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 7.3  الفصل

 النقل البري للحيوانات

 

THE TRANSPORT OF ANIMALS BY LAND 
 

 )تـقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين(
ــ ــــــ ــ ــــــــــــــــــــ  ـــــ

مال واألغنام والماعز له طبيق عهى الحيوانات ال الية: األبقار والجواميس والج    صـــيات تصـــهذ  ال ال و: تمهيد

والخنازير والدواجن والخيول. كما يمكن تطبيقها عهى نطاق واسع لحيوانات أخرى كالغزالن وأنواع أخرى من 

جزئياً وبعض الحيوانات األليفة    الم وحشـةحيوانات  الالحيوانات البرية وأما فصـيهة الجمال والطيور الراكةـة. 

 .لهنقل إلجراءات أخرىتح اج وجميعها 

 7.3.1المادة 

  رحهة نقل الحيوانات إلى الحد األدنى. مدةيجب اخ صار 

 7.3.2المادة 

    يالحيوان سهوكال -1

 

ــكال   حيوانات ال ربيةيجب أن ت وفر لمرافقي الحيوانات الخبرة والكفاءة في العناية ب ونقهها، وأن يفهموا  أش

 ال صرفات الحيوانية والمبادئ األساسية لهقيام بمهامهم.

 

الحيوانات عهى مســ وى الفرد أو الجماعة تخ هو وفقاً لهعرق والجنس والمزاج والعمر ويريقة ســهوك إن  

الظهور إلى حد  ال ربية وال عامل معها. ورغم  ال الفروقات فإن أشــكال ال صــرفات الواردة أدنال  ي دائمة  

 . المرافقة والنقلأخا ا بعين االع بار عند  ويجب  األليفة،ما لدى الحيوانات 

 لها بالغريزة.  حيوان قائد ت ربى بشكل قطعان وت بع  حيوانات األليفةالمعظم 

 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  

 . حاويات والالنقل   سفنال خطيط ألماكن تحميل الحيوانات وتفريغها و

 

 رب منها أي شــــخس لمســــافة أكجر مما يجب. و ال المســــافة الفرار إذا اق عادةالحيوانات األليفة    حاولت

ــيهة  ــمن الفصــ ــيـهة إلى أخرى ومن رأآخ إلى  خر صــ الحرجة تمـجل حدود منطـقة الفرار وتخ هو من فصــ

ــان  ــان وأن الحيوانات ال ي ت ربى بقرب اإلنس ــابق مع اإلنس الواحدة. و اا ي وقو عهى تجربة االخ الي الس

ة فرار أصـــغر، بينما الحيوانات الطهيقة أو ال ي ت ربى وفقاً ألنظمة ال ربية كال ي تخةـــع له دريب لها منطق

الم وسـعة يمكن أن تكون فيها منطقة الفرار تخ هو من م ر واحد إلى عدة أم ار. لال  ي وجب عهى مرافقي 

حيوان الحيواـنات تالفي اـلدخول المـفاجل إلى منطـقة الفرار مـما يخهق ـحاـلة من اـلاعر تؤدي إلى  جومـية ال

 .  ح هؤثر سهباً عهى راوت أو محاول ه الفرار

 



ي وجب عهى مرافقي الحيوانات اسـ خدام نقطة ال وازن عهى ك و الحيوان لهوقو  خهو نقطة ال وازن لدفع  

 الحيوان إلى األمام والوقو  أمام الحيوان لدفعه إلى الخهو. 

 

 نظرظر محدودة لهعينين نحو األمام وصـعو  تمه  الحيوانات األليفة زاوية بصـر عريةـة لكن لها مسـافة ن

ــياء والحركات إلى جانبها ومن وراء ا ولكنها ال  ــ طيع أن تميز األش في العمق و اا يعني أن الحيوانات تس

 تس طيع تقدير المسافات نحو األمام.

 

رق رغم أن جميع الحيوانات األليفة ت م ع بمســ وى رفيع من حســاســية الشــم، فمن الممكن أن تســ جيب بط

ـــبب ـبالخو   ــمـها أثـناء الرحـهة ـلاـل  يـجب األـخا بعين االع ـبار الروائذ ال ي ت ســ مخ هـفة لهروائذ ال ي تشــ

 فعل أخرى من أجل تالفيها عند مرافقة الحيوانات.  ت واردا
 

ــمع   ــ طيع الحيوانات األليفة أن تس ــع    مجموعةتس ــان و ي أكجر أوس من الموجات الصــوتية أكجر من اإلنس

الرفيعة. وتميل الحيوانات إلى االصــطراب إذا ســمعت صــجيجاً عالياً ومســ مراً وكال   لهابابات حســاســية 

عند لةجيج  بالال  يجب األخا بعين االع بار  ال الحساسية الخاصة  الةجيج المفاجل مما يسبب لها الههع.

 مرافقة الحيوانات. 

 

    معالج هاوكيفية  ارتباك الحيوانات   -2

              

ــيت تحميل وتفرية جديدة  عند  ــميم منشـ ــيت الموجودة إلى   لهحيوانات  تصـ تقهيل اح مالية حدوث أو تعديل المنشـ

ات  ب  عمهـي ـــب د ي ســ ق ـق اك بحـي ات الى ارتـب دارة توقف االق راب من الحيواـن ـــ  ا أو ال راجع الى الخهو أو االســ ـه

 :معالج هاويرق  الرتباك الحيوان الشائعة االسباب يهي أمجهة عهى  لهرجوع. فيما

 

انعكاآ الةــــوء عهى صــــفحة معدنية أو أرصــــية مبههة: ي زال ب غيير المصــــباغ الكهربائي أو تغيير  -أ

 اإلصاءة؛

 

ـــمـ  -ب  ــه ــة ل ــم ــل مــظــه ــداخ ــقم ــمــمــرات أو  زال ــوعــيوغــر  ال ــاد ال ــق ــوقــو  أو  إف ــات ال ــع   :مــرب

 تشع مباشرة في عيون الحيوانات المق ربة منها.إنارة غير مباشرة ال ب أمين  وصعيمكن إصالغ ال          

 

والةيقة  المزالقثاب ة عهى   وصع جوانب يمكن    –رؤية الحيوانات ألشخاص أو أجهزة م حركة أمامها      -ج   

 أو س ائر حماية؛ 

 

  ؛إزال ها جب ي –أو عهى السياجات  المزالقسالسل أو أشياء رخوة م دلية فوق    -د     

 

مواقو   الةيقة نحوالنقل    أرصفةخل امفاجل في األرصية عند مد  انحدارأرصيات م فاوتة المس وى أو     -  ـ

إصــافية تحت   المســ وى أو تركيب أرصــية صــهبة  يجب تفادي وجود أرصــيات م فاوتة  -ال جبيت لهابذ

 الرصيو الناقل لإليحاء بوجود أرصية صهبة ثاب ة؛ 

 

بب أجهزة تعمل عهى الهواء   -و      عهى  أجهزة تعمل واـس خدام  تركيب كاتم صـوت  - صـوت صـفير الهواء بـس

 الماء؛

 

ا  -ز ـــه ة ببعةــ ـــطدام قطع مـعدنـي ة لمنع انغالق األبواب  ســــدادات يـجب تركـيب  –يريـقة واصــ  مـطايـي

 رق المعادن ببعةها؛األخرى ومنع ي   ت وال جهيزا

 



ـــ ائر الهوائـية بوـجه الحيواـنات   -غ  مـخارجيـجب تغيير اتـجال   –تـيارات  وائـية قوـية توـلدـ ا المراوغ أو الســ

 أو إبدال مكانها. الهواء

 

 

 

 

 

 ات )األبقار(  روب الحيوان سافةم

 

 



 

 مرافقي الحيوانات لحجها عهى ال قدم  ةحرك

 

 

 7.3.3المادة 

 تحديد المسؤوليات

 وتقع  ال المســـؤولية عهى جميع األيرا  راح ها يوال الرحهة  يصـــبذ تأمينبنقل الحيوانات   بعد اتخاذ القرار

 أما مسؤولية كل فرد من األيرا  المعنية نجد ا ادنى في  ال المادة. الموكهة بالنقل

 مسؤولية كل ير  معني  ي كال الي:

 

 :ةال اليات ي حمهون المسؤولي عمهية النقلأصحاب الحيوانات والمسؤولون عن   -1

 

ــفر و  صـــالحية الحيوانات ولهحيوانات  الصـــحية العامة  لحالةامســـؤولية الســـهر عهى        -أ  راح ها لهسـ

 النقل؛ أثناء        
 

 ؛ة إفادات صحية أخرى مطهوبةأيو االس جابة لطهب أية إفادات أو شهادات بيطرية   -ب 

 

ــؤولـية تأمين        -ج ــبة  هحيوانات  ل مرافقمســ  من ذوي الكـفاءة قادر عهى نـقل الحيوانات بالطريـقة المـناســ

 قل ي م بواسـطة شـاحنة فردية فعهى السـائق أن يقوم  ومعالجة الحاالت الطارئة بسـرعة؛ وإذا كان الن    

 ؛بوظيفة المرافق لهحيوانات     
 

 لهقيام بعمهيات ال حميل وال فرية؛ لحيوانات ا عدد كا خ من مرافقيمسؤولية تأمين    -د 

 

ـ           المنقولة وظرو  الحيوانية    لفصيهةا  تناسب تأمين ال جهيزات الالزمة ومساعدة من يبيب بيطري      - ـــ

  ؛الرحهةونوع               

 

  عن ال الي: ونً وكالء األعمال وعمالء البيع/الشراء مسؤول     -2
 

 اخ يار الحيوانات الصالحة لهسفر؛    -أ          
 

ــهيالت له حميلتوافر األماكن وال  -ب          ــهيالت الالزمة عند بدء الرحهة ونهاي ها ل جميع الحيوانات؛ تسـ  سـ

ــ راحة أثناء الرحهة وفي الحاالت   والنقل وال فرية وإيواء الحيوانات بما فيها محطات ال وقو واالس

 الطارئة.

  

ــؤولون عن  ومرافق     -3 ــة أثـناء ال ح راعـيةالحيواـنات مســ مع مـيل وال فرية  الحيواـنات والعـناـية بـها، وـخاصــ

ؤوليات ام الك الصـالحيات الالزمة التخاذ أي  جل لهرحهة. وي وجب عهيهم من أجل تحمل المـس اك ـس إمـس

 غياب مرافق الحيوانات يع بر السائق بديالً عنه. حال إجراء سريع. وفي 

 

 حســن معامهةشــركات النقل ومالكي الشــاحنات والســائقون مســؤولون عن وصــع خطة لهرحهة ل أمين      -4

 الحيوانات؛ و م مسؤولون بوجه خاص عن ال الي: 
 

 اخ يار وسائل النقل المناسبة لهفصيهة المنقولة ويبيعة الرحهة؛     -أ 



 تأمين عمال وموظفين مدربين ل حميل وتفرية الحيوانات؛     -ب        

ــأكــد من     -ج ــا ي عهق بكـفـ ال  ــأمين الاءات الســــــائق فيم ــأمين  ات هحيواـنـ لراحــة       في حــال عــدم ت

 مرافق لهحيوانات مهحق بالشاحنة؛     

ـــباً لهـحاالت الـطارـئة ومـعالج ـها في ـحال وقوعـها )بـما فيـها ال     -د  ــع وتـحدـيق الخطط تحســ  طقس وصــ

 السيء( وال خفيو من أثار الصدمة واإلنهاك خالل الرحهة؛     

ــمن إجراءات ال حمـيل ومدل الرحهة وخط الرحهة ومواقع محطات     - ـــــــــ    ــع خـطة لهرحـهة ت ةــ  وصــ

 االس راحة؛                 

ــاحنات بشــكل صــحيذ ومراقب ها أثن     -و اء تحميل الحيوانات الصــالحة لهســفر فقط، ووصــعها في الش

 لهفحس   ـصالحية الحيوانات لهـسفر يمكن عرـصها الـش  فيعند  الرحهة ومعالجة األمور الطارئة؛ و

  ؛7.3.7أ( من المادة 3يبيب بيطري وفقاً لهفقرة ) من قبل

 تأمين راحة الحيوانات يوال مدة النقل.     -ز
 

 مديرو ال جهيزات عند بدء الرحهة ونهاي ها ومحطات االس راحة مسؤولون عن ال الي:     -5

 
 

ــؤولية      -أ ــبة له حميل والمســ وتوفير الماء  بشــــكل  من؛ وإيواء الحيوانات     فريةتأمين األماكن المناســ

إتمام عمهية أو ئنا  الرحهة  ح ى اـســ وتوفير المأوى الواقي من تقهبات الطقس  والعهو عند الهزوم

 )بما فيها تربية الحيوانات وذبحها(؛  أو إيصالها إلى وجهة مقصودة أخرىالبيع 
 

  اح جـاز ـاالحيوانـات و نقـلو فريةوال تـأمين عـد كـا  من مرافقي الحيوانـات من أجـل ال حميـل   -ب   

ــة        ق ـطرـي ــدرتـب ــل ق ــب أق ــاك  ســــب ه ـكن ـمن اإلـن ـم ــدم وـجود ـمراـفق واـلـجروغـم ــال ع  ؛ وـفي ح

 خاص بالشاحنة يحل مكانه السائق؛       
 

 الحد من ان قال األمراض لهحيوانات؛   -ج  
 

 هو عند الحاجة؛ عالالزمة بما فيها الماء وال ناألماك وفيرت -د 
 

ـ     ة عند تأمين األماكن الالزمة والعمال والموظفين من ذوي الكفاءة إلعدام الحيوانات بطريقة رحيم   - ــــ

 .الهزوم      

 لغسيل وتطهير وسائل النقل بعد تفريغها من الحيوانات؛ تأمين األماكن الالزمة  -و    

 تأمين ف رات مناسبة الس راحة الحيوانات عهى أن تكون  ال الف رات قصيرة قدر المس طاع؛   -ز    
 

 ال الي: بت مجل مسؤوليات السهطات المخ صة  -6
 

ــع الحد األدنى لمعايير   .أ ــو عهى الحيوانات قبل ب الرفقوصـ الحيوان بما فيها م طهبات الكشـ

واثناء ا وبعد ا، وتحديد مفهوم »الصــالحية لهســفرب ويبيعة الشــهادات الصــحية   الرحهة 

 السجالت؛    تنظيمالمطهوبة و
 

   في نقل الحيوانات؛ المس خدمةر الم عهقة باألبنية والحاويات والشاحنات وصع المعايي .ب 
 

ــع المـعايير  .ج ــائقين ومـ   بـ أ ـيل ةالم عهقـ وصــ  األبنـية فيـما ي عهق  ديرومرافقي الحيواـنات والســ

 الحيوان. ب الرفقبموصوعات        

وعية واإلرشاد المناسبين لمرافقي الحيوانات وتدريبهم  تأمين المسؤولية ال حقق من  .د 

 الحيوان؛ الرفق باألبنية فيما ي عهق بموصوعات ديري السائقين وم إلى باإلصافة 

 معايير منظمات أخرى أو ال فاعل   اع ماد  بما فيها  في  اا السبيل  المعايير الموصوعة    طبيقت .ل

 ؛ معها

 ؛وغير ا من معايير الرفق بالحيوان م ابعة وتقييم فعالية المعايير الصحية .و



 م ابعة وتقييم اس خدام األدوية البيطرية؛ .ز

 دون تأخير؛  اإعطاء األولوية إلرساليات الحيوانات عند الحدود ل سهيل عبور .غ
 

  ين المعنيين بنقل الحيوانات ورعاي ها الحصـــول عهى بما فيهم األيباء البيطريالعامهين  ي وجب عهى جميع    -7

 ال دريب والكفاءة الالزمة لهقيام بمسؤولياتهم؛ 

ؤولة في    -8 هطة المـس كالت   مـس ورد بهد الالي وجب عهى الـس أن المـش ال تقرير لمجيه ها في بهد ال صـدير بـش إرـس

 الحيوان. رعايةالم عهقة واثناء الرحهة  حدثت ال ي 

 7.3.4المادة 

            

 اءاتــالكف 
 

ــؤولين عن  -1 ـــخاص المســ ــفر  الحيواـنات  يـجب عهى جميع األشــ اء الســ اً  ام الكأثـن اءة الالزـمة وفـق الكـف

. ويمكن اك سـاب الكفاءات المطهوبة عن يريق ال دريب 3.7.3لمسـؤولياتهم كما  ي مفصـهة في المادة 

 العمهي.  ال دريب في أحد المعا د أو 

 

كفاءة المرشــذ  وقدرته عهى تطبيقها في وتشــمل عهى األقل تفحس الكفاءة المهنية لمرافقي الحيوانات   -2

 الميادين ال الية:

ــاـحات الالزـمة لهح .أ ــفر مع تـحدـيد المســ ــع خـطة لهســ                 يواـنات المنقوـلة وـحاـجات الـماء والعهو وصــ

  ؛وال هوية

  ؛بما فيها ال حميل وال فرية تحمل مسؤولية الحيوانات أثناء الرحهة .ب 

 ؛هنصذ والمساعدةلجع مرتوفر  .ج

ــهوكمعرفــة  .د  ــرات عــدم  ات الحيواـنـ  ســ  لهحيوان،  ارتيــاغواألعراض العــامــة لضمراض ومؤشــ

  ؛، ويرق تخفيو ويأتها عهى الحيوانكاإلجهاد واأللم وال عب     

؛ وعند الـش  بأمر ا بالنـسبة ألحد الحيوانات فيجب فحـصه من قبل تقييم ـصالحية الحيوانات لهـسفر .ل

 يبيب بيطري؛

 الوثائق المطهوبة لهرحهة؛ون المطبقة عهى النقل البري معرفة السهطات المخ صة والقواني .و

 ؛وال طهير عمهيات ال نظيو بما فيها ألمراض اهحماية من لجراءات العامة إلا .ز

  ؛رعاية الحيوانات أثناء النقل وباقي النشايات ك جميع الحيوانات وال حميل واإلفراغيرق  .غ

ــكالت   تف يشيرق  .ي ــوء األحوال الجوية وكيفيةاثناء ا  ال ي تبرزالحيوانات ومعالجة المشـ     لنقل كسـ

 معالجة الحاالت الطارئة؛

 ؛يريقة معامهة الحيوانات وفقاً لهفصائل والعناية بها وتوفير الماء والعهو والرقابة الصحية .ي

  أخرى. الزمة مس  دف ر يومي لهرحهة وسجالت  .ك

 7.3.5لمادة ا

 سفرلل التخطيط

 عامة  مبادئ    -1

  لهرحهة، وحيويةإن تأمين الراحة لهحيوان أثناء السفر يح اج لوصع خطة مناسبة      -أ       

 عند ال خطيط لهرحهة قبل االنطالق تؤخا باالع بار األمور ال الية:     -ب 



 ؛تحةير الحيوانات لهسفر   •

 العبارات أو الحاويات؛ وأ القطاراخ يار الطرق الدولية أو     •

 ؛يبيعة الرحهة ومدتها  •

 ؛عبّارات ال بما فيهاوسيهة النقل  تصميم وصيانة   •

 ؛الوثائق المطهوبة  •

 ؛المساحات المخصصة لهحيوانات     •

 ؛أوقات الراحة وتقديم العهو والماء    •

 ؛مراقبة الحيوانات أثناء السفر   •

 ؛مكافحة األمراض    •

  ؛الطارئة حوادث يرق معالجة ال   •

ــديدً أو )الطقس  بأحوال    ال نبؤ   • ــبب الحر الش ــفر بس أوقات النهار حيق يصــعب الس

 البرد الشديدً(؛

 ؛لوسيهة النقوقت تبديل  •

 الحدودية. العبورعهى الحدود ومراكز  رأوقات االن ظا •

 راحة  ا مع تناســبهقت مســموغ لهقيادة مجالً( وصــرورة  قوانين الســير المطبقة عهى الســائقين )أيول و    -ج

 الحيوانات.    

 تحةير الحيوانات لهسفر     -2

ب      -أ  ــرب ل ال خطيطيـج ام لهشــ د أو نـظ دـي اائي ـج ام ـغ ة له عود عهى أي نـظ افـي ات بف رة ـك        مر الحيواـن

ــفر يفرض          ــفر الطويل . ويـجب  عهيـها أثـناء الســ  إعـطاء الحيوانات ف رة توقو يويـهة كافـية أثناء الســ

 لف رة قصـيرة   بعض الفصـائل الحيوانية  ويمكن قطع الغااء عن  ل حصـل عهى العهو والماء الكافيين؛        

 في بعض األحيان؛        

ــان       -ب    غير ا ي أقل خوفاً من  ومعامه ه لهامن المف رض أن الحيوانات المع ادة عهى االخ الي باإلنسـ

وجعهها وتحميهها بطريقة تقهل من خوفها   ال عامل معهاالمرافقين  من الواجب  وال حميل والسفر.    ءأثنا

 .أكجر قابهية لالق راب 

الحيوانات أثناء الســفر عند الهزوم فقط. وال تســ خدم  ســهوكل عديل أو ما يشــابهها  تعطى المســكنات      -ج

 بواـسطةإال   ئهايـسمذ في  ال الحالة بإعطا وال  ،ال ي تعاني من مـشكهة خاـصةإال لهحيوانات   العقاقير

  يبيب بيطري أو أحد الاين تهقوا ال عهيمات بكيفية االس عمال بواسطة الطبيب البيطري.

  : يبيعة الرحهة ومدتها        -3

 تحدد الف رة األيول لهرحهة عهى صوء األمور ال الية:

بة لهحيوانات   أثناءقابهية الحيوانات لمقاومة اإلجهاد   -أ أمهاتها أو   الصـغيرة الـسنالنقل )وخاصـة بالنـس

  في موسم الحهيب أو اثناء الحمل(؛

 ؛أثناء النقل حيوانات له السابقةالخبرة     -ب 

  ظهور عالمات ال عب؛     -ج



  ؛خاصة الحاجة إلى عناية      -د 

 الحاجة لهماء والعهو؛      ـ

  لهجروغ والمرض؛ الحيوانات له عرض  تزايد قابهية     -و

ــائل النقل وحالة الطرقات وحســـن قيادة     -ز  المســـاحة المخصـــصـــة لكل حيوان منقول وتصـــميم وسـ

  ؛الشاحنات        

 ؛األحوال الجوية   -غ

ــفح ها وكفاءة وتجربة    -ي ــطذ الطرقات وصـ ــ خدمة، وخط الرحهة ونوعية سـ ــيهة النقل المسـ نوع وسـ

 السائق

  تصميم وصيانة وسائل النقل والحاويات         -4

والحاويات المعدة لنقل الحيوانات ل  ناسـب مع الفصـيهة الحيوانية   الشـاحنات   جميعيجب تصـميم وت      -أ

هحيوانات باألـصرار الجـسدية لال ـسبب   منعووزنها، ويجب ال ركيز عهى   وحجم الحيوانات المنقولة  

ــ ـخدام  ــهتجهيزات ـباســ اتـخاذ االجراءات الـ أكـيد عهى ويـجب  .ـحادةو مـنة ال تحـمل ن وءات  مهســ

  مرافقي الحيوانات أثناء القيام بأعمالهم.لهسائقين والالزمة لهحؤول دون ال سبب بالجروغ 

يجب تصـــميم المركبات والحاويات وتجهيز ا ل أمين الحماية صـــد أحوال الطقس الرديئة وال قهيل     -ب 

 من إمكانية إفالت الحيوانات وفرار ا. حد كبيرإلى 

عن يريق وـصع تـصميم ليليات المعدية إلى أدنى حد من إمكانية ان ـشار األمراض   خفيويجب ال      -ج

  أثناء الرحهة. الطرقات والحاويات يسمذ ب نظيفها وتطهير ا ومنع تسرب أي روث أو بول إلى 

  .ني من حيق ال صميم والميكا أفةل حال والحاويات في الشاحنات يجب الحرص عهى إبقاء        -د 

لهفصيهة   المناسب ال عديل الحراري ل أمين  له هويةيجب تزويد وسائل النقل والحاويات بجهاز     -  ـ      

  ح ى عند ال وقو  يعمل يبيعي أو ميكانيكي() ال هوية  الحيوانية المنقولة، كما يجب أن يظل جهاز

 .ويكون قابالً له عديل.

البراز والبول من الحيوانات في الطبقات العهيا عهى   تسـاقطيجب تصـميم وسـائل النقل بشـكل يمنع       -و

 الحيوانات في الطبقات الدنيا وعهى الماء والعهو.

ــا عــهــى      -ز ــه ــه ــق ــد ن ــت عــن ــي ــب ــج ــ  ــه ــد ل ــاز جــي ــجــه ــات مــزودة ب ــمــركــب ــكــون ال ــب أن ت  يــج

 .   Ferry-boats عبارات ظهر ال 

 عند الهزوم بنظام ل وزيع الماء والعهو أثناء السير. تزويد وسائل النقليجب     -غ

يجب تغطية أرض وسـيهة النقل عند الحاجة بفرشـة قادرة عهى ام صـاص البول والروث، وأن تمنع    -ي

  االنزالق وتحمي الحيوانات الصغيرة خاصة من قساوة أو ن وءات األرصية او الطقس الرديء.



ــة     -5 ــمن المركـبات )ـبا أحـكام ـخاصــ ــ ـخدـمة لنـقل صــ ( المحموـلة عهى ات أو القـطاراـلدولـية لهطرـقات المســ

 الخاصة بالحاويات.األحكام ، أو عبارات ال

لشــد ا إلى بعدد كا خ موصــوعة في المكان المناســب  بنقاي ربطيجب تزويد المركبات والحاويات        -أ      

  في   ظرو   منة. السفينة  يكل

ة       -ب  ا مع حرـك ل االنطالق لمنع تحركـه اخرة قـب ــطذ الـب ات عهى ســ ات والحـاوـي ت المركـب             يجـب تجبـي

  الباخرة.    

د      -ج ات يـجب تزوـي از  المركـب ةبجـه ل حرارة  تهوـي دـي ات الطقس وتـع ة تقهـب اســـــب لمواجـه ات مـن الحيواـن

ــمن مركبات  ــة في حال نقل الحيوانات صـ ــفن  المنقولة، وخاصـ ذات أو حاويات ثانوية عهى ظهر سـ

  .جوانب مغهقة

  المساحات المخصصة لهحيوانات    -6

داخل الشاحنات أو الحاويات صمن المقاسم    أماكنهايجب معرفة عدد الحيوانات المعدة لهنقل وتحديد          -أ

  قبل ال حميل.

أو صــمن الحاويات عهى حاجة الحيوانات   الشــاحنةعهى ظهر   لكل حيوانوقو المســاحة المعدة ت         -ب 

له مدد أرصـاً أوالً ) الخنازير والجمال والدواجن مجالً أو الوقو  لهخيل(. وإن الحيوانات ال ي بحاجة 

  .لهمكابذ جلالمفااالس عمال أو الشديد المركبة  تمايلأو األول عند ال حميل  تظل واقفةلالس هقاء 

عندما تســـ هقي الحيوانات أرصـــاً يجب أن ت وفر لها إمكانية اتخاذ وصـــعية نوم مريحة ويبيعية          -ج

  تساعد في تعديل الحرارة الداخهية لهجسم وفقاً لهحاجة.

ة            -د  ات المســـــاـحة الالزـم ا  يـجب أن ت وفر لهحيواـن اســـــب مع المـن ا ي ـن د الوقو  بـم ا عـن ل وازنـه

  .والفصيهة موصوع ال صدير

ــيـهة الحيوانـية لي مكن ـكل حيوان من اتـخاذ   -  ـــــــــ  ــقو المركـبة مع الفصــ ــب ارتـفاع ســ  يـجب أن ي ـناســ

ــقو أو        ــة الســ ــعـية الوقو  الطبيعـية أثـناء النـقل )وـكاـل  اثـناء ال حمـيل واإلنزال( دون مالمســ  وصــ

ــقو       ً  أعهى المركبــة. كمــا يجــب أن يكون ارتفــاع الســ ــمــاغ بمرور ال يــار الهوائي فوق  كــافيــا         لهســ

 الحيوانات.      

ا األرقام الواردة   المقاييس الوينية  ناك حسابات لهفسحة المخصصة لكل حيوان موصحة تع مد فيه    -و

أو الدولية. أما عدد وحجم المقـصورات صمن وسيهة النقل فيجب مناسب ها لنقل المجموعات الحيوانية 

 مع تفادي المجموعات الكبيرة العدد.

 :منهالكل حيوان المخصصة المساحة قدر في يمكن أن تؤثر عناصر أخرى  ناك     -ز

 ؛المركبة/ الحاويةتصميم  •

 ؛يول الرحهة •

 ؛تأمين الحاجة لهعهو والماء عهى ظهر المركبة •

 ؛نوعية الطرق •

 الم وقعة؛ طقسظرو  ال •



  الحيوانات  )ذكر او انجى( فئة وجنس •

 العهو والماءتوفير محطات االس راحة و         -7

أن تكون لهعهو نوعية  والعهو أثناء الرحهة. ويجب لهشــرب يجب ال خطيط ل وفير الماء الصــالذ     -أ    

 وتركيبة مناسبة لهفصيهة الحيوانية والعمر والحالة الصحية لهحيوانات والظرو  المناخية إلخ..

ــات     -ب         ــة الـحـيـوان ــب إراح ــات يـج ــد مـحـط ــاء  عـن ــددة اثـن ــة فـي فـ ـرات مـح ــ ـراح  االســـ

ــفر. و ــيـهة المنقولة وما إذا كانت الحيوانات الســ تـحدد محـطات الراحة وفـقاً لنوع المركـبة والفصــ

ً  تنـزل    .االس راحةويجب توفير العهو والماء في محطات  ؛أرصا

  إمكانية مراقبة الحيوانات أثناء السفر وارتبايها بطول الرحهة      -8

ــفر ل أمين الراحة ايجب اخ يار مكان       -أ     ــمذ بمراقبة كل حيوان بان ظام أثناء الس ــكل يس   لحيوانات بش

  والسالمة الصحية له.      

ـــناديقعـند نـقل الحيوانات في     -ب       ـــطة مركـبات عديدة الطوابق مـما يحول دون   ح وائـهاال  صــ أو بواســ

ــافة ب الصـــناديق ين يابقين من إمكانية الوصـــول إلى الحيوانات ومراقب ها، أي عندما تكون المسـ

ــحيـحة، مـما يعني ـعدم   قهيـهة االرتـفاع مجالً، ال يمكن في ـ ال الـحاـلة مراقـبة الحيواـنات بطريـقة صــ

إمكانية اك شــا  الجروغ البهيغة أو األعراض المرصــية ال ي تظل غير مرئية؛ ويجب في أحوال 

كالالم  بروزكهال تقصـير مدة الرحهة. وت وقو المدة القصـوى لهرحهة عهى  الطارئة المرتبطة  ت ـش

 بالفصيهة الحيوانية المنقولة وظرو  الرحهة.

 مكافحة األمراض    -9

بعين  ا األخ لهســفرما كان نقل الحيوانات يمجل ســبباً  اماً الن شــار األمراض المعدية، يجب عند ال خطيط  ل   

 األمور ال الية: االع بار

 دة مصادر في نفس الرحهة؛الحد من تجميع الحيوانات الواردة من ع       -أ

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

ــد األمراض المعدية ال ي يمكن أن ت عرض لها       -ج ــين الحيوانات صـ       عند   ت الحيوانامن المفيد تحصـ

  الوصول عندما يكون   ذل  ممكناً.  

يجب أن ت م الموافقة عهى األدوية المس خدمة بشكل وقائي أو عالجي من قبل السهطة البيطرية في     -د 

البهد المصدر والدولة المس وردة ويجب أن تدار فقط من قبل يبيب بيطري أو أي شخس  خر تم  

 بشأن اس خدامها من قبل يبيب بيطري.   تدريبه

 الطارئة  االجراءات الواجب اتخاذ ا في الحاالت       -10

ــبـقاً  خطيط يـجب ال             ــيـئة  الواـجب اتـخاذـ ا في الـحاالت الـطارـئة إلجراءات لمســ  وتـحدـيد األـحداث الســ

ــكهة  المح مهة              الواجب اتخاذ ا في الحاالت  ت واإلجراءاالوقوع أثناء الرحهة، ويريقة معالجة كل مشــ

ات لجميع األيرا               ــؤولـي د المســ ا مع تحـدـي ام ت خـا إجراءات يجـب توثيقـه ل حـدث ـ  ة. ولـك  الطـارـئ

 المشاركة بما فيها االتصاالت وحفظ السجالت.            



 أمور أخرى تؤخا بعين االع بار       -11

ــبة لهحيوانات ال     -أ     ــ خدام يشــــكل الطقس الرديء جداً أخطاراً عديدة بالنســ منقولة، مما ي طهب اســ

مركبات مناسـبة له قهيل من  ال األخطار إلى الحد األدنّى. ويجب اتخاذ إجراءات خاصـة تشـمل 

ادة عهى الحر أو ال أقهمـة أو غير المعـ  ات غير المـ  ل  برد الحيواـن ام بنـق . واألفةـــــل عـدم القـي

 الحيوانات في حاالت الحر أو البرد الشديد.

ار الةـــــارة لمؤثرات  يل الهيهيمكن لهنقـ     -ب       ة أو ا ـث ة الحرارـي ار الصـــــدـم اً من  ـث اـن ل أحـي    أن يقـه

 خارجية أخرى.     

 7.3.6المادة 

 الوثائـق تنظيم 

 يجب عدم تحميل الحيوانات ح ى اس كمال الوثائق الم عهقة بالشروي الصحية وغير ا.       -1

 إلرسالية المعهومات ال الية:المرافقة لوثائق اليجب أن تحوي        -2

 ؛وخطط ال دخل في الحاالت الطارئة خطة الرحهة       -أ

 ؛وال فريةال حميل  ووقت ومكانتاريخ       -ب 

 الشهادات الصحية المطهوبة      -ج

 ؛ات )قيد الدرآ(شهادات الكفاءة لهسائق فيما ي عهق ب أمين راحة الحيوان       -د 

ة       - ـــــــــ      ات المنقوـل ام الحيواـن ب وأرـق ةله مكن من تعـق ان انطالق  معرـف ات المـك ة و  حيواـن  مزرـع

 المنشأ؛          

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

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

 صمن اإلرسالية؛لحيوانات المشحونة لكل دفعة من اتقييم كجافة ال حميل     -غ

وفات الصـحية واألحد  -ـسجل الرحهة     -ي اث الهامة أثناء الرحهة بما فيها ظهور الـسجل اليومي لهكـش

ــ راـحة وـمدة  األمراض ونفوق الحيواـنات وظرو  الطقس ال ي رافـقت الرحـهة ومحـطات االســ

ــ ههـكة واألدوـية ال ي  ــاف ـها وكمـيات الـماء والعهو الم وفرة وتـقدير الكمـيات المســ الرحـهة ومســ

 الطارئة. ةالميكانيكي أعطيت واألعطال

 إرفاق االرسالية بشهادة صحية بيطرية، يجب تةمينها المعهومات ال الية:عند يهب        -3

 ؛صالحية الحيوانات لهسفر     -أ 

 أرقام الحيوانات وأوصافها وأعداد ا؛    -ب 



 الوصع الصحي لهحيوانات بما فيها الفحوصات المخبرية والعالجات وال حصينات؛     -ج

 .طهب لا عند عمهيات ال طهير مفصهة       -د 

ــحية ي وجب عهى الطبيب البيطري إعالم مرافق الحيوانات         ــهادة الصـ ــائق  عند اعطاء الشـ        بأية أو السـ

 أ هية الحيوانات لهسفر في رحهة محددة . أسباب تؤثر في      

 7.3.7المادة 

 فترة قبل االنطالق

 أحكام عامة    -1

لهحيوانات قبل الـسفر إذا تبين أنه أـصابها ال عب أثناء عمهية تجميعها بـسبب يجب إعطاء ف رة راحة       -أ

ــع ا في مجموـعة واـحدةالظرو  المحيـطة ووصــ الطبـيب الالزـمة الراـحة  ةف ر دريقـ . ويـجب أن ـه

 البيطري أو شخس من ذوي الكفاءة.

 بالمواصفات ال الية: ت الحيوانايجب أن ي م قبل السفر تأمين أماكن ل جميع      -ب 

 

 صمان إيواء الحيوانات بطريقة  منة؛     •

 (؛حيوانية)حيوانات مف رسة، أمراض  إبعاد أية أخطار خارجية في المحيط •

 الحماية من تقهبات الطقس الرديئة؛ •

 تقسيم الحيوانات إلى مجموعات م جانسة؛ •

 هراحة وتقديم العهو والماء.ل إعطاء وقت  •

إذ أن  ،لهســــفر تحةــــيرلتدريبه ووفي النقل  حيوان  هن االع بار ال جربة الســــابقة ليجب األخا بعي    -ج

 إجهادل؛معرفة  ال األمور تخفو  من خو  الحيوان و

ــهب زمناً أيول يجب تأمين الماء والعهو قبل االنطالق إذا كان الوقت االجمالي لهرحهة     -د  من   ي طـــــ

ــة الزمن الاي ــالية. ويمكن مراجعـــ  7.3.12المادة  يفـصل عادة بين ف رات العهو والـشرب الم  ـــ

 الخاصة ببعض الفصائل الم عهقة بهاا الشأن. اليالع عهى ال وصيات ل

أثناء النقل   الحيوانات نظام مخ هو لهعهو أو الشرب غير مع ادة عهيه اع ماد د النية في وعند وج    -ـ  

 أو بعدل، يجب تدريب الحيوانات عهى ذل  لف رة مناسبة قبل تطبيق البرنامج عند الهزوم. 

قبل االنطالق لحفظ صـــحة الحيوانات والصـــحة وتطهير ا    حاويات يجب تنظيو مركبات النقل وال    -و

ــادقالعامة عند الهزوم، وذل   ــة. وإذا كانت عمهيات ال نظيو  بطرق تصـ ــهطة المخ صـ عهيها السـ

اد  در تمكن من االجـه ل ـق أـق ب ـب ـــب ا مع ال ســ ب اجراؤـ  ة فيـج اء الرحـه ة أثـن ــرورـي اير صــ والمـخ

 .ت لهحيوانا

الحيوانات أنها معرصـة جداً ألخطار  لسـائسيجب اسـ دعاء الطبيب البيطري لهكشـو عندما ي بين       -ز

 يش  بصالحي ها لهسفر. بسبب النقل أو يةمرص

 تقسيم الحيوانات إلى مجموعات م جانسة    -2



ــبيل عدم النيل من راح ها. ويمكن  ــها في سـ ــة مع بعةـ ــيم الحيوانات إلى مجموعات م جانسـ يجب تقسـ

 االس عانة بالخطوي ال وجيهية ال الية عند تقسيم المجموعات:

أت مع بعةــها، كما يجب أن تجمع مع بعةــها توصــع صــمن مجموعة واحدة الحيوانات ال ي       -أ ن شــ 

 الحيوانات ال ي لها روابط قوية صمن قطيع المنشأ كاألم وصغار ا؛

. كما يجب فصــل األفراد  عدوانية بعةــها إذا كانت مع ال يجب جمع الحيوانات من فصــيهة واحدة      -ب 

ئل المخ هفة مفصـهة في فصـاكل من الالشـرسـة عن بعةـها )يمكن االيالع عهى الحاالت الم عهقة ب

ــيهة واحدة  7.3.12 المادة ــبب (. وال يجب الجمع بين حيوانات تن مي إلى فصـ وعدة مجموعات بسـ

 انعدام الراحة المح مل إالّ إذا كانت مع ادة عهى بعةها. 

يجب فـصل الحيوانات الحديجة الـسن أو الـصغيرة الحجم عن الحيوانات األكبر ـسناً أو حجماً باـس جناء     -ج

 األم وذري ها ال ي يجب إبقاؤ ا مع بعةها؛

ل ي ليس لهــا قرون أو قرون يجــب عـدم خهط الحيوانـات ذات القرون أو القرون الم فرعـة مع ا     -د 

 إال إذا كانت م ناسبة مع بعةها؛ م فرعة

 .بأنها م ناسبة مع بعةها االق ناعيجب عدم خهط الحيوانات من عدة فصائل إالّ عند    - ـ

 الحية الحيوانات لهسفرص   -3

في لمعرفة صـــالحي ه لهســـفر. و له يجب فحس كل حيوان بواســـطة الطبيب البيطري أو المرافق     -أ 

الكـشو عهيه من قبل يبيب بيطري. وإّن الحيوانات غير  ب يج  لهـسفرحال الـش  بـصالحية الحيوان  

 الصالحة لهسفر يجب عدم تحميهها في الشاحنة إالّ في حال النقل ل هقي العالج المناسب.

جراءات الالزمة بواســطة صــاحب الحيوان أو وكيل الســفر من أجل حســن معامهة يجب تنظيم اإل    -ب 

 والعناية به. الحيوان المرفوض بسبب عدم صالحي ه لهسفر

 تدخل في عداد الحيوانات غير الصالحة لهسفر، عهى سبيل المجال ال الحصر، الفئات ال الية:  -ج

 المرصى والجرحى والةعيفة والمعاقة وال عبة؛ •

 تحّمل وزنها؛ ال تس طيع قوائمهاالحيوانات غير القادرة عهى النهوض دون مساعدة و •

 الحيوانات العمياء تماماً؛ •

 ؛بزيادة ألمهاشعور الدون  الحركةالحيوانات ال ي ال تس طيع  •

 المواليد ال ي لم يه ئم جرغ سرتها بعد؛ •

 في العشر األخير من حمهها ب اريخ ال حميل؛ الحوامل من الحيوانات  •

  ؛ساعة األخيرة 48الحيوانات المسافرة دون مواليد ا ال ي وصعت حمهها خالل ال  •

 .سبب سوء األحوال الجوية المرتقبة  ت عب أثناء السفر بالحيوانات الةعيفة ال ي سو •

يمكن ال خفيو من األخطار أثناء النقل باخ يار الحيوانات األكجر اـس عداداً لهسفر في الظرو  المحددة   -د 

 ، باإلصافة لهحيوانات الم أقهمة مع حالة الطقس المرتقبة.اله



أثناء النقل وبحاجة إلى ترتيبات خاصة  أكجر من غير ا    لقهة الراحةض الحيوانات معرصة  ـبر بعـتع     -ـ   

ت طهب عناية إصافية  مدة الرحهة مجالً(، كما  ويولتصميم وتنظيم أفةل له جهيزات والمركبات )

 و ي:  النقلخالل 

 الحيوانات الةخمة أو السمينة؛ ▪

 جداً أو الطاعنة في السن؛ الصغيرةالحيوانات  ▪

 الحيوانات العصبية الشرسة؛ ▪

 الحيوانات ال ي لم تخالط اإلنسان إال قهيالً؛ ▪

 الحيوانات ال ي تصاب بدوار السفر؛ ▪

 األم وصغار ا؛و، الغزير أو في موسم حهيبهانهاية حمهها اإلناث في  ▪

 ؛المرض الحيوانات ال ي تعرصت قبل سفر ا لإلجهاد أو  ▪

 هية جراحية كنـزع القرون.بعد عم تبرأتحمل جروحاً لم الحيوانات ال ي  ▪

 الحيوانية الفصائلم طهبات خاصة ببعض          -4

اء النـقل يـجب  اراألـخا بعين  أثـن انيـ  االع ـب ات  ةإمـك ــهوك الحيواـن ال تغير ســ  ال غيرات مـجال الفرار. من ـ 

األجناآ وح ى صـمن الفصـيهة الواحدة. ونسـ ن ج   بينوال فاعل بين الحيوانات وتصـرفات أخرى تخ هو  

 فصيهة أخرى بل  ي خطرة عهيها.مع  عال تنفويرق المعامهة الم ناسبة مع فصيهة ما  ب المزاريعادة أن  

 .7.3.12مفصهة في المادة الحيوانية جد توصيات خاصة ببعض الفصائل تو

 7.3.8المادة 

 التحميل

 الم خصس  اإلشرا     -1

 .يجب ال خطيط جيداً لمنع ال سبب باإلجهاد لهحيوانات المنقولة  - أ  

ــرا  عهى عمهية ال حميل.   -ب  من تحميل الحيوانات  واأن ي أكد ويجب أن يقوم مرافقي الحيوانات باإلشـ

كل المسـاعدين غير ي م اسـ بعاد  اسـ خدام القوة، وأن   أو لها أو مةـايقة مبرربهدوء ودون صـجة ال 

 ال حميل. لعمهيات  المشا دينالمدربين أو 

  لحيوانات.شاحنة عدم إزعاج اعهى  الحاويات يجب عند تحميل    -ج 

 ل حميلامحطات     -2

ــميم       -أ ــات   المعدة ل حميل الحيوانات ال جهيزات يجب تص ــاحة ال جميع والطرقات ومناص بما فيها س

ار ويـجب  ال حمـيل؛ ة بحجم  إنشــــاؤـ ا مع األـخا بعين االع ـب ا الم عهـق دراتـه ـحاـجات الحيواـنات وـق

 الحادة إلخ... . ت الن وءاال جهيزات والمنحدرات والمسطحات واألرصيات وعدم وجود 

ــاءة الكافية      -ب         ــهيلال حميل ل مكين مراف  ل جهيزات يجب تأمين اإلصـ  قي الحيوانات من مراقب ها وتسـ

ــهـطة عهى الطريق المؤدية   اإلنارة  ال  حيوانات في كل وقت. ويـجب أن تكونلحركة لها إلى مســ

ايع داخل مركبات النقل/    الحاويات مخارج الزرائب والمنحدرات ومنصـات ال حميل مع صـوء ـس



ــاك بالدواجن وحيوانات أخرى. وربما  لمنع العرقهة. لكن يمكن أن يفيد الةـــوء الخافت في اإلمسـ

كما يجب أالّ ت ةــمن منصــات ال حميل وغير ا من ال جهيزات   اصــطناعيةنارة  اح جنا أحياناً إل

 .األرصيات المنزلقة

ــفر يجأثناء ال حميل       -ج ــخونة الزائدة    ال هويةتأمين   ب والسـ  الالزمة ل وفير الهواء المنعش وتفرية السـ

 غازات األمونيا وثاني    ومنع تراكم)كاألمونيا وأول أكســيد الكربون(   الســامة الريوبة والغازات و  

اربون   د الـك ـــي أمين  . وأوكســ ةفي ـحال وجود الجو الـحار يـجب ـت  وتوفير الجو المنعش لـكل   ال هوـي

 حيوان. ونح اج في بعض الحاالت إلى زيادة المســـاحة المخصـــصـــة لكل حيوان من أجل تأمين   

  ال كييو المناسب.  

 الحيوانات عهى ال قدماس خدام المنخس وأدوات أخرى لحق    -3

  ( وإذا كان 7.3.12)راجع المادة  في دفعها إلى الـسيردات بعض األجناآ الحيوانية  يمكن االـس فادة من عا 

 فيجب االل زام ب طبيق المبادئ ال الية:  وغيرل من األدوات  منخسمن الةروري اس خدام ال 

ــ خـدام المنخس أو أدوات  .أ دفع الح ىاألخر لوخزايجـب عـدم الهجوء لهقوة أو اســ ات إلى ـل يواـن

مســاحة كافية لهحركة. ويجب تحريم االســ خدام الروتيني لجميع   لهحيوانات ت وفر  ال حرك إذا لم 

ـلدفع الحيواـنات إلى ال ـقدم إالّ في الـحاالت الـطارـئة. كـما يـجب أن  وغيرـ ا الكهرـبائـية سالمـناخي

اســ خدام ال يار كهربائي عند الحد  اق صــارويجب    .يكون الهجوء إليها في الحاالت االســ جنائية

. ويجب عدم تكرار اسـ خدام ةً يريقاً واصـح هأمام ت كان اإذ  السـيراألدنى لمسـاعدة حيوان عهى  

 إذا لم يبد  الحيوان أية ردة فعل أو تقدم في السير. وأية أجهزة أخرى  منخسال

ــر عهى ال .ب  ــ خدام األدوات الماكورة أعالل يجب أن يق صـ الكهربائي لوخز مؤخرة  منخسإن اسـ

ــة لهحيوان  ــاســ ــ خدامه مطهقاً لوخز األماكن الحســ الخنازير والمج رات الكبيرة. وال يجب اســ

واألعـةاء ال ناـسهية أو البطن. وإن اـس خدام  ال األدوات محرم   والـشرجكالعينين والفم وا ذان  

 ير. لهخيول واألغنام والماعز مهما كان عمر ا، وكال  العجول وصغار الخناز

  ي عصـ من األدوات المفيدة والمسـموغ باسـ خدامها ل وجيه سـير الحيوانات األلواغ واألعالم وال .ج

ياي القصـيرة   ات. ويجب اـس خدامها من البالـس يكية والـس خاـش ية( والخـش نة جهدية أو قماـش )بألـس

 أجل حق الحيوانات عهى الحركة وتوجيه سير ا دون ال سبب باإلنهاك غير الةروري. 

ــائل المؤلمة ) .د  ــ خدام الوس ــة األنو والةــغط عهى كيجب حظر اس ــوي ولوي الانب وكماش الس

أو أجهزة أخرى تسـبب  منخسالعينين واألذنين أو األعةـاء ال ناسـهية الخارجية( أو اسـ خدام ال

األلم )العـصي الكبيرة وذات الرأآ الحاد أو المعدني والـشريط الـشائ  والزنار الجهدي الـسمي ( 

 أجل دفع الحيوانات لهسير. من 

 إلى لدفعهايجب عدم الصرا  الشديد حول الحيوانات أو إثارة الةجيج القوي )كفرقعة السوي(  .ل

 .  وتجمعها وسقويهاالحيوانات  ا  ياجالسير ألن ذل  يمكن أن يسبب 

 . يوانيةلهمساعدة في تحميل بعض األصنا  الحة بيمكن قبول اس خدام بعض الكالب المدر .و

ب الجروغ  .ز ـــب ة وال تســ ة غير مؤلـم ا إلى األعهى بطريـق ات أو رفعـه الحيواـن  يـجب اإلمســـــاك ـب

ــة  ــغيرة الحجم عهى أن ت م كيفـية الرفع بطريـقة خاصــ ــائل الصــ ـــغار منـها فقط أو الفةــ  لهصــ

ات وال اي الحيواـن الحيوان المرفوع. وال يجـب ال ـق ــو   ـب ا من الصــ  أو الريش  وأو الفررفعـه

ات  الكـدـم ــور والخه)ـك د اإلنســـــان عوالكســ ات من ذوات األربع قوائم بـي  (، وي م رفع الحيواـن

ــبــب ا الم  نأو القروهقوائم أو الرقبــة أو ا ذان أو الـانـب أو الرأآ ل  أو األيرا  ممــا يســ

 أو سالمة اإلنسان مهددتان.   الحاالت الطارئة حيق تكون راحة الحيوان باس جناء

 عهى األرض.  قائهابإأو جر ا أو أرصاً جب عدم يرغ الحيوانات الواعية ي .غ



يجب وـصع معايير لحـسن األداء مع يريقة إلعطاء عالمات تقييمية لمعرفة خـصائس اـس خدام  .ي

الحيوانات   المئوية  نـسبةالو  ،كهربائيةأدوات ها لالحيوانات ال ي اـس خدم   د وذكر عد  ال األدوات 

 . المنزلقة أو الساقطة أرصاً بسبب اس خدام  ال األجهزة

 7.3.9لمادة ا

 السفرإجراءات 

 توصيات عامة     -1

قبل السـفر مباشـرة له أكد من  ةي وجب عهى السـائقين ومرافقي الحيوانات الكشـو عهى كامل الشـحن     -أ

. كما ي وجب الكـشو من جديد عهى كل حمولة بعد االنطالق ـسهيمةأنه تم تحميل الحيوانات بطريقة  

ة يوال ف رة الســفر وخاصــة في ف رات بقهيل وترتيب األمور،  اا باإلصــافة إلى كشــوفات من ظم

 الراحة أو ال زود بالوقود أو أثناء توقو الشاحنة ل قديم العهو .

ذل  والمفاجل،   ال وقودون انعطافات حادة أو  هدوء وحاراحنات بشـ ي وجب عهى الـسائقين قيادة ال    -ب 

 ل قهيل من الحركات ال ي تفقد الحيوانات توازنها. من أجل ا

 الحيوانات  حصريرق      -2

وعمر الحيوانات وال دريب الفردي   يبيعة فصــيه هاالحيوانات مع   حصــريجب أن ت ناســب يرق       -أ

 .لها

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

 داخل مركبات النقل أو الحاويات  جوتنظيم       -3

ــدـيدة. وتخ هو اجراءات        -أ ــرار الحرارة أو البرودة الشــ يـجب حـماـية الحيواـنات أثـناء النـقل من أصــ

البرودة أو وجود  ل أمين الجو المناسب لهحيوان صمن المركبات أو الحاويات مع   ال كييو الحراري

احنات  تخ هو يرقو.  الريبةأو الحرارة  الجافةالحرارة  ال كييو ال ي تنظم حرارة الجو داخل الـش

ــائدة ) البرد أو الحرارة الجافة أو الريبة(. لكنه   ــ وعبات مع الظرو  المناخية الس في يجب والمس

 . اج ناب تصاعد الغازات السامة األحوال جميع

ــها لبالحيوان الجو المحيط حرارة يمكن تنظيم     -ب  ــطة   أو البرد  هحرات عند تعرصـ هوائي ال يار البواسـ

 ،أثناء الحر أو الحر الشــديد  ات االســ راح وقت . ويجب ال قهيل من الناتج عن حركة ســير الشــاحنة

 المناسبة.الفعالة و ال هوية مع تأمينالظل في وإيقا  المركبات 

يمكن منع تهوث األرصــية واالنزالق عهيها والحفاظ عهى جو صــحي صــمن المركبة وال خهس        -ج

ً من البراز والبول عند الحاجة بشـــكل يمنع ان قال األمراض   الم عهقة بالصـــحة والبيئة  القوانين وفقا

 األمراض. لاالن قابشكل يقهل من فرص 

 العناية بالحيوانات المريةة أو الجريحة أو النافقة         -4

ائق أو       -أ هفاً  الـسريع  الحيوانات ال صـر  وفقاً لخطة ال دخل  مرافقي وجب عهى الـس في الموصـوعة ـس

 جريذ أو نافق. أو حيوان مريض  أي حال وجود 



 يجب عزل الحيوانات المريةة أو الجريحة قدر اإلمكان.    -ب 

 جل أمين العال العبارات يجب وصع ال رتيبات المناسبة لإلجراءات الواجب تطبيقها عهى ظهر      -ج 

 الالزم لهحيوانات أثناء الرحهة.          

 حيوانات عن يريق الدولي لهنقل بواسطة الان شار األمراض المعدية  ازدياد يمكن الحد من إمكانية        -د 

ــها أو  ــماغ بأقل قدر من اخ الي الحيوانات المنقولة ببعةـ الحيوانات الواردة  ب براز ا  اخ الي  السـ

 من مزارع أخرى.

حال صرورة ال خهس من حيوان نافق أثناء الرحهة، يجب اتباع يريقة تحد من ان قال األمراض  في       - ـ

 وال قيد باألحكام القانونية الم عهقة بالصحة والبيئة. 

أحد الحيوانات ي وجب عهى الســائق أو المرافق ال أكد من إتمام   صــرورية إلعدامعند القيام بعمهية       -و

ــ عانة بطبيب بيطري أو أي شـــخس  خر تهقى ال دريب المناســـب العمهية بطريقة رحيمة مع  االسـ

كل فصــيهة معامهة  عهى يرق الق ل الرحيم. ويمكن االيالع عهى ال وصــيات المفصــهة الخاصــة ب

 رحيم أل دا  وقائية. شكلعدام الحيوانات بق إال ي تشرغ ير 7.6الفصل حيوانية في 

 ال مون بالعهو والماء    -5

ــيهة الحيوانات   وفير ل  حاجةوجود  في حال      -أ العهو والماء لهحيوانات يوال الرحهة، أو إذا كانت فصـ

المنقولة تقةــي بال ، يجب تمكين جميع الحيوانات من الوصــول إلى العهو والماء )وفقاً لهفصــيهة 

لماء باتجال مكان االحيوانات   قدم  لوالعمر( أثناء النقل صـمن المركبة؛ وأن ت وفر المسـاحة الالزمة 

 والعهو مع األخا بعين االع بار ما تبديه الحيوانات من منافسة أثناء سعيها لال .

 .7.3.12يمكن االيالع عهى ال وصيات الخاصة بكل فصيهة بمراجعة المادة    -ب 

 ف رات الراحة وشرويها     -6

ــفر بف رات      -أ ــماغ لهحيوانات اثناء السـ ــب السـ ــرب من   كافيةمن المناسـ    الراحة وتناول العهو والشـ

 هةرورة.وفقاً لالمركبة أو إنزال الحيوانات إلى أماكن راحة معدة لها  داخل    

ــبة عند الحاجة إلنزال الحيوانات بق    -ب  ــيت مناسـ ــ جيب يجب إعداد منشـ ــد الراحة، ويجب أن تسـ صـ

  وفر العهو والماء لكل حيوان.يراحة لحاجات مخ هو الفصائل الحيوانية وأن االس  منشيت 

 الكشو عهى الحيوانات أثناء السفر   -7

يجب الكشــو عهى الحيوانات المســافرة براً بعد االنطالق بقهيل ثم بعد كل توقو لهســائق عند محطة      -أ

ويجب الكشــو مجدداً عهى الحيوانات قبل م ابعة الســفر بعد كل توقو ل قديم العهو أو   ؛الســ راحةا

 ال زود بالوقود.

ل وقو المخطط لها . وي وجب عهى يجب إخـةاع الحيوانات المـسافرة بالقطار لهكـشو اثناء ف رات ا    -ب 

المســــؤول عن النقل بالســــكة الحديدية مراقبة مرور عربات القطار الناقهة لهحيوانات واتخاذ جميع 

 تأخير العربات إلى الحد األدنى. ال دابير ل قصير ف رة



ن الماء بشــكل مناســب، وأ  مجموعةمن المناســب ال أكد أثناء ف رات ال وقو من أن جميع الحيوانات      -ج

   والعهو م وافران لها بكميات كافية وأنها في حالة صحية جديدة.

 07.3.1المادة 

 الحيوانات والعناية بها عند نهاية الرحلة   تفريغ

 عامة أحكام        -1

 7.3.8الحيوانات المفصـهة في المادة  ههمالمطهوبة ويرق معا  بال جهيزات تنطبق األحكام الخاصـة       -أ

الاي يمكن أن يصــــيب الحيوانات بســــبب عمهية  جهاد ، لكن يجب ال نبه إلى اإلال فرية  عمهية  عهى

  .ال فرية

ــرا  مرافقين لهحيواـنات يـجب أن ت م عمهـية     -ب  المعرـفة ـبأمر الطـباع ومن ذوي الخبرة  ال فرية ـبإشــ

. ويجب إنزال الحيوانات من وســيهة عند ال فرية  بالفصــيهة الحيوانيةوالصــفات الجســدية الخاصــة 

النقل وإيـصالها في اقرب وقت إلى المنـشيت المخـصـصة لها عند نقطة الوصول النهائية. لكن عمهية 

ــجـة ال مبرر لهـا أو إزعـاج  ال فرية ت الكـافي ل جري بهـدوء ودون إحـداث صــ اج إلى الوـق تحـ 

 ا.هحيوانات واس خدام الشدة معهل

والراحة والمســاحة الكافية بها العناية  من أجل لجميع الحيوانات  وال جهيزات  يجب تأمين المنشــيت     -ج

 من ظرو  الطقس الرديء.  هاوحمايعند الةرورة لماء والعهو ا وتوفيرالالزمة  وال هوية

ة      -د  د مراجـع ات  7.5الفصـــــل من المفـي د من المعهوـم ــول عهى مزـي ات لهحصــ ابذ الحيواـن الم عهق ـب

 إنزال الحيوانات إلى المسالخ.بالخاصة 

 الحيوانات المريةة والجريحة    -2

ــبذ  يـجب إعـطاء العالج الالزم لـكل حيوان       -أ ــاً أو جريـحاً أو ـعاجزاً عن الحرـكة خالل يصــ مريةــ

ــفر، أو  ــل  بطريقة رحيمة )راجع  ذبحه  السـ برفق لهوقاية من الم عهق بإعدام الحيوانات    7.6الفصـ

ات (. كما يجب يهب اسـ شـارة يبيب بيطري ل قديم العناية والعالج الةـروريان لهحيواناألمراض 

يعالج الحيوان أو ي م إعدامه ـصمن وـسيهة النقل . وربما تطهب األمر في بعض األحيان ان  المـصابة

. (نفـسها رفقاً بالحيوانات ال ي تعجز عن الـسير ألـسباب ـصحية)بـسبب ال عب أو الجروغ أو المرض 

 .ويجب يهب مساعدة يبيب بيطري أو أشخاص من ذوي الخبرة في إجراءات الق ل الرحيم

ــفر أن ي أكد     -ب  ــؤول  يجب عهى مرافق الحيوانات أثناء الســ ــهيم مســ ــول من تســ العناية   يةعند الوصــ

 و الشخس المناسب.أبالحيوانات المريةة أو الجريحة أو العاجزة عن الحركة إلى يبيب بيطري 

 الالزمةالمنشـيت وال جهيزات    وفيرعمهية المعالجة عهى ظهر المركبة، يجب ت في حال تعار إتمام      -ج

ت عـ  اـن ة مريحـة إذا ـك ات بطريـق ب أو الجروغ أو إلنزال الحيواـن ب ال ـع ـــب ة بســ اجزة عن الحرـك

. ومن الةــروري بعد ال مبرر لهاتجنيب  ال الحيوانات أية  الم  ويجب إتمام العمهية كما  ؛المرض 

ة  ات أخرى الزـم ة ومســـــاـح ـــه ب منفصــ ا في زراـئ ات إيواؤـ  ة إنزال الحيواـن ات الجريـح لهحيواـن

 .والمريةة

 لحاجة لكل حيوان مريض أو جريذ.من المفيد توزيع الماء والعهو عند ا     -د 



 مخاير األمراض  إجراءات معالجة    -3

ـــكل    ت عرض الحيواـنات المنقوـلة في بعض األحـيان ــاـبة   م زاـيد لخطربشــ أثـناء  ألمراض المـعدـيةـبااإلصــ

 وربما اح اج األمر لعزلها عند بهوغها وجه ها النهائية. وأسباب العدوى  ي ال الية: ر. السف

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

األمراض     -ب  ة ـب ا لإلصـــــاـب ــي ـه اد حســـــاســ ات األمراض وازدـي ــبـب د لمســ ات الم زاـي يرغ الحيواـن

 ؛مع فقدان المناعةوانهيار دفاعات الجسم  لإلجهاد   ن يجة

ــ طيع تهويق مركبات النقل و     -ج ــارة تسـ ــ راحأماكن  تعرض الحيوانات لجراثيم صـ ــواق  ةاالسـ  وأسـ

 إلخ.الماشية 

 ال نظيو وال طهير    -4

ــاـئل النـقل و  يـجب تنظيو      -أ ـــناديقوســ ــ ـخدـمة في نـقل الحيواـنات ب  الصــ عـناـية قـبل والـحاوـيات المســ

ــاة والغســل وال نظيو  اســ خدامها من جديد، ويجب إزالة كل أثر لهروث والفرشــة بواســطة الفرش

بالماء الغزير مع اســ خدام المنظفات لمركبات النقل والحاويات. ويجب أن ي بع  ال العمهية تطهير 

 عند وجود أية أخطار الن قال األمراض. الوسائلجميع  ال 

ن شــار األمراض منعاً اليجب إزالة الزبل والروث والفرشــة وججق الحيوانات النافقة أثناء الســفر    -ب 

 الم عهقة بالصحة وسالمة البيئة. لهقوانينوفقاً 

الماشــية والمســالخ واالســ راحات ومحطات القطارات  في أســواقيجب تأمين المســاحات الالزمة      -ج

 نظيو وتطهير وسائل النقل. حيق ي م إنزال الحيوانات ل  الخ...

 17.3.1المادة 

 االجراءات الواجب اعتمادها عند رفض البلد المستورد إكمال الرحلة

 من أ م األمور عند رفض إكمال الرحهة الحفاظ عهى راحة الحيوانات،     -1

ي وجب عهى السـهطات المخ صـة في البهد المسـ ورد عند رفض اإلرسـالية السـماغ بإنزال الحيوانات من      -2

ـبان ـظار إيـجاد ـحل   وذـل ـية مـخاير أل لقطـعان المحهـيةتعريض االمركـبة وعزلـها في مـكان  من وذـل  دون 

 لهمشكهة. وفي  ال الحالة يجب إعطاء األولوية لضمور ال الية:

   يجب عهى السـهطات المخ صـة في البهد المسـ ورد اعطاء أسـباب رفض اإلرسـالية خطيأ في      -أ

 أسرع وقت ممكن.  

سـهطة ي وجب عهى الالمسـ وردة في حال الرفض بسـبب مشـكالت صـحية ت عهق بالحيوانات     -ب 

ــور يبيب بيطري )أو أكجر( مبعوث من ير   ــ ورد يهب حةـ ــة في البهد المسـ المخ صـ

ة  ام لمنظـم دير الـع د  OIEالـم ات رداً عهى مخـاو  البـه ــحي لهحيواـن ــع الصــ ل قييم الوصــ

االخ بارات ال ـشخيصـية في   ألجراءوالموافقة الالزمة   صـالحية المنـشيت المـس ورد، وتقديم  

 أقرب وقت.



  الســهطات المخ صــة في البهد المســ ورد تســهيل عمهية تقييم الوصــع الصــحي ي وجب عهى      -ج

 لهحيوانات وراح ها بشكل مس مر.  

 إذا تعار حل المشــكهة في وقت ســريع ي وجب عهى الســهطات المخ صــة في بهدي االســ يراد     -د 

 النـزاع بينهما.  لفض   OIEوال صدير الهجوء إلى تحكيم المنظمة العالمية لهصحة الحيوانية        

 في حال يهب إبقاء الحيوانات في شاحنات النقل يجب إعطاء األولويات لضمور ال الية:     -3

 والعهو حسب الحاجة.  السماغ ب موين الباخرة بالماء     -أ

 إعطاء أسباب الرفض خطياً في أسرع وقت.   -ب 

في حال الرفض بسـبب مشـكالت صـحية ت عهق بالحيوانات ي وجب عهى السـهطة المخ صـة     -ج

ــ ورد يـهب في البـهد  ــور يبـيب بيطري )أو أكجر( مبعوث من قـبل الـمدير الـعام  المســ حةــ

ــ ورد، وتقديم   OIEلمنظمة   ل قييم الوصــع الصــحي لهحيوانات رداً عهى مخاو  البهد المس

 ال شخيصية في أقرب وقت. االخ بارات  اءألجرال سهيالت والموافقة الالزمة 

ــماغ    -د          ــحية وغير ا من األمور الم عهقة براحة  بأجراءالسـ ــ مر لحالة الحيوانات الصـ تقييم مسـ

 الحيوانات واتخاذ أية اجراءات االزمة وفقاً ل طور الموقو.

ــزاعا  OIEي وجب عهى منظمة      -4 ً اسـ خدام  لي ها المع مدة لفض النــــ   وراء حل مناسـب ي فق عهيهت سـعيا

 حسب األصول. ورعاي هايراعي صحة الحيوانات والطرفان 

 27.3.1المادة 

 حيوانية فصيلة خصائص كل

ــاـئل ج   ــمن فصــ ــمن إـيار ـ اا البـحق ٍخ ت ةــ فيكونا  –غوـناق  –ألـباـكة  -الالـمة ـمال الـعالم الـحدـيق)اإلـبل( صــ

Llama  Alpaca – Guanaco – Vicuna.  جسـور ت م ع  ال الحيوانات ببصـر حاد وقدرتها عهى سـهوك  و

بـسيط قدر اإلمكان. ويجري تحميهها عادة بـشكل جماعي  مرورعهى أن يكون جـسر ال  كاألغنامرة المنحد  المرور

ــعى عند عزله لهحاق بالجماعة. و ي حيوانات وديعة لكن لديها عادة منفرة ت مجل    بالبصــــقألن الفرد منها يســ

ــ هقاء بحيق يجب أن تكون  ــفر وتمد قوائمها األمامية عند االس ــ هقي أرصــاً خالل الس دفاعاً عن النفس. و ي تس

 وض.قوائمها عند النه حشرتمرتفعة لئال  ب المزاريالفراغات تحت قوايع 

تع بر األبقار حيوانات ســههة المخالطة وتصــبذ مه اجة عند عزلها عن القطيع وتخةــع األبقار لقانون الجماعة 

ــبذ  ــن ين من عمرـ ا. وعـند اخ الي القطـعان يـجب إـعادة نـظام الجـماـعة إليـها إذ يمكن أن تصــ عـند بهوغـها الســ

ا أن ا. كـم د لـه ار يمكن أ  جومـية ح ى إحالل نـظام ـجدـي إذ يـحاول ـكل حيوان  ـهات جوـمان يزـيد في اك ـظاظ األبـق

 Bosبقار  أنواع األالخاص. وال ـصر  وـسط الجماعة يخ هو مع العمر والعرق والجنس. و مجالهالحفاظ عهى  

Indicus-  والجيران الصـــغيرة عند نقهها عادة    ذات مزاج عصـــبي أكجر من العروق األوروبية والمهجنة منها .

كل مجموعة تميل إلى الهعب )ت  دافع وتوقع بعةـها( لكنها تصـبذ أكجر  جومية وتحافظ عهى مجالها مع تقدم بـش

ــ  . واألبقار تظهر الكجير من عهى األقل أم ار مربعة 6العمر. والجيران البالغة بحاجة إلى مجال خاص يقدر بـــــ

إلى ال وقو   تميل األبقارغريزة الحماية ألوالد ا مما يجعل إمســـاك العجول الصـــغيرة أمام أمهاتها خطراً. كما 
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يجب اإلمسـاك بالماعز برفق وتبدو أكجر قبوالً له سـيير إذا لم تكن م وترة. وعند نقل الماعز يجب االسـ فادة من 

ــبب لها  ميهها لهعيش صــمن القطيع، كما يجب تفادي أي تصــر  يخيو  ال الحيوانات أو يصــيبها بأذى أو يس

 ب مزراريب والماعز المحهي في االصــطراب. وإظهار العنو يشــكل خطراً عهى الماعز، ووصــع الماعز الغ

 من الحصــول عهىواحد يمكن أن يكون ممي اً ســواء عن يريق العنو الجســدي أو منع الةــعيو من الماعز  

 لماء والعهو.  ا

والحمير والبغال والنغل   Solipedsفصـيهة الخيهيات تةـم صـمن  اا اإليار جميع الحيوانات من ذوات الحافر 

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 مبدئياً إلى قبول ال حميل بســهولة لكن بعض الخيول تظل صــعبة 

ارتبطت لديها بالمعاناة. وفي قد   تجربة ال حميل الســـيلأن  و المراآ خاصـــة عندما تكون دون تجربة ســـابقة أ

حاالت كهال يمكن أن ي عاون مرافقان مجربان لهحيوانات بـشب  ـساعديهما ل حميل احد الخيول أو اـس خدام قـشاي 

عهى مؤخرته، كما ويمكن ال فكير بعصــب األعين. ويجب أن تكون جســور العبور قهيهة االنحدار قدر اإلمكان. 

درجة التشـــكل الدرجات أية مشـــكهة بالنســـبة لهخيول ال ي تصـــعد جســـر العبور لكنها تميل إلى القفز فوق وال  

ــزول. لال  يجب أن تكون الدرجات قهيهة االرتفاع قدر اإلمكان. وال اعطاء كل منها من األفـةل واحدة عند النـــ

ر لنقل الخيل بشـكل مجموعات مع بعةـها. وعند ال حةـي م ناسـب   يمنفردة لكن يمكن نقهها بشـكل جماعغرفة 

وت عرض الخيول ألمراض تنفسـية عند تقييد حرك ها بشـكل م قطع   يجب الهجوء إلى نزع الحدوات من قوائمها.

 بأربطة تمنعها من رفع أو خفض الرأآ.

بـسهولة  وتع اد  في جو غير مع ادة عهيه،    تظهر بعض المقاومة له حركالخنازير ذات بـصر ـصعيو ويمكن أن  

ـ  ــور  الممرات المنحدرةجيدة اإلنارة. و ي ت عامل مع  حات ال حميلعهى فـسـ ــعوبة مما يح م أن تكون جسـ بصـ

قهيهة االنحدار قدر اإلمكان وذات أرصــــية تســــاعد عهى عدم انزالق القوائم عهيها. ويمكن في أفةــــل  المرور 

صـــعوبة مع درج الســـاللم، لالرتفاعات العالية. كما أن الخنازير ت عامل ب رافع  يدروليكي  الظرو  اســـ خدام  

عـند خهطـها مع خـنازير بين الويـجب أال تكون أـية درـجة أعهى من ركـبة الخنـــــــــزير األـمامـية. ويـحدث االق ـ ال  

وتظل الخنازير عرصة لمرض النقل  الحراري.جهاد كما أن الخنازير حساسة جداً لإل  يها؛غير مع ادة عهأخرى  

 ب ها بمرض النقل.اي عهق بمنع إص اذو فائدة فيمفهو ال حميل  ما حرمانها من العهو قبلأاثناء ال رانزيت. 

هوك واألغنام حيوانات أليفة وذات بصـر جيد و  تميل إلى ال جمع عندما تصـاب باالصـطراب م حفظة ولطيفة الـس

لضمام. ٍخ واالـس فادة من غريزة المـشي لديها وراء بعـةها البعض عند دفعها ب روخ   معامه هاويجب   بوجه خاص؛

ــر اعند   عدوانيةاألغنام    بذويمكن أن تـصـ  وتصــاب . المحافظة عهى مجالها الفردي الكافخيإذ تحاول دوماً   حش

ــطراب عند عزلها ف حاول الهحاق بالمجموعة.   ــبب لها الههع أو األغنام باالصــ كما يجب تفادي أية حركات تســ

 .يدة االنحدارالشد  الممرات األذى أو االصطراب. لكنها تس طيع بسهولة عبور 
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