القانون الصحـي لحيوانات اليابسة 2019 -
الفصل 7.3
النقل البري للحيوانات
THE TRANSPORT OF ANIMALS BY LAND

(تـقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمهيد :تصـــهذ ال ال وصـــيات له طبيق عهى الحيوانات ال الية :األبقار والجواميس والجمال واألغنام والماعز
والخنازير والدواجن والخيول .كما يمكن تطبيقها عهى نطاق واسع لحيوانات أخرى كالغزالن وأنواع أخرى من
فصـيهة الجمال والطيور الراكةـة .أما الحيوانات البرية والحيوانات الم وحشـة وبعض الحيوانات األليفة جزئيا ً
وجميعها تح اج إلجراءات أخرى لهنقل.
المادة 7.3.1
يجب اخ صار مدة رحهة نقل الحيوانات إلى الحد األدنى.
المادة 7.3.2
 -1السهوك الحيواني
يجب أن ت وفر لمرافقي الحيوانات الخبرة والكفاءة في العناية بحيوانات ال ربية ونقهها ،وأن يفهموا أشــكال
ال صرفات الحيوانية والمبادئ األساسية لهقيام بمهامهم.
إن ســهوك الحيوانات عهى مس ـ وى الفرد أو الجماعة تخ هو وفقا ً لهعرق والجنس والمزاج والعمر ويريقة
ال ربية وال عامل معها .ورغم ال الفروقات فإن أشــكال ال صــرفات الواردة أدنال ي دائمة الظهور إلى حد
ما لدى الحيوانات األليفة ،ويجب أخا ا بعين االع بار عند المرافقة والنقل.
معظم الحيوانات األليفة تربى بشكل قطعان وت بع حيوان قائد لها بالغريزة.
يجب عدم خهط الحيوانات في مجموعة واحدة إن كانت تؤذي بعةها بعةاً.
ناك رغبة لدى بعض الحيوانات في السيطرة عهى مجالها الخاص و اا ما يجب أخال بالحسبان عند
ال خطيط ألماكن تحميل الحيوانات وتفريغها وسفن النقل والحاويات.
تحاول الحيوانات األليفة عادة الفرار إذا اق رب منها أي شــــخس لمســــافة أكجر مما يجب .و ال المســــافة
رأآ إلى خر صــــمن الفصــــيهة
الحرجة تمجـل حدود منطقـة الفرار وتخ هو من فصــــيهـة إلى أخرى ومن خ
الواحدة .و اا ي وقو عهى تجربة االخ الي الســابق مع اإلنســان وأن الحيوانات ال ي تربى بقرب اإلنســان
كال ي تخةـــع له دريب لها منطقة فرار أصـــغر ،بينما الحيوانات الطهيقة أو ال ي تربى وفقا ً ألنظمة ال ربية
الم وسـعة يمكن أن تكون فيها منطقة الفرار تخ هو من م ر واحد إلى عدة أم ار .لال ي وجب عهى مرافقي
الحيوانـات تالفي الـدخول المفـاجل إلى منطقـة الفرار ممـا يخهق حـالـة من الـاعر تؤدي إلى جوميـة الحيوان
أو محاول ه الفرار وتؤثر سهبا ً عهى راح ه.

ي وجب عهى مرافقي الحيوانات اسـ خدام نقطة ال وازن عهى ك و الحيوان لهوقو
الحيوان إلى األمام والوقو أمام الحيوان لدفعه إلى الخهو.

خهو نقطة ال وازن لدفع

تمه الحيوانات األليفة زاوية بصـر عريةـة لكن لها مسـافة نظر محدودة لهعينين نحو األمام وصـعو نظر
في العمق و اا يعني أن الحيوانات تســ طيع أن تميز األشــياء والحركات إلى جانبها ومن وراء ا ولكنها ال
تس طيع تقدير المسافات نحو األمام.
رغم أن جميع الحيوانات األليفة ت م ع بمس ـ وى رفيع من حســاســية الشــم ،فمن الممكن أن تس ـ جيب بطرق
مخ هفـة لهروائذ ال ي تشــــمهـا أثنـاء الرحهـة لـالـ يجـب األخـا بعين االع بـار الروائذ ال ي ت ســــبـب بـالخو
واردات فعل أخرى من أجل تالفيها عند مرافقة الحيوانات.
تســ طيع الحيوانات األليفة أن تســمع مجموعة أوســع من الموجات الصــوتية أكجر من اإلنســان و ي أكجر
حســاســية لهابابات الرفيعة .وتميل الحيوانات إلى االصــطراب إذا ســمعت صــجيجا ً عاليا ً ومس ـ مرا ً وكال
الةجيج المفاجل مما يسبب لها الههع .لال يجب األخا بعين االع بار ال الحساسية الخاصة بالةجيج عند
مرافقة الحيوانات.
 -2ارتباك الحيوانات وكيفية معالج ها
عند تصـــميم منشـــيت تحميل وتفرية جديدة لهحيوانات أو تعديل المنشـــيت الموجودة إلى تقهيل اح مالية حدوث
عمهيـات ارتبـاك بحيـق قـد ي ســــبـب االق راب من الحيوانـات الى توقفهـا أو ال راجع الى الخهو أو االســــ ـدارة
لهرجوع .فيما يهي أمجهة عهى االسباب الشائعة الرتباك الحيوان ويرق معالج ها:
أ -انعكاآ الةــــوء عهى صــــفحة معدنية أو أرصــــية مبههة :يزال ب غيير المصــــباغ الكهربائي أو تغيير
اإلصاءة؛
ب -مــداخــل مــظــهــمــة لــه ـمـ زالــق أو الــمــمــرات وغــر إفــقــاد الــوعــي أو مــربــعــات الــوقــو :
يمكن إصالغ الوصع ب أمين إنارة غير مباشرة ال تشع مباشرة في عيون الحيوانات المق ربة منها.
ج-

رؤية الحيوانات ألشخاص أو أجهزة م حركة أمامها – يمكن وصع جوانب ثاب ة عهى المزالق والةيقة
أو س ائر حماية؛

د -سالسل أو أشياء رخوة م دلية فوق المزالق أو عهى السياجات – يجب إزال ها؛
ـ  -أرصيات م فاوتة المس وى أو انحدار مفاجل في األرصية عند مداخل أرصفة النقل الةيقة نحو مواقو
ال جبيت لهابذ -يجب تفادي وجود أرصــيات م فاوتة المســ وى أو تركيب أرصــية صــهبة إصــافية تحت
الرصيو الناقل لإليحاء بوجود أرصية صهبة ثاب ة؛
و -صـوت صـفير الهواء بسـبب أجهزة تعمل عهى الهواء  -تركيب كاتم صـوت واسـ خدام أجهزة تعمل عهى
الماء؛
ز -يريقـة واصــــطـدام قطع معـدنيـة ببعةــــهـا – يجـب تركيـب ســــدادات مطـاييـة لمنع انغالق األبواب
وال جهيزات األخرى ومنع يرق المعادن ببعةها؛

غ -تيـارات وائيـة قويـة تولـد ـا المراوغ أو الســــ ـائر الهوائيـة بوجـه الحيوانـات – يجـب تغيير اتجـال مخـارج
الهواء أو إبدال مكانها.

مسافة روب الحيوانات (األبقار)

حركة مرافقي الحيوانات لحجها عهى ال قدم

المادة 7.3.3
تحديد المسؤوليات
بعد اتخاذ القرار بنقل الحيوانات يصـــبذ تأمين راح ها يوال الرحهة وتقع ال المســـؤولية عهى جميع األيرا
الموكهة بالنقل .أما مسؤولية كل فرد من األيرا المعنية نجد ا ادنى في ال المادة
مسؤولية كل ير معني ي كال الي:
 -1أصحاب الحيوانات والمسؤولون عن عمهية النقل ي حمهون المسؤوليات ال الية:
أ-

مســـؤولية الســـهر عهى الحالة الصـــحية العامة لهحيوانات وصـــالحية الحيوانات لهســـفر وراح ها
أثناء النقل؛

ب-

االس جابة لطهب أية إفادات أو شهادات بيطرية وأية إفادات صحية أخرى مطهوبة؛

ج-

مســــؤوليـة تأمين مرافق لهحيوانات من ذوي الكفـاءة قادر عهى نقـل الحيوانات بالطريقـة المنـاســــبة
ومعالجة الحاالت الطارئة بسـرعة؛ وإذا كان النقل ي م بواسـطة شـاحنة فردية فعهى السـائق أن يقوم
بوظيفة المرافق لهحيوانات؛

د-

مسؤولية تأمين عدد كا خ من مرافقي الحيوانات لهقيام بعمهيات ال حميل وال فرية؛

ــــ  -تأمين ال جهيزات الالزمة ومساعدة من يبيب بيطري تناسب الفصيهة الحيوانية المنقولة وظرو
ونوع الرحهة؛
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وكالء األعمال وعمالء البيع/الشراء مسؤولونً عن ال الي:
أ -اخ يار الحيوانات الصالحة لهسفر؛
ب -توافر األماكن وال ســـهيالت الالزمة عند بدء الرحهة ونهاي ها ل جميع الحيوانات؛ تســـهيالت له حميل
والنقل وال فرية وإيواء الحيوانات بما فيها محطات ال وقو واالســ راحة أثناء الرحهة وفي الحاالت
الطارئة.
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مرافقو الحيوانـات مســــؤولون عن راعيـة الحيوانـات والعنـايـة بهـا ،وخـاصــــة أثنـاء ال حميـل وال فرية مع
إمسـاك سـجل لهرحهة .وي وجب عهيهم من أجل تحمل المسـؤوليات ام الك الصـالحيات الالزمة التخاذ أي
إجراء سريع .وفي حال غياب مرافق الحيوانات يع بر السائق بديالً عنه.
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شــركات النقل ومالكي الشــاحنات والســائقون مســؤولون عن وصــع خطة لهرحهة ل أمين حســن معامهة
الحيوانات؛ و م مسؤولون بوجه خاص عن ال الي:
أ-

اخ يار وسائل النقل المناسبة لهفصيهة المنقولة ويبيعة الرحهة؛

ب -تأمين عمال وموظفين مدربين ل حميل وتفرية الحيوانات؛
ج -ال ــأكــد من كفـ اءات الســــــائق فيمــا ي عهق ب ــأمين الراحــة لهحيوانـ ات في حــال عــدم تــأمين
مرافق لهحيوانات مهحق بالشاحنة؛
ً
د -وصــــع وتحـديـق الخطط تحســــبـا لهحـاالت الطـارئـة ومعـالج هـا في حـال وقوعهـا (بمـا فيهـا الطقس
السيء) وال خفيو من أثار الصدمة واإلنهاك خالل الرحهة؛
ـــــــ ـ  -وصــــع خطـة لهرحهـة ت ةــــمن إجراءات ال حميـل ومدل الرحهة وخط الرحهة ومواقع محطات
االس راحة؛
و -تحميل الحيوانات الصــالحة لهســفر فقط ،ووصــعها في الشــاحنات بشــكل صــحيذ ومراقب ها أثناء
الرحهة ومعالجة األمور الطارئة؛ وعند الشـ في صـالحية الحيوانات لهسـفر يمكن عرصـها لهفحس
من قبل يبيب بيطري وفقا ً لهفقرة (3أ) من المادة 7.3.7؛
ز -تأمين راحة الحيوانات يوال مدة النقل.
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مديرو ال جهيزات عند بدء الرحهة ونهاي ها ومحطات االس راحة مسؤولون عن ال الي:
أ-

مســــؤولية تأمين األماكن المناســــبة له حميل وال فرية وإيواء الحيوانات بشــــكل من؛ وتوفير الماء
والعهو عند الهزوم وتوفير المأوى الواقي من تقهبات الطقس ح ى اسـ ـ ئنا الرحهة أو إتمام عمهية
البيع أو إيصالها إلى وجهة مقصودة أخرى (بما فيها تربية الحيوانات وذبحها)؛

ب -تـأمين عـد كـا من مرافقي الحيوانـات من أجـل ال حميـل وال فرية ونقـل الحيوانـات واح جـاز ـا
بـطـريـقــة تســــبــب أقــل قــدر مـمـكـن مـن اإلنـهــاك والـجـروغ؛ وفـي حــال عــدم وجـود مـرافـق
خاص بالشاحنة يحل مكانه السائق؛
ج -الحد من ان قال األمراض لهحيوانات؛
د -توفير األماكن الالزمة بما فيها الماء والعهو عند الحاجة؛
ـــــ  -تأمين األماكن الالزمة والعمال والموظفين من ذوي الكفاءة إلعدام الحيوانات بطريقة رحيمة عند
الهزوم.
و -تأمين األماكن الالزمة لغسيل وتطهير وسائل النقل بعد تفريغها من الحيوانات؛
ز -تأمين ف رات مناسبة الس راحة الحيوانات عهى أن تكون ال الف رات قصيرة قدر المس طاع؛
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ت مجل مسؤوليات السهطات المخ صة بال الي:
أ .وصـــع الحد األدنى لمعايير الرفق بالحيوان بما فيها م طهبات الكشـــو عهى الحيوانات قبل
الرحهة واثناء ا وبعد ا ،وتحديد مفهوم «الصــالحية لهســفرب ويبيعة الشــهادات الصــحية
المطهوبة وتنظيم السجالت؛
ب .وصع المعايير الم عهقة باألبنية والحاويات والشاحنات المس خدمة في نقل الحيوانات؛
ج.
د.
ل.
و.

وم ديرو األبنيـة فيمـا ي عهق
عهقة ب ـأ يـل مرافقي الحيوانـات والســــائقين ـ
وصــــع المعـايير الم ـ
بموصوعات الرفق بالحيوان.
مسؤولية ال حقق من تأمين ال وعية واإلرشاد المناسبين لمرافقي الحيوانات وتدريبهم
باإلصافة إلى السائقين ومديري األبنية فيما ي عهق بموصوعات الرفق بالحيوان؛
تطبيق المعايير الموصوعة في اا السبيل بما فيها اع ماد معايير منظمات أخرى أو ال فاعل
معها؛
م ابعة وتقييم فعالية المعايير الصحية وغير ا من معايير الرفق بالحيوان؛

ز .م ابعة وتقييم اس خدام األدوية البيطرية؛
غ .إعطاء األولوية إلرساليات الحيوانات عند الحدود ل سهيل عبور ا دون تأخير؛
 -7ي وجب عهى جميع العامهين بما فيهم األيباء البيطريين المعنيين بنقل الحيوانات ورعاي ها الحصـــول عهى
ال دريب والكفاءة الالزمة لهقيام بمسؤولياتهم؛
 -8ي وجب عهى السـهطة المسـؤولة في البهد المسـ ورد إرسـال تقرير لمجيه ها في بهد ال صـدير بشـأن المشـكالت
ال ي حدثت اثناء الرحهة والم عهقة رعاية الحيوان.
المادة 7.3.4
الكفــاءات
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يجـب عهى جميع األشــــخـاص المســــؤولين عن الحيوانـات أثنـاء الســــفر ام الك الكفـاءة الالزمـة وفقـا ً
لمسـؤولياتهم كما ي مفصـهة في المادة  .3.7.3ويمكن اك سـاب الكفاءات المطهوبة عن يريق ال دريب
في أحد المعا د أو ال دريب العمهي.
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تفحس الكفاءة المهنية لمرافقي الحيوانات وتشــمل عهى األقل كفاءة المرشــذ وقدرته عهى تطبيقها في
الميادين ال الية:
أ.
ب.
ج.
د.
ل.
و.
ز.
غ.
ي.
ي.
ك.

وصــــع خطـة لهســــفر مع تحـديـد المســــاحـات الالزمـة لهحيوانـات المنقولـة وحـاجـات المـاء والعهو
وال هوية؛
تحمل مسؤولية الحيوانات أثناء الرحهة بما فيها ال حميل وال فرية؛
توفر مرجع لهنصذ والمساعدة؛
معرفــة ســــهوك الحيوانـ ات واألعراض العــامــة لضمراض ومؤشــــرات عــدم ارتيــاغ لهحيوان،
كاإلجهاد واأللم وال عب ،ويرق تخفيو ويأتها عهى الحيوان؛
تقييم صـالحية الحيوانات لهسـفر؛ وعند الشـ بأمر ا بالنسـبة ألحد الحيوانات فيجب فحصـه من قبل
يبيب بيطري؛
معرفة السهطات المخ صة والقوانين المطبقة عهى النقل البري والوثائق المطهوبة لهرحهة؛
اإلجراءات العامة لهحماية من األمراض بما فيها عمهيات ال نظيو وال طهير؛
يرق رعاية الحيوانات أثناء النقل وباقي النشايات ك جميع الحيوانات وال حميل واإلفراغ؛
يرق تف يش الحيوانات ومعالجة المشـــكالت ال ي تبرز اثناء النقل كســـوء األحوال الجوية وكيفية
معالجة الحاالت الطارئة؛
ً
يريقة معامهة الحيوانات وفقا لهفصائل والعناية بها وتوفير الماء والعهو والرقابة الصحية؛
مس دف ر يومي لهرحهة وسجالت الزمة أخرى.
المادة 7.3.5

التخطيط للسفر
 -1مبادئ عامة
أ-
ب-

إن تأمين الراحة لهحيوان أثناء السفر يح اج لوصع خطة مناسبة وحيوية لهرحهة،
عند ال خطيط لهرحهة قبل االنطالق تؤخا باالع بار األمور ال الية:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تحةير الحيوانات لهسفر؛
اخ يار الطرق الدولية أو القطار أو العبارات أو الحاويات؛
يبيعة الرحهة ومدتها؛
تصميم وصيانة وسيهة النقل بما فيها العبّارات؛
الوثائق المطهوبة؛
المساحات المخصصة لهحيوانات؛
أوقات الراحة وتقديم العهو والماء؛
مراقبة الحيوانات أثناء السفر؛
مكافحة األمراض؛
يرق معالجة الحوادث الطارئة؛
ال نبؤ بأحوال الطقس (أوقات النهار حيق يصــعب الســفر بســبب الحر الشــديدً أو
البرد الشديدً)؛
وقت تبديل وسيهة النقل؛
أوقات االن ظار عهى الحدود ومراكز العبور الحدودية.

ج -قوانين الســير المطبقة عهى الســائقين (أيول وقت مســموغ لهقيادة مجالً) وصــرورة تناســبها مع راحة
الحيوانات.
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تحةير الحيوانات لهسفر
أ-

يجـب ال خطيط ل مر الحيوانـات بف رة كـافيـة له عود عهى أي نظـام غـاائي جـديـد أو نظـام لهشــــرب
يفرض عهيهـا أثنـاء الســــفر .ويجـب إعطـاء الحيوانات ف رة توقو يويهـة كافيـة أثناء الســــفر الطويل
ل حصـل عهى العهو والماء الكافيين؛ ويمكن قطع الغااء عن بعض الفصـائل الحيوانية لف رة قصـيرة
في بعض األحيان؛

ب-

من المف رض أن الحيوانات المع ادة عهى االخ الي باإلنســـان ومعامه ه لها ي أقل خوفا ً من غير ا
أثناء ال حميل والسفر .ومن الواجب المرافقين ال عامل معها وتحميهها بطريقة تقهل من خوفها وجعهها
أكجر قابهية لالق راب.

ج-

تعطى المســكنات أو ما يشــابهها ل عديل ســهوك الحيوانات أثناء الســفر عند الهزوم فقط .وال تس ـ خدم
العقاقير إال لهحيوانات ال ي تعاني من مشـكهة خاصـة ،وال يسـمذ في ال الحالة بإعطائها إال بواسـطة
يبيب بيطري أو أحد الاين تهقوا ال عهيمات بكيفية االس عمال بواسطة الطبيب البيطري.
يبيعة الرحهة ومدتها :
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تحدد الف رة األيول لهرحهة عهى صوء األمور ال الية:
أ-

قابهية الحيوانات لمقاومة اإلجهاد أثناء النقل (وخاصـة بالنسـبة لهحيوانات الصـغيرة السـن أو أمهاتها
في موسم الحهيب أو اثناء الحمل)؛

ب -الخبرة السابقة لهحيوانات أثناء النقل؛
ج-

ظهور عالمات ال عب؛

د-
ـ
و-

الحاجة إلى عناية خاصة؛
الحاجة لهماء والعهو؛
تزايد قابهية الحيوانات له عرض لهجروغ والمرض؛

ز -المســـاحة المخصـــصـــة لكل حيوان منقول وتصـــميم وســـائل النقل وحالة الطرقات وحســـن قيادة
الشاحنات؛
غ -األحوال الجوية؛
ي -نوع وســـيهة النقل المسـ ـ خدمة ،وخط الرحهة ونوعية ســـطذ الطرقات وصـــفح ها وكفاءة وتجربة
السائق
تصميم وصيانة وسائل النقل والحاويات
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أ-

يجب تصـميم وتجميع الشـاحنات والحاويات المعدة لنقل الحيوانات ل ناسـب مع الفصـيهة الحيوانية
المنقولة وحجم الحيوانات ووزنها ،ويجب ال ركيز عهى منع ال سـبب باألصـرار الجسـدية لهحيوانات
بـاســــ خـدام تجهيزات مهســــه و منـة ال تحمـل ن وءات حـادة .ويجـب ال ـأكيـد عهى اتخـاذ االجراءات
الالزمة لهحؤول دون ال سبب بالجروغ لهسائقين ومرافقي الحيوانات أثناء القيام بأعمالهم.

ب -يجب تصـــميم المركبات والحاويات وتجهيز ا ل أمين الحماية صـــد أحوال الطقس الرديئة وال قهيل
إلى حد كبير من إمكانية إفالت الحيوانات وفرار ا.
ج-
د-

يجب ال خفيو إلى أدنى حد من إمكانية ان شـار األمراض المعدية عن يريق وصـع تصـميم ليليات
والحاويات يسمذ ب نظيفها وتطهير ا ومنع تسرب أي روث أو بول إلى الطرقات أثناء الرحهة.
يجب الحرص عهى إبقاء الشاحنات والحاويات في أفةل حال من حيق ال صميم والميكاني .

ـ  -يجب تزويد وسائل النقل والحاويات بجهاز له هوية ل أمين ال عديل الحراري المناسب لهفصيهة
الحيوانية المنقولة ،كما يجب أن يظل جهاز ال هوية (يبيعي أو ميكانيكي) يعمل ح ى عند ال وقو
ويكون قابالً له عديل..
و-

يجب تصـميم وسـائل النقل بشـكل يمنع تسـاقط البراز والبول من الحيوانات في الطبقات العهيا عهى
الحيوانات في الطبقات الدنيا وعهى الماء والعهو.

ز-

يــجــب أن تــكــون الــمــركــبــات مــزودة بــجــهــاز جــيــد لــه ـ ــجــبــيــت عــنــد نــقــهــهــا عــهــى
ظهر العبارات . Ferry-boats

غ -يجب تزويد وسائل النقل عند الهزوم بنظام ل وزيع الماء والعهو أثناء السير.
ي -يجب تغطية أرض وسـيهة النقل عند الحاجة بفرشـة قادرة عهى ام صـاص البول والروث ،وأن تمنع
االنزالق وتحمي الحيوانات الصغيرة خاصة من قساوة أو ن وءات األرصية او الطقس الرديء.

أحكـام خـاصــــة بـالنقـل صــــمن المركبـات (المســــ خـدمـة لهطرقـات الـدوليـة أو القطـارات) المحمولـة عهى
العبارات ،أو األحكام الخاصة بالحاويات.
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يجب تزويد المركبات والحاويات بنقاي ربط بعدد كا خ موصــوعة في المكان المناســب لشــد ا إلى
يكل السفينة في ظرو منة.

أ-

يجـب تجبيـت المركبـات والحـاويـات عهى ســــطذ البـاخرة قبـل االنطالق لمنع تحركهـا مع حركـة
ب-
الباخرة.
ج-

يجـب تزويـد المركبـات بجهـاز تهويـة منـاســـــب لمواجهـة تقهبـات الطقس وتعـديـل حرارة الحيوانـات
المنقولة ،وخاصـــة في حال نقل الحيوانات صـــمن مركبات أو حاويات ثانوية عهى ظهر ســـفن ذات
جوانب مغهقة.

 -6المساحات المخصصة لهحيوانات
أ-

يجب معرفة عدد الحيوانات المعدة لهنقل وتحديد أماكنها صمن المقاسم داخل الشاحنات أو الحاويات
قبل ال حميل.

ب-

ت وقو المســاحة المعدة لكل حيوان عهى ظهر الشــاحنة أو صــمن الحاويات عهى حاجة الحيوانات
له مدد أرصـا ً أوالً ( الخنازير والجمال والدواجن مجالً أو الوقو لهخيل) .وإن الحيوانات ال ي بحاجة
لالس هقاء تظل واقفة عند ال حميل األول أو تمايل المركبة الشديد أو االس عمال المفاجل لهمكابذ.

ج-

عندما تسـ ـ هقي الحيوانات أرصـ ـا ً يجب أن ت وفر لها إمكانية اتخاذ وصـــعية نوم مريحة ويبيعية
تساعد في تعديل الحرارة الداخهية لهجسم وفقا ً لهحاجة.

د-

يجـب أن ت وفر لهحيوانـات المســـــاحـة الالزمـة ل وازنهـا عنـد الوقو
والفصيهة موصوع ال صدير.

بمـا ي نـاســـــب مع المنـا

ـــــــ ـ  -يجـب أن ي نـاســــب ارتفـاع ســــقو المركبـة مع الفصــــيهـة الحيوانيـة لي مكن كـل حيوان من اتخـاذ
وصــــعيـة الوقو الطبيعيـة أثنـاء النقـل (وكـالـ اثنـاء ال حميـل واإلنزال) دون مالمســــة الســــقو أو
أعهى المركبــة .كمــا يجــب أن يكون ارتفــاع الســــقو كــافيـا ً لهســــمــاغ بمرور ال يــار الهوائي فوق
الحيوانات.
و-

ناك حسابات لهفسحة المخصصة لكل حيوان موصحة تع مد فيها األرقام الواردة المقاييس الوينية
أو الدولية .أما عدد وحجم المقصـورات صمن وسيهة النقل فيجب مناسب ها لنقل المجموعات الحيوانية
مع تفادي المجموعات الكبيرة العدد.
ناك عناصر أخرى يمكن أن تؤثر في قدر المساحة المخصصة لكل حيوان منها:

ز-
•
•
•
•
•

تصميم المركبة /الحاوية؛
يول الرحهة؛
تأمين الحاجة لهعهو والماء عهى ظهر المركبة؛
نوعية الطرق؛
ظرو الطقس الم وقعة؛

•
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فئة وجنس (ذكر او انجى) الحيوانات

محطات االس راحة وتوفير العهو والماء
أ-

يجب ال خطيط ل وفير الماء الصــالذ لهشــرب والعهو أثناء الرحهة .ويجب أن تكون لهعهو نوعية
وتركيبة مناسبة لهفصيهة الحيوانية والعمر والحالة الصحية لهحيوانات والظرو المناخية إلخ..

ب -يـجــب إراحــة الـحـيـوانــات عـنــد مـحـطــات االســـــ ـراحــة فـي فـ ـرات مـحــددة اثـنــاء
الســــفر .وتحـدد محطـات الراحة وفقـا ً لنوع المركبـة والفصــــيهـة المنقولة وما إذا كانت الحيوانات
تنـزل أرصا ً؛ ويجب توفير العهو والماء في محطات االس راحة.
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إمكانية مراقبة الحيوانات أثناء السفر وارتبايها بطول الرحهة
أ-

يجب اخ يار مكان الحيوانات بشــكل يســمذ بمراقبة كل حيوان بان ظام أثناء الســفر ل أمين الراحة
والسالمة الصحية له.

ب-

عنـد نقـل الحيوانات في صــــنـاديق الح وائهـا أو بواســــطـة مركبـات عديدة الطوابق ممـا يحول دون
إمكانية الوصـــول إلى الحيوانات ومراقب ها ،أي عندما تكون المســـافة بين يابقين من الصـــناديق
قهيهـة االرتفـاع مجالً ،ال يمكن في ـال الحـالـة مراقبـة الحيوانـات بطريقـة صــــحيحـة ،ممـا يعني عـدم
إمكانية اك شــا الجروغ البهيغة أو األعراض المرصــية ال ي تظل غير مرئية؛ ويجب في أحوال
كهال تقصـير مدة الرحهة .وت وقو المدة القصـوى لهرحهة عهى بروز المشـكالت الطارئة المرتبطة
بالفصيهة الحيوانية المنقولة وظرو الرحهة.

 -9مكافحة األمراض
لما كان نقل الحيوانات يمجل ســببا ً اما ً الن شــار األمراض المعدية ،يجب عند ال خطيط لهســفر األخا بعين
االع بار األمور ال الية:
أ-

الحد من تجميع الحيوانات الواردة من عدة مصادر في نفس الرحهة؛

ب-

عدم السماغ باخ الي حيوانات واردة من عدة مصادر عند نقاي ال وقو لالس راحة؛

ج-

من المفيد تحصـــين الحيوانات صـــد األمراض المعدية ال ي يمكن أن ت عرض لها الحيوانات عند
الوصول عندما يكون ذل ممكناً.

د -يجب أن ت م الموافقة عهى األدوية المس خدمة بشكل وقائي أو عالجي من قبل السهطة البيطرية في
البهد المصدر والدولة المس وردة ويجب أن تدار فقط من قبل يبيب بيطري أو أي شخس خر تم
تدريبه بشأن اس خدامها من قبل يبيب بيطري.
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االجراءات الواجب اتخاذ ا في الحاالت الطارئة
يجـب ال خطيط مســــبقـا ً لإلجراءات الواجـب اتخـاذ ـا في الحـاالت الطـارئـة وتحـديـد األحـداث الســــيئـة
المح مهة الوقوع أثناء الرحهة ،ويريقة معالجة كل مشــــكهة واإلجراءات الواجب اتخاذ ا في الحاالت
الطـارئـة .ولكـل حـدث ـام ت خـا إجراءات يجـب توثيقهـا مع تحـديـد المســــؤوليـات لجميع األيرا
المشاركة بما فيها االتصاالت وحفظ السجالت.
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أمور أخرى تؤخا بعين االع بار
أ-

يشــــكل الطقس الرديء جدا ً أخطارا ً عديدة بالنســــبة لهحيوانات المنقولة ،مما ي طهب اســ ـ خدام
ى .ويجب اتخاذ إجراءات خاصـة تشـمل
مركبات مناسـبة له قهيل من ال األخطار إلى الحد األدن ّ
الحيوانـات غير الم ـأقهمـة أو غير المع ـادة عهى الحر أو البرد  .واألفةـــــل عـدم القيـام بنقـل
الحيوانات في حاالت الحر أو البرد الشديد.

ب -يمكن لهنـق ل الهيهي أن يقهـل أحيـانـا ً من ثـار الصـــــدمـة الحراريـة أو ا ثـار الةـــــارة لمؤثرات
خارجية أخرى.
المادة 7.3.6
تنظيم الوثائـق
-1

يجب عدم تحميل الحيوانات ح ى اس كمال الوثائق الم عهقة بالشروي الصحية وغير ا.
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يجب أن تحوي الوثائق المرافقة لإلرسالية المعهومات ال الية:
أ-

خطة الرحهة وخطط ال دخل في الحاالت الطارئة؛

ب-

تاريخ ووقت ومكان ال حميل وال فرية؛

ج-

الشهادات الصحية المطهوبة

د-

شهادات الكفاءة لهسائق فيما ي عهق ب أمين راحة الحيوانات (قيد الدرآ)؛

أرقـام الحيوانـات المنقولـة له مكن من تعقـب ومعرفـة مكـان انطالق الحيوانـات و مزرعـة
ـــــــ ـ -
المنشأ؛
و-

تفاصيل ت عهق بكل حيوان يمكن أن يعاني ا الم خالل الرحهة (البند  3ـ  -المادة )7.3.7؛

ز-

معهومات عن ف رات االس راحة وتأمين العهو والماء قبل بدء الرحهة؛

غ-

تقييم كجافة ال حميل لكل دفعة من الحيوانات المشحونة صمن اإلرسالية؛

ي -سـجل الرحهة  -السـجل اليومي لهكشـوفات الصـحية واألحداث الهامة أثناء الرحهة بما فيها ظهور
األمراض ونفوق الحيوانـات وظرو الطقس ال ي رافقـت الرحهـة ومحطـات االســــ راحـة ومـدة
الرحهـة ومســــاف هـا وكميـات المـاء والعهو الم وفرة وتقـدير الكميـات المســــ ههكـة واألدويـة ال ي
أعطيت واألعطال الميكانيكية الطارئة.
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عند يهب إرفاق االرسالية بشهادة صحية بيطرية ،يجب تةمينها المعهومات ال الية:
أ-

صالحية الحيوانات لهسفر؛

ب-

أرقام الحيوانات وأوصافها وأعداد ا؛

ج-

الوصع الصحي لهحيوانات بما فيها الفحوصات المخبرية والعالجات وال حصينات؛

د-

عمهيات ال طهير مفصهة عند الطهب.

عند اعطاء الشـــهادة الصـــحية ي وجب عهى الطبيب البيطري إعالم مرافق الحيوانات أو الســـائق بأية
أسباب تؤثر في أ هية الحيوانات لهسفر في رحهة محددة .
المادة 7.3.7
فترة قبل االنطالق
 -1أحكام عامة
أ-

يجب إعطاء ف رة راحة لهحيوانات قبل السـفر إذا تبين أنه أصـابها ال عب أثناء عمهية تجميعها بسـبب
الظرو المحيطـة ووصــــعهـا في مجموعـة واحـدة .ويجـب أن ـيق در ف رة الراحـة الالزمـة الطبيـب
البيطري أو شخس من ذوي الكفاءة.

ب-

يجب أن ي م قبل السفر تأمين أماكن ل جميع الحيوانات بالمواصفات ال الية:
•
•
•
•
•

صمان إيواء الحيوانات بطريقة منة؛
إبعاد أية أخطار خارجية في المحيط (حيوانات مف رسة ،أمراض حيوانية)؛
الحماية من تقهبات الطقس الرديئة؛
تقسيم الحيوانات إلى مجموعات م جانسة؛
إعطاء وقت لهراحة وتقديم العهو والماء.

ج-

يجب األخا بعين االع بار ال جربة الســــابقة لهحيوان في النقل وتدريبه وتحةــــيرل لهســــفر ،إذ أن
معرفة ال األمور تخفو من خو الحيوان وإجهادل؛

د-

يجب تأمين الماء والعهو قبل االنطالق إذا كان الوقت االجمالي لهرحهة ي طـــــــهب زمنا ً أيول من
الزمن الاي يفصـل عادة بين ف رات العهو والشـرب الم ـــــالية .ويمكن مراجعـــــة المادة 7.3.12
لاليالع عهى ال وصيات الخاصة ببعض الفصائل الم عهقة بهاا الشأن.

ـ  -عند وجود النية في اع ماد نظام مخ هو لهعهو أو الشرب غير مع ادة عهيه الحيوانات أثناء النقل
أو بعدل ،يجب تدريب الحيوانات عهى ذل لف رة مناسبة قبل تطبيق البرنامج عند الهزوم.
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و-

يجب تنظيو مركبات النقل والحاويات وتطهير ا قبل االنطالق لحفظ صـــحة الحيوانات والصـــحة
العامة عند الهزوم ،وذل بطرق تصـــادق عهيها الســـهطة المخ صـــة .وإذا كانت عمهيات ال نظيو
صــــروريـة أثنـاء الرحهـة فيجـب اجراؤ ـا مع ال ســــبـب بـأقـل قـدر تمكن من االجهـاد والمخـاير
لهحيوانات.

ز-

يجب اسـ دعاء الطبيب البيطري لهكشـو عندما ي بين لسـائس الحيوانات أنها معرصـة جدا ً ألخطار
مرصية بسبب النقل أو يش بصالحي ها لهسفر.

تقسيم الحيوانات إلى مجموعات م جانسة

يجب تقســـيم الحيوانات إلى مجموعات م جانســـة مع بعةـــها في ســـبيل عدم النيل من راح ها .ويمكن
االس عانة بالخطوي ال وجيهية ال الية عند تقسيم المجموعات:
توصــع صــمن مجموعة واحدة الحيوانات ال ي نشـأت مع بعةــها ،كما يجب أن تجمع مع بعةــها
الحيوانات ال ي لها روابط قوية صمن قطيع المنشأ كاألم وصغار ا؛

أ-

ب -ال يجب جمع الحيوانات من فصــيهة واحدة مع بعةــها إذا كانت عدوانية .كما يجب فصــل األفراد
الشـرسـة عن بعةـها (يمكن االيالع عهى الحاالت الم عهقة بكل من الفصـائل المخ هفة مفصـهة في
المادة  .)7.3.12وال يجب الجمع بين حيوانات تن مي إلى فصـــيهة واحدة وعدة مجموعات بســـبب
انعدام الراحة المح مل إالّ إذا كانت مع ادة عهى بعةها.
ج-

يجب فصـل الحيوانات الحديجة السـن أو الصـغيرة الحجم عن الحيوانات األكبر سـنا ً أو حجما ً باسـ جناء
األم وذري ها ال ي يجب إبقاؤ ا مع بعةها؛

د-

يجــب عـدم خهط الحيوانـات ذات القرون أو القرون الم فرعـة مع ال ي ليس لهــا قرون أو قرون
م فرعة إال إذا كانت م ناسبة مع بعةها؛

ـ -يجب عدم خهط الحيوانات من عدة فصائل إالّ عند االق ناع بأنها م ناسبة مع بعةها.
 -3صالحية الحيوانات لهسفر
يجب فحس كل حيوان بواســـطة الطبيب البيطري أو المرافق له لمعرفة صـــالحي ه لهســـفر .وفي
حال الشـ بصـالحية الحيوان لهسـفر يجب الكشـو عهيه من قبل يبيب بيطريّ .
وإن الحيوانات غير
الصالحة لهسفر يجب عدم تحميهها في الشاحنة إالّ في حال النقل ل هقي العالج المناسب.

أ-

ب -يجب تنظيم اإلجراءات الالزمة بواســطة صــاحب الحيوان أو وكيل الســفر من أجل حســن معامهة
الحيوان المرفوض بسبب عدم صالحي ه لهسفر والعناية به.
ج -تدخل في عداد الحيوانات غير الصالحة لهسفر ،عهى سبيل المجال ال الحصر ،الفئات ال الية:
•
•
•
•
•
•
•
•

المرصى والجرحى والةعيفة والمعاقة وال عبة؛
الحيوانات غير القادرة عهى النهوض دون مساعدة وال تس طيع قوائمها تح ّمل وزنها؛
الحيوانات العمياء تماماً؛
الحيوانات ال ي ال تس طيع الحركة دون الشعور بزيادة ألمها؛
المواليد ال ي لم يه ئم جرغ سرتها بعد؛
الحوامل من الحيوانات في العشر األخير من حمهها ب اريخ ال حميل؛
الحيوانات المسافرة دون مواليد ا ال ي وصعت حمهها خالل ال  48ساعة األخيرة؛
الحيوانات الةعيفة ال ي سو ت عب أثناء السفر بسبب سوء األحوال الجوية المرتقبة.

د -يمكن ال خفيو من األخطار أثناء النقل باخ يار الحيوانات األكجر اسـ عدادا ً لهسفر في الظرو
لها ،باإلصافة لهحيوانات الم أقهمة مع حالة الطقس المرتقبة.

المحددة

ـ  -تع ـبر بعـض الحيوانات معرصة لقهة الراحة أكجر من غير ا أثناء النقل وبحاجة إلى ترتيبات خاصة
(تصميم وتنظيم أفةل له جهيزات والمركبات ويول مدة الرحهة مجالً) ،كما ت طهب عناية إصافية
خالل النقل و ي:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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الحيوانات الةخمة أو السمينة؛
الحيوانات الصغيرة جدا ً أو الطاعنة في السن؛
الحيوانات العصبية الشرسة؛
الحيوانات ال ي لم تخالط اإلنسان إال قهيالً؛
الحيوانات ال ي تصاب بدوار السفر؛
اإلناث في نهاية حمهها أو في موسم حهيبها الغزير ،واألم وصغار ا؛
الحيوانات ال ي تعرصت قبل سفر ا لإلجهاد أو المرض؛
الحيوانات ال ي تحمل جروحا ً لم تبرأ بعد عمهية جراحية كنـزع القرون.

م طهبات خاصة ببعض الفصائل الحيوانية
ـاني ة تغير ســــهوك الحيوانـات .من ـال ال غيرات مجـال الفرار
يجـب أثنـاء النقـل األخـا بعين االع بـار إمك ـ
وال فاعل بين الحيوانات وتصـرفات أخرى تخ هو بين األجناآ وح ى صـمن الفصـيهة الواحدة .ونسـ ن ج
عادة أن المزاريب ويرق المعامهة الم ناسبة مع فصيهة ما ال تنفع مع فصيهة أخرى بل ي خطرة عهيها.
توجد توصيات خاصة ببعض الفصائل الحيوانية مفصهة في المادة .7.3.12
المادة 7.3.8

التحميل
 -1اإلشرا

الم خصس

أ  -يجب ال خطيط جيدا ً لمنع ال سبب باإلجهاد لهحيوانات المنقولة.
ب -يجب أن يقوم مرافقي الحيوانات باإلشـــرا عهى عمهية ال حميل .وأن ي أكدوا من تحميل الحيوانات
بهدوء ودون صـجة ال مبرر لها أو مةـايقة أو اسـ خدام القوة ،وأن ي م اسـ بعاد كل المسـاعدين غير
المدربين أو المشا دين لعمهيات ال حميل.
ج -يجب عند تحميل الحاويات عهى شاحنة عدم إزعاج الحيوانات.
 -2محطات ال حميل
أ-

يجب تصــميم ال جهيزات المعدة ل حميل الحيوانات بما فيها ســاحة ال جميع والطرقات ومناصــات
ال حميـل؛ ويجـب إنشــــاؤ ـا مع األخـا بعين االع بـار حـاجـات الحيوانـات وقـدراتهـا الم عهقـة بحجم
ال جهيزات والمنحدرات والمسطحات واألرصيات وعدم وجود الن وءات الحادة إلخ. ...

ب-

يجب تأمين اإلصـــاءة الكافية ل جهيزات ال حميل ل مكين مرافقي الحيوانات من مراقب ها وتســـهيل
الحركة لهحيوانات في كل وقت .ويجـب أن تكون ال اإلنارة مســــهطـة عهى الطريق المؤدية إلى
مخارج الزرائب والمنحدرات ومنصـات ال حميل مع صـوء سـايع داخل مركبات النقل /الحاويات

لمنع العرقهة .لكن يمكن أن يفيد الةـــوء الخافت في اإلمســـاك بالدواجن وحيوانات أخرى .وربما
اح جنا أحيانا ً إلنارة اصــطناعية كما يجب أالّ ت ةــمن منصــات ال حميل وغير ا من ال جهيزات
األرصيات المنزلقة.
ج-

أثناء ال حميل والســـفر يجب تأمين ال هوية الالزمة ل وفير الهواء المنعش وتفرية الســـخونة الزائدة
والريوبة والغازات الســامة (كاألمونيا وأول أكســيد الكربون) ومنع تراكم غازات األمونيا وثاني
أوكســــيـد الكـاربون .و في حـال وجود الجو الحـار يجـب تـأمين ال هويـة وتوفير الجو المنعش لكـل
حيوان .ونح اج في بعض الحاالت إلى زيادة المســـاحة المخصـــصـــة لكل حيوان من أجل تأمين
ال كييو المناسب.

 -3اس خدام المنخس وأدوات أخرى لحق الحيوانات عهى ال قدم
يمكن االسـ فادة من عادات بعض األجناآ الحيوانية في دفعها إلى السـير (راجع المادة  )7.3.12وإذا كان
من الةروري اس خدام المنخس وغيرل من األدوات فيجب االل زام ب طبيق المبادئ ال الية:
أ.

ب.

ج.
د.

ل.
و.
ز.

غ.

يجـب عـدم الهجوء لهقوة أو اســــ خـدام المنخس أو أدوات الوخز األخرى لـدفع الحيوانـات إلى
ال حرك إذا لم ت وفر لهحيوانات مســاحة كافية لهحركة .ويجب تحريم االسـ خدام الروتيني لجميع
المنـاخيس الكهربـائيـة وغير ـا لـدفع الحيوانـات إلى ال قـدم إالّ في الحـاالت الطـارئـة .كمـا يجـب أن
يكون الهجوء إليها في الحاالت االســ جنائية .ويجب اق صــار اســ خدام ال يار كهربائي عند الحد
األدنى لمسـاعدة حيوان عهى السـير إذا كانت أمامه يريقا ً واصـحةً .ويجب عدم تكرار اسـ خدام
المنخس وأية أجهزة أخرى إذا لم يبد الحيوان أية ردة فعل أو تقدم في السير.
إن اســـ خدام األدوات الماكورة أعالل يجب أن يق صـــر عهى المنخس الكهربائي لوخز مؤخرة
الخنازير والمج رات الكبيرة .وال يجب اســ ـ خدامه مطهقا ً لوخز األماكن الحســــاســــة لهحيوان
كالعينين والفم وا ذان والشـرج واألعةـاء ال ناسـهية أو البطن .وإن اسـ خدام ال األدوات محرم
لهخيول واألغنام والماعز مهما كان عمر ا ،وكال العجول وصغار الخنازير.
صي
من األدوات المفيدة والمسـموغ باسـ خدامها ل وجيه سـير الحيوانات األلواغ واألعالم والع ـ
البالسـ يكية والسـياي القصـيرة (بألسـنة جهدية أو قماشـية) والخشـخاشـات .ويجب اسـ خدامها من
أجل حق الحيوانات عهى الحركة وتوجيه سير ا دون ال سبب باإلنهاك غير الةروري.
يجب حظر اســ خدام الوســائل المؤلمة (كالســوي ولوي الانب وكماشــة األنو والةــغط عهى
العينين واألذنين أو األعةـاء ال ناسـهية الخارجية) أو اسـ خدام المنخس أو أجهزة أخرى تسـبب
األلم (العصـي الكبيرة وذات الرأآ الحاد أو المعدني والشـريط الشـائ والزنار الجهدي السـمي )
من أجل دفع الحيوانات لهسير.
يجب عدم الصرا الشديد حول الحيوانات أو إثارة الةجيج القوي (كفرقعة السوي) لدفعها إلى
السير ألن ذل يمكن أن يسبب ا ياج الحيوانات وتجمعها وسقويها.
يمكن قبول اس خدام بعض الكالب المدربة لهمساعدة في تحميل بعض األصنا الحيوانية.
يجـب اإلمســـــاك بـالحيوانـات أو رفعهـا إلى األعهى بطريقـة غير مؤلمـة وال تســــبـب الجروغ
لهصــــغـار منهـا فقط أو الفةــــائل الصــــغيرة الحجم عهى أن ت م كيفيـة الرفع بطريقـة خاصــــة
بـالحيوان المرفوع .وال يجـب ال قـاي الحيوانـات وال رفعهـا من الصــــو أو الفرو أو الريش
(كـالكـدمـات والكســــور والخهع) ،وي م رفع الحيوانـات من ذوات األربع قوائم بيـد اإلنســـــان
لهقوائم أو الرقبــة أو ا ذان أو الـانـب أو الرأآ أو القرون أو األيرا ممــا يســــبــب ا الم
باس جناء الحاالت الطارئة حيق تكون راحة الحيوان أو سالمة اإلنسان مهددتان.
يجب عدم يرغ الحيوانات الواعية أرصا ً أو جر ا أو إبقائها عهى األرض.

ي .يجب وصـع معايير لحسـن األداء مع يريقة إلعطاء عالمات تقييمية لمعرفة خصـائس اسـ خدام
ال األدوات وذكر عدد الحيوانات ال ي اسـ خدم لها أدوات كهربائية ،والنسـبة المئوية الحيوانات
المنزلقة أو الساقطة أرصا ً بسبب اس خدام ال األجهزة.
المادة 7.3.9

إجراءات السفر
-1

توصيات عامة
أ-

ي وجب عهى السـائقين ومرافقي الحيوانات الكشـو عهى كامل الشـحنة قبل السـفر مباشـرة له أكد من
أنه تم تحميل الحيوانات بطريقة سـهيمة .كما ي وجب الكشـو من جديد عهى كل حمولة بعد االنطالق
بقهيل وترتيب األمور ،اا باإلصــافة إلى كشــوفات من ظمة يوال ف رة الســفر وخاصــة في ف رات
الراحة أو ال زود بالوقود أو أثناء توقو الشاحنة ل قديم العهو .

ب -ي وجب عهى السـائقين قيادة ال ـش احنات بهدوء وحار دون انعطافات حادة أو ال وقو المفاجل ،وذل
من أجل ال قهيل من الحركات ال ي تفقد الحيوانات توازنها.
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-3

يرق حصر الحيوانات
أ-

يجب أن ت ناســب يرق حصــر الحيوانات مع يبيعة فصــيه ها وعمر الحيوانات وال دريب الفردي
لها.

ب-

يمكن االيالع عهى ال وصيات الم عهقة بكل فصيهة في المادة .7.2.12

تنظيم جو داخل مركبات النقل أو الحاويات
أ-

يجـب حمـايـة الحيوانـات أثنـاء النقـل من أصــــرار الحرارة أو البرودة الشــــديـدة .وتخ هو اجراءات
ال كييو الحراري ل أمين الجو المناسب لهحيوان صمن المركبات أو الحاويات مع وجود البرودة أو
الحرارة الجافة أو الحرارة الريبة .وتخ هو يرق ال كييو ال ي تنظم حرارة الجو داخل الشـاحنات
والمســ وعبات مع الظرو المناخية الســائدة ( البرد أو الحرارة الجافة أو الريبة) .لكنه يجب في
جميع األحوال اج ناب تصاعد الغازات السامة.

ب -يمكن تنظيم حرارة الجو المحيط بالحيوانات عند تعرصـــها لهحر أو البرد بواســـطة ال يار الهوائي
الناتج عن حركة ســير الشــاحنة .ويجب ال قهيل من وقت االســ راحات أثناء الحر أو الحر الشــديد،
وإيقا المركبات في الظل مع تأمين ال هوية الفعالة والمناسبة.
ج-

-4

يمكن منع تهوث األرصــية واالنزالق عهيها والحفاظ عهى جو صــحي صــمن المركبة وال خهس
من البراز والبول عند الحاجة بشـــكل يمنع ان قال األمراض وفقا ً القوانين الم عهقة بالصـــحة والبيئة
بشكل يقهل من فرص االن قال األمراض.
العناية بالحيوانات المريةة أو الجريحة أو النافقة

أ-

ي وجب عهى السـائق أو مرافق الحيوانات ال صـر
حال وجود أي حيوان مريض أو جريذ أو نافق.

وفقا ً لخطة ال دخل السـريع الموصـوعة سـهفا ً في

ب-

يجب عزل الحيوانات المريةة أو الجريحة قدر اإلمكان.

ج-

يجب وصع ال رتيبات المناسبة لإلجراءات الواجب تطبيقها عهى ظهر العبارات ل أمين العالج
الالزم لهحيوانات أثناء الرحهة.

د-

يمكن الحد من إمكانية ازدياد ان شار األمراض المعدية بواسطة النقل الدولي لهحيوانات عن يريق
الســـماغ بأقل قدر من اخ الي الحيوانات المنقولة ببعةـــها أو اخ الي براز ا بالحيوانات الواردة
من مزارع أخرى.

ـ -في حال صرورة ال خهس من حيوان نافق أثناء الرحهة ،يجب اتباع يريقة تحد من ان قال األمراض
وال قيد باألحكام القانونية الم عهقة بالصحة والبيئة.
و-

عند القيام بعمهية صــرورية إلعدام أحد الحيوانات ي وجب عهى الســائق أو المرافق ال أكد من إتمام
العمهية بطريقة رحيمة مع االسـ ـ عانة بطبيب بيطري أو أي شـــخس خر تهقى ال دريب المناســـب
عهى يرق الق ل الرحيم .ويمكن االيالع عهى ال وصــيات المفصــهة الخاصــة بمعامهة كل فصــيهة
حيوانية في الفصل  7.6ال ي تشرغ يرق إعدام الحيوانات بشكل رحيم أل دا وقائية.

 -5ال مون بالعهو والماء
في حال وجود حاجة ل وفير العهو والماء لهحيوانات يوال الرحهة ،أو إذا كانت فصـــيهة الحيوانات
المنقولة تقةــي بال  ،يجب تمكين جميع الحيوانات من الوصــول إلى العهو والماء (وفقا ً لهفصــيهة
والعمر) أثناء النقل صـمن المركبة؛ وأن ت وفر المسـاحة الالزمة ل قدم الحيوانات باتجال مكان الماء
والعهو مع األخا بعين االع بار ما تبديه الحيوانات من منافسة أثناء سعيها لال .

أ-

ب -يمكن االيالع عهى ال وصيات الخاصة بكل فصيهة بمراجعة المادة .7.3.12
 -6ف رات الراحة وشرويها
أ-

من المناســـب الســـماغ لهحيوانات اثناء الســـفر بف رات كافية من الراحة وتناول العهو والشـــرب
داخل المركبة أو إنزال الحيوانات إلى أماكن راحة معدة لها وفقا ً لهةرورة.

ب-

يجب إعداد منشـــيت مناســـبة عند الحاجة إلنزال الحيوانات بقصـــد الراحة ،ويجب أن تسـ ـ جيب
منشيت االس راحة لحاجات مخ هو الفصائل الحيوانية وأن ي وفر العهو والماء لكل حيوان.

 -7الكشو عهى الحيوانات أثناء السفر
أ-

يجب الكشــو عهى الحيوانات المســافرة برا ً بعد االنطالق بقهيل ثم بعد كل توقو لهســائق عند محطة
االسـ راحة؛ ويجب الكشــو مجددا ً عهى الحيوانات قبل م ابعة الســفر بعد كل توقو ل قديم العهو أو
ال زود بالوقود.

ب -يجب إخةـاع الحيوانات المسـافرة بالقطار لهكشـو اثناء ف رات ال وقو المخطط لها  .وي وجب عهى
المســــؤول عن النقل بالســــكة الحديدية مراقبة مرور عربات القطار الناقهة لهحيوانات واتخاذ جميع
ال دابير ل قصير ف رة تأخير العربات إلى الحد األدنى.

ج-

من المناســب ال أكد أثناء ف رات ال وقو من أن جميع الحيوانات مجموعة بشــكل مناســب ،وأن الماء
والعهو م وافران لها بكميات كافية وأنها في حالة صحية جديدة.
المادة 7.3.10

تفريغ الحيوانات والعناية بها عند نهاية الرحلة
أحكام عامة

-1
أ-

تنطبق األحكام الخاصـة بال جهيزات المطهوبة ويرق معامهه الحيوانات المفصـهة في المادة 7.3.8
عهى عمهية ال فرية ،لكن يجب ال نبه إلى اإلجهاد الاي يمكن أن يصــــيب الحيوانات بســــبب عمهية
ال فرية.

ب -يجـب أن ت م عمهيـة ال فرية بـإشــــرا مرافقين لهحيوانـات من ذوي الخبرة والمعرفـة بـأمر الطبـاع
والصــفات الجســدية الخاصــة بالفصــيهة الحيوانية عند ال فرية .ويجب إنزال الحيوانات من وســيهة
النقل وإيصـالها في اقرب وقت إلى المنشـيت المخصـصـة لها عند نقطة الوصول النهائية .لكن عمهية
ال فرية تح ـاج إلى الوقـت الكـافي ل جري بهـدوء ودون إحـداث صــــجـة ال مبرر لهـا أو إزعـاج
لهحيوانات واس خدام الشدة معها.
ج-

يجب تأمين المنشــيت وال جهيزات لجميع الحيوانات من أجل العناية بها والراحة والمســاحة الكافية
وال هوية الالزمة وتوفير الماء والعهو عند الةرورة وحماي ها من ظرو الطقس الرديء.

د -من المفيـد مراجعـة الفصـــــل  7.5الم عهق بـابذ الحيوانـات لهحصــــول عهى مزيـد من المعهومـات
الخاصة بإنزال الحيوانات إلى المسالخ.
 -2الحيوانات المريةة والجريحة
أ-

يجـب إعطـاء العالج الالزم لكـل حيوان يصــــبذ مريةــــا ً أو جريحـا ً أو عـاجزا ً عن الحركـة خالل
الســـفر ،أو ذبحه بطريقة رحيمة (راجع الفصـــل  7.6الم عهق بإعدام الحيوانات برفق لهوقاية من
األمراض) .كما يجب يهب اسـ شـارة يبيب بيطري ل قديم العناية والعالج الةـروريان لهحيوانات
المصـابة .وربما تطهب األمر في بعض األحيان ان يعالج الحيوان أو ي م إعدامه صـمن وسـيهة النقل
نفسـها رفقا ً بالحيوانات ال ي تعجز عن السـير ألسـباب صـحية(بسـبب ال عب أو الجروغ أو المرض).
ويجب يهب مساعدة يبيب بيطري أو أشخاص من ذوي الخبرة في إجراءات الق ل الرحيم.

ب -يجب عهى مرافق الحيوانات أثناء الســــفر أن ي أكد عند الوصــــول من تســــهيم مســــؤولية العناية
بالحيوانات المريةة أو الجريحة أو العاجزة عن الحركة إلى يبيب بيطري أو الشخس المناسب.
ج -في حال تعار إتمام عمهية المعالجة عهى ظهر المركبة ،يجب توفير المنشـيت وال جهيزات الالزمة
إلنزال الحيوانـات بطريقـة مريحـة إذا كـانـت ـع اجزة عن الحركـة بســــبـب ال عـب أو الجروغ أو
المرض؛ كما يجب إتمام العمهية وتجنيب ال الحيوانات أية الم ال مبرر لها .ومن الةــروري بعد
إنزال الحيوانـات إيواؤ ـا في زرائـب منفصــــهـة ومســـــاحـات أخرى الزمـة لهحيوانـات الجريحـة
والمريةة.
د-

من المفيد توزيع الماء والعهو عند الحاجة لكل حيوان مريض أو جريذ.

 -3إجراءات معالجة مخاير األمراض
ت عرض الحيوانـات المنقولـة في بعض األحيـان بشــــكـل م زايـد لخطر اإلصــــابـة بـاألمراض المعـديـة أثنـاء
السفر .وربما اح اج األمر لعزلها عند بهوغها وجه ها النهائية .وأسباب العدوى ي ال الية:
أ-

االخ الي الزائد بين الحيوانات بما فيها ا تية من مصادر مخ هفة مع سجالت وبائية مخ هفة؛

ب -يرغ الحيوانـات الم زايـد لمســــببـات األمراض وازديـاد حســـــاســــي هـا لإلصـــــابـة بـاألمراض
ن يجة لإلجهاد وانهيار دفاعات الجسم مع فقدان المناعة؛
ج-

تعرض الحيوانات لجراثيم صـــارة تســـ طيع تهويق مركبات النقل وأماكن االســـ راحة وأســـواق
الماشية إلخ.

 -4ال نظيو وال طهير
أ-

يجـب تنظيو وســــائـل النقـل والصــــنـاديق والحـاويـات المســــ خـدمـة في نقـل الحيوانـات بعنـايـة قبـل
اســ خدامها من جديد ،ويجب إزالة كل أثر لهروث والفرشــة بواســطة الفرشــاة والغســل وال نظيو
بالماء الغزير مع اســ خدام المنظفات لمركبات النقل والحاويات .ويجب أن ي بع ال العمهية تطهير
جميع ال الوسائل عند وجود أية أخطار الن قال األمراض.

ب -يجب إزالة الزبل والروث والفرشــة وججق الحيوانات النافقة أثناء الســفر منعا ً الن شــار األمراض
وفقا ً لهقوانين الم عهقة بالصحة وسالمة البيئة.
ج-

يجب تأمين المســاحات الالزمة في أســواق الماشــية والمســالخ واالسـ راحات ومحطات القطارات
الخ ...حيق ي م إنزال الحيوانات ل نظيو وتطهير وسائل النقل.
المادة 7.3.11

االجراءات الواجب اعتمادها عند رفض البلد المستورد إكمال الرحلة
-1

من أ م األمور عند رفض إكمال الرحهة الحفاظ عهى راحة الحيوانات،

-2

ي وجب عهى السـهطات المخ صـة في البهد المسـ ورد عند رفض اإلرسـالية السـماغ بإنزال الحيوانات من
المركبـة وعزلهـا في مكـان من وذلـ دون تعريض القطعـان المحهيـة أليـة مخـاير وذلـ بـان ظـار إيجـاد حـل
لهمشكهة .وفي ال الحالة يجب إعطاء األولوية لضمور ال الية:
أ-

يجب عهى السـهطات المخ صـة في البهد المسـ ورد اعطاء أسـباب رفض اإلرسـالية خطيأ في
أسرع وقت ممكن.

ب -في حال الرفض بسـبب مشـكالت صـحية ت عهق بالحيوانات المسـ وردة ي وجب عهى السـهطة
المخ صـــة في البهد المســـ ورد يهب حةـــور يبيب بيطري (أو أكجر) مبعوث من ير
المـدير العـام لمنظمـة  OIEل قييم الوصــــع الصــــحي لهحيوانـات ردا ً عهى مخـاو البهـد
المسـ ورد ،وتقديم صـالحية المنشـيت والموافقة الالزمة ألجراء االخ بارات ال شـخيصـية في
أقرب وقت.

ج -ي وجب عهى الســهطات المخ صــة في البهد المس ـ ورد تســهيل عمهية تقييم الوصــع الصــحي
لهحيوانات وراح ها بشكل مس مر.
د-
-3

إذا تعار حل المشــكهة في وقت ســريع ي وجب عهى الســهطات المخ صــة في بهدي االسـ يراد
وال صدير الهجوء إلى تحكيم المنظمة العالمية لهصحة الحيوانية  OIEلفض النـزاع بينهما.

في حال يهب إبقاء الحيوانات في شاحنات النقل يجب إعطاء األولويات لضمور ال الية:
أ-

السماغ ب موين الباخرة بالماء والعهو حسب الحاجة.

ب -إعطاء أسباب الرفض خطيا ً في أسرع وقت.
ج-

في حال الرفض بسـبب مشـكالت صـحية ت عهق بالحيوانات ي وجب عهى السـهطة المخ صـة
في البهـد المســــ ورد يهـب حةــــور يبيـب بيطري (أو أكجر) مبعوث من قبـل المـدير العـام
لمنظمة  OIEل قييم الوصــع الصــحي لهحيوانات ردا ً عهى مخاو البهد المســ ورد ،وتقديم
ال سهيالت والموافقة الالزمة ألجراء االخ بارات ال شخيصية في أقرب وقت.

د -الســـماغ بأجراء تقييم مســـ مر لحالة الحيوانات الصـــحية وغير ا من األمور الم عهقة براحة
الحيوانات واتخاذ أية اجراءات االزمة وفقا ً ل طور الموقو.
-4

ي وجب عهى منظمة  OIEاسـ خدام لي ها المع مدة لفض النــــــزاعات سـعيا ً وراء حل مناسـب ي فق عهيه
الطرفان ويراعي صحة الحيوانات ورعاي ها حسب األصول.
المادة 7.3.12

خصائص كل فصيلة حيوانية
ت ةــــمن فصــــائـل ج خٍمـال العـالم الحـديـق(اإلبـل) صــــمن إيـار ـاا البحـق الالمـة  -ألبـاكـة – غونـاق – فيكونا
 .Llama Alpaca – Guanaco – Vicunaوت م ع ال الحيوانات ببصـر حاد وقدرتها عهى سـهوك جسـور
المرور المنحدرة كاألغنام عهى أن يكون جسـر المرور بسـيط قدر اإلمكان .ويجري تحميهها عادة بشـكل جماعي
ألن الفرد منها يســــعى عند عزله لهحاق بالجماعة .و ي حيوانات وديعة لكن لديها عادة منفرة ت مجل بالبصــــق
دفاعا ً عن النفس .و ي تســ هقي أرصــا ً خالل الســفر وتمد قوائمها األمامية عند االســ هقاء بحيق يجب أن تكون
الفراغات تحت قوايع المزاريب مرتفعة لئال تحشر قوائمها عند النهوض.
تع بر األبقار حيوانات ســههة المخالطة وتصــبذ مه اجة عند عزلها عن القطيع وتخةــع األبقار لقانون الجماعة
عنـد بهوغهـا الســــن ين من عمر ـا .وعنـد اخ الي القطعـان يجـب إعـادة نظـام الجمـاعـة إليهـا إذ يمكن أن تصــــبذ
جوميـة ح ى إحالل نظـام جـديـد لهـا .كمـا أن اك ظـاظ األبقـار يمكن أن يزيـد في جومـاتهـا إذ يحـاول كـل حيوان
الحفاظ عهى مجاله الخاص .وال صـر وسـط الجماعة يخ هو مع العمر والعرق والجنس .وأنواع األبقار Bos
 Indicusوالمهجنة منها ذات مزاج عصـــبي أكجر من العروق األوروبية عادة  .والجيران الصـــغيرة عند نقههابشـكل مجموعة تميل إلى الهعب (ت دافع وتوقع بعةـها) لكنها تصـبذ أكجر جومية وتحافظ عهى مجالها مع تقدم
العمر .والجيران البالغة بحاجة إلى مجال خاص يقدر بـــــــ  6أم ار مربعة عهى األقل .واألبقار تظهر الكجير من
غريزة الحماية ألوالد ا مما يجعل إمســـاك العجول الصـــغيرة أمام أمهاتها خطراً .كما تميل األبقار إلى ال وقو
عند رؤي ها لدرب مسدود.

يجب اإلمسـاك بالماعز برفق وتبدو أكجر قبوالً له سـيير إذا لم تكن م وترة .وعند نقل الماعز يجب االسـ فادة من
ميهها لهعيش صــمن القطيع ،كما يجب تفادي أي تصــر يخيو ال الحيوانات أو يصــيبها بأذى أو يســبب لها
االصــطراب .وإظهار العنو يشــكل خطرا ً عهى الماعز ،ووصــع الماعز الغريب والماعز المحهي في مزراب
واحد يمكن أن يكون ممي ا ً ســواء عن يريق العنو الجســدي أو منع الةــعيو من الماعز من الحصــول عهى
الماء والعهو.
فصـيهة الخيهيات تةـم صـمن اا اإليار جميع الحيوانات من ذوات الحافر  Solipedsوالحمير والبغال والنغل
والزيبرا ،و ي ذات بصــر حاد ومجال رؤية واســع .ويمكن أن يكون لديها تجربة نقل ســابقة مما يجعل تحميهها
ســهالً أو صــعباً .وإخةــاعها له مرين يقود ا مبدئيا ً إلى قبول ال حميل بســهولة لكن بعض الخيول تظل صــعبة
المراآ خاصـــة عندما تكون دون تجربة ســـابقة أو أن تجربة ال حميل الســـيل قد ارتبطت لديها بالمعاناة .وفي
حاالت كهال يمكن أن ي عاون مرافقان مجربان لهحيوانات بشـب سـاعديهما ل حميل احد الخيول أو اسـ خدام قشـاي
عهى مؤخرته ،كما ويمكن ال فكير بعصــب األعين .ويجب أن تكون جســور العبور قهيهة االنحدار قدر اإلمكان.
وال تشـــكل الدرجات أية مشـــكهة بالنســـبة لهخيول ال ي تصـــعد جســـر العبور لكنها تميل إلى القفز فوق الدرجة
الواحدة عند النـــــزول .لال يجب أن تكون الدرجات قهيهة االرتفاع قدر اإلمكان .ومن األفةـل اعطاء كل منها
غرفة منفردة لكن يمكن نقهها بشـكل جماعي م ناسـب مع بعةـها .وعند ال حةـير لنقل الخيل بشـكل مجموعات
يجب الهجوء إلى نزع الحدوات من قوائمها .وت عرض الخيول ألمراض تنفسـية عند تقييد حرك ها بشـكل م قطع
بأربطة تمنعها من رفع أو خفض الرأآ.
الخنازير ذات بصـر صـعيو ويمكن أن تظهر بعض المقاومة له حرك في جو غير مع ادة عهيه ،وتع اد بسـهولة
عهى فســـ حات ال حميل جيدة اإلنارة .و ي ت عامل مع الممرات المنحدرة بصـــعوبة مما يح م أن تكون جســـور
المرور قهيهة االنحدار قدر اإلمكان وذات أرصــــية تســــاعد عهى عدم انزالق القوائم عهيها .ويمكن في أفةــــل
الظرو اســ خدام رافع يدروليكي لالرتفاعات العالية .كما أن الخنازير ت عامل بصـــعوبة مع درج الســـاللم،
ويجـب أال تكون أيـة درجـة أعهى من ركبـة الخنـــــــــزير األمـاميـة .ويحـدث االق ـال بين الخنـازير عنـد خهطهـا مع
أخرى غير مع ادة عهيها؛ كما أن الخنازير حساسة جدا ً لإلجهاد الحراري .وتظل الخنازير عرصة لمرض النقل
اثناء ال رانزيت .أما حرمانها من العهو قبل ال حميل فهو ذو فائدة فيما ي عهق بمنع إصاب ها بمرض النقل.
األغنام حيوانات أليفة وذات بصـر جيد وم حفظة ولطيفة السـهوك وتميل إلى ال جمع عندما تصـاب باالصـطراب
بوجه خاص؛ ويجب معامه ها ب ر خو خٍ واالسـ فادة من غريزة المشـي لديها وراء بعةـها البعض عند دفعها لضمام.
ويمكن أن تصــ بذ األغنام عدوانية عند حشــر ا إذ تحاول دوما ً المحافظة عهى مجالها الفردي الكافخي .وتصــاب
األغنام باالصــــطراب عند عزلها ف حاول الهحاق بالمجموعة .كما يجب تفادي أية حركات تســــبب لها الههع أو
األذى أو االصطراب .لكنها تس طيع بسهولة عبور الممرات الشديدة االنحدار.
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