القانون الصحـي لحيوانات اليابسة 2019 -
الفصل 7.4

النقل الجوي للحيوانات
TRANSPORT OF ANIMALS BY AIR

) تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 7.4.1

مقدمـة
تنطبق هذه التوصيات على الحيوانات األليفة الحية المنتمية إلى الفصائل التالية :األبقار والجواميس
واإلبل واألغنام والماعز والخنازير والدواجن والخيول .كما يمكن أن تنطبق على فصائل حيوانية
أخرى (الغزالن واإلبل والطيور األرضية) .وتبقى الحيوانات البرية والمتوحشة التي تتطلب عناية
خاصة.
حاويات النقل
 -1التصميم
أ  -مبادئ عامة
يجب أن تكون الحاوية:
ذات حجم متناســب ما المنصــات الرافلة القياســية للطائرات والمســتخدمة في تحميل
•
الحيوانات؛
•

غير مصنوعة من مواد يمكن أن تضر بصحة الحيوانات أو راحتها؛

•

تســـــما بملـاينـة الحيوانـات وتحمـل على جـانبيهـا رمز اإلتحـاد الـدولي للنقـل الجو
( )IATAما عبارة "مخصصة لنقل الحيوانات" وإشارة إلى جهة "فوق" ؛

•

تسما بدخول الحيوانات إليها وقت الطوارئ؛

•

تســـما بوقول الحيوانات دون مةمســـة ســـقل الحاوية أو الشـــباك اذا كانت الحاوية
مفتوحـة من األعلى؛ كمكـا يترك عـادة  10ســـــم فراق فوق رلوس الحيوانـات على
األقـل وهي واقفـة؛ أمـا في حـال نقـل الخيول فيجـب ترك فراق كـالؤ فوق رلوســــهـا
(يوصى بترك  21سم ) لتتمكن الخيول من التحرك والمحافظةعلى توازنها؛

•

تحمي الحيوانات من تقلبات الطقس؛

•

ذات أرضية ضد اإلنزالق لتحول دون إنزالق الحيوانات أو إصابتها بجروح؛
ذات مقاومة كافية لتأمين سةمة الحيوانات وعدم إفةتها وفرارها؛

•
•

ذات أبواب سهلة االنفتاح واالنغةق ومزودة بأداة تمنا انفتاحها المفاجئ؛
خالية من المسامير والبراغي والقطا الناتئة أو ذات الح ّد القاطا التي تسبب الجروح
للحيوانات؛

•

مصــممة بشــكل يقلل من مخاطر إنفتاح أحد فجواتها أو وجود فط ينطبق على جز
من جسم الحيوانات؛

•

مصنوعة من مادة مانلة للسوائل وسهلة التنظيل والتلقيم قبل إعادة االستلمال؛

•

تمنا انتشــــار أ براز أو بول إلى الخارا مما يقتضــــي وجود حافة يبلغ ارتفاعها
األدنى  20سم دون أن يلد ذلك إلى سد منافذ التهوئة؛

•

مصــممة في حال وجود حاويات متراكبة بحيث تظل ثابتة بلد تركيبها فوق بلضــها
وال تسـ ّد منافذ التهوئة وال تترك البراز أو البول يسـقط الى الحاويات ذات المسـتوى
األدنى؛

•

توفر المكـان الةزم لتقـديم المـا وربمـا الللل عنـد اللزوم عنـدمـا يتلـدى وقـت الرحلـة
ال  6ساعات؛

•

ب -التهوئة
يجب أن تكون الحاوية مصممة كاآلتي:
•

أن تســـما بتأمين التهوئة المناســـبة ما األخذ بلين االعتبار كثافة التحميل الخاصـــة
بكل فصــــيلة حيوانية والظرول القصــــوى للحرارة والرطوبة عند نقطة االنطةق
ونقطة الوصول ونقاط التوقل؛

•

أن تترك المجـال الكـافي لبلا الفصـــــائـل الحيوانيـة وبلا الحيوانـات الصـــــغيرة
لترتاح أو تنام في الوضا الطبيلي؛

•

أن تسما بتحرك الهوا في كل الجوانب؛

•

أن تتضــمن فتحات جانبية للتهوئة تقدر ب  16%من مســاحة الجدران على األقل،
غير أنه يمكن تخفيا هذه المساحة إذا كانت الحاوية مفتوحة من األعلى؛

•

إذا كانت الحاوية ذات طابقين يجب أن تكون مسـاحة التهوئة الجانبية لببقار مسـاوية
ل  20%على األقل من مساحة األرضية لكل طابق بالنسبة لببقار ،وأن تصل إلى
 40%من هذه المساحة بالنسبة للخنازير واألغنام؛

•

أن تكون مزودة بفتحات للتهوئة على جدرانها االربلة ،وأن تكون مســــاحة الفتحات
صــغيرة بالنســبة لجدارين وأكبر للجدارين اآلخرين بما يتناســب ما وضــا الحاوية
أثنا النقل أو ما جهاز التهوئة في الطائرة؛

•

أن تخلو من الحواجز أو التقسيمات الداخلية التي تبطى حركة الهوا ؛

•

أن تخلو من المواد الصلبة فوق رلوس الحيوانات وهي في وضا الراحة الطبيلي؛

•

أن تكون مزودة بجهـاز للتهويـة يرتفا  25ســـــم فوق رلوس الحيوانـات التي تبقى
قريبة من األرا؛ وأن يكون لجهاز التهوية فتحتان بارتفاع أقصـى قدره 13سـم في
كل الحاويات؛ ذلك باإلضـافة إلى فتحة أخرى للتهوية ذات مسـاحة كافية موجودة في
أربلـة جدران الحـاوية بارتفـاع  30-25ســـــم عن األرضــــيـة لترك الحرية لحركة
الهوا ؛

•

أن تحو تجهيزات تمنا انغةق فتحـة التهوئة كالمرابط مثة أو حفظ فســــحـة ملينة
للمستوعب من الخارا ورافلة البضائا؛

 -2متطلبات خاصة ببلا الفصائل الحيوانية
يجب عدم اســتخدام النقل الجو
(راجا المادة .)7.4.2

للحيوانات الشــرســة أو اإلناث في حالة الحمل المتقدم عامة

أ -الخيل :يجب نقل الخيول ضـمن حاويات خاصـة و عزلها عن بلضـها البلا إذا كان ارتفاع
رأس الخيل يتلدى  145سم.
يجب أن يكون للحاويات المفرغة لنقل الخيل المواصفات التالية:
•

أن تكون لهـا الصـــــةبـة الكـافيـة لتمنا الخيـل الحرون من اختراقهـا أو الهرب منهـا في
أ ظرل؛

•

أن تكون الحاويات المخصــــصــــة لنقل عدة رلوس من الخيل مقطلة بحواجز ذات
الصةبة واالرتفاع الكافيان للزل الحيوانات عن بلضها وتحمل وزن كل منها؛

•

أن تكون قابلة للتلديل بحيث تستطيا الفرس ما مهرها السفر في نفس المقصورة؛

•

أن تكون مزودة بفتحات للتهوئة بنفس النســــبة المئوية لمســــاحتها كما هو وارد في
الفقرة  ،1وأن تكون الفتحات موزعة على الجانبين .وفي حال وجود أبواب مصـممة
لتظل مفتوحة أثنا الرحلة فيمكن احتسـاب مسـاحة فتحة المدخل من ضـمن المسـاحة
اإلجمالية المخصصة للتهوئة؛

•

أن تصمم للتخفييل من الضجيج قدر اإلمكان ؛

•

أن تسما بدخول الحاوية من جانب رأس الحيوان أثنا الطيران؛

•

أن يكون فيها شق أمامي مبطن على مستوى خروا رقبة الحيوان؛

•

أن يكون فيها مرابط ألجهزة تقييد الحيوان؛

•

أن تحو حاجزا أماميا وخلفيا لتقييد حركة الحصان وحفظ السوائل ضمن الحاوية
ومنا
طرحها إلى الخارا؛

•

أن تمنا الخيل من عا حيوانات أخرى؛

•

أن تصمم لتقاوم الرفس ؛

•

أال يكون فيها قطا مركبة نافرة في االماكن الملرضـة لضـرب الحوافر .أما الصـفائا
الملدنية فيجب تغطيتها بمادة واقية؛

•

أن تكون مزودة بمنحدرات غير زلقة ما عوارا في أرضيتها وذات انحدار أقصى
قدره  25درجة عندما تكون الحاوية موضـــوعة على عربة بحجم قياســـي ارتفاعها
 50سم؛

•

أال يكون فيها أ درجة سلم يزيد ارتفاعها عن  25سم عند الصلود أو النزول.

ب -الخنازير
•

يجب أن يلخذ بلين االعتبار عند تصـــميم الحاويات الفرغة للنقل الجو حســـاســـية
الخنازير الفائقة للحرارة والرطوبة وميلها إلبقا رأسها قرب األرا؛

•

يجب االنتباه ،في حال اســـــتخدام حاويات للنقل بلدة طوابق  ،إلى ضـــــرورة وجود
تيار هوائي في جميا أقســام الحاوية ،بما يتناســب ما نظام التهوئة الخاص بالطائرة
وقدرتها على إفراق الحرارة في الخارا؛

•

يجب أن يأخذ تصـــميم الحاوية بلين االعتبار ميل الخنازير البالغة إلى قضـــم كل ما
يقا في متناولها؛

•

يجب أن تكون الفرشـة خالية من الغبار؛ كما يمنا اسـتخدام نشـارة الخشـب ويسـتلاا
عنها بقشارات مختلفة أو مواد غير سامة.

•

إذا كانت الخنازير غير بالغة يجب صنا الحاويات قبل رحلة الطيران مباشرة بالنظر
إلى النمو الســريا لهذه الحيوانات وامكانية اكتشــال أن الحاويات أصــبحت صــغيرة
عليها في حال تأخر الرحلة جوا.

•

يجب تقســيم الخنازير إلى عدة مجموعات لمنا التقاتل بينها ووضــا كل مجموعة ما
بلضها عند التحضير للرحلة واالمتناع عن خلطها ما خنازير من قطلان أخرى قبل
تحميلها في الطائرة مباشرة عند بد الرحلة.

•

يجب تحميل ذكور الخنازيرالبالغة أو اإلناث الشرسة ضمن حاويات مفرغة فردية.

•

يجب أن تكون الحاويات الفردية باألحجام التالية :الطول أكبر ب  20ســـم من طول
الحيوان -ارتفاع أعلى ب  15سـم من ارتفاع الخاصـرة وكافية لتنام الخنازير على
جنبها.

ا  -األبقار
يجب أن يكون للحاويات المخصصة لنقل األبقار المواصفات التالية:
•

إذا كـانـت الحـاويـات عـديـدة الطبقـات ،يجـب إحـداث فتحـات في الســـــقول والجوانـب
األربلة بمساحة نسبتها  30%من المساحة اإلجمالية للسقول والجدران األربلة؛

•

يجب تأمين فتحة واحدة للتهوئة على األقل بارتفاع 20ــــــــ  25ســـم فوق مســـتوى
األرضــية ،وبلرا كال يمنا القوائم من أن تللق في بجوانب الحاوية وأن تتســبب
للحيوانات بالجروح ؛

يجب نقل الثيران البالغة ضـمن مقصـورة افرادية إال إذا كانت الثيران ملتادة في األصـل على بلضـها
البلا؛ كما يجب فصل األبقار المنـزوعة القرون عن األبقار ذات القرون.
د -الدواجن
يجب اتباع آخر الشروط الموضوعة من قبل اإلتحاد الدولي للنقل الجو (.))IATA
يجب إمسـاك ونقل األقفاص والحاويات المسـتخدمة في نقل الدواجن بلناية وفي وضـا أفقي
قدر المستطاع.
يجب أن تكون ملظم الدواجن المنقولة جوا من الصيصان الفاقسة حديثا ،وهي شديدة
الحساسية للتبدالت الحرارية المفاجئة.
هـ  -الفصائل الحيوانية األخرى
•

يمكن جما الحيوانات التي تليش عادة ضـــمن مجموعات كالجواميس واأليائل ضـــمن
حاوية واحدة شــــريطة أن تكون طباعها وأوصــــافها الجســــدية ال تتلارا ما النقل
الجماعي.

•

يجب أن تكون الحاويات المخصـــصـــة لنقل هذه الفصـــائل مقفلة من األعلى أو مزودة
بجهاز مانا لإلفةت.

•

يجـب تـأمين نقـل إفراد للحيوانـات ذات القرون اللـاديـة أو الخشـــــبيـة إذا كـان لم تكن
مقطوعة.

•

يجب االمتناع عن نقل األيائل ذات القرون والجلد الرقيق أو الشبقة.
المادة 7.4.2

توصيات خاصة بالحوامل من إناث الحيوان
يجـب االمتنـاع عن نقـل إنـاث الحيوانـات في طور الحمـل المتقـدم إال في الحـاالت الخـاصـــــة ،وعدم
قبول الحوامل إذا كان تاريط نــــــزوها أو آخر تلقيا إصـطناعي لها قبل السـفر يلود الى مدة تزيد
على األرقام الواردة في الجدول أدناه:
فصيلة اإلناث
أفراس
أبقار
أيائل (أكسيس ،سيكا ،مها)
(أيل أحمر ،رنَّة)
نلاا (أغنام)
إناث الماعز
إناث الخنازير

الحد األقصى لعدد األيام للسماح بالسفر منذ
تاريخ النـزو أو آخر تلقيح إصطناعي
300
250
170
185
115
115
90

في حـال عـدم توفر هـذه المللومـات يجـب إجرا فحص يقوم بـه الطبيـب البيطر للتـأكـد من أن
الحمل غير متقدم حتى ال تضا اإلناث حملها أثنا الرحلة أو تصاب بآالم ال مبرر لها.
يجب استبلاد كل أنثى ظهرت عليها عةمات احتقان الضرع أو ارتخا رباطات الحوا.
المادة 7.4.3
كثافة التحميل
يجـب االلتزام بحـدود كثـافـة التحميـل الملتمـدة من قبـل االتحـاد الـدولي للنقـل الجو ()IATA؛ غير أنـه
يمكن تلديل مخطط المساحات الةزمة للحيوانات التي يزيد أو ينقص حجمها عن األحجام اللادية.
 -1مبادئ عامة
عند احتساب كثافة التحميل يجب األخذ بلين االعتبار األمور التالية:
أ  -يجـب ملرفـة وزن كـل حيوان بـدقـة لتحـديـد وزن الحمولـة اإلجمـالي التي تســـــما بـه الطـائرة
والفسحة الةزمة لكل حيوان؛

ب -تكون مسـاحة األرضـية للطابق الثاني في الطائرات ذات الطابقين والهيكل الضـيق غير قابلة
لةستلمال بنسبة  100%نظرا لتكور الهيكل؛
ا  -يجب احتســـــاب حمولة الطائرة اســـــتناداً إلى الجوانب الداخلية للحاويات أو الفســـــحات
المخصصة للنقل ضمن الطائرة وليس استنادا إلى مساحة أرضية الطائرة؛
د  -يجب زيادة الفســحة المخصــصــة لكل حيوان في الحاويات اللديدة الطوابق وفي حال حرارة
الجو المرتفلـة عنـد االنطةق وعنـد الهبوط أو عنـد نقـاط التوقل أو في الرحةت الطويلـة.
وينصا بتخفيا  10%من كثافة التحميل للرحةت التي تزيد عن  24ساعة.
هـ -من الضرور تخفيل كثافة التحميل ألغنام الصول الكثيل التي تتطلب فسحة أكبر،
وكذلك األمر بالنسبة للخنازير التي ال تتأقلم جيدا ما الفروقات الحرارية؛
و  -يجب حشـــر الحيوانات المقســـمة إلى مجموعات والمنقولة ضـــمن حظائر في الطائرة لمنا
انزالقها عند اإلقةع أو الهبوط أو االضـطرابات الجوية .لكن يجب أال تلد كثافة التحميل
الزائدة إلى التسبب بالجروح أو االنسحاق للحيوانات عند النهوا أو الرقاد.
ز ـ تتوقل كثافة التحميل بالنسبة لطائرات الشحن اللديدة الطوابق على مدى التهوئة والتبريد المتوفر للطائرة وخاصة
إذا كانت ضيقة الهيكل .وتختلل قدرة التهوئة من طائرة ألخرى ولوكانتا من نفس الطراز.
 2ـ الملايير الموصى بها لكثافة التحميل
تظهر على اللوحة أدناه الملدالت الوسطية لكثافة التحميل الخاصة بمختلل الفصائل الحيوانية.
لوحة حسابات كثافة التحميل (بالكلغ والمتر المربع)
المساحة/لكل
حيوان

عدد
الحيوانات/
المساحة
2
 10م

الفصيلة

عجول

50
70
80
90
300
500
600
700

220
246
266
280
344
393
408
400

0,23
0،28
0.30
0.32
0,84
1,27
1,45
1,63

43
6/35
33
31
12-11
8
7-6
6

أغنام

25
70

147
196

0,17
0,36

59
8/27

أبقار

الوزن

الكثافة

كلغ

كلغ /م

2

م

2

عدد الحيوانات /حجم المنصة الرافعة

234x308 214x308 214x264
سم
سم
سم
31
28
24
25
23
20
24
21
18
22
20
17
8
7
6
5
5
4
4-5
4
4-3
4
3-4
3
32
15

37
18

42
20

خنازير

25
100

172
196

0,15
0,51

67
20

37
10

44
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المادة 7.4.4
تحضير الحيوانات للنقل الجوي
 -1الشروط الصحية والجمركية لةستيراد
يجب مناقشـــة الشـــروط الصـــحية والقانونية لةســـتيراد المتللقة بصـــحة الحيوانات وراحتها
والمحـافظـة على األجنـاس الحيوانيـة ما ســـــلطـات البلـد المســـــتورد وبلـدان الترانزيـت -في حـال
وجودها -قبل تجميا الحيوانات وتنظيم نقلها.
يتوجب على البلد المســـتورد إجرا االتصـــاالت ما الســـلطات البيطرية في بلد المنشـــأ لتنظيم
الشهادات الصحية الةزمة.
عنـد تنظيم الرحلـة يجـب األخـذ بلين االعتبـار اللطةت الســـــنويـة واألســـــبوعيـة وأوقـات إغةق
المطارات .
يجب التأكد من أن جميا محطات التوقل األخرى المقترحة ال تلرقل تنفيذ الشـــروط الصـــحية
للبلد المستورد أو بلد الترانزيت.
يجب اختصـــار وقت كشـــل الجماركلفحص الحمولة وســـير الملامةت اإدارية) قدر اإلمكان
لتجنب مشكةت تتللق براحة الحيوان.
 -2أحوال الطقس
تظل الحيوانات حسـاسـة لتقلبات الطقس القاسـية وخاصـة إذا اقترنت بالرطوبة اللالية .لذلك يجب
أخذ هذين اللنصرين بلين االعتبار عند التخطيط للسفر.
يجب وضـــا برنامج مدروس لســـاعات الوصـــول واالنطةق ومحطات التوقل لتتوافق فترات
االنتظار ما أوقات البرودة الملتدلة.
عندما تحط الطائرة في جو حرارته أقل من ْ 25م  ،يسـتحسـن فتا أبواب الطائرة وتأمين تهوئة
ميكانيكية كافية بلد الحصــول من ســلطات المطار على الســماح بفتا أبواب الطائرة خةل فترة
االنتظار تطبيقا لقوانين الصحة الحيوانية التي تسما بذلك.
عندما تزيد الحرارة الخارجية في مكان هبوط الطائرة عن ْ 25م  ،يصـبا من الضـرور تأمين
التهوئة المناسبة لمكان الهبوط .
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 -3اإلنشا ات والتجهيزات
يجب إجرا الةزم للتأكد من أن المنشــآت والتجهيزات الضــرورية إليداع الحيوانات وتحميلها
متوفرة في مطـارات االنطةق ومحطـات التوقل والوصـــــول  ،بمـا فيهـا منصـــــات التحميـل
والشــاحنات وأجهزة التهوئة .ومن الضــرور اذا ملرفة هوية المســلولين عن هذه المنشــآت
والتجهيزات ما اللناوين وأرقام الهاتل.
يجب خاصــة إبةق هلال المســلولين مباشــرة قبل االنطةق عن ضــرورة تحضــير المنشــآت
والتجهيزات لتكون صالحة الستقبال الحيوانات في مطارات التوقل والوجهة النهائية.
يجب تحميل الحاويات وترتيبها ضمن الطائرة بحيث تسما بتفقد الحيوانات في أ وقت.
 -4تحضير الحيوانات
يجب إجرا أية تحصـــينات ضـــرورية قبل االنطةق بوقت كال ليتســـنى إكتســـاب الحيوانات
للمناعة الكافية بلد التحصين.
يجب المباشــــرة قبل تحميل الحيوانات بلدة أســــابيا بتحضــــير الشــــهادات الصــــحية وإجرا
الفحوصات المصلية الةزمة.
يجب إجرا تحضــيرات خاصــة لبلا الحيوانات قبل بد الرحلة اذ انه يجب عزل الخنازير أو
اللواشــــب البرية بشــــكل مجموعات وفقا للمكان المخصــــص لها في الحاويات .وان خلط هذه
الحيوانات ما بلضها البلا مباشرة قبل التحميل أو أثنا الطيران يسبب لها اإلجهاد الذ يجب
عدم التسبب به.
يجب تأمين النقل االفراد للحيوانات الشرسة أثنا النقل.

المادة 7.4.5
التطهير وإبادة الحشرات
 -1التطهير
أ  -يجب تنظيل االماكن المخصـصـة للحيوانات ضـمن الطائرة وقبل التحميل بلناية وإزالة كل
المواد الغريبة باتباع وسائل توافق عليها إدارة شركة الطيران.
ب -يجب رش أحد المطهرات في أماكن الحيوانات ضـمن الطائرة ،وان يكون مسـتوفيا للشـروط
التالية:
•

يجب أن يكون فلاال ضد األمراا لتي يمكن أن تحملها الحيوانات؛

•

يجب إال يتسبب بأ ضرر لتجهيزات الطائرة الداخلية؛

•

يجب أال يترك أية رواسب سامة للحيوانات المنقولة.

في حال الشك بنوع الملقم يمكن سلال شركة النقل عن النوع الواجب استلماله.
يجب استخدام مرشة ميكانيكية للتقليل من كمية الدوا المستلمل.
يمكن استلمال بلا المطهرات الملروفة حاليا وهي:
•
•

كربونات الصوديوم بتركيز  % 4وسيليكات الصوديوم بتركيز % 0.1؛
حما الستريك بتركيز .% 0,2

ا  -يجـب تنظيل التجهيزات المتحركـة وتطهيرهـا بلنـايـة كـالحواجز والحـاويـات ومنصـــــات
التحميل وفقاً لشروط البلد المصدر والبلد المستورد.
د  -قبل إعادة التجهيزات إلى داخل الطائرة ينصا بغسلها جيدا بالما النقي بلد التطهير إلزالة
أثار المادة المطهرة التي يمكن أن تتسبب بإتةل بنية الطائرة.
 -2إبادة الحشرات
يجب استشارة سلطات البلد الذ يطلب إبادة الحشرات بشأن الطرق المناسبة لهذه اللملية.
تلتبر التوصــيات الصــادرة عن منظمة الصــحة اللالمية إلبادة الحشــرات في الطائرات بمثابة
ملايير عالمية يمكن اعتمادها ( مجلة الوبائيات األســـبوعية لمنظمة الصـــحة اللالمية ،اللدد ،7
.)1985

المادة 7.4.6
المواد المشعة
يجب إبلاد المواد المشـلة مسـافة  50سـم على األقل عن الحيوانات أثنا رحةت الطيران التي تدوم
 24ســاعة على االكثر ،أو مســافة متر على األقل بالنســبة للرحةت التي تدوم أكثر من  24ســاعة
(المرجا :التلليمات الفنية الصـادرة بشـأن عزل البضـائا أثنا الخزن أو النقل الصـادر عن المنظمة
الدولية للطيران المدني) .كما يجب أن تحظى الحيوانات الحوامل والنطفة والبويضـات/األجنة بلناية
خاصة.

المادة 7.4.7
المسكنات
تدل التجارب على أن اســـتخدام المســـكنات للحيوانات أثنا الطيران له مخاطر كبيرة .فالمســـكنات
تقلل من قدرة الحيوان على مقاومة الصــدمات أثنا الســفر ،كما انه ال يمكن التكهن بنتيجة اســتخدام
هذه المواد عند بلا الفصـائل؛ لذلك فانه ال ينصـا باسـتخدام المسـكنات في جميا الظرول  ،بل في
مدرب .ويجب أال
حال وجود مشــكلة خاصــة ،شــرط أن يقوم بإعطائها طبيب بيطر أو شــخص ّ
تســتلمل هذه المواد إال من قبل أشــخاص على علم تام بمفاعيلها أثنا النقل ( ال يجب مثة الســماح
للخيول والفيلـة بـالتمـدد على ارا الحـاويـات) .وأخيرا ال تلطى المســـــكنـات أثنـا الطيران إال بلـد
إعةم قبطان الطائرة باألمر.
يجب في جميا األحوال عند إعطا المســـكنات للحيوانات وضـــا كتابة على الحاوية يشـــار فيها الى
اإلسم األصلي للمسكن المستلمل والجرعة ووقت الحقن.

المادة 7.4.8
إتالف جثث الحيوانات النافقة
يجب إعطا علم مسبق بنفوق أية حيوانات أثنا الطيران إلى السلطات المختصة وإدارة المطار
المقصود قبل الهبوط.
يجب أن يتم إتةل الجثث تحت إشـرال السـلطة البيطرية في البلد الذ هبطت فيه الطائرة وبلد نيل
موافقتها على طريقة التنفيذ.
تتوقل طريقـة إتةل الجثـث على األخطـار المحتملـة النتشـــــار أمراا ملينـة يجـب اتخـاذ إجرا ات
وقائية بشأنها.
في حال وجود جثث حيوانات وإمكانية حقيقية النتشار أمراا محددة يوصي بالتالي:
 -1إتةل جثث الحيوانات النافقة بالحرق ،أو التصــريل الصــناعي أو الطمر بإشــرال الســلطة
البيطرية المحلية؛
 -2نقل جثث الحيوانات النافقة من المطار إلى مكان مخصص إلتةفها ضمن حاوية مغلقة بأحكام.

المادة 7.4.9
الذبح الطارىء
يمكن اللجو إلى إعـدام حيوان ملين بشــــكـل طـار
الطائرة أو طاقمها أو باقي الحيوانات.

أثنـا الطيران في حـال وجود تهـديـد لســـــةمـة

يجب أن يتواجد على متن كل طائرة مخصـصـة لنقل الحيوانات شـخص مدرب على تنفيذ إحدى طرق
الذبا دون التسبب بأية آالم غير مبررة للحيوانات.
في حال نقل الخيول أو حيوانات كبيرة الحجم جوا ،من المناسـب االتفاق على طريقة إعدام الحيوانات
في الظرول الطارئة ما إدارة الشركة عند التحضير للرحلة .والطرق الملتمدة حاليا هي التالية:
 -1استخدام مسدس مسالط مرتد إلعدام الحيوانات يتبله حقن مادة كيميائية مميتة
أ  -يجب أن يكون منفذ اللملية مدرب على اسـتخدام مسـدس اإلعدام للفصـيلة او فئة الحيوانات
المنقولة.
ب  -يجـب أن يقوم خبير بـالتـأكـد من صـــــةحيـة نوع المســـــدس إلعـدام الحيوانـات المنقولـة في
الظرول الطارئة.
ا  -تحظر بلا شركات الطيران وبلا البلدان استخدام مسدس اإلعدام على متن الطائرة.
د  -يجـب أن ي كون القـائم بلمليـة اإلعـدام على علم بـأن دو الطلقـة يمكن ان يتســــبـب بـاهتيـاا
الحيوانات.
هـ -يصلب قتل الحيوان في الوضا الصحيا إذا كان مهتاجا.
 -2حقن الحيوانات بمادة كيميائية
أ  -تستخدم عدة مواد طبية للتخدير وشل حركة الحيوانات وإعدامها.
ب -تســتخدم للقتل الرحيم مواد تشــل الجهاز اللصــبي المركز كمحاليل اليربيتوريك .ويجب
أن تحقن هذه المواد في الوريد لتلطي مفلولها األقوى .ولكن هذه الطريقة ال يســــتخدمها
إال الطبيـب البيطر المجرب أو شـــــخص تلقى تـدريبـا خـاصـــــا للقيـام بهـذه المهمـة عنـدمـا
يصبا الحيوان شرسا إلى حد يستدعي اإلعدام الرحيم.
ا  -هنـاك مهدئـات مثال البرومازين Promazineومشتقاتهـا يمكن أن تزيـد من شراسـة
الحيـوان (راجا المادة.)7.4.7.
د  -إن استخدام المحاليل المسببة لشل حركة الحيوان تلتبر طريقة للقتل غير رحيمة.
 -3استخدام األسلحة النارية

ال تسما شركات الطيران باستلمال األسلحة النارية التقليدية لما تمثله من خطر على الطائرة.

المادة 7.4.10
طرح بقايا األطعمة والفتات
يتبقى دائما في الطائرة نفايات ذات منشــأ حيواني بما فيها األغذية المخصــصــة لةســتهةك البشــر
والحيواني ،إلى جانب الفرشــة أو الروث .وهذه مواد يجب جملها في أماكن محددة وتخزينها ونقلها
بواســــطـة حـاويـات مـانلـة للســـــوائـل ومحكمـة اإلغةق وطرحهـا بليـدا للتـأكـد من عـدم إطلـامهـا ثـانيـة
للحيوانات.
القوانين التنظيميـة تمنا أو تحـد في بلا البلـدان من اســـــتخـدام القش أو التبن خةل النقـل .كمـا أن
بلا بلـدان الترانز يـت تمنا أو تحـد من تفريغ القش والتبن وغيرهـا من األغـذيـة الملـدة للحيوانـات
والفرشة.

المادة 7.4.11
التخلص من األطعمة والفضالت
يوصي باستخدام الطرق التالية:
أ  -الحرق الكامل
ب -الملـالجـة الحرارية لهـذه المواد حتى تبلغ حرارتهـا الداخليـة  100م ْ على األقل خةل  30دقيقـة،
يصار بلدها إلى طرحها في مكب للنفايات.
ا  -طرح هذه المواد في مكب مراقب للنفايات.
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