الرحلة؛
السهر على حسن سير عمليات تحميل الحيوانات على الباخرة وتأمين العلف والماء ووسيلة
تهومــة وملجــأ مــن رداءة الطقــس وإجــراء الكشــف المنــتظم خــالل الرحلــة ومعالجــة أي حــادث
طارىء؛
التخلص من جثث الحيوانات النافقة وفقا ً للقانون الدولي.

▪
▪
ج-

يتوجب على المسيولين عن عمليـات النقـل التمتـع بالكفـاءة الالزمـة لتحمـل مسـيولياتهم فيمـا يتعلـق
بتطبيــق الشــروط القانونيــة المطلوبــة لنقــل الحيوانــات واســتخدام التجهيــزات المو ــوعة بتصــرفهم
ومعاملة الحيوانات برفق وتقديم العناية الالزمة لها.

 -2إعتبارات خاصة
أ -يتوجب على الناقلين تحمل المسيوليات التالية:
▪
▪
▪
▪
▪

يتحمل الناقل المسيولية الكاملة لتنظيم الرحلة وتنفيذها وانهامهات بما فيها بعض األعمال التي
يكلف بها الناقل أطراف آخرين بعقود فرعية؛
تأمين التجهيزات واألدوية الالزمة والمناسبة للفصيلة الحيوانية المنقولة واحتياجات الرحلة؛
تأمين وجود عدد كاف من العمال المرافقين للعناية بفصيلة الحيوانات المنقولة؛
مسيولية االلتزام بجميع الشروط المفرو ة على الحيوانات الستصـدار الشـهادات الصـحية
البيطرية وصالحيتها للسفر؛
مسيولية االلتزام بتطبيق الشروط المطلوبة من قبل البلد المسـتورد والبلـد المصـدر فـي حـال
النقل الدولي للحيوانات.

ب -تــتلخص مســيوليات أصــحاب الحيوانــات باختيــار الحيوانــات الصــالحة للســفر بعــد االســتئناو بــرأي
األطباء البيطريين.
ج-

تتضمن مسيوليات وكيل األعمال أو الشاري والبامع ما يلي:
▪ اختيار الحيوانات الصالحة للسفر استنادا ً إلى التوصيات البيطرية؛
▪ توا فر المنشآت الالزمة لتجميع الحيوانات وتحميلها والنقل واإلنـزال ومرافقـة الحيوانـات عنـد
بداية الرحلة ونهايتها والتدخل في الحاالت الطارمة.

د -تتضمن مسيوليات قباطنة السفن توفير األماكن الالزمة للحيوانات على السفينة.
هـ -تتضمن مسيوليات شركة المالحة توفير أماكن مناسبة إليواء الحيوانت على ظهر الباخرة؛

و -تتضمن مسيوليات مديري المنشآت أثناء التحميل:
▪
▪
▪
▪
▪

تأمين أماكن مناسبة إلنزال الحيوانات من وسامل النقل للسير بها أو إليوامهـا فـي المـزارب مـع
مأوى وماء وعلف للترانزيت عند اللزوم؛
تــامين عــدد مــن مرافقــي الحيوانــات لتحميلهــا مــع أقــل قــدر ممكــن مــن اإلجهــاد واالبتعــاد
عن التسبب بالجروح لها؛
الحد من فرص انتقال األمراض أثناء وجود الحيوانات من منشآت التحميل؛
تأمين األماكن الالزمة للحاالت الطارمة؛
تأمين المنشآت واألطباء البيطريين أو مرافقي الحيوانات مـن ذوي الخبـرة فـي ذبـح الحيوانـات
بطريقة رحيمة عند الحاجة.

ز-

تتضمن مسيوليات مرافقي الحيوانات معاملتها برفق والعناية بها وخاصة أثناء التحميل والتفريغ؛

ح-

تتضمن مسيوليات السلطة المعنية في بلد التصدير التالي:
▪
▪
▪
▪
▪

و ع الحد األدنى من المعايير من أجل الرفق بالحيوانات بما فيها شروط تفتيش المواشـي قبـل
وأثناء السفرت مع تأمين الشهادات الصحية و بط السجالت؛
الترخيص للمنشآت والحاويات والسفن إليواء الحيوانات ونقلها؛
و ع معايير الكفاءات لمرافقي الحيوانات ومديري المنشآت؛
تنفيذ المعايير بما فيها الموافقة  /التعاون مع المنظمات والسلطات المعنية األخرى؛
اإلشراف على الخدمات الصحية والرفق بـالحيوان وتقيـيم األداء بمـا فيهـا اسـتخدام أي عـالج
بيطري.

ط  -تتضمن مسيوليات السلطة المعنية في البلد المستورد التالي:
و ع الحد األدنى من المعايير من أجل الرفق بالحيوانات بما فيها شروط تفتيش المواشي بعـد
▪
انتهاء الرحلة ت مع تأمين الشهادات الصحية و بط السجالت؛
الترخيص للمنشآت والحاويات والسفن إليواء الحيوانات ونقلها؛
▪
و ع معايير الكفاءات لمرافقي الحيوانات ومديري المنشآت؛
▪
تنفيذ المعايير بما فيها الموافقة  /التعاون مع المنظمات والسلطات المعنية األخرى؛
▪
التأكد من اهتمام البلد المصدر بالمعايير المطلوبة للسفينة الناقلة للحيوانات.
▪
اإلشراف على الخدمات الصحية والرفق بـالحيوان وتقيـيم األداء بمـا فيهـا اسـتخدام أي عـالج
▪
بيطري.
إعطاء األولوية إلرسالية الحيوانات لتسهيل عملية استيراد الحيوانات دون تأخير ال لزوم له.
▪
ي-

تتضمن مسيولية األطباء البيطريين أو من يحل محلهم من مرافقي الحيوانات المسافرين علـى ظهـر
السفينة التالي:
▪ معاملة الحيوانات بطريقة رحيمة ومعالجتها أثناء السفر بما فيها الحاالت الطارمة كالقتـل الـرحيم
للحيواناتت
▪ امتالك المقدرة على كتابة التقارير والتصرف باستقاللية؛
▪ مقابلة ربان السفينة يوميا ً للحصول على آخر المعلومات حول صحة الحيوانات وراحتها.

ك -يتوجب على السلطات المختصة في بلد االستيراد إرسال تقرير إلى السلطة المختصة في بلد المصدر
حول أية مضايقات شديدة حدثت للحيوانات أثناء الرحلة.

المادة 7.2.4
الكفاءات
 -1يتوجــب علــى كــل شــخص يرافــق الحيوانــات أثنــاء الرحلــةت أن تكــون لديــه الكفــاءة لتحمــل المســيوليات
المو حة في المادة  .7.2.3أما الكفاءات المطلوبة ألمور ال تتعلق براحة الحيوان فيجب معالجتها بشـكل
منفصل .ويمكن اكتساب خبرات كهذه بواسطة المعاهد المختصة أو التجربة العملية.
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يتم تقييم كفاءة مرافقي الحيوانات على األقل باختبار المعرفة المتوفرة لهم وقدرتهم علـى و ـعها مو ـع
التنفيذ في المجاالت التالية:
و ع مخطط للرحلة وتقييم تناسب المساحات مع الحيوانات المنقولة وحاجتها للعلف والمـاء ووسـامل
أ-
التهوية؛
ب -المسيولية عن راحة الحيوان أثناء الرحلة بما فيها عمليات التحميل والتفريغ؛
ج -معرفة مصادر تلقي النصح والمساعدة؛
تصرف الحيوانـات واألعـراض السـريرية لكـل مـرض والميشـرات الدالـة علـى عـدم تـأمين راحـة
د-
الحيوان كالتعرض للخضة واآلالم والتعبت ومعرفة طريقة الحد منها.
تقييم صالحية الحيوانات للسفر؛ وفي حاالت الشك يجب فحص الحيوان من قبل الطبيب البيطري؛
هـ
معرفة السلطات المسيولة والتشريعات الخاصة بالنقل المرعية اإلجـراء والوثـامق المطلوبـة المتعلقـة
و-
بها؛
ز -معرفة اإلجراءات الوقامية بما فيها التنظيف والتطهير؛
ح -الطــرق المناســبة لرعايــة الحيوانــات أثنــاء الرحلــة ومختلــف عمليــات التجميــع والتحميــل والتفريــغ
للحيوانات؛
ط -طرق الكشف على الحيوانات ومعالجة المشكالت العادية خـالل الرحلـة كـالطقس الـرديءت ومعالجـة
الحاالت الطارمة بما فيها الذبح الرحيم؛
ي -معرفة األمور المتعلقة بخصـامص الفصـيلة الحيوانيـة والعمـر ومرافقـة الحيـوان والعنايـة بـه وتقـديم
العلف والماء وعمليات التفتيش؛
ق -إمساك سجل للرحلة باإل افة إلى سجالت أخرى.

 -3يتم تقييم الحد األدنى لكفاءات ناقلي الحيوانات باختبار معلوماتهم وقدرتهم علـى و ـعها مو ـع التنفيـذ فـي
المجاالت التالية:
أ-
ب-
ج-
د-
هـ
و-
ز-

و ع مخطط للرحلة وتعيين المساحات الالزمة للحيوانات المنقولة وحاجتها للعلـف والمـاء ووسـامل
التهومة؛
معرفة السلطات المسيولة والتشريعات الخاصة بالنقل المرعية اإلجراء والوثـامق المطلوبـة المتعلقـة
بها؛
الطـــرق المناســـبة لرعايـــة الحيوانـــات أثنـــاء الرحلـــة ومختلـــف عمليـــات التجميـــع والتحميـــل
والتفريغ للحيوانات؛
معرفة األمور المتعلقة بخصـامص الفصـيلة الحيوانيـة والعمـر ومرافقـة الحيوانـات والعنايـة بهـا بمـا
التجهيزات والعالجات؛
معرفة مصادر تلقي النصح والمساعدة؛
أصول إمساك السجالت؛
معالجة المواقف المستجدة أثناء السفر كالطقس الرديء والحاالت الطارمة.

المادة 7.2.5
التخطيط للرحلة
 -1اعتبارات عامة
أ  -يعتبر التخطيط الجيد للرحلة العنصر األساسي لتأمين راحة الحيوان أثناء النقل الدولي.
ب -قبل المباشرة بالرحلةت يتم التخطيط لها لتنظيم األمور التالية:
•
•
•
•
•
•
•
•

تحضير الحيوانات للسفر؛
نوع الباخرة المناسبة للنقل المطلوب؛
خط الرحلة مع مراعاة المسافات والظروف المناخية والمالحية المرتقبة؛
نوع الرحلة ومدتها؛
العناية اليومية بالحيوانات واالهتمام بها واستخدام العدد الكافي من مرافقي الحيوانات للتأكد
من تأمين الخدمات الصحية الالزمة للحيوانات وراحتها؛
رورة عدم خلط الحيوانات الواردة من مصادر مختلفة من حجرة واحدة؛
توفير التجهيزات واألدوية الالزمة وفقا ً لعدد الحيوانات والفصيلة المنقولة؛
االجراءات الالزمة لمعالجة الحاالت الطارمة.

 -2تحضير الحيوانات للسفر
أ-

يجـــب تحضـــير الحيوانـــات التـــي تحتـــاج علـــى نظـــام تعليفـــي خـــاص أو طـــرق خاصـــة لتزويـــدها
بالماء والعلف.

ب -يج ب التخطيط لتوفير الماء والعلف أثناء الرحلة؛ ويجب أن يكون للعلف النوعيـة والتركيبـة المناسـبتان
للفصيلة الحيوانية والعمر والحالة الصحية للحيواناتت إلخ.
ج -تتطلب أحوال الطقس العاصفة المحفوفة بالمخاطر تأمين السفر اآلمن والتصميم المناسب داخـل السـفينة
للحد من المخاطر .كما يجب اتخاذ االحتياطات الخاصة للحيوانات غير المعتـادة علـى رداءة الطقـس أو
غير المعتادة على الطقس الحار أو البارد .وفي وجود حاالت كهذه ال يجوز نقل الحيوانات مطلقاً.
د -إن الحيوانات المعتادة على مرافقة اإلنسان لها والتعامل معه هي أقل خوفا ً عند التحميـل والنقـل .ويجـب
معاملة الحيوانات وتحميلها بطريقة تحد من خوفها وتزيد في قابلية القتراب منها.
هـ -ال يجب استخدام المهدمات أو أي عقار آخر بطريقة روتينية أثناء السفر؛ إنما يجب استخدام األدويـة عنـد
بروز مشكلة بحيوان واحد .كما يجب أن يقوم الطبيب البيطري بإعطاء الدواء بنفسه أو أي شـخص آخـر
تلقى التعليمات المناسبة من قبل طبيب بيطـري .وأخيـرا ً يجـب و ـع الحيوانـات قيـد العـالج فـي مكـان
مخصص لها.
 -3مكافحة األمراض
غالبا ً ما يمثل نقل الحيوانات عنصرا ً هاما ً في نشر األوبئة الحيوانية .لذلك يجب عند التخطيط للرحلـة األخـذ
بعين االعتبار األمور التالية:
أ-

يجــب تحصــين الحيوانــات ــد األمــراض التــي تمكــن أن تصــيبها فــي بلــد الوجهــة النهاميــة فــي
حال توفير اإلمكانيات وبعد موافقة السلطة البيطرية في بلد االستيراد.

ب -يجب أن تعطى األدوية الوقامية أو العالجية للحيوانات بواسطة طبيب بيطري فقـط أو أحـد األشـخاص
الذي تلقي تعليمات الطبيب البيطري.
ج-

يجب الحد قدر اإلمكان من جمع الحيوانات الواردة من عدة مصادر في إرسالية واحدة.

 -4تصميم الباخرة والحاويات وصيانتها
أ-

يجب و ع التصاميم الخاصة بالسفن التجارية المعدة لنقل الحيوانات وبنامها وهندستها من الداخل
وفقا ً للفصيلة المنقولة وحجم الحيوانات ووزنها .وفي سبيل تالفي التسبب بالجروح للحيوانات يمكن
استخدام تجهيزات ملسة ومتينة دون نتوءاتت والتوصية بجعل األر ية د االنزالق .ومن الضروري
جدا ً اتخاذ االجراءات الالزمة لمنع التسبب بالجروح للمسيولين عن النقل عند القيام بعملهم؛

ب-

يجب تأمين اإلنارة الالزمة للسماح بمراقبة الحيوانات وتفتيشها؛

ج-

يجب و ع التصاميم المناسبة لبواخر النقل من أجل تسهيل عمليات التنظيف والتطهير بعناية
وتصريف الروث والبول.

د-

يجب تأمين الصيانة التامة للقطع الميكانيكية للسفينة وهيكلها لحسن سير العمل فيها.

هـ

يجــب تزويــد البــواخر بالتهومــة المناســبة لمعالجــة تقلبــات الطقــس وتــأمين حاجــات التــوازن الحــراري
للفصامل الحيوانية المنقولة؛ كما يجب أن يظل جهاز التهومـة قيـد التشـغيل عنـد توقـف السـفينة .ويجـب
تأمين مولد كهربامي إ افي للتعويض في حال تعطل مولد الطاقة األساسي.

و-

يجب تنظيم طريقة توزيـع أمـاكن العلـف والمـاء بشـكل يسـمح بوصـول الحيوانـات إليهـا بسـهولة وفقـا ً
للفصيلة والوزنت والعمل على تخفيف تلوث الزرامب حتى الحد األدنى.

ز -يجب تصميم أر ية طوابق الباخرة بشكل يمنع البراز والبول في الطوابق العليا من تلويـث الحيوانـات
في الطوابق الدنيا أو الماء أو العلف.
ح -يجب و ع األعالف والفرشة على ظهر السفينة بشكل ثابت لمنع وصول أي حريق إليهـا أو تـأثيرات
الطقس السيء وماء البحر.
ط -يجب و ع فرشة مناسبة علـى أر ـية السـفينة باسـتخدام القـش ونشـارة الخشـب مـثالً لتمـتص البـراز
والبولت وتمنع الحيوانات من االنزالق وتحميها (خاصة الصغارمنها) من صالبة األر ية أو نتوءاتهـا
أو تقلبات الطقس الرديء.
ي -تنطبق نفس المبادئ على المستوعبات المستخدمة لنقل الحيوانات.
 -5أحكام خاصة بنقل الحيوانات بحرا ً بواسطة آليات أو حاويات للتحميل والتنزيل من البواخر
أ -يجب تزويد وسامل النقل البرية والحاويات بعدد من نقاط الربط حسنة التصميم ومثبتة في أماكن مناسبة
من أجل ربطها بشدة بهيكل سفينة النقل.

ب -يجب ربط الشاحنات البرية والحاويات بشدة إلـى هيكـل السـفينة قبـل االنطـالق لمنـع انزياحهـا بسـبب
حركة المالحة.
ج -يجب تأمين جهاز تهومة مناسب للسفن لمواجهة تقلبات الطقـس وحاجـات التعـديل الحـراري للفصـامل
المنقولةت وخاصة عند نقل الحيوانات من شاحنات أو حاويات صغيرة في مكان مغلق من السفينة.
د-

يلزم في بعض األحيان للشاحنة أو الحاوية الناقلة للحيوانـات نظـام تهومـة أقـوى مـن الهـواء الطبيعـي
الضعيف في بعض طوابق السفينة.

 -6طبيعة الرحلة ومدتها
يجب تحديد الحد األقصى لمدة الرحلة بعد األخذ بعين االعتبار العناصر التي تيمن راحـة الحيوانـات بشـكل
إجمالي مثال األمور التالية:
أ -قــــدرة الحيوانــــات علــــى تحمــــل خضــــة الســــفر (الحيوانــــات الصــــغيرة جــــدا ً أو المســــنة
والمر عة والحوامل)؛
ب -تجربة الحيوانات السابقة في السفر؛
ج -الشعور المنتظر بالتعب؛
د -الحاجة لعناية خاصة؛
هـ -الحساسية المتزايدة للجروح والمرض؛
و -مقدار المساحات المتاحة في السفينة وتصميمها؛
ز -أحوال الطقس؛
ح -نوع السفينة وطريقة اندفاعها والمخاطر المرتبطة ببعض أحوال البحر أثناء المالحة.
 -7المساحات المخصصة للحيوانات
أ -من المناسبت قبل القيام بأعمال التحميل على ظهر البـاخرةت تقـدير إعـداد الحيوانـات المعـدة للنقـل
وتحديد أمكنتها من مختلف الحظامر في الباخرة.
ب -يمكـــن تحديـــد المســـاحات الالزمـــة (بمـــا فيهـــا ارتفـــاع الســـقف) وفقـــا ً للفصـــيلة الحيوانيـــة
المنقولة وتأمين التعديل الحراري المناسب لها .ويجب أن يتمكن كل حيـوان مـن البقـاء فـي و ـعه
الطبيعي أثناء الرحلـة (وأثنـاء التحميـل والتنـ ـزيل) دون مالمسـة سـقوف مختلـف طوابـق السـفينة.
ويجب أن تتوافر للحيوانات عند االستلقاء على األر ية المساحة الكافيـة للبقـاء فـي و ـع طبيعـي
ومريح.
ج-

يمكن تقدير المساحات المخصصة للحيوانات اسـتنادا ً إلـى معطيـات عدديـة موجـودة ـمن هـذه
الخطوط التوجيهيةت أو في حال عدم وجودهات يمكن العثور عليها في القوانين المحليـة أو الدوليـة
السارية الفعول؛ وإن معرفة مساحة الزرامب تحدد عدد الحيوانات الواجب نقلها في كل منها.

د -يمكن تطبيق نفس المبادئ على الحيوانات المنقولة
-8

القدرة على اإلشراف على الحيوانات أثناء الرحلة

من حاويات.

يجــب و ــع الحيوانــات فــي أمــاكن بحيــث يمكــن مراقبــة كــل حيــوان إفراديــا ً وبصــورة منتظمـــة
ووا حة و مان سالمتها وراحتها من قبل المرافقين أو مسيولين آخرين خالل الرحلة.
-9

إجراءات الرد السريع في الحاالت الطارمة
يجب ان تكون هناك خطة جاهزة للطوارىء تحدد أهم اآلحداث الضارة المحتمـل وقوعهـاا أثنـاء الرحلـةت
وإجراءات الرد على كل حدث والتدبير الواجب تنفيذه فـي الحـاالت الطارمـة .ويجـ ب أن تتضـمن الخطـة
تفاصيل اإلجراءات العامدة لكل حدث هام وتحديد مسيولية كل طرف بما فيها اإلبالغ وتسجيل كل حادثة.
المادة 7.2.6

الوثائق المرافقة
 -1يجب عدم مباشرة التحميل إال بعد تجميع كل المستندات المطلوبة.
 -2يجب أن تتضمن الوثامق الخاصة بالرحلة المعلومات التالية:
أ -خطة الرحلة وإجراءات التدخل والمعالجة في الحاالت الطارمة؛
ب -تاريخ التحميل والساعة والمكان؛
ج -السجل اليومي للرحلة الذي يتضمن عمليات التفتيش والمراقبة وذكراألحداث الهامة بما فيها حـاالت
المرض والنفـوق والطقـس والكميـات المسـتهلكة مـن العلـف والمـاء واألدويـة المعطـاة للحيوانـات
واألعطال الميكانيكية الطارمة؛
د -ساعات وتواريخ وأماكن الوصول والتفريغ المرتقبة؛
هـ الشهادات الصحية الالزمة؛
و -أرقــام الحيوانــات التــي تســمح بتعقــب منشــأ كــل حيــوان ومكــان االنطــالق وكــذلك مزرعــة
المنشأ عند الحاجة؛
ز -معلومات مفصلة عن الحيوانات المتعر ة للمضايقات أثناء الرحلة؛
ح -عدد مرافقي الحيوانات على ظهر السفينة وكفاءة كل منهم؛
ط -تقدير كثافة التحميل في المستوعبات المستخدمة في الشحن.
 -3يجــب أن تحــوي الشــهادات الصــحية المرافقــة المطلوبــة لكــل شــحنة مــن الحمولــة اإلرشــادات الالزمــة
لإلجراءات التالية:
تنظيف وتطهير السفينة عند اللزوم؛
أ-
ب -صالحية الحيوانات للقيام بالرحلة؛
ج -الهوية اإلفرادية للحيوانات (األوصافت األرقامت الخ)..
د  -الو ع الصحي للحيوانات بما فيها الفحوصات والعالجات والتحصينات التي أجريت قبل الشحن.
المادة 7.2.7

فترة االنتظار قبل السفر
 -1أحكام عامة:
أ -يجب تنظيف السفن وتطهيرها قبل بدء الرحلة لتأمين السالمة الصحية الحيوانات والسالمة العامـةت
وذلك بواسطة مستحضرات كيماويـة مـرخص باسـتخدامها مـن قبـل السـلطة المختصـة .وال يجـب
التسبب إال بالقليل من اإلجهاد للحيوانات أثناء الرحلة وعمليات التنظيف الضرورية.
ً
ب -يتبــين فــي بعــض الحــاالت أنــه مــن الضــروري تجميــع الحيوانــات قبــل نقلهــا بحــرا والعنايــة
باألمورالتالية:

ج-

د-
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تحتاج الحيوانات أحيانا ً الستراحة قبل السفر عندما تصاب باإلجهاد أثناء فترة التجميع بسبب
•
الظروف غير المريحة او التصرف الجماعي العنيف للحيوانات مع بعضها؛ .
يلزم الحيوانات أحيانا ً فترة كافية لتعتاد على التغيرات الحاصلة في نوعية العلف أو
•
طريقة توزيع ماء الشرب أثناء السفر أو بعده.
عندما يعتقـد مرافـق الحيوانـات أن هنـاك مخـاطر جديـة إلمكانيـة تعـرض الحيوانـات لعـدوى أحـد
األمراض عند تحميلها أو أي شك في صالحيتها للسفرت فيجب إخضـاعها للفحـص مـن قبـل طبيـب
بيطري.
يجب تنظيم مناطق االنتظار أو تجميع الحيوانات استعدادا للسفر وتأمين التالي:
مأوى آمن الحيوانات؛
•
إبقاء الحيوانات في مكان دون مخاطر أو وجود حيوانات مفترسة أو أمراض؛
•
حماية الحيوانات من تقلبات الطقس الرديء؛
•
السماح ببقاء المجموعات مع بعضها؛ وكذلك
•
تأمين فسحة للراحة واألكل والشرب.
•

اختيار المجموعات الحيوانية المتجانسة
من المناسب تقسيم الحيوانات قبل النقل إلى مجموعات متجانسـة مـن الفصـامل لمنـع حـدوث مـا يسـيء
إلى حد كبيرلراحة الحيوانات .ويتم هذا على عملية تقسيم الحيوانات إلى مجموعات وفقا ً للمبادئ التالية:
أ -عدم جمع عدة فصامل فيما بينها إال في الحاالت التي يعتقد أن ذلك مناسباً؛
ب -يمكن نقل حيوانات الفصيلة الواحدة مع بعضها إال عند إمكانية قيـام الحيوانـات بتصـرفات عدوانيـة
مما يستوجب عزلها؛
ج -من الضروري أحيانا ً فصل الحيوانات الفتية أو صغيرة الحجم عن الحيوانات األكبر سـنا ً أو حجمـا ً
باستثناء األمهات مع مواليدها الجدد؛
د -عدم تجميع الحيوانات ذات القرون العادية أو المتشعبة مع الحيوانات دون قرون؛
هـ إبقاء الحيوانات المرباة مع بعضها في نفس المجموعة ونقل الحيوانات التي لهـا عالقـات اجتماعيـة
قوية كاألم وأوالدها مع بعضها.

 -3الصالحية للسفر:
يجب فحص الحيوانات قبل السفر وعدم شحن غير الصالحة منها للسفر وفقا ً لـ رأي عمـال مزرعـة
أ-
المنشأ أو المرافقين أو األطباء البيطريين.
ب -يتوجب على صاحب الحيوانات أو وكيل السفر اتخاذ االجراءات الالزمة وتأمين المعاملـة الحسـنة
والفعالة للحيوانات المستبعدة بسبب عدم صالحيتها للسفر.
ج -تدخل في عداد الحيوانات غير الصالحة للسفر الفئات التالية:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

الحيوانات المر ى والجرحى والضعيفة والمعاقة والتعبة؛
الحيوانات غير القادرة على النهوض دون مساعدة وعدم تحمل قواممها لوزنها؛
الحيوانات العمياء تماماً؛
الحيوانات التي ال تستطيع التنقل دون شعور بألم إ افي؛
المواليد التي لم يلتئم بعد جرح سرتها؛
اإلناث المسافرة دون صغارها والتي و عت خالل الـ  48ساعة السابقة؛
اإلناث الحوامل التي سوف تبلـغ العشـراألخير للمـدة المقـدرة للحمـل قبـل الو ـع بتـاريخ
السفرالمنتظر.
الحيوانات التي لم يشف جرحها نتيجة لعملية جراحية كنزع القرون.

د  -يمكن التخفيف من األخطار أثنـاء النقـل باختيـار الحيوانـات األكثـر اسـتعدادا ً للسـفر فـي الظـروف
المحددة لهات باإل افة للحيوانات المتأقلمة مع حالة الطقس المرتقبة.
ه  -تعتبـــر بعــــض الحيوانــــات معر ــــة لقلـــة الراحــــة أكثــــر مــــن غيرهـــا أثنــــاء الســــفرت ممــــا
يســــتوجب ســــفرها فــــي ظــــروف أفضــــل وتتطلــــب مــــثالً منشــــآت ووســــامل نقــــل أفضــــل
وتعديل مدة الرحلة.
تتضمن هذه الحيوانات:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

و-

الحيوانات الضخمة أو السمينة؛
الحيوانات الفتية جدا ً أو الطاعنة في السن؛
الحيوانات العصبية الشرسة؛
الحيوانات التي تصاب بمرض السفر؛
الحيوانات التي لم تخالط اإلنسان إال قليال؛ً
اإلناث في الثلث األخير من حملها أو في ذروة موسم الحليب.

من المناسب األخذ بعين االعتبار طول الوبر أو الصوف والتأثير المتوقع للمناخ عليها اثناء السفر.
المادة 7.2.8

التحميل
-1

اإلشراف الفني على التحميل
أ -يجب التخطيط بعناية لعملية التحميل ألنها تهدد راحـة الحيوانـات المشـحونة إذا لـم تـتم بالطريقـة
الصحيحة.
ب -يجب أن تتم عملية التحميل تحت إشراف السـلطة المختصـة وتنفيـذ مرافقـي الحيوانـات .ويتوجـب
على المرافقين إجراء عملية التحميل في جو هادئ دون جيج أو مضايقات أواستخدام القوة .كما
يجب اتمام ذلك دون وجود مساعدين غير مدربين أو خضور يعرقلون سير عملية التحميل.

 -2المنشآت
أ -يجب و ع التصاميم الالزمة للمنشآت المخصصة للتحميل ومساحات التجميع على رصيف المرفأ
والجسورالنقالة ومنصات التحميل مع األخذ بعين االعتبار حاجـات الحيوانـات وإمكانياتهـا بالنسـبة
لحجم المنشآت واإلنحدارات وسطحها و رورة عدم وجود نتـوءاتت وتصـاميم لنـوع األر ـيات
والحماية الجانبية للحيوانات إلخ...

ب -يجب أثناء عملية التحميل وطوال الرحلة تأمين التهومة الالزمة إلدخال الهواء النقي وطرد الحرارة
الزامدة والرطوبة وانبعاثات األمونياك وأول أكسيد الكربـون الضـارة مـثالً .وفـي حـاالت الحـرارة
المعتدلة أو القوية يجب تأمين إحساو الحيوانات باالنتعاش المناسـب .وفـي بعـض الحـاالت يمكـن
الحصول على التهومة المناسبة بإعطاء الحيوانات مساحات أكبر.
ج -يجب تزويد جميـع أمـاكن التحميـل باإلنـارة الكافيـة للسـماح لمرافقـي الحيوانـات باإلشـراف عليهـا
مباشرة وتأمين حرية الحركة لها في كـل وقـت .كمـا يجـب تزويـد هـذه التجهيـزات بإنـارة ـعيفة
متوزعة بانتظامت ويجـب توجيههـا مباشـرة نحـو مـداخل حظـامر فـرز الحيوانـات ونحـو الممـرات
وسقاالت التحميلت على أن تكون كثافة الضوء أقوى داخل الشـاحنات أو الحاويـات مـن أجـل الحـد
إلى آخر درجة من التوقف المفـاجئ لحركـة الحيوانـات .كمـا أن اإلنـارة الضـعيفة يمكـن أن تسـهل
القبض على بعض الحيوانات .وربما احتاج األمر إلى مصدر إصطناعي للضوء.
 -3استخدام المساو وأدوات أخرى لحث الحيوانات على التقدم
يمكن االستفادة من تصرفات بعض األجناو الحيوانية عند تقدمها (راجـع المـادة  )7.2.12وإذا كـان مـن
الضروري استخدام المسَّاو وغيره من األدوات فيجب االلتزام بتطبيق المبادئ التالية:
أ -يجب عدم اللجوء للقوة أو استخدام المساو أو أدوات الحث األخرى لدفع الحيوانات إلى التحرك إذا لم
تتوفر للحيوانات مساحة كافية للحركة .ويجب تحريم االستخدام الروتيني لجميـع األجهـزة الكهرباميـة
لدفع الحيوانات إلى التقدم إال فـي الحـاالت الطارمـة .كمـا يجـب أن يكـون اللجـوء إليهـا فـي الحـاالت
االستثنامية واستخدام التيار كهربامي عند الحد األدنى لمسـاعدة أحـد حيوانـات علـى السـيرت وإذا كـان
أمامه طريقا ً سالكاً .ويجب عدم تكرار استخدام المساو وأية أجهزة أخرى إذا لم يسـتجب الحيـوان أو
ال يتقدم في السير.
ب -يجب أن يقتصر استخدام األدوات المذكورة أعـ اله علـى المسـاو الكهربـامي لـوخز مـيخرة الخنـازير
والمجترات الكبيرة .وال يجب استخدامه مطلقا ً لوخز األماكن الحساسة للحيوان كالعينين والفم واآلذان
والمخرج واألعضاء التناسلية أو البطن .وإن استخدام هذه األدوات محرم للخيـول واألغنـام والمـاعز
مهما كان عمرهات وكذلك العجول وصغار الخنازير.
ج -من األدوات المفيدة والمسموح باستخدامها لتوجيه سير الحيوانات ألواح الضـرب واألعـالم والعصـ ي
البالستيكية والسياط القصيرة (بألسنة جلدية أو قماشـية) والخشخاشـات .ويجـب اسـتخدامها مـن أجـل
حث الحيوانات على الحركة وتوجيه سيرها دون التسبب باإلجهاد غير الضروري.
خ-

يجب حظر استخدام الوسامل الميلمة (كالسوط ولوي الـذنب وكماشـة األنـف والضـغط علـى العينـين
واألذنين أو األعضاء التناسلية الخارجية) أو استخدام المساو أو أجهزة أخرى تسبب األلـم (العصـي
الكبيرة وذات الـرأو الحـاد أو المعـدني والشـريط الشـامك والزنـار الجلـدي السـميك) مـن أجـل دفـع
الحيوانات للسير.

هـ -يجب عدم الصراخ الشديد حول الحيوانات أو إثارة الضجيج القـوي (كفرقعـة السـوط) الجبارهـا علـى
السير ألن ذلك يمكن أن يسبب تدافع الحيوانات وسقوطها.
و -يمكن قبول استخدام بعض الكالب المدربة لمالحقة الحيوانات.
ز -يجب اإلمساك بالحيوانات أو رفعها إلى األعلـى بطريقـة غيـر ميلمـة وال تسـبب الجـروح (كالكـدمات
والكسور والخلـع)ت ويـتم رفـع الحيوانـات مـن ذوات األربـع قـوامم بيـد اإلنسـان للصـغار منهـا فقـط أو
الفضــامل الصــغيرة الحجــم علــى أن يــتم الرفــع بطريقــة خاصــة بــالحيوان المرفــوع .وال يجــب التقــاط
الحيوانات وال رفعها من الصوف أوالفرو أو الريش أو القوامم أو الرقبة أو اآلذان أو الذنب أو الرأو أو

القرون أو األطراف مما يسبب اآلالم باستثناء الحاالت الطارمة حيـث تكـون راحـة الحيـوان أو سـالمة
اإلنسان مهددتان.
ح  -يجب عدم طرح الحيوانات الواعية أو جرها على األرض.
ط  -يجب و ع معايير لحسن األداء مع طريقة إلعطاء عالمات تقييمية لمعرفة خصامص استخدام هذه
األدوات وذكرعدد الحيوانات التي استخدمت معها األدوات المذكورة أعالهت هذا باإل افة إلى عدد
الحيوانات المنـزلقة أو التي سقطت أر ا ً بسبب استخدام هذه األدوات.
المادة 7.2.9

السفر بحرا
 -1مبادىء عامة
أ-

ب-

يتوجب على مرافقي الحيوانات فحص وتفتيش اإلرسالية فورا ً قبـل بـدء الرحلـة للتاكـد مـن أنـه تـم
تحميل الحيوانات وفقا ً للخطة المو وعة .ويجب الكشف على كل إرسالية حيوانات في حال وقوع
أي حادث أو بروز أي موقف جديد يمكن أن يتسبب بإقالق راحة الحيواناتت وعلى كل حال خـالل
 12ساعة من بدء الرحلة.
يجب تحديد كثافة التحميل خالل الرحلة عند الحاجة وقدراإلمكان.

ج  -يجب تفتيش كل حظيرة على حدة يوميا ً للتأكد من الو ع الصحي للحيوانات وتصرفاتها الطبيعية
وتأمين راحتها وحسن عمل أجهزة التهومة وتوزيع المـاء والعلـف .كمـا يجـب تـأمين المراقبـة لـيالً
والقيام سريعا ً بأي عمل روري إلصالح أي خلل.
يجب تأمين الممر الالزم للحيوانات في كل زريبة لبلوغ أماكن الماء والعلف.
د-
ه  -يجب إجراء عمليات التطهير أثناء السفر عند اللزوم بأقل قدر ممكن من اإلجهاد بالنسبة للحيوانات.
 -2الحيوانات المريضة أو الجريحة
أ-
ب

يجب فصل الحيوانات المريضة أو الجريحة عن غيرها؛
يجب اعطاء العالج الالزم للحيوانات المريضة أو المصابة بالجروح أو قتلها بطريقة رحيمةت وذلك
وفقا ً لخطة طوارىء معـدة سـلفا ً (المـادة )7.2.5؛ كمـا يجـب طلـب مشـورة الطبيـب البيطـري عنـد
الحاجة .ويجب استخدام جميع األدوية والمستحضرات الطبية الالزمة للحالة وفقا ً لتوصيات الطبيـب
البيطري وتعليمات مصنع األدوية؛

ج-

من المفيد إمساك سجل بالعالجات المستخدمة ونتامجها.

د-

عندما يصبح من الضروري إعدام حيوان ما بالقتـل الـرحيمت يجـب علـى مرافـق الحيوانـات أن يـتم
العملية بطريقة رحيمة .ويمكن االطالع على التوصيات الخاصة بكل فصـ يلة فـي الفصـل  7.6فيمـا
يتعلق بإعدام الحيوانات بالطريقة الرحيمة المناسبة للوقاية من األمـ راض .ويمكـن مراجعـة الطبيـب
البيطري عند اللزوم بشأن الطريقة المناسبة للقتل الرحيم.

المادة 7.2.10

إنزال الحيوانات ومرافقتها عند انتهاء الرحلة
مبادئ عامة
أ -تنطبق األحكام الواردة في المادة  7.2.8الخاصة بالمنشآت والتجهيزات الالزمة وكيفية التعامل
مع الحيوانات عند التفريغ أيضاًت لكن يجب األخذ بعين االعتبار اإلجهاد الذي يمكن أن تسببه
العملية للحيوانات.
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ب -يجب التخطيط بعناية لعملية التفريغ ألنها يمكن أن تسبب اإلنهاك للحيوانات المنقولة.
ج -يجب اعطاء األولوية لكل باخرة محملة بالمواشي عند مرفأ الوصول بأن يسمح لها قبل غيرها
بالرسـو علــى الرصــيف وتــأمين المنشـآت الالزمــة للحيوانــات .وفــور وصـول البــاخرة إلــى المرفــأ
المقصود وقبول السلطة المعنية بإدخـال المواشـي ألرا ـيهات يجـب اإلسـراع بـإيواء الحيوانـات فـي
المنشآت المذكورة.
د -يجب أن يتوافـق مضـمون الشـهادة الصـحية وغيرهـا مـن الوثـامق المرافقـة لإلرسـالية مـع الشـروط
التي يفر ها البلد المستورد .ويجب أن يتبع ذلك الكشف على الحيوانات من قبل السـلطات البيطريـة
في أقرب وقت.
هـ -يجب أن تتم عملية اإلنزال تحت إشراف السلطة المختصة وتنفيذ مرافقي المواشي
مــن ذوي الخبــرة .ويجــب أن يســهر مرافقــو الحيوانــات علــى إنزالهــا بهــدوء ودون ــجيج أو
إزعاجتوعدم اللجوء إلى القوة المفرطةت ودون وجود عمال مساعدين غير ميهلين أو مشاهدين
يعرقلون حسن سيرالعملية.
 -2التجهيزات
أ -إن التجهيزات المعدة إلنزال المواشيت بما فيها الموجودة على ساحة التجميع والجسور ومنصات
االنزالت يجب أن تكون مصممة لتتناسب مـع احتياجـات الحيوانـات وتحملهـا .ويتنـاول التصـميم
عادة حجم التجهيزات واالنحدارات والمساحات الالزمة وخلوها من النتوءات وغطاء األر يات
والجوانب إلخ...
ب -يجب تزويد جميع التجهيزات المستخدمة في إنـزال الحيوانـات باإلنـارة الكافيـة لتسـاعد مرافقـي
الحيوانات في الكشف على الحيوانات وتأمين حرية الحركة لها في كل وقت.
ج-
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يجب أن تيمن التجهيزات الموجودة فـي المرفـأ العنايـة الالزمـة للحيوانـات والراحـة والمسـاحة
الكافية والوصول للعلف والماء الصالح للشرب والمأوى الذي يحميها من رداءة الطقس.

الحيوانات المريضة والجريحة
أ-

يجــب اعطــاء العــالج الــالزم للحيوانــات المريضــة أو المصــابة بــالجروح أو قتلهــا بطريقــة
رحيمة (راجع الفصل  .)7.6كما يجب طلب المشورة من الطبيب البيطـري للعنايـة بالحيوانـات
وعالجها.

ب-

في الحاالت التي تعجز الحيوانات عن الحركة بسـبب اإلنهـاك أو الجـروح أو المـرض يجـب أن
تعالج أو يتم إعدامها بالقتل الرحيم على متن السفينة.

ج-

في الحاالت التـي يصـبح فيهـا تفريـغ الحيوانـات مـن السـفينة أفضـل حـل للحيوانـات المنهكـة أو
الجريحة أو المريضةت يجب أن تتوفر لها األماكن والتجهيزات الالزمة إلعـدامها بالقتـل الـرحيم.
كما يجب إنزال هذه الحيوانات بطريقة تسبب لهـا أقـل قـدر ممكـن مـن األلـم .عنـد إنتهـاء عمليـة
التفريغ .كما يجب عزل هذه الحيوانات المريضة أو الجريحة في حظامر منفصلة وأمـاكن أخـرى
مناسبة لها وإعطامها العالجات الضرورية.

 -4التنظيف والتطهر
أ -يجب تنظيف المركبات والحاويات المعدة لنقل الحيوانات بعناية قبل كل استخدام جديدت وإزالة كل
أثر للروث أو الفرشة باسـتخدام الفرشـاة والغسـ يل والتنظيـف والشـطف بالمـ اء الغزيـر للمركبـات
والحاويات .يجب أن يتبع هذه العملية التطهير عند وجود أية إمكانية النتقال األمراض.
ب -يجب إزالة الروث والفرشة لمنع انتقال األمراض بما يتوافق مع األحكام القانونية المتعلقة
بالصحة والبيئة.
المادة 7.2.11

االجراءات الواجب اتخاذها عند رفض البلد المستورد استقبال اإلرسالية
-1

من أهم األمور في حال رفض إنزال البضاعة الحفاظ على راحة الحيواناتت

-2

يتوجب على السلطات المختصة في البلد المستورد عند رفـض اإلرسـالية السـماح بـإنزال الحيوانـات
وعزلها في مكان آمن وذلك دون أية مخاطر للقطعان المحليةت بانتظار إيجاد حل للمشـكلة .وفـي هـذه
الحالة يجب إعطاء األولوية لجمور التالية:
أ -يجب على السلطات المختصة في البلـد المسـتورد اعطـاء أسـباب رفـض اإلرسـالية خطيـأ فـي
أسرع وقت ممكن.
ب -في حال الرفض بسبب مشكالت صحية تتعلق بالحيوانات يتوجب على السـلطة المختصـة فـي
البلد المسـتورد طلـب حضـور طبيـب بيطـري (أو أكثـر) تسـمية منظمـة  OIEلتقيـيم الو ـع
الصحي للحيوانات فيما يتعلق بمخاوف البلد المسـتوردت وتقـديم التسـهيالت والموافقـة الالزمـة
الجراء االختبارات التشخيصية في أقرب وقت.
ج -يتوجــب علــى الســلطات المختصــة فــي البلــد المســتورد تســهيل عمليــة تقيــيم الو ــع الصــحي
للحيوانات وراحتها بشكل مستمر.
د -إذا تعذر حل المشكلة فـي وقـت سـريع يتوجـب علـى السـلطات المختصـة فـي بلـدي االسـتيراد
والتصدير اللجوء إلى تحكيم المنظمة العالمية للصحة الحيوانية  OIEلفض النـزاع بينهما.
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في حال طلب إبقاء الحيوانات على ظهر الباخرة يجب إعطاء األولويات لجمور التالية:
أ-

يتوجب على السلطة المختصة في البلد المستورد السماح بتموين الباخرة بالماء والعلف حسب
الحاجة.

ب-
ج-
هـ-

يتوجــب علــى الســلطة المختصــة فــي البلــد المســتورد اعطــاء أســباب الــرفض خطيــا ً فــي
أسرع وقت.
ً
في حال الرفض ألسباب تتعلق بصحة الحيوانات (مثل ب أعاله) ثانيـا يتوجـب علـى السـلطة
المختصة في البلد المستورد السماح باجراء تقييم مستمر لحالة الحيوانات الصحية وغيرها مـن
األمور المتعلقة براحة الحيوان واتخاذ أية اجراءات الزمة وفقا ً لتطور الموقف.
يتوجب على منظمة  OIEاستخدام آليتهـا المعتمـدة لفـض النـ ـزاعات سـعيا ً وراء حـل مناسـب
باتفاق الطرفين يراعي صحة الحيوانات وراحتها حسب األصول.
المادة2.12 .7

التصرفات الخاصة ببعض الفصائل الحيوانية
الجمال في العالم الحديث من إطار هذا البحث أنواع الالما -ألباكة – غوناق – فيكونا
تتضمن فصامل ِّ
.Llama – Alpaca – Guanaco – Vicuna
تتمتع هذه الحيوانات ببصر جيد وقدرتها على سلوك المنحدرات كاألغنام على أن يكون جسـر العبـور بسـيط قـدر
اإلمكان .ويجري تحميلها عادة بشكل جماعي ألن الفرد منها يسعى عنـد عزلـه للحـاق بالجماعـة .وهـي حيوانـات
وديعة لكن لديها عادة منفرة تتمثل بقذف لعابها دفاعا ً عن النفس .وهي تسـتلقي أر ـا ً خـالل السـفر وتمـد قواممهـا
األمامية عند االستلقاء بحيث يجب أن تكون الفراغات تحت قواطع المزارب مرتفعة لئال تقـع قواممهـا فـي الشـرك
عند النهوض.
تعتبر األبقار حيوانات سهلة المخالطة وتصبح مهتاجة عند عزلها عن القطيع وتخضع األبقار لقانون الجماعة عند
بلوغها السنتين من عمرها .وعند اختالط القطعان يجب إعادة نظام الجماعة إليها إذ يمكن أن تصبح هجومية حتى
إحالل نظام جديد لها .كما أناكتظاظ األبقار يمكن أن يزيد في هجوميتها إذ يحاول كل حيـوان الحفـاظ علـى مجالـة
الخـاص .والتصـرف وسـط الجماعـة يختلـف مـع العمـر والعـرق والجـنس .وأبقـار Bos Indicus-cross, Bos
 indicusهي عادة ذات مزاج عصبي أكثر من العروق األوروبية .والثيران الصغيرة عنـد نقلهـا بشـكل مجموعـة
تميل إلى اللعب (تتدافع وتوقع بعضها) لكنها تصبح أكثر هجومية وتحافظ على مجالها مـع تقـدم العمـر .والثيـران
البالغة بحاجة إلى مجال خاص يقدر بـ  6أمتار مربعة .واألبقار تظهـر الكثيـر مـن غريـزة الحمايـة ألوالدهـا ممـا
يجعل إمساك العجول الصغيرة أمام أمهاتها خطراً .كما تميل األبقار إلى التوقف عند رؤية الدروب المسدودة.
يجب اإلمساك بالماعز برفق وتبدو أكثر قبوالً للتسيير إذا لم تكن متوترة .وعنـد نقـل المـاعز يجـب االسـتفادة مـن
ميلها الغريزي للعيش من القطيعت كما يجب تفادي أي تصرف يخيف هذه الحيوانات أو يصيبها بـأذى أو يسـبب
لها اال طراب .وتشكل المعاملة بالعنف خطرا ً على الماعزت وو ع الماعز الغريب والماعز المحلي فـي مـزرب
واحد يمكن أن يكون مميتا ً سواء عن طريق العنف الجسدي أو منع الضعيف من الماعز الوصول للماء والعلف.
تضم فصيلة الخيليات من هذا اإلطار جميع الحيوانات مـن ذوات الحـافر  Solipedsوالحميـر والبغـال والنغـل
والزيبرات وهي ذات بصر حاد وم جال رؤية واسع .ويمكن أن يكون لديها تجربة تحميل سابقة مما يجعـل تحميلهـا
سهالً أو صعباً .وإخضاعها للتمرين يقودهـا مبـدميا ً إلـى قبـول التحميـل بسـهولة لكـن بعـض الخيـول تظـل صـعبة
المراو خاصة عندما تكون دون تجربة سابقة أو ارتبطت لديها تجربة التحميل السيئ بالمعاناة .وفي حاالت كهـذه
يمكن أن يتعاون مرافقان مجربان للحيوانات بشبك ساعديهما لتحميل أحد الخيول أو استخدام قشاط على ميخرتهت
كما ويمكن التفكير بعصب األعين .ويجب أن تكون جسور العبور قليلة االنحدار قدر اإلمكان .وال تشكل الدرجات
أية مشكلة بالنسبة للخيول التي تصعد جسر العبور لكنها تميل إلى القفز فوق درجة واحدة عند النـزول .لذلك يجب
أن تكون الدرجات قليلة االرتفاع قدر اإلمكان .وتستفيد الخيول من اعطاء كل منها غرفة منفردة لكـن يمكـن نقلهـا

بشكل جماعة متناسبة مع بعضها .وعند التحضير لنقل الخيل بشكل مجموعات يجب اللجوء إلى نزع الحدوات من
قواممها.
الخنازير ذات بصر عيف ويمكن أن تتمنع عن الحركة في جو غير معتـادة عليـهت ويمكـن أن تسـتفيد مـن نقلهـا
من مستوعبات جيدة اإلنارة .وهي تتعامل مع جسور العبور ذات االنحدار بصعوبة مما يحتم أن تكون الجسـور
قليلة االنحدار قدر اإلمكان وذات أر ـية تسـاعد علـى عـدم انـزالق القـوامم عليهـا .ويمكـن فـي أفضـل الظـروف
استخدام مصعد مامي لالرتفاعات العالية .كما أن الخنازير تتعامل بصعوبة مع درج الساللمت ويجب أال تكـون أيـة
درجة أعلى من ركبة الخنـزير األمامية .ويحدث االقتتـال عنـد خلـط خنـازير غيـر معتـادة علـى بعضـهات كمـا أن
الخنازير حساسة جدا ً للضغط الحراري.
األغنام حيوانات أليفة وذات بصر جيد وتميل إلى التجمع وخاصـة عنـدما تصـاب باال ـطرابت ويجـب إمسـاكها
بتر ٍو واالسـتفادة مـن غريـزة المشـي لـديها وراء بعضـها الـبعض عنـد دفعهـا لجمـام .ويمكـن أن تصـاب األغنـام
باال طراب عند عزلها إذ تحاول دوما ً اللحاق بالمجموعة .كما يجب تفادي أية حركات تسبب لها الهلع أو تصيبها
باألذى أو اال طراب .لكنها تستطيع عبور الجسور ذات االنحدار الشديد بسهولة.
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