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المادة 7.5.1

مبادئ عامة
-1

هدف التوجيهات
تبحث هذه التوجيهات في الطرق التي تضــــما سما اــــات الرفا بالحيوانات المذتءة لل ذال ةبل ملية
الذبح وأثذالها حتى سوت الحيوان.
يمكا تطبيا هـذه التوجيهـات لى الفصـــــا ـل الحيوانيـة التي تـذبح ـادة في المســـــالأل وهي ا بقـا
والءواسيس والبيســــون وا ذـام والمـا م والء ـم ال وال مالن والخيـل والخذـارير والطيو الرواكض
) (Ratitesوا انب والدواجا .أسا بالذســــبة لباةي الحيوانات ،وب ض الذظر ا سكان تربيتها ،وباةي
حيوانات الذبح خا ج المســالأل فيءب نقلها وويوا ها وشــل حركتها وذبحها دون وجهاد ير ضــرو ،
وا خذ بذفس المبادئ المعتمدة في وضع هذه التوجيهات.
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العاسلون
يلعب ا شـخا العاسلون دو ا ً هاسا ً في حماية الحيوانات أثذال مليات ونمالها وتوجيه اـيرها وويوا ها
في الم ا ب والعذاية بها وتثبيتها ووفقادها الو ي وذبحها وااــتذـــــــماف دسها .ويتطلب ذلك وجود دد
كاف سا العمّال يتمتعون بالصـــبر والخبرة و لى لم بالتوجيهات الوا دة في هذا االفصـــل وتطبيقها
بشكل يتذااب سع الظروف الخاصة بكل بلد.
يمكا اكتســــاخ الخبرات المطلوبـة بوااــــطـة المعـاهـد المهذيـة أو التءربـة العمليـة أو ا ثذيا سعـاً .ويمكا
وثبات وجود هذه الخبرة بالحصـول لى شـهادة صـاد ة ا السـلطة المعذية أو طرف سسـتقل سع ا تراف
السلطة المعذية بهذه الشهادة.
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تصرف الحيوانات
يتوجـب لى سرافقي الحيوانـات أن تتوافر لـديهم الكفـالة والخبرة المرسـة في التعـاسـل سع الحيوانـات
وتوجيه ايرها وفهم تصرفاتها والمبادئ التي توجهها أثذال تطبيا المهام الموكلة وليهم.
هذاك اختمفات في تصــرف الحيوانات كرفراد أو ةطعان وفقا ً للعروق الحيوانية والءذس والمماج والعمر
المرافق ة الحيوانـات وتوجيـه اــــيرهـا ا خـذ بعيا اال تبـا
ـ
وطريقـة تربيتهـا والتعـاسـل سعهـا .ويتوجـب ذـد
نمط التصرفات التي تقوم بها الحيوانات ا ليفة بوجه ام.
سعظم الحيوانات ا ليفة تتءمع بشكل ةطعان وتتبع بال ريمة يسا ً سسيطرا ً لى حركاتها.
يءب دم وبقالل الحيوانات التي تتقاتل سع بعضها البعض ضما المءمو ة ذد ودخالها ولى المسلأل.
يءب ا خذ بعيا اال تبا الميل الطبيعي لبعض الحيوانات للسـيطرة لى المءال الخا
حسابات تصميم المذشآت المستخدسة لها.
تميل بعض الحيوانات لمحتفاظ بمءال خا
المسالأل.

بها؛ وهذا أسر يءب أخذه بعيا اال تبا

بها وودخاله في
ذد تصــــميم أبذية

تحاول الحيوانات الفرا ذد اةتراخ أحد المرافقيا سذها أكثر سا المرم؛ وون المســافة الحرجة التي تدفع
الحيوان ولى الفرا تختلف وفقـا ً لججذـاو وا فراد ضــــما الفصــــيلـة الواحـدة ،كمـا تتوةف لى سـا رفه
الحيوان في الماضـي سا اختمط اـابا با نسـان .فالحيوانات التي تربى بالقرخ سا ا نسـانمالمسـترنسـة
سثمً ال تعرف سءـال تعـد يـدفعهـا للفرا  .أسـا التي تربى طليقـة أو ضــــما نظـام التربيـة المكثفـة فيمكا أن
يكون لهـا سءـال للفرا ي تراوح بيا ستر واحـد و ـدة أستـا  .لـذلـك يتوجـب لى سرافقي الحيوانـات ـدم
اةتحام سذطقة الفرا ب تة سما يسبب الهلع للحيوانات والتصرف العدا ي أو سحاولة الفرا .
لتحريكه ا والوةوف خلف هـذا
ـ
يءـب لى سرافقي الحيوانـات ااــــتخـدام نقطـة التوارن في كتف الحيوانـات
الخط لدفع الحيوان ولى ا سام والوةوف أسام نقطة التوارن لدفع الحيوانات ولى الخلف.
للحيوانـات ا ليفـة سءـال نظر ريض لكا بصــــرهـا سحـدود للرييـة بـالعيذيا ولى ا سـام والرييـة البعيـدة.
وهذا يعذي أن للحيوانات القد ة لى تمييم ا شــيال والحركات ذد الءوانب وخلفها ،وال تســتطيع تقدير
وال المسافات القريبة أساسها سباشرة.
ا ة شـم ةوية جدا ً لكا لها دات فعل ستفاوتة تءاه وا ح المسـالأل .لذلك
تتمتع جميع الحيوانات ا ليفة بحا ـ
يءب ا خذ بعيا اال تبا برية ا حة ذد ا سساك بالحيوانات أو دات فعل البية أخرى.
تتمتع الحيوانات بحااـة السـمع وتلتقط سوجات اـمعية أواع ترددا ً سا التي تصل لإلنسان .ولديها حسااية
اةوى للذبذبات العالية التردد .ويتولد ذد الحيوانات ا حســـاو بالخطر بوجود ضـــءة ةوية سســـتمرة أو
سفاجئة يمكا أن تسبب لها حالة سا االضطراخ الشديد.

واسل تشتيت االنتباه وكيفية ورالتها
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هذاك واسل تشتت االنتباه وتسبب توةف الحيوانات ا السير أو تدفعها للحّ ّن واالاتدا ة سما
يستوجب ول الها ذد وضع التصميم لجبذية المذشرة حديثا ً أو ورالتها سا المذشآت المستخدسة حالياً .والعوا ا
الشا عة لتشتيت االنتباه وطرق ورالتها هي التالية
أ-

انعكاو الضـول لى صـفحة سعدنية أو أ ضـية سبللة -يُمال بت يير المصـباح الكهربا ي أو ت يير
ا ضالة؛

خ-

سـداخـل سظلمـة لمذصــــات الذمول أو الممرات و رف وفقـاد الو ي أو الحمام الذـاةـل يمكا سعـالءـة
الوضــع بترسيا ونا ة ير سباشــرة ال تلمع في يون الحيوانات المتءهة نحوها سباشــرة وال توجد
سذاطا ذات سظهر ستذافر.

ج-

ييـة الحيوانـات شــــخـا أو أجهمة ستحركـة أسـاسهـا يمكا وضــــع جوانـب ثـابتـة لى
المذصات المذحد ة أو وضع اتا ر حماية؛

د -طرق سسدودة يءب تءذبها ةد ا سكان وونشال أ صفة ستحركة لضبط الحيوانات سذحذية االتءاه
أو سمرات دا رية أو وهمية؛
هـ  -امال أو أجسام خوة ستدلية فوق المذحد ات أو لى السياجات يءب ورالتها؛
و -أ ضـيات ستفاوتة المسـتوى أو انحدا ات سفاجئة في ا ضـية ذد سداخل أ صـفة الذقل الضـابطة
نحو سواةف التثبيت للذبح يءب تفاد وجود أ ضـيات ستفاوتة المسـتوى أو تركيب أ ضـية صـلبة
وضافية تحت الرصيف الذاةل لإليحال بوجود أ ضية صلبة ثابتة؛
ر-

صـوت صـفير الهوال الصـاد ا أجهمة تعمل لى الهوال  -تركيب كاتم صـوت أو ااـتخدام أجهمة
هيد وليكية؛ أو وخمل البخا ذات الض ط العالي نحو الخا ج بوااطة أنبوخ ليا؛

ح -طرطقة واصــــطدام ةطع سعدنية ببعضــــها – يءب تركيب اــــذدات سطاطية لمذع ان مق ا بواخ
والتءهيمات ا خرى وسذع طرطقة المعادن ببعضها؛
ط -تيـا ات هوا يـة ةوية تولدها المراوح أو سراوح الحمـاية الهوا ية بوجه الحيوانات – يءب ت يير اتءاه
سخا ج الهوال أو وبدال سكانها.

سثل لى سذطقة الهروخ بالذسبة لجبقا

البقعة العمياء
منطقة
الهروب
راعي القطيع

الثور قائد القطيع

نقطة التوازن

سسا الرا ي الذ يقود ا بقا ولى ا سام

خط العودة بعد ترك منطقة
الهروب
ممر دفع الحيوانات إلى األمام

خط التوازن

المادة 7.5.2

نقل الحيوانات والتعامل معها
-1

مبادئ عامة
يءب أن يتوافر دا ة كل سســـلأل سخطط يضـــما العيل الطبيعي للحيوانات .وهدف المخطط ترسيا
سسـتوى سذااـب لر اية الحيوانات خمل جميع سراحل التحضـير انتها ًل بعملية الذبح .ويءب أن تحدد
ـافظ ة لى الوضــــع
الخطـة الخطوات الذظـاسيـة لكـل سرحلـة سا العمليـات لتـرسيا جميع شــــروط المح ـ
الطبيعي للحيوانات وفقا ً للمؤشــــرات الخاصــــة بها .كما يءب وضــــع الذصــــو المرسة للعمليات
التصـــحيحية المذااـــبة للتطبيا ذد التعرث حداة طا ة سحددة كانقطاا التيا الكهربا ي أو أية
ظروف أخرى تسيل ولى الحالة الطبيعية للحيوانات.
يءب أن تتم ملية نقل الحيوانات المعدة للذبح بحيث تترك العملية أةل انعكااـــات اـــلبية سمكذة لى
الوضع الصحي والطبيعي للحيوانات م اجع الفصليا  7.2و. 7.3
يءـب تطبيا المبـادئ ادنـاه ذـد ونمال الحيوانـات ثم نقلهـا ولى الم ا ـب المخصــــصــــة لهـا ثم نقلهـا ولى
سسالأل الذبح بذهاية ا سر

أ-

يءب تقييم حالة الحيوانات ذد وصـــولها والتعرف لى أية سشـــكلة خاصـــة بصـــحة الحيوان
والرفا بالحيوان.

خ-

الحيوانات المصــابة أو المريضــة التي تتطلب الذبح الســريع يءب ذبحها بطريقة حيمة وفقا ً
لتوجيهات سذظمة  OIEفي هذا الشرن.

ج-

يءب دم دفع الحيوانات للســير بســر ة أكثر سما يســتطيع وذلك سا أجل الحد سا ا صــابات
الءســـدية ا طريا الســـقوط أو االنمالق .ويءب وضـــع سعايير سقيااـــية حيث أن ا ةام
المعطاة لذســبة اــقوط وانمالق الحيوانات تســتخدم لمعرفة سدى الحاجة ولى تحســيا طرق دفع
الحيوانات للســير ووأو التءهيمات المســتخدسة .وفي حال وجود التءهيمات الحســذة التصــميم
والتذفيذ سع سرافقي حيوانات أكفال يصــبح سا الممكا تســيير الحيوانات بذســب إة تصــل ولى 99
 .%دون اقوطها.

د-
هـ -

يءب دم دفع الحيوانات المعدة للذبح ولى السير بحيث أنها تدوو لى يرها سا الحيوانات.
يءب سعاسلة الحيوانات بطريق إة تءذبها ا ذى وا نهاك واآلالم .وال يءب في أ ظرف أن
يباد سرافقو الحيوانات للتصرف بطريقة ذيفة لدفع الحيوانات ولى السير سثال احا أو كسر
الذنب أو الض ط لى العيون أو احب الحيوانات بوااطة اآلذان .وال يءب لى سرافقي
الحيوانات سطلقا ً ااتخدام أدوات حادة أو سادة سخرشه وخاصةً للمذاطا الحسااة كالعيون والفم
واآلذان وسذطقة الشرج وا ضال الءذسية أو البطا .وون ةذف الحيوانات و سيها أ ضا ً أو
فعها أو احبها سا ا طراف كالذنب والرأو والقرون واآلذان والقوا م والصوف والشعر
والريل ،كلها ير سسموح بها؛ أسا فع الحيوانات الص يرة باليد فهو سسموح.
ذد ااتخدام العصي والمذاخس أو أدوات سسا دة أخرى يءب اتباا التوصيات التالية

و-
•

يءب دم ااــــتخدام العذف سع الحيوانات أو ااــــتخدام المهمار او أدوات أخرى جبا ها
لى الســـير وذا كان أساسها القليل سا المءال للتقدم .ويءب أن يقتصـــر ااـــتخدام المذخس
الكهربا ية لى الحاالت االاــــتثذا ية ال العادية .ويءب ون يكون ااــــتخداسها سع ا دوات
الكهربا ية ا خرى سحصو ا ً بحاالت خاصة سا أجل سسا دة الحيوانات لى الحركة وفي
الحـاالت التي يكون فيهـا اسـام الحيوان سءـال وااــــع للتقـدم .وال يءـب ااــــتخـدام المذـاخس
والواـــا ل ا خرى سرة ً بعد سرة وذا فشـــلت الحيوانات في االاـــتءابة أو التقدم .وفي هذه
الحـاالت يءـب البحـث وذا كـانـت هذـاك حواجم طبيعيـة أو سعوةـات أخرى تمذع الحيوانـات سا
السير.

•

يءب ةصــــر ااــــتخدام هذه ا دوات لى المذخس العاسل لى البطا يات بوخم الخذارير
والمءترات الكبيرة في الكفل وليس لى المذاطا الحســـااـــة سطلقا ً كالعيون والفم وا ذن
وسذطقة الشرج وا ضال الءذسية والبطا .وال يءب ااتخدام هذه ا دوات للخيل وا ذام
والما م في جميع ا ما أو العءول والخذارير الص يرة.
ون ا دوات المفيـدة لســــوق الحيوانـات والمســــموح بهـا هي المذـاخس وا مم والمءـداف
والعصــي بلســذات جلدية أو ةماش وا كياو البماــتيكية والخشــخاشــات المعدنية؛ ويءب

•

•

•

•

•
•

•
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ااتخداسها بطريقة كافية لتوجيه اير الحيوانات دون التسبب لها با جهاد.
ون الواــــا ل المؤلمـة بما فيها الســــياط وطي الذنب وسلقط ا نف والضــــ ط لى العيون
واآلذان والمذطقة الءذســية والشــرج أو ااــتخدام المس ـاو وا دوات ا خرى المؤلمة مبما
فيها العصـي ال ليظة وذات الرأو المسـتدق وا نابيب المعدنية والشـريط المعدني أو الحذسة
الءلدية ال ليظة  .تلك واا ل يءب دم اللءول وليها سطلقا ً في دفع الحيوانات للسير.
ون الصــــيـاح القو بـالحيوانـات أو احـداة الضــــءيا العذيف مسثـال ةرةعـة الســــيـاط لـدفع
الحيوانـات للســــير يءـب ـدم اللءول وليهـا سطلقـا ً نهـا تتســــبـب بـاهتيـاج الحيوانـات ودفعهـا
للتماحم أو السقوط.
يءـب ا سســــاك بـالحيوانـات أو فعهـا بطريقـة يءذبهـا ا لم وا صــــابـات الءســــديـة مسثـال
الكدسات والكسـو وخلع المفاصـل  .وبالذسـبة لذوات القوا م ا بعة يءب أن يقتصـر فع
الءســم باليد لى الحيوانات الفتية أو ا جذاو الصــ يرة وبطريقة تذااــب الفصــيلة؛ وون
القبض لى هذه الحيوانات بقوة أو فعها سا صــوفها فقط أو الشــعر أو الريل أو ا جل
أو الرةبـة أو اآلذان أو الـذنـب أو الرأو أو القرون أو ا طراف ،كلهـا تســــبـب ا لم وليس
سسموح بها بااتثذال حاالت الطوا ئ التي تهدد احة باةي الحيوانات أو امسة ا نسان.
يءب دم ةذف الحيوانات وهي بو يها الكاسل أو جرها أو سيها أ ضاً.
يءب وضـع سعايير سقيااـية لحسـا اآلدال في هذا الموضـوا سا أجل تقييم نتا ا ااـتخدام
هذه ا دوات .ويمكا و طال مسات ةمية لقياو الذســــبة المئوية للحيوانات التي أجبرت
لى الحركة بوااــطة ةلة كهربا ية والذســبة المئوية للحيوانات التي اــقطت أو انملقت في
سكان سا ضما المسلأل.
يءب التحقيا فو ا ً ذد وجود خطر يهدد امسة الحيوان كا ضية المذــملقة سثمً ،والقيام
بإصمح العيوخ الموجودة وحل المشكلة.

شروط خاصة بالدواجن:
يءب احتســـاخ كثافة حمولة الذقل المذااـــبة لظروف الطقس وترسيا د جة حرا ة سريحة للفصـــيلة
المذقولة ضما أةفا الذقل؛
يءب االنتباه بشـكل خا لعمليات التحميل والتفري لتءذب أن تعلا جوانح أو أ جل الدجاج بءوانب
صــذاديا التحميل وخلع ا جذحة أوكســرها للطيو الوا ية .وهذه وصــابات تســيل ولى سبادئ الرفا
بالحيوان وذبا ح الدواجا ونو ية لحمها؛
ون الشـــاحذات ذات القطع المركبة التي تقتضـــي تفري الحيوانات الحية ةذفا ً ال تتماشـــى سع سبادىل
الرفا بالحيوان .ويءب في حال ااـــتخداسها أن تكون هذه الشـــاحذات سءهمة بطريقة تســـهل انمالق
الدواجا ولى الخا ج دون ةذفها سا لو المتر تقريبا ً وهي سكداه فوق بعضها؛
يمكا أن تظل الدواجا القة سا ا جذحة أو المخالب في جوانب واـــيلة الذقل أو الشـــبك المعدني أو
الثقوخ وذا كـانـت اــــيئـة التصــــميم أو االكتمـال .ويتوجـب في هـذه الحـالـة لى مـال التفري تحرير
الطيو العالقة بعذاية.

يءب وضــع جوا ير الشــاحذات المركبة أو أةفا
بعذاية لتءذب وصابة الحيوانات بالءروح و يرها؛

الدواجا فيها فوق بعضــها ثم تفكيكها ا بعضـها

الدواجا بحاجة ولى سكان كاف لتذام جميعها دون أن تتكدو فوق بعضها؛
يءب ذبح الدواجا المصابة بالكسو أو خلع المفاصل بطريقة حيمة ةبل تعليقها بالقيود خمل الذبح؛
يءب تســءيل الدواجا التي تصــل ولى سصــذع تحضــير اللحوم والمصــابة بالكســو أو خلع المفاصــل
للتحقا سا ذلك الحقاً .وال يءب أن تتعدى نســـبة الفروج ذات ا جذحة المتكســـرة أو المخلو ة نســـبة
 % 2؛ والذسبة المرسول تحقيقها هي أةل سا  %1مةيد الد و .
.
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نقل الحيوانات بالحاويات
أ -يءب تذاول الحاويات المخصـصـة لذقل الحيوانات بعذاية ويحظر طرحها أ ضـا ً أو جعلها تسـقط أو
تذقلـب .ويءـب بوجـه ـام تحميلهـا وونمالهـا ةليـا ً بوضــــع أفقي خمل مليـات التحميـل والتفري
بالواـا ل الميكانيكية سع وضـعها فوق بعضـها بحيث تترسا التهوية لها .ويءب في جميع الحاالت
نقل الحاويات والمحافظة لى وضعها ا فقي وفقا ً للكتابة التي تشير ولى ذلك.
خ -يءب ونمال الحيوانات المذقولة ضـــما الحاويات ذات ا ضـــية المثقوبة أو الليذة بعذاية خاصـــة
وذلـك لعـدم التســــبـب للحيوانـات بـالءروح .وسا المذـااــــب ونمال كـل حيوان وفراديـا ً حيـث تـد و
الحاجة.
ج -يءـب ذبح الحيوانـات المذقولـة بـالحـاويـات في أةرخ وةـت سمكا بعـد وصــــولهـا .ويءـب تـرسيا سيـاه
الشـــرخ دوسا ً وتوريعه بالتءهيمات المذااـــبة للثدييات والطيو الراكضـــة التي ال تراـــل للذبح
المباشـر ذد وصـولها .أسا الدواجا المعدة للذبح فيءب تسـليمها في أوةات بحيث ال تحرم سا سال
الشرخ كثر سا  12اا ة اثذا الذقل .وأخيرا ً فإن الحيوانات التي لم تذبح خمل ال ـ  12اا ة
التالية لوصولها فيءب وطعاسها ثم تقديم العلف لها بكميات سعتدلة وفي فترات سذتظمة.

 -4أحكام خاصة بشل حركة الحيوانات وتقييدها
تســــا ـد هـذه ا حكـام في اتبـاا المتطلبـات الضــــرو يـة لحمـايـة الحيوان ذـد تقييـده ةبـل وفقـاده
الو ي أو ةبل الذبح أو الصعا وهي التالية

أ-
•

وضع أ ضية ير سذـملقة؛

•

ااتخدام أدوات تقييد ير ضا طة بشدة لعدم دفع الحيوانات للتخبط والصياح؛

•

ااتخدام تءهيمات سصممة للتقليل سا صفير الهوال والضءيا المعدني؛

خ-

•

ااتخدام أدوات للتقييد ير ةاطعة الحد وال تسبب الءروح للحيوانات؛

•

ااتخدام أدوات للتقييد دون اهتمار أو حركات سفاجئة؛

ال يءـب ااــــتخـدام طرق لتقييـد الحيوانـات وهي بكـاسـل و يهـا لتمفي ويمسهـا .والطرق التي
تسبب اآلالم الشديدة وا جهاد وهي التالية
•

تعليا أو فع الحيوانات مدون الدواجا

•

االاتخدام العشوا ي و ير المذااب لمعدات التدويأل؛

•

التشــــبيـك الميكـانيكي جـل أو أةـدام الحيوانـات مبخمف ا
الدواجا والذعام با تبا ها الوايلة الوحيدة للتقيد؛

•

كسر الساةيا ،ةطع أوتا الساق أو تعميمات الحيوانات سا أجل شلها؛

ا طريا القدسيا أو الساةيا؛

مل المســــتخـدسـة في

ةطع الحبل الشـــوكي ،لى اـــبيل المثال بااـــتخدام خذءر ،لشـــل حركة الحيوانات
•
بااتخدام التيا ات الكهربا ية لتثبيت الحيوانات ،بااتثذال أجهمة التدويأل.

المادة 7.5.3

تصميم وبناء زرائب االستراحة
-1

أحكام اسة
ددا ً سذااــبا ً سا الحيوانات وفقا ً للطاةة ا نتاجية للمســلأل دون

يءب تصــميم ر ا ب االاــتراحة لترو
ا االة للرفا بالحيوان.
ويءب تصـميم هذه الم ا ب وونشـا ها بشـكل يسـمح بتسـيير ا مال بسـهولة وفعالية ةد ا سكان دون
حيوان دون سبر  ،وبطريقة تسـمح للحيوانات بالسـير بحرية في االتءاه
التسـبب بالءروح أو اآلالم
المطلوخ والتصرف وفقا ً لطبيعتها ودون اةتحام المرافقيا لمءال فرا ها.
ون الخطوط التوجيهية الوا دة أدناه تسا د في تحقيا ا هداف المفصلة أ مه.
-2

تصميم ر ا ب االاتراحة
أ-

يءب تصــميم ر ا ب االاــتراحة بشــكل يســمح بتقدم الحيوانات باتءاه واحد انطمةا ً سا نقطة
الذـمول حتى ةا ة الذبح دون سذعطفات سفاجئة يءب سعالءتها.

خ-

في المســالأل المخصــصــة للحوم الحمرال ،يءب بذال الم ا ب والطرةات والممرات بحيث يمكا

سراةبــة الحيوانــات في أ وةــت ،ووخمل الريوو الءريحــة أو المريضـــــة لوضــــعهــا في
سكان العمل المخصص لها.
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ج-

يءب أن يخصــص لكل حيوان سســاحة كافية ليقف ويذام فيها أو االاــتدا ة ذد حصــره ضــما
ر يبة س لقة .ويءب ونشـال ر ا ب االاـتراحة بمسـاحة كافية لعدد الحيوانات التي اـوف ترويها.
وسا المذااـب وضـع سال للشـرخ أسام الحيوانات بطريقة تتذااـب سع طبيعتها .كما يءب تصـميم
أحواث الشــــرخ ووضــــعهـا في أسكذـة تمذع تلوثهـا ةـد ا سكـان بـالبرار أو تســــببهـا بءرح
الحيوانات أو تقييد حركتها.

د-

يءب أن تصـــمم الم ا ب لتســـمح كبر دد سا الحيوانات في الوةوف أو الذوم سســـتذدة ولى
الءد ان .ويءب أن تكون المعالف كثير بعدد كافإ وأن تسمح للحيوانات بالوصول وليها وا كل
سذها دون الحد سا حركتها.

هـ-

يءب أن تكون المرابط أو القيود أو الم ا ب الفردية في حال ااتعمالها سصممة بحيث ال
تسبب الءروح أو الكرخ وخاصة ذدسا تستلقي الحيوانات أو تذهض أو تشرخ أو تتذاول العلف.

و-

يءب أن تكون المســالك والممرات الضــيقة المؤدية للمســلأل سســتقيمة أو ةليلة االنعطاف وفقا ً
للفصـــيلة الحيوانية ،وأن تكون جد انها الءانبية صـــلبة .ويءب أن يســـمح الفاصـــل الواـــطي
للحيوانـات في الممرات الممدوجـة أن ترى سا يمشــــي بءـانبهـا .ويءـب أن تكون الممرات
المعدة للخذارير وا ذام ذات رث كاف لتسمح لرأايا لى ا ةل السير بءانب بعضهما
بعد سسافة
سمكذة .وسا ا فضل ويءاد وايلة لمذع اردحام الحيوانات في ا ساكا الضيقة سا الممرات.

ر-

يســــتحســــا أن يقف سرافقو الحيوانـات داخـل المذعطفـات في المعـابر والممرات المؤديـة ولى
لتسـمح للحيوانات ،وفقا ً لميلها الطبيعي ،بتحاشـي أ دخيل .وفي حال ااـتخدام
المسـلأل
أبواخ للمرو باتءاه واحد ،يءب تصـميمها بشـكل يمذع التسـبب بالكدسات للحيوانات .ويءب أن
تكون أ ضــــ يـة الممرات سســــطحـة أفقيـاً ،وأن تســــمح االنحـدا ات في حـال وجوده بمرو
الحيوانات بحرية دون التسبب بالءروح لها.

ح-

يءب ونشــال ر يبة انتظا سســطحة ا ضــية وصــلبة الءد ان بيا الم ا ب والممر الذ يقود
ولى صــالة وفقاد الو ي أوالذبح ،وذلك سا أجل ترسيا الو ود المذتظم للحيوانات ولى جهار وفقاد
الو ي أو سكـان الـذبح وسذع العمـال سا دفع الحيوانـات ةســــرا ً للتقـدم .وسا المفضــــل أن تكون
حءرة االاـتراحة سسـتديرة ،وأن تكون في جميع ا حوال سصـممة لمذع حشـر الحيوانات أو أن
تطر بعضها البعض.

ط-

يءب ااـتخدام سد ج أو سصـعد لتحميل وتفري الحيوانات في حال وجود فا ق في اال تفاا أو
فراغ بيا أ ضـية واـيلة الذقل وباحة التفري  .كما يءب أن تكون الرسبة ةابلة لصـرف السـوا ل
و ير رلقة وةابلة التعديل لتسمح بمرو الحيوانات دون التسبب لها بالءروح أو الكرخ.

تصميم الم ا ب وبذايها

أ-

يءـب بذـال ر ا ـب االاــــتراحـة وصــــيـانتهـا بشــــكـل يمذع تـرثيرات الطقس الرد ل لى
الحيوانات ،وأن تســتخدم في ونشــا ها سواد صــلبة وسذيعة كالخراــانة والمعادن المانعة للصــدأ.
ويءب أن تكون المســـاحات فيها اـــهلة التذظيف ،وأال يكون فيها روايا أو روا د ناتئة تســـبب
الءروح للحيوانات.

خ-

يءب تمويد أ ضــيات الم ا ب بمصــا ف ديدة للســوا ل ،وأن تكون ا ضــية ير رلقة وال
تتســبب بءرح ةوا م الحيوانات .ويمكا دم اللموم ملها أو وضــع فرشــة ليها .كما يءب أن
تكون فتحات الصـرف سوضـو ة ولى جانب الم ا ب والممرات وليس سكان سرو الحيوانات.
وسا المســـتحســـا تمفي وجود أ فراغ في ا ضـــية أو ت يير في بذيتها أو في طبيعتها يمذع
تقدم الحيوانات.

ج-

يءب تمويد ر ا ب االاـتراحة با نا ة المذااـبة وتمفي ا نوا القوية جدا ً والتي تحدة ظمالً
تخيف الحيوانات أو تعيا اـيرها .ويءب أال نذسـى أن الحيوانات تذتقل بسـهولة سا سذطقة الظل
ولى سذطقة أخرى حسذة ا ضالة سما يرشد ولى طريقة لتذظيم ا ضالة.

د-

يءـب تهويـة الم ا ـب بشــــكـل جيـد لضــــمـان ـدم تراكم ـارات الذفـايـات مسثـل ا سونيـا وتقليـل
الءفـاف حتى ا تفـاا الحيوان الى الحـد االدنى .يءـب أن تكون التهويـة ةـاد ة لى التعـاسـل سع
سءمو ة الظروف المذاخية المتوةعة و دد الحيوانات التي سا المتوةع أن ترويها الم ا ب.

هـ-

سا المستحسا حماية الحيوانات سا الضءيا الما د الذ يسبب ا ر اج ،ويءب دم ااـتعمال
الهي د وليـك أو الهوا يـة التي تثير الضــــءيا ،و ا طريا مل التءهيمات المعـدنيـة
سحركـات ـ
المولدة للضـءيا بوااـطة تبطيذها بالمواد المذااـبة أو تخفيض وصـول الضـءيا ولى أساكا ويوال
الحيوانات وذبحها.

و-

يءب حماية الحيوانات سا ترثيرات الطقس الرد ل حيا تكون في ر ا ب خا جية دون حماية
طبيعية لها أو حماية في الظل.
المادة 7.5.4

العذاية بالحيوانات ضما ر ا ب االاتراحة
تقضي الحاجة ضما ر ا ب االاتراحة ولى تقديم العذاية المرسة للحيوانات وفقا ً للتوجيهات التالية
-1

يءب ةد االسكان وبقال المءمو ات الحيوانية الداخلة ولى الم ا ب سع بعضها البعض ،وتوفير المساحة
الكافية لكل حيوان ليســتطيع الوةوف أو الذوم أ ضــا ً أو االاــتدا ة .كما يتوجب فصــل الحيوانات التي
تثقاتل سع بعضها.
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ذـد ااــــتخـدام حبـال للمرابط أو ةيود أو ر ا ـب فرديـة يءـب أن يترك للحيوان وسكـانيـة الوةوف أو الذوم
لى ا ث دون حدوة جروح أو سضايقات سا أ نوا.

-3

في حـال وجود فرشــــة يءـب العذـايـة بهـا ةـد ا سكـان للحـد سا المخـاطر التي تهـدد صــــحـة الحيوانـات
وامستها .كما يءب توريعها بطريقة تضما سذع تلوة الحيوانات بروثها.

-4

يءب ترسيا اـــمسة الحيوانات ضـــما ر ا ب االاـــتراحة وسذعها سا الفرا وحمايتها سا الحيوانات
المفتراة.

-5

يءب ترسيا سياه الشرخ للحيوانات بااتمرا وفو وصولها بااتثذال التي يءب ذبحها دون ترخير.

-6

في حـال تـرخر ذبح الحيوانـات الفو  ،يءـب تقـديم العلف لهـا بكميـات كـافيـة فو وصــــولهـا ثم وطعـاسهـا
بانتظام وفقا ً للفصيلة .أسا الحيوانات ير المفطوسة فيءب ذبحها في أارا وةت سمكا.

-7

يمكا تفاد ا جهاد الذ تولده الحرا ة المرتفعة وخاصــــة في الدواجا والخذارير ،برشــــها بالمال أو
بااتخدام أية وايلة سذاابة تحقا هذا الهدف.

-8

يءب تمويد ر ا ب االاـتراحة با نا ة الكافية سما يسـا د الحيوانات لى التقدم في اـيرها دون انبها ؛
كما يءب تخفيف الضول أثذال الليل.

-9

يءب وجرال الكشـــف الصـــحي لى الحيوانات في ر ا ب االاـــتراحة سرة واحدة لى ا ةل صـــباحا ً
وسســــال بوااــــطة طبيب بيطر أو أ شــــخص ةخر تحت وشــــرافه سا ذو الكفالة .أسا الحيوانات
المريضـة والضـعيفة أو الءريحة أو التي تظهر ليها مسات ا جهاد فيءب سعالءتها فو ا ً أو و داسها
بطريقة حيمة.

 -10يءب ذبح ا بقا في سواــم حليبها في أةرخ وةت سمكا .وسا المذااــب حلبها للتخفيف سا ضــيقها وذا
كان ضر ها ستو م بشكل ظاهر.
 -11يءب ذبح ا ناة الحواسل التي وضـــعت خمل نقلها أو في ر يبة االاـــتراحة؛ كما يمكا وضـــعها في
سكان يسهل و ضاا ص ا ها ويؤسا احتها.
 -12وذا كـان للحيوانـات ةرون أو ةرون ستفر ـة أو أنيـاخ يمكا أن تتســــبـب بـالءروح ل يرهـا فيءـب ويوا هـا
سذفردة في ر يبة خاصة.
 -13يءب حماية الدواجا المعدة للذبح سا تقلبات الطقس وترسيا التكييف المذااب لها؛
 -14يءب فحص الدواجا الموجودة في أةفا الذقل فو وصـولها؛ كما يءب وضـع ا ةفا
سع حفظ بعض المسافة بيا المءمو ات للسماح بتفتيل الدواجا وسرو الهوال؛

فوق بعضـها

 -15تحتم بعض الحـاالت وجود أجهمة تكييف سيكـانيكيـة أو تبريـد لتمفي ا تفـاا الحرا ة أو الرطوبـة .وهـذه
ا جهمة تحتاج ولى صيانة دو ية.
يمكا االطما لى تفاصيل التوصيات الخاصة بكل فصيلة في المادتيا  7.5.5و .7.5.9

المادة 7.5.5

العناية باألجنة عند ذبح األمهات الحوامل
ال يءب في الظروف العادية نقل الحيوانات الحواسل في العشــر ا خير سا فترة الحمل ولى المســلأل أو ذبحها.
ووذا حـدة ذلـك فعلى سرافا الحيوانـات التـركـد سا أن كـل بقرة حـاسـل تعـاسـل وفراديـا ً بعذـايـة وتطبا ليهـا
التعليمات الوا دة أدناه .ويءب في جميع الحاالت ترسيا الحماية لججذة وا سهات لى السوال خمل الذبح.
ال يءب اـحب ا جذة سا الرحم وال بعد  5دةا ا لى ا ةل سا ذبح العذا أو شـا صـد ا م حتى تظل ا جذة
فاةدة الو ي .يمكا اــماا ضــربات القلب أو يية الءذيا يتحرك في هذه المرحلة ،لكا هذه ا سو ال تشــكل
أ ا ا للرفا بالحيوان وال وذا ااتطاا الءذيا التذفس.
في حال ااــتخراج جذيا حي وةابل للعيل يءب سذعه سا سلل تيه بالهوال والتذفس مبالض ـ ط لى القصــبة
الهوا ية سثمً .
يءب ترك ا جذة لتموت داخل الرحم وذا لم توجد نية في ااـتخراج أنسـءة الرحم أو المشـيمة أو الءذيا بما فيه
دم الءذيا ضــــما وطـا برنـاسا مـال تتم بعـد ذبح أنثى حيوان حـاسـل .وفي حـال وجود الذيـة في ااــــتخراج
أنســـءة الرحم أو المشـــيمة أو الءذيا وذا اـــمحت الظروف بذلك ،فم يتم ااـــتخراج ا جذة سا الرحم وال بعد
انقضال  20 -15دةيقة لى ةطع ةبة ا م أو شا صد ها.
في حال الشــك بحالة الو ي ذد الءذيا يءب و داسه بوااــطة سســدو الذبح أو بطرةه لى الرأو بوااــطة
سطرةة ير حادة الطرف.
ون التوصـيات الوا دة أ مه ال تشـمل ونعاش الءذيا ،وهي تتلخص بمحاولة ونعاش ا جذة التي يعثر ليها حية
ذد تفري أحشـال ذبيحة ا م ،وال يءب القيام بها أثذال مليات الذبح سا أجل اللحوم ن العملية يمكا أن تولد
تعقيدات تســيل بشــدة ولى اــمسة سواليد الحيوان وذ يمكا أن تؤد ولى اضــطراخ في وظا ف الدساغ بســبب
نقص ا وكسـءيا ةبل االنتهال سا ونعاش الءذيا ،أو نقص تذفسـي أو اضـطرابات في التوارن الحرا بسـبب
ـدم نضــــوج المواليـد أو تمايـد ا صــــابـات المرضــــيـة العـا ـدة ولى ـدم اكتســــاخ المذـا ـة التي يعطيهـا اللبـر
 Colostrumللمواليد.
المادة 7.5.6

مراجعة الطرق المستخدمة لحصر الحيوانات والمشكالت الناتجة عنها والمتعلقة براحة
الحيوان

وضع
الحيوان

مكان الحصر

هدف التقييد

مشكالت متعلقة
بالرفق بالحيوان

المتطلبات
األساسية
بالرفق
بالحيوان

الفصائل
المعنية

وفقاد الو ي بال ار

دون
شل
حركة

حيوانات
سءمو ة
سع بعضها

حاوية
جما ية

دون
شل
حركة

حيوانات
سءمو ة
سع بعضها

سكان
وجود
الحيوانات

دون
شل
حركة

حيوانات
سءمو ة
سع بعضها

ر يبة
جما ية فقاد
الو ي

تخدير بإفقاد
الو ي-
ةلة كهربا ية للرأو
فقط
سسدو سرتد

دون
شل
حركة

حصر
الحيوانات
وفراديا ً

ر يبةو رفة
فقاد الو ي

طرق فقاد الو ي
بالصدسة الكهربا ية
والميكانيكية

تحميل الحيوان في
وايلة الذقل دةة
ملية وفقاد الو ي،
أ ضية سذـملقة
وسذحد ات

طرق
شل
الحركة

تثبت أو
الحيوان
بوضعية
الوةوف

ااوطوقو
لءام

سسدو سسالأل
ووطمق صا

سذااب للحيوانات
التي ا تادت الراا
لكذه يتسبب
بالتضييا
للحيوانات المعتادة

كفالة العمال

طرق

تثبت أو

اا للرةبة

سسدو ذبح -تخدير

الض ط لى

نو ية

وطمق صا

طريقة سعتمدة فقط
فقاد الو ي بال ار

كفالة
المسؤوليا
ار اب
االاتراحة؛
نو ية
التءهيمات؛
كثافة
الحيوانات

الخذارير
والدواجا

سسافة ا طمق
وةطر القذيفة
وسواصفاتها

كفالة
العاسليا

ال مالن

الحركات الخا جة
ا السيطرة ذد
الحيوانات تعيا
ااتخدام الصدسة
الكهربا ية
والميكانيكية باليد
فقاد الو ي

كفالة
العاسليا في
ر اب
االاتراحة
و رف وفقاد
الو ي

الخذارير
وا ذام
والما م
والعءول

كفالة العمال

ا بقا
الءواسيس
ا ذام
الما م
الخيل
الخذارير
ال مالن
الءمال
الطيو
الراكضة
ا بقا
الءواسيس
الخيل
الءمال
ا بقا

شل
الحركة

كهربا ي مالرأو
فقط  -وطمق
صا  -ذبح دون
وفقاد الو ي

الحيوان
بوضعية
الوةوف

تثبيت
القوا م

بط ةا مة
واحدة
سثذيةمالحيوان
واةف لى 3
ةوا م

سسدو ذبح
ووطمق صا

تثبيت الذعام
بوضعية
الوةوف

الحيوان ذد التحميل
ووسساك الرةبة -
سضايقة الحيوان ذد
التثبيت الطويل
ا سد -شكل القرون-
طريقة ير ستذاابة
سع ار ة ا صفة
المتحركة -تخبط
الحيوانات واقوطها
بسبب ا ضية
المذـملقة ،ض ط
سفرط لى
الحيوانات
ةلة السيطرة لى
حركة الحيوان-
طلقات ير صا بة

التءهيمات -
كفالة العمال-
ار ة وفقاد
الو ي أو
الذبح

كفالة سذفذ
العملية

الخذارير
ا هل
مذكو
ووناة

تثبيت المذقا

 -1سسدو ذبح
 -2تخدير كهربا ي
مالرأو فقط

الض ط بسبب
التثبيت

دد سذفذ
العملية
وكفالتهم

الذعام

تثبيت الرأو
في رفة
فقاد الو ي
كهربا يا ً

تخدير كهربا ي
مللرأو فقط

الض ط لى
الحيوان ذد القبض
ليه وتثبيته

كفالة
العاسليا

الذعام

تثبيت باليد
للحيوان
واةفا ً

تثبيت باليد
للحيوان واةفا ً

سسدو ذبح -
تخدير كهربا ي
مللرأو فقط -
ذبح دون وفقاد و ي

الض ط لى
الحيوان بسبب
ا سساك
والتثبيتو دم دةة
التدويأل والذبح

كفالة
العاسليا

ا ذام
والما م
والعءول
والطيو
الراكضة
وص ا
الءمال
والدواجا

تثبيت

ةلة سيكانيكية

سسدو ذبح-

تحميل الحيوانات

حسا تصميم

ا بقا

طرق
شل
الحركة
متابع

طرق
شل
الحركة
ووأو
الحمام
الذاةل

الحيوان ةليا ً
بوضعية
الوةوف

لحصر
الحيوانو
السحا
والض طوجها
ر تثبيت
بشكل 7
مثابت

صدسة كهربا ية
للرأو فقط-
ذبح دون وفقاد و ي

وحصرها بالقوة-
الض ط الما د

وتش يل
ا جهمة

الءواسيس
ا ذام
الما م
ال مالن
الخذارير
والذعام

التثبيت
جانبيا ً -
باليد أو
سيكانيكيا ً

جهار
الحصروارير
وسعلف

ذبح دون وفقاد و ي

الض ط بسبب
التثبيت

كفالة
العاسليا

ا ذام
والما م
والعءول
والءمال
وا بقا

التثبيت
الميكانيكي
للحيوان
بوضعية
الوةوف

جهار تثبيت
سيكانيكي
الةط فوةيا ً
مثابت

ذبح دون وفقاد
الو ي -
ةلة وفقاد الو ي
الكهربا ية -
سسدو ذبح

تحميل الحيوانات
وحصرها بالقوة

كفالة
العاسليا

ا بقا
وا ذام
والما م
والخذارير

تثبيت
سيكانيكي أو
باليد
للحيوان
بوضعية
الوةوف

بط ا جذحة

الصدسة الكهربا ية

الض ط الشديد ةبل
وفقاد الو ي

كفالة
العاسليا

الذعام

تثبيت
سيكانيكي
للحيوان
واةفا ً

جهار تثبيت
بشكل 7
مثابت

*صدسة كهربا ية
* سسدو سرتد
*ذبح دون وفقاد
و ي

تحميل الحيوان
وتقييده بالقوة،
الض ط الما د فا ق
في حءم جهار
الحصر والحيوان

تصميم
ا جهمة
وتش يلها

ا بقا
والعءول
وا ذام
والما م
والخذارير

تثبيت
سيكانيكي
للحيوان
واةفا ً

*جهار
سيكانيكي
ستراكب
*جهار حصر
ستحرك

*صدسة كهربا ية
* سسدو سرتد
*ذبح بدون وفقاد
و ي

تحميل الحيوان
وتثبيته بالقوة؛ فرق
الحءم بيا جهار
الحصر والحيوان

كفالة
العاسليا؛
تصميم
وااتخدام
جهار التثبيت

ا بقا
والعءول
وا ذام
والما م
والخذارير

طرق
شل
الحركة
ووأو
صيف
الذقل
المتحرك

التثبيت
بوضعية
االنقمخ

تثبيت
سيكانيكي
للحيوان
واةفا ً

*اريرو
أ ضية
سسطحة
*وفراغ
الطيو سا
الحاويات
لى صيف
ستحرك

توجيه الحيوانات
للتقييد ةبل وفقاد
الو ي بالصدسة
الكهربا ية أو ال ار

*الصدسة والءروح
بسبب وفراغ الطيو
سا شاحذات ةمبة؛
وفراغ الدواجا في
و يها؛ كسو في
العظم أو الخلع

تصميم و مل
ستلف
ا جهمة

الدواجا

تعليا
الطير ووأو
ةلبه

تقييد الدواجا

*فقاد الو ي
بالصدسة الكهربا ية
*الذبح دون وفقاد
الو ي

صدسة الطير ذد
انقمبه؛ ا لم بسبب
الض ط لى ظام
ا جل

كفالة
العاسليا؛
تصميم
وفا لية
سختلف
ا جهمة

الدواجا

تعليا
الطير ووأو
ةلبه

القمع

*تخدير كهربا ي
مللرأو فقط
*سسدو سرتد
*ذبح دون وفقاد
و ي

صدسة الطير ذد
انقمبه؛

كفالة
العاسليا؛
تصميم
وفا لية
سختلف
ا جهمة

الدواجا

تثبيت
سيكانيكي
للحيوان
واةفا ً

التثبيت
الميكانيكي
لج جل

الصدسة الكهربا ية
مللرأو فقط

الصدسة بسبب
المقاوسة للتثبيت

كفالة
العاسليا؛
تصميم
وفا لية
سختلف
ا جهمة

الذعام

صذدوق
دوا

جوانب ثابتة
موايذبرغ

ذبح دون وفقاد و ي

الصدسة بسبب
االنقمخ؛ ا جهاد
بسبب المقاوسة
للتثبيت؛ رسا
التثبيت طويل؛ يءب

تصميم
وفا لية
سختلف
ا جهمة

ا بقا

أن تكون ملية
التثبيت ةصيرة ةد
ا سكان
التثبيت
بوضعية
االنقمخ
متابع

صذدوق
دوا

جوانب
ضا طة

ذبح دون وفقاد و ي

الصدسة بسبب
االنقمخ؛ ا جهاد
بسبب المقاوسة
للتثبيت؛ يفضل لى
الصذدوق الدوا
ذات الءوانب الثابتة؛
رسا التثبيت طويل؛
يءب أن تكون ملية
التثبيت ةصيرة ةد
ا سكان

تصميم
وفا لية
سختلف
ا جهمة

ا بقا

تثبيت
الءسم

انقمخو
وضع ةيود

طريقة يدوية

* طرق سيكانيكية
فقاد الو ي
* ذبح دون وفقاد
و ي

الصدسة بسبب
المقاوسة للتثبيت؛
طبع الحيوان؛
ضوث .يءب أن
تكون ملية التثبيت
ةصيرة ةد ا سكان

كفالة
العاسليا

ا ذام
الما م
العءول
صا
الءمال
والخذارير

تثبيت
ا جل

انقمخو
وضع ةيود

ةلب الحيوان
بوااطة حبل

*طرق سيكانيكية
فقاد الو ي
* ذبح دون وفقاد
و ي

الصدسة بسبب
المقاوسة للتثبيت؛
تثبيت طويل ا سد،
طبع الحيوان؛
ضوث .يءب أن
تكون ملية التثبيت
ةصيرة ةد ا سكان

كفالة
العاسليا

ا بقا
والءمال

تثبيت
ا جل

بط  3أو
 4ةوا م

طرق سيكانيكية
فقاد الو ي
ذبح دون وفقاد
و ي

الصدسة بسبب
المقاوسة للتثبيت؛
تثبيت طويل ا سد،
طبع الحيوان؛
ضوث .يءب أن
تكون ملية التثبيت
ةصيرة ةد ا سكان

كفالة
العاسليا

ا ذام
الما م
صا
الءمال
والخذارير

المادة 7.5. 7
طرق الصعق:
 -1أحكام اسة
تعود سسـؤولية كفالة العاسليا وتذااـب طرق الصـعا وفا ليتها وصـيانة المعدات ولى سدير المسـلأل؛ كما
يءب سما اة الرةابة المذتظمة لى هذه ا سو سا ةبل السلطة المختصة في هذا المءال.
يءـب أن يكون العـاسلون في ةـا ـات وفقـاد الحيوانـات لو يهـا سـد بيا وسا ذو الخبرة بحيـث يضــــمذون
العمليات التالية
أن يكون الحيوان سثبتا ً بطريقة صحيحة؛
أ-
خ -أن يتم ذبح الحيوانات في أةرخ وةت بعد تقييدها؛
أن تؤسا الصــيانة المرسة للتءهيمات المســتخدسة وأن يتم ااــتخداسها وفقا ً لتوصــيات المصــذع
ج-
المذتا لها ،وخاصة فيما يتعلا بالفصيلة الحيوانية وحءمها؛
أن يتم ااتخدام كل أداة بالطريقة الصحيحة؛
د-
أن يتم ذبح الحيوانات وااتذـماف دسها بعد وفقادها الو ي سباشرة؛
هـ-
أال تتم ملية وفقاد الو ي وذا كان الذبح سترخرا؛ً
و-
أن تتوافر طريقة بديلة لعملية وفقاد الو ي سا أجل االاـتخدام الفو في حال دم نءاح ملية
ر-
وفقاد الو ي ا ولي .وون وجود سذطقة للفحص اليدو والتدخل بطريقة بسيطة كمسدو المسالأل
أو خلع ةبة الدواجا تسا د في سذع حدوة واالة سحتملة لعملية الرفا بالحيوان.
يءب أن يكون العاسلون ةاد يا لى تحديد كل حيوان لم يتم صــــعقه بالطريقة الصــــحيحة وأن يتخذوا
االجرالات المرسة صمح الوضع.
 -2الصعق بالطريقة الميكانيكية
يءب تثبيت ا دوات الميكانيكية اسة لى سقدسة الرأو في وضـع مود بالذسـبة لسـطح العظم .تءد
بذا سراجعة الفصـل  7.6والمواد  7.6.6و  7.6.7و  7.6.8بالذات لمعرفة المميد سا التفاصـيل المتعلقة بطرق
وفقاد الو ي الميكانيكي الموصي بها .وتظهر لذا الصو ادناه الطرق الصحيحة لصعا بعض الفصا ل.
 -3الصعق الكهربائي
أ -مبادئ عامة:
يءب ااتخدام ا جهمة الكهربا ية وفقا ً للتوصيات ادناه.
يءب تصـميم ا لكترودات  Electrodesوصـذعها وصـيانتها وتذظيفها دو يا ً لضـمان سرو أفضـل للتيا

الكهربا ي .كما يءب ااـتعمالها وفقا ً لتعليمات الشـركة المذتءة ،ويءب ولصـاةها لى جهتي الرأو .وسا
ير المقبول احـداة دا ة كهربـا يـة ةصــــيرة  Short circuitفي الـدسـاغ وال وذا كـان الحيوان فـاةـد الو ي
سسبقاً .وسا ير المقبول أيضا ً تمرير تيا كهربا ي وحيد بيا الرجليا كوايلة للصعا.
وذا كـان الهـدف وحـداة توةف القلـب ا العمـل يءـب وضــــع ا لكترودات وسـا لى جهتي الـدسـاغ ثم لى
جانبي القلب سباشــرة مشــرط التركد سا أن ملية وفقاد الو ي تمت بالطرق الصــحيحة  ،ووسا لى جانبي
الرأو والقلب في الوةت نفسه.
ال يءب ااتخدام أجهمة وفقاد الو ي لتوجيه اير الحيوانات أو ا سساك بها أو تثبيتها أو شل حركتها،
وال يءب وحداة أ صدسة كهربا ية بوااطتها وال سا أجل وفقاد الو ي فعليا ً أو الذبح.
يءب ةبل ااتخدام أجهمة الصعا الكهربا ي للتركد سا صمحيتها لى حيوانات سقاوسة أو دسى
سصطذعة للتركد سا أن الصعقة كافية فقاد الحيوان و يه.
يءب أن تكون أجهمة الصــعقة الكهربا ية سوصــولة بءهار للمراةبة و داد للفولطية وةوة التيا الحقيقية.
كما يءب سعايرة هذه ا جهمة بانتظام مسرة واحدة اذويا ً لى ا ةل .
يمكا االاــــتعـانـة ببعض االجرالات المذـااــــبـة لمذع المقـاوسـة الءلـديـة وتحســــيا فـا ليـة وفقـاد الو ي
مكالتخفيف سا الصوف الما د أو ترطيب الءلد فقط ذد نقطة التماو الكهربا ي لى الءلد .
يءب أن يكون الءهار سذاابا ً للفصيلة المستخدم لها .ويءب ترسيا ت ذيته بالتيا الكهربا ي الكافي
التيا بااتمرا وبالشدة ذد الحد ا دنى الموصي به أدناه.

طال

يءب في جميع الحاالت الوصول ولى شدة التيا المذاابة خمل ثانية وثر بدل العملية لى أن يستمر التيا
الصــــعق ة
ـ
سا ثـانيـة واحـدة لى ا ةـل ولى ثمة ثواني سع االلتمام بتوصــــيـات المصــــذع المذتا لءهـار
الكهربا ية.
نءد في اللوحة أدناه توضيحا ً لشدة التيا الدنيا المرسة فقاد الو ي بتركيم الصا ا لى الرأو فقط.
يءب ترسيا الت ذية الكافية للتيا الكهربا ي حداة وفقاد الو ي المطلوخ بالشدة المطلوبة كما يوصى به
في الءدول أدناه
يءـب في جميع ا حوال أن تبل حدة التيـا ةد ها الصــــحيح في الثـانيـة التـاليـة لبـدل العمليـة لى أن تدوم
سا ثانية ولى  3ثواني لى ا ةل سع االلتمام بتعليمات الشـــركة المذتءة .ويشـــير الءدول أدناه ولى حدة
فقاد الو ي ذد ولصاق الءهار بالرأو فقط.
التيا ا دنى الضرو
الفصيلة
ا بقا

المستويات الدنيا لقيم األمبير المستخدمة لصعق
الرأس فقط
 1,5أسبير

العءول ما بقا بعمر أةل سا  6أشهر
الخذارير
ا ذام والما م
الحممن
الذعام

 1,00أسبير
 1,25أسبير
 1,00أسبير
 0,7أسبير
 0,4أسبير

خ -الصعقة الكهربا ية للطيو في حمام سا ي
يءـب أال يكون في الخط الذاةل للطيو أية إانحناءات أو تدرجات حادة ،وأن يكون الخط الذاةل ةصــــير
جدا ً بماا تتق م تحقت سااااار خط مقبول وااــــتقرا الطيو في طريقهـا لبلوغ حمـام المـال .ويمكا
ااـتخدام باط صـد لمذع ضـرخ ا جذحة وتهد ة الطيو  .ويءب االهتمام بتصـميم راوية دخول الخط
الذـاةـل للطيو ولى حمـام المـال ،وطريقـة دخول الطيو في المـال وصــــرف المـال الما ـد سا الم طس
الما ي .وكل ذلك يسـا د في هدول الطيو ذد ت طيسـها في المال و دم فرفة أجذحتها و دم تعرضـها
لصدسة كهربا ية سبكرة.
بالذســبة للطيو المعلقة بالحمام الذاةل يءب اتخاذ ا جرالات المرسة لمذع فرفة ا جذحة ذد الدخول
في جهـار الصــــعا .ويءـب أن تكون الطيو حســــذـة التعليا في القيود دون ضــــ ط را ـد لى أ جـل
الطيو .
بءب أن تكون الطيو سعلقة سا الرجليا في القيود بالشكل الصحيح.
يءب بالذسبة للطيو المصابة بخلع أو كسو الرجليا أو ا جذحة ذبحها بطريقة حيمة بدل تعليقها.
يءب أن تكون الفترة الفاصـــلة بيا تقييد أ جل الطيو ووفقادها الو ي ةصـــيرة جدا ً وال تتعدى الدةيقة
الواحدة.
يءب أن يتذااـــب حءم س طس المال سع نوا الطيو وأن يتم تعديل ما المال لت طيس الراو بكاسله.
كم ا يءـب ت طيس الطيو
ويءـب أن يكون ا لكترود ال ـاطس في المـال بطول يوار طول الم طس .ـ
حتى أةا دة ا جذحة.
يءب تصــميم س طس المال وااــتخداسه بحيث تظل القيود الظاهرة فوق المال بتماو سباشــر سع الســكة
الذارلة أ ضاً.
يءـب أن يحو جهـار التحكم بصــــذـدوق الصــــا ا الكهربـا ي سقيـاو أسبير  Ammeterيبيا الحـدة
ا جمالية للتيا الما في الطيو  .وسا ا فضــل وضــافة كمية سذااــبة سا الملح للمحلول الما ي للحفاظ
لى نسبة سلوحة ثابتة وسذاابة للتيا الكهربا ي.
يتم ـادة وفقـاد الو ي جمـا يـا ً للطيو في س ـاطس المـال الصـــــا قـة سمـا يـد ونـا لتوةع حـدوة وا ا

سختلفة للعملية وفقا ً لفصـيلة الطيو  .ويءب تعديل التيا بحيث تكون شـدة التيا ا جمالية كافية ال طال
كل طير الشــدة المطلوبة كما هو سبيا في الءدول أدناه ،سضــروبة بعدد الطيو ال اطســة في ةن واحد.
وون ا ةام الوا دة في الءدول أدناه كافية لتيا ستردد ةد ه  50هرتم.
يءب أن يستمر التيا لمدة  4ثواني لى ا ةل.
يمكا ااتخدام تيا أةل شدة لكا يءب في جميع ا حوال وحداة وفقاد فو للو ي لى أن يستمر حتى
الذفوق ا طريا التسبب بالسكتة القلبية أو الذبح .وون ااتخدام تيا ات أ لى ترددا ً يحتاج ولى حدة تيا
أةوى.
يءب اتخاذ جميع االحتياطات لمذع وصول أ حيوان ال رال وا يا ً ولى حلة المال الساخا.
هذاك ةالت اوتوساتيكية ير سمودة بءهار ضـد انقطاا التيا الكهربا ي فقاد الو ي والذبح .وفي حال
الحالة يءب تعييا شخص للتركد سا أن كل طير لم يخضع لعملية فقدان الو ي وةطع الرأو أوتوساتيكيا ً
سا أجـل وتمـام مليـة الصــــعا فو ا ً أو الـذبح بطريقـة حيمـة والتـركـد سا الذفوق ةبـل الت طيس في حلـة
المياه للسلا.
يءـب التـركـد سا ـدم وجود الطيو الصــــ يرة في نفس خط ذبح الطيو الكبيرة وأن يتم وفقـادهـا الو ي
لى ـح دة وذلـك في اــــبيـل التقليـل ولى الحـد ا دنى سا ـدد الطيو التي تصـــــل ولى ةـاطعـة العذا
االوتوساتيكية ير فاةدة الو ي .ويءب تعديل الصـا ا في المال ليتذااـب سع حءم الطيو ليتم ت طيس
جميع الطيو حتى الص يرة سذها في المال حتى ةا دة الءذاحيا.
يءب وصــل ا جهمة المســتخدسة بعداد واــءل هم التفاصــيل الكهربا ية المعتمدة في ملية الصــعا
الكهربا ي.
في حال ااتخدام تيا بتردد  50هرتم تكون حدة التيا المرسة للصعا كالتالي
النوع الحيواني
فروج
دجاج بيض مللتقا د
الديك الروسي
بط وأور

التيا و  milliamperesللطير الواحد
120
120
150
130

في حال ااتخدام تيا ات صا قة أشد تكون ةيمها كالتالي

التردد مهرتم
أةل سا 200 Hz

القيمة الد نيا للتيا مبالملي أسبير لكل طير
ديك وسي
دجاج
250 mA
100 mA

سا  200حتى Hz 400
سا  400حتى Hz 1500

150 mA
200 mA

400 mA
400 mA

 - 4الصعا بال ار متحت الد و
أ-

وفقاد و ي الخذارير بااتذشاق ار الكربون
يءب أن يكون تركيم ار الكربون المســتخدم فقاد الو ي بذســبة  % 90سا الحءم ا جمالي وال
يءـب أن يهبط ولى  % 80في سطلا ا حوال .وبعـد ودخـال الحيوانـات ولى رفـة وفقـاد الو ي يءـب
توجيههـا ولى الذقطـة حيـث التركيم ا لى لل ـار ووبقـا هـا فيهـا حتى الذفوق أو الـدخول في حـالـة
المو ي المســتمر حتى الموت ذبحاً .ويمكا في أفضــل الظروف تعريض الخذارير لل ار بالتركيم
المذكو أ مه لمدة  3دةا ا .كما يءب توجيه الضربة القاضية للخذمير في أةرخ وةت بعد خروجه
سا رفة ال ار.
يءب في سطلا ا حوال أن يؤد تركيم ال ار ولى التخفيف سا ا جهاد ةبل فقدان الو ي.
يءب تصـــميم رفة ار الكربون والخط الذاةل الحيوانات وطرق الصـــذع والصـــيانة بشـــكل يمذع
التسبب برية جروح أو وجهاد ير ضرو للحيوانات .ويءب أن تتسع رفة ال ار لعدد الحيوانات
الداخلة وليها دون اكتظاظ.
يءب ترسيا ا نا ة المذااــبة للحمام الذاةل  Conveyorو رفة ال ار سما يســمح للحيوانات بريية
سا حولها و يية بعضها البعض ةد ا سكان.
يءب ويءاد وايلة لمراةبة مل رفة ار الكربون سع وسكانية الوصول ولى الحيوانات في الحاالت
الطا ة.
يءب تمويد رفة ال ار بلوحة دادات للقياو والعرث المســتمر لذســبة تركيم ار الكربون ذد
نقطـة وفقـاد الو ي ولمـدة التعرث لل ـار .وسا الضــــرو وجود جهـار ةو لإلنـذا المر ي
والمسموا يشير ولى أ هبوط في تركيم ار الكربون تحت الحد المطلوخ.

خ-

خليط ارات خاسلة فقاد الخذارير و يها
ون ااــــتذشــــاق كميـات سركمة جـدا ً سا ـار الكربون هو كريـه جـدا ً ويمكا أن يتســــبـب بـالكرخ
للحيوانات .لذلك يءر حاليا ً د ااة ااتخدام سميا ير سذفر سا ال ارات.
يحو سميا كهذا ادة ال ارات التالية
•

أكســــءيا بذســــبة أةصــــاها  % 2حءما ً لحءم سع ار ا
ارات خاسلة أخرى ،أو

ون  Argonأو الذيتروجيا أو

•

ار الكربون بذسـبة أةصـاها  % 30حءما ً و ار ا كسـءيا بذسـبة أةصـاها  % 2حءما ً ضـما
ون أو الذيتروجيا أو ارات خاسلة أخرى.
المما ا المحتوية لى ار الكربون وا

يءب أن تسـتذشـا الخذارير سميا ال ارات لمدة كافية لضـمان دم ودة أ خذمير لو يه ةبل سوته
بوااطة الذبح أو توةف القلب.
ار صعا الدواجا

ج-

ون الهدف ا اـااـي سا وفقاد الو ي بوااـطة ال ار هو تءذيب الدواجا اآلالم المرتبطة بتقييد الدجاج في
حـالـة الو ي الكـاسـل ذـد وضــــعهـا في جهـار وفقـاد الو ي وةتلهـا في حمـام المـال .لـذلـك يءـب أن يقتصــــر
ااـتخدام وفقاد الو ي بال ار لى الطيو المحصـو ة في الصـذاديا أو الحمام الذاةل .كما يءب أال يكون
المميا ال ار سذفرا ً للدواجا.
يمكا وفقـاد الـدواجا لو يهـا وهي في حـاويـات الذقـل أو في الخط الذـاةـل بـااــــتخـدام تركيم ستمايـد تـد يءيا ً
ل ار الكربون حتى فقدان الو ي بالشكل الصحيح .وال يءب أن يسترد أ حيوان و يه ذد الذبح.
ون ااـتخدام ال ار فقاد الو ي للدواجا ضـما حاويات الذقل يسـمح بعدم ا سسـاك بالدواجا الحية داخل
المســـلأل ويل ي جميع المشـــكمت المرتبطة بإفقاد الو ي للدواجا بالصـــدسة الكهربا ية ضـــما الحمام
الما ي.
يتم توجيه الطيو الحية نحو رف ال ار وسا ضما صذاديا الذقل أو الخط الذاةل الممود با حمسة.
ون طرق خم ط ال ـارات المفصــــلـة أدنـاه والمســــتخـدسـة للـدواجا والـديـك الروسي هي سـد وسـة بـالوثا ا
لكذهـا ال تطبا بـالضــــرو ة لى بـاةي الطيو ا ليفـة .ويءـب في جميع ا حوال أن تبرسا الطرق
المسـتخدسة لكي يتم وفقاد و ي جميع الحيوانات بالطريقة الصـحيحة دون ةالم ير ضـرو ية .ويوصـى
بإتمام ملية وفقاد الو ي بال ار بعذاية واالنباه لجسو التالية
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تسهيل دخول صذاديا الدواجا بااتمرا ولى جهار وفقاد الو ي؛
تمفي اكتظاظ الطيو ضما الصذاديا أو لى الحمام الذاةل؛
سراةبة التركيمات ال ارية المطلوبة والحفاظ لى ااتمرا يتها طوال ملية وفقاد الو ي؛
وضـع أدوات تحذيرية بإشـا ات صـوتية أو صـو سر ية في حال دم تذااـب ةيمة تركيم ال ارات
سع طبيعة الفصيلة الحيوانية المستخدسة لها؛
سعايرة لضبط أجهمة تركيم ال ارات ووسساك السءمت المرسة لمراجعتها؛
التركد سا أن فترة التعرث الاتذشاق ال ار كافية لعدم ودة الحيوانات ولى و يها؛
التفتيل ا مسات ااترداد الو ي وتصو طرق سعالءة ا سر؛
التـركـد سا القطع التـام لجو دة الـدسويـة للطير ذـد الـذبح وحـدوة الموت للـدواجا وهي فـاةـدة
الو ي؛
التركد سا سوت جميع الدواجا ةبل ت طيسا في حلة ال لي؛
التخطيط جرالات التدخل وسعالءة تعطل العملية؛

يتضما ااتخدام الخم ط ال ارية فقاد الطيو و يها العمليات التالية
•
•
•
•
•

تعريض الطيو الاــتذشــاق ار الكربون بذســبة  % 40واالكســءيا بذســبة  % 30ونيتروجيا
%30خمل سـدة ال تقـل ا الـدةيقتيا يتبعهـا تعريض الطيو لـــــــ ـ  % 80سا ـار الكربون في
الهوال لمدة ال تقل ا دةيقة واحدة؛ أو
ون أو الذيتروجيا أو
سميا يتضــــما ـار ا
تعريض الطيو خمل دةيقتيا لى ا ةـل
ارات خاسلة أخرى سع الهوال و ار الكربون شــــرط أال تميد نســــبة ار الكربون ا % 30
حءما ً وأال تميد نسبة االكسءيا المتبقي لى  % 2حءماً؛ أو
ون أو الذيتروجيا أو ـارات خـاسلـة
تعريض الطيو خمل سـدة دةيقتيا لى ا ةـل ل ـار ا
أخرى أو أ سميا لهـذه الـ ارات سع الهوال العـاد و ـار االكســــءيا المتبقي فيـه بذســــبـة % 2
حءماً؛ أو
تعريض الطيو خمل سدة دةيقتيا لى ا ةل ل ار الكربون بذسبة أدناها  % 55في الهوال ،أو
تعريض الطيو خمل دةيقـة واحـدة لى ا ةـل ل ـار الكربون بذســــبـة  %30في الهوال ثم دةيقـة
واحدة لى ا ةل ل ار الكربون بذسبة  % 60في الهوال.
شروط االاتخدام الفعال لل ارات

• يءـب تحويل ال ارات المضــــ وطة ولى بخا ةبل وطمةها في رفة ال ار والمحافظة لى د جة
حرا تهـا الطبيعيـة لمذع حـدوة الصــــدسـة الحرا يـة؛ وال يءـب في جميع ا حوال وطمق ال ـارات
الصلبة وهي بد جة التءمد؛
• يءب ترطيب الخم ط ال ارية؛
• يءب سراةبة تركيم ال ارات و رضـــها لى الشـــاشـــة بااـــتمرا في جو الطيو داخل ال رفة
والتركد سا انقطاا ا كسءيا.
يءب دم الســماح سطلقا ً للطيو المســتذشــقة لل ار برن تعود لو يها ،ويمكا وطالة سدة االاــتذشــاق لل ار
وفقا ً للضرو ة.
 -5الذبح
.

تقضي سبادئ الرفا بذبح الحيوانات ودون وبطال ذد وفقادها الو ي بإحدى الطرق ذات المفعول المؤةت .وون
أطول فترة تفصـل بيا ملية وفقاد الو ي وأخرى تتوةف لى طريا وفقاد الو ي والفصـيلة الحيوانية وطريقة
الذبح مةطع الرةبة أو طعا الصـد  .ويتوجب لى القا م بالعملية في المسـلأل تحديد دد ضـربات وفقاد الو ي
للتـركـد سا ـدم ودة و حيوان ولى و يـه ذـد الـذبح .و لى كـل حـال يءـب االلتمام بمرو الفترات الســــابقـة
للذبح بالمدة القصوى كما هو سبيا في الءدول أدناه
طريقة إفقاد الوعي
الصعقة الكهربا ية وسسدو الصدسة
ار الكربون

المدة القصوى بعد إفقاد الوعي لبدء عملية الذبح
 20ثانية
 60ثانية بعد الخروج سا رفة ال ار

يءب ذبح جميع الحيوانات ا طريا ةطع شــــراييا ا وداج  Carotid arteriesا ثذيا أو ا و ية الدسوية
التي تذطلا سذها الشـريانيا مشـا الصـد سثمً  .وفي حال توةف القلب بسـبب فقدان الحيوان لو يه يصـبح سا
ير الضرو ةطع جميع ا و ية الدسوية هذه وذلك سا أجل الرفا الحيوان.
يءب أن يتمكا العاسلون سا سراةبة الحيوانات وتفتيشــها طوال فترة خروج الدم سا العروق والوصــول وليها؛
كما يتوجب و ادة ملية وفقاد الو ي سءددا ً لكل حيوان تبدو ليه مسات ااتعادة الو ي.
بعـد ةطع ا و يـة الـدسويـة يءـب انتظـا سرو  30ثـانيـة لى ا ةـل ةبـل ت طيس الـذبيحـة في المـال الســــاخا أو
اجرال أية ملية أخرى سهما كان ا سر حتى اختفال جميع االنعكااات العصبية.

الفصل 7.5.8
سراجعة لءميع طرق الصعا للحيوانات وسشكمت الرفا بالحيوان المرتبطة بها

الطريقة

الوسائل
المستخدمة

سيكانيكية
وطمق
صاصة

سسدو بذصل
ثاةب

أخــطــاء تــتــعــلــق مـــتـــطـــلـــبـــات الــفصــــــائــل تعليقات
بالرفق بالحيوان أســاســية لراحة المعنية
الحيوان
ا بـــــقـــــا ،
الـــعـــءـــول،
طـــلـــقـــات فـــي الــءــواســيــس،
تصويب ير
تــرسـيــا اـــــمســة
دةيا وةذا ف ير الــرأو فــقــط ،الــــ ـــــمالن،
العاسليا
الــــخــــيــــول،
ةذا ف سذاابة
سذاابة
الـــخـــذـــاريـــر
مذكو ووناة
دم دةة التصويب حســا ااــتخدام أبقـا  ،ءول ،ال تتذــااـــــب هــذه
ا جـــــــهـــــــمة جـــواســـيـــس ،الطريقة سع أصــول
والسر ة

المطلوبة وةطر
الذصل الثاةب

وصيانتها ،حسا أ ذـام ،سـا م،
تثبيــت الحيوان ،ــــــــــمالن،
خــــــيــــــول،
ودةة ا دال
خـــذـــاريـــر،
جمــال ،طيو
اكضة

سسدو صادم

حسا ااتخدام
دم دةة التصويب
ا جهمة
وار ة القذيفة -
وصيانتها،
نسبة وخفاق أ لى
حسا تثبيت
سا المسدو
الحيوان ،ودةة
الثاةب
ا دال

أبقا  ،ءول،
أ ذام ،سا م،
مالن،
خذارير،
جمال ،طيو
اكضة

صدسة يدوية

تصويب ايل،
ضربة ضعيفة،
حءم اآللة ير
سذااب

كفالة العاسليا،
التثبت والدةة،
ال يذصح بهذه
الطريقة في
جميع الحاالت

الثدييات الفتية
والص يرة
والذعام
والدواجا

صعقات كهربا ية
رضية ةبل
ملية وفقاد
الو ي ،توجيه
التيا ولى جسم
الحيوان الوا ي،
تيا ير سذااب
بالذسبة للشدة
والتوتر

حسا مل
ا جهمة
المستخدسة
وصيانتها،
تثبيت جيد
للحيوان والدةة
في التذفيذ.
وضعية
اللواحب

أبقا  ،ءول،
أ ذام ،سا م،
خذارير،
طيو
اكضة،
ودواجا

يتم وفقاد الو ي
لى سرحلتيا
 -1لى الرأو
صعقة كهربا ية ثم الرأو-
الصد
 -2الرأو ثم
الصد

أخـذ العيذـات لفحص
جـذـون الـبـقـر ـذــد
الشك بوجوده .يءب
تــوفــيــر سســــــدو
وضــافي لماــتخدام
فــي حــال فشــــــل
التصويب ا ول
ال تذفع هذه الطريقة
للثيران الص يرة
والحيوانات ذات
الءمءمة السميكة.
ال تطبا هذه
الطريقة لى
ا بقا وا ذام وال
في حال انعدام أية
طريقة أخرى.
تفضل ليها
ا جهمة
الميكانيكية .ذد
توجيه الضربة
يدويا ً فقاد الو ي
يءب أن تكون
الضربة وحيدة
و ذيفة وسوجهة
ولى ظام الءمءمة
في الواط
ال يءب في
المرحلة ا ولى
ااتخدام أجهمة
تعطي تيا ا ً لعدة
سرات بمسا ةصير
مأةل سا ثانية
واحدة لى الرأو
فقط أو وفقا ً لطريقة
الرأو – الرجل .

صعقة كهربا ية
واحدة
 -1الرأو فقط
 -2الرأو -
الءسم
 -3الرأو-
الرجل

س طس سال

 -1سميا ار
الكربونوهوالوا
كسءيا
 -2سميا ار
الكريونو ار
خاسل
طريقة ال ار

ارات خاسلة

صعقات كهربا ية
رضية ةبل وفقاد
الو ي ،شدة التيا
أو توتر ير
سذااب ،وضعية
اللواحب ايئة،
ااتعادة الحيوان
لو يه.
اول التثبت،
صدسات كهربا ية
رضية ةبل وفقاد
الو ي ،تيا ير
سذااب سا حيث
الشدة أو التوتر،
ودة الو ي

حسا مل
ا جهمة
وصيانتها،
تثبيت جيد
للحيوان ودةة
في العمل

أبقا  ،ءول،
أ ذام ،سا م،
خذارير،
طيو
اكضة،
ودواجا

حسا اير
ا جهمة
وصيانتها،

الدواجا فقط

تركيم سذااب
تسبب بردات فعل لل ار وسدة
ذيفة للحيوان ذد االاتذشاق،
تصميم ا جهمة
ااتخدام تركيم
و ملها
الي ل ار
الكربون ،صعوبة وصيانتها،
ضبط كثافة
التذفس ،تعرث
الحيوانات في
ير كافإ لل ار
رفة ال ار
تركيم سذااب
لل ار وسدة
االاتذشاق،
تصميم ا جهمة
و ملها
ودة الو ي
وصيانتها،
ضبط كثافة
الحيوانات في
رفة ال ار

الخذارير
والدواجا

الخذارير
والدواجا

المادة 7.5.9
سراجعة لطرق الذبح المقبولة وةضايا الرفا بالحيوان المرتبطة بالذبح.
طرق الذبح وسشكمت الرفا بالحيوان المرتبطة بها
طرق الذبح

الطريقة
الخاصة
ةطع ا و ية
الدسوية في
االرةبة سا
ا سام

ذبح الرةبة
سا ا سام دون
وفقاد الو ي
ةطع ا و ية
الدسوية في
االرةبة سا
ا سام

أهم ستطلبات
سشكمت الرفا
الذبح سا أجل
بالحيوان
الرفا بالحيوان
أبقا وجاسوو
الفشل في ةطع كفالة العاسل
وخيل وجمال
الكبيرة .شفرة
شراييا
وأ ذام وسا م
ا وداج ،انسداد الذبح ةاطعة
ودواجا وطيو
جداً ،اكيا
الشراييا
طويلة جدا ً
اكضة
المقطو ة وألم
ةبل وبعد الذبح لتظل الشفرة
ظاهرة خا ج
سقطع الرةبة
طوال ملية
الذبح ،دم
ااتخدام أو
الشفرة لقطع
الرةبة ،يءب
أال يطبا
الءرح لى
السكيا خمل
الذبح
أبقا وجاسوو
شفرة الذبح
الفشل في ةطع
ً
وخيل وجمال
ةاطعة جدا،
شراييا
وأ ذام وسا م
ا وداج ،انسداد اكيا طويلة
جدا ً لتظل
الشراييا
المقطو ة وألم الشفرة ظاهرة
ةبل وبعد الذبح خا ج سقطع
الرةبة طوال
ملية الذبح،
دم ااتخدام
أو الشفرة
لقطع الرةبة،
يءب أال يطبا
الءرح لى
الفصا ل
الحيوانية

سمحظات

ال ااتئذاف
للعمل وال بعد
ااتذـماف الدم
كليا ً مأ بعد
سرو  30ثانية
لى ا ةل
).للثدييات
ال يءب ورالة
تخثرات الدم
الحاصلة
بعد
سباشرة
االاتذـماف
لمذع المميد سا
ألم الحيوان

السكيا خمل
الذبح
دم فعالية
ملية وفقاد
الو ي؛
الفشل في ةطع
شراييا
طعا في الرةبة
ا وداج،
ثم ذبحها سا
انسداد
ا سام
الشراييا
المقطو ة،
الذبح المترخر
بعد ااتعادة
الو ي
دم فعالية
ملية وفقاد
الو ي؛
الفشل في ةطع
شراييا
ا وداج،
طعا الرةبة
انسداد
فقط
الشراييا
المقطو ة،
الذبح المترخر
بعد ااتعادة
الو ي
دم فعالية
ملية وفقاد
طعا بالسكيا
الو ي؛ طعذة
في القفص
اكيا ير
الصد سع
كافية ،طول
ةطع الشراييا
السكيا ير
الكبيرة ،أو
سذااب،
طعا القلب
الذبح المترخر
ذات بسكيا
بعد ااتعادة
أنبوخ سءوف
الو ي
دم فعالية
شا جلد الرةبة
ملية وفقاد
ثم ةطع ا و ية
الو ي؛ طعذة
الدسوية للرةبة
اكيا ير

ار ة ودةة
سكان الذبح في
الرةبة

ضرو ة
االاراا في
ةطع الرةبة
بدةة

ِجمال ،أ ذام،
سا م ،دواجا
وطيو أ ضية

جمال ،أ ذام،
سا م ،دواجا
وطيو أ ضية

ار ة ودةة أبقا أ ذام سا م
الطعا بالسكيا خذارير

ار ة ودةة

كافية ،طول
السكيا ير
سذااب،
الذبح المترخر
بعد ااتعادة
الو ي
دم فعالية
ملية وفقاد
الو ي؛ طعذة
ذبح سيكانيكي اكيا فاشلة أو
في ير المكان
المذااب،
ااتعادة الو ي
دم فعالية
ملية وفقاد
ذبح العذا باليد
الو ي بسبب
جانبيا ً
الطريقة ير
المذاابة؛
دم فعالية
ملية وفقاد
الو ي بسبب
شا الفم
الطريقة ير
المذاابة؛
ألم بسبب ترخر
فقدان الو ي
ةطع بسكيا
حاد جدا ً
طرق أخرى
دون وفقاد
الو ي
خلع الرةبة
وةطع الرأو

توةف القلب
بسبب صعقة

الذبح بانتماا
ا حشال

ةطع ا و ية
الدسوية

أبقا

حسا تصميم
وصيانة و مل
ا دوات
المستخدسة ،دةة
سكان الذبح،
التدخل اليدو
ذد الحاجة
فقدان الو ي
نها يا ً دون
ااتعادة الو ي

للدواجا فقط

فقدان الو ي
نها يا ً دون
ااتعادة الو ي

يءب فصل
ألم بسبب ترخر
فقدان الو ي ،الرأو بحركة
صعب التطبيا واحدة لفصل
للطيو الكبيرة الذخاا الشوكي

ضرو ة توةف
القلب

للدواجا فقط

سمحظة فقدان
و ي بطيل
ذد الذبح دون
صعقة سسبقة

للدواجا فقط

سمحظة فقدان
و ي بطيل
ذد الذبح دون
صعقة سسبقة

أ ذام وسا م
ودواجا

طريقة خاصة
بذبح الهذدوو
مجهاتكا

للدواجا فقط

يءب فصل
الرأو بحركة
واحدة لفصل
الذخاا
الشوكي؛ تطبا
الطريقة لقتل
دد سحدود سا
الطيو
الص يرة

)طير
السمانىمفر

كهربا ية في
حوث سا ي

الدواجا

ذبح بالسكيا

المادة 7.5.10
الطرق واالجراءات أو عادات الذبح غير المقبولة من أجل الرفق بالحيوان
-1

ون طرق تقييد الحيوان بشل حركته بالعذف بوااطة كسر القوا م أو ةطع أوتا ها أو تدسير الذخاا
الشوكي مبااتخدام اكيا أو خذءر تسبب الصدسة واآلالم المبرحة للحيوان ،وهذه الواا ل
سرفوضة تماسا ً سهما كانت الفصيلة الحيوانية.

-2

ون طريقة وفقاد الو ي كهربا يا ً بصعقة واحدة بيا الرجليا هي ير فعالة وسرفوضة لكل
الفصا ل.

-3

ون طريقة الذبح بقطع جما الذخاا بر اختراق العيا أو أحد ظام الدساغ دون وفقاد الو ي هي
سرفوضة لكل الفصا ل الحيوانية.
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