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 9201 -الصحـي لحيوانات اليابسة  قانونال
 

 7.8الفصل  

 بحاث والتعليمفي األاستخدام الحيوانات 
 

USE OF ANIMALS IN RESEARCH AND EDUCATION 
  

 األرقام من اليسار إلى اليمين( )تقرأ
ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ةـمقدم

 
أو أي   تنةيميةروط شـ الراغبين في وضـ     OIEوتوفير المسـادد  عداـام ظنةمة  النصـ يهدف هذا الفصـل لل  

ــالداو الحيو ــآل  مر ظن القوانين ظن أتل تنةيس ادـ  نةاووهذا يددو لل  ليجاد    والاعليس.انات الحية في اعبحاث  شـ

يلالف ظن بلد آلمر وفقاً  ادامادهادـالداو الحيوانات في لل بلد. غير أن  ظن المعاقد أن لل نةاو ياس    أدمال لرصـد 

قاط أي ظن ف  OIEظنةمة   أظاللةروف الثقافية واالقاصـادية والدينية واالتامادية.   اوصـي الدول اعداـام بعدو اـد

اللاص بالموضــوو والذي يجأ أن يانادــأ تماظاً ظ  النقاط الوارد  في هذا الفصــل دند وضــ  ا طار الانةيمي  

ــاو  الدولة  يالةروف المحلـية لـآل بـلد. وت ب ــمـيةو دل  ظســ ق اعحـآاو الانةيمـية يعود لل  دد  تـهات قانونـية ردــ

ــسولـيات الـعاـاد  لل  ـلل ظن القـ او الـعاو  ــات. لـما أـن  ظن الواـتأ تـحدـيد المســ ــســ المرلزـية أو المن ـقة أو المسدــ

 اض  تداً. واللاص بشآل و

 

همية القصـــو  الدـــالداو الحيوانات الحية في اعبحاث والاعليس والادريأ وأن أهس المباد  اع  OIEظنةمة   دركت

اللاـصة بالرفق بالحيوان تقـاي ب ن هذا االـدالداو للحيوانات يـساهس بـشآل لبير في   OIEهة لـسياـدة ظنةمة  الموت   

تشــدد دل  المباد  الثة ة المعامد  في هذا الموضــوو عرات  لما  وحســن ديا ا نســان والحيوان دل  حد دــوام

ــاـلداو الحيواـنات لال في ـحال   ؛(8.37.الـماد   وهـناك اتـفاف في الرأي بين العلـمام والرأي الـعاو يفـيد أـن  ال يـجأ ادــ

ــاـلدا  ة تاعلق ـبادــ او ـب بـحاث دــــابـق ا يحول دون تآرار القـي ة عظـم اد  أدبـيات المهـن ــرور و ظ  االلازاو بمـب و الاــ

ــالداو الحيوانات ياناول أقل ددد ظمآن ظنها يسدي لل   ؛(و وحيث ال توتد أية طريقة بديلةالحيوانات  وأن يآون ادـ

ـــبأ أـقل ـقدر  ـــآل يســ تحقيق اعـهداف العلمـية أو الاعليمـية المرتو  والمـحدد و وأن تاس اعبـحاث دل  الحيواـنات بشــ

ً ظعانا  الحيوانات    تعابرغالبًا ظا  ذلكوبا ضــافة لل  ظمآن ظن اعلس والاــيق.   لآربو لآن دن اعلس وا  أظراً ظلالفا

 .الحيوانات يلحق بي ضرر دااس ظاةزظة عيجأ ادابارها 
 

ا ظنةـمة  ة أدـمال البح OIEـتذلرـن ة الحيواـنات ب ريـقة رحيـمة وأن نودـي ــرور  ظـعاظـل  ث تاوقف دل  ـظد وباــ

ــسولـية الـا ـلد ظن االحاراو الـااو لـهذه   .االلازاو بمـباد  الرفق ـبالحيوان ودل  تمي  الـعاظلين في أبـحاث الحيوان ظســ

ـــيات ال ـــلة في المـباد   OIEوأن ظنةـمة   .اوصــ ــول الرفق ـبالحيوان لـما هي ظفصــ تلازو ـبالمـقارـبة الـعالمـية عصــ

 .  الناااج المرتو  للحيوانات المرتآز  دلالاوتيهية اعدادية وتسلد دل  أهمية المعايير 

 

ة  OIEتعارف ظنةمـة  ام البي ريين في أدمـال الاجـارب دل  الحيوان. وأن ظعرـف ة دور اعطـب امات الـب همـي آـف

الفريد  ظن نودها لألطبام البي ريين في هذا الموضــوو تجعل وتودهس ضــرورياً في دداد الفرف العلمية والعاظلة 

عمل ضــمن الفريق ل  أهميا  عن هذا المفهوو يقاــي ب ن لل ظن يعمل باواصــل في ظيادين الحيوان. وأن ظفهوو ال

ظ  الحيوان ظسـسول أمةقياً دن ظعاظلة الحيوان برفق. وهذه المسـسولية تسـم  أياـاً باـمان تود  الناااج العلمية 

وان ب فاــل ودــيلة والاعليمية المســاحصــل دليها ظن مةل ادــالداو الحيواناتو وأن  تس احاراو ظباد  الرفق بالحي

 ظمآنة.
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ــجل    OIEتوصــي ظنةمة   ــاك د ــة المعنية  فيدل  الحيوانات   المنفذ   ت االمابارا  ترد في  تفاصــيلبإظس ــس المسد

الدظة فيها. ويجأ  ة وفي  وصـف لمـشروو اعبحاث والفصـاال الحيوانية المـس ـس وبالـشآل المناـدأ لـسجةت المسـد

ــه ة ظن أـتل تســ ـــل ة اتـلاذ القرارات وددس ذلر أهس اعـحداث والـادمةت الـحاصــ اد ـيل دملـي  والرفقـية العلم المـب

الجمهور ألبر قدر ظن الشــفافية دون    د ام  الو ااق دل  المســاو  الوطني ونشــرها  تمبالحيوان. وظن الممآن 

 أو نشر ظعلوظات تعابر درية. ةث الحيوانيوتهديد أظن ودةظة العاظلين في حقل البح

 

 

 7.8.1 الماد 
 

 المص لحات شرح 

 

بشــــآل ة لمن  تســــرب أي ظاد  بيولوتية م ر  الم بق الموضــــوو وا ترامات هو النةاو    :االحتواء البيولوجي

 بما فيها ظواد الاحسس. درضي

 

ال  و: هالعزل البيولوجي ات الجرا يس تمي  ال رف الاي تمن  اناـق ادن طريق الل ـ  لل  الحيواـن ذااـه ا و ولـي تعلـه

 لةدالداو في اعبحاث.غير قابلة 

 

لاقليل أو لهي تمي  االترامات المعمول بها بادـــامرار ظن أتل تقييس الملاطر وظعالجاها    الســــامة البيولوجية:

ــببهاظهور أظراض ظحاملة  ظلاطر ظن    ــانو أو تجعل الحيوانات غير لبعض الجرا يس الاــار    د لحيوان أو ا نس

 بيولوتية.لةدالداو في اعبحاث ال بية ال صالحة

 

ــتخســ  ــالداو تقنية نقل نوية لللية   :حيوان مس ــلة لحيوان  مر ظيي أو حي دن طريق اد ــانس هو الصــور  المس

 .تسدية أو دن طريق تقنيات أمر  للاوالد.

 

ـــية وانفـعالـية لريـهة ظرتبـ ة ـب ذ  حقي كرب: ــام الحيوانهو ـحدوث تجرـبة حســ ظن  .قي أو ظحاـمل يلحق ـب داــ

 اصـــرفالدل في بي  وأنآرب  بالتفادي الســـبأ أو الشـــعور ظحاولة  أن يســـبأ اعلس ردات فعل دفادية أو  المحامل

 .يةلحيوانال بيعي واالتامادي للفصاال ل

 

غير طبيعي.  أو دلوك والاي تةهر لردود فعلي  الاغوطاتودل  الاآيف ظ   غير قادرحالة الحيوان  هو  الايق:  

 ظرضية. ةظزظنة وقد تسدي لل  حال حاد  أو حالة الايق يمآن أن تآون

 

أو بسـبأ قلة دددها أو ديشـها  طاافة ظن الحيوانات ظهدد  باالمافام ظن الوتود    :باالنقراضمهددة    أنواع حيوانية

 .سلةفاراأو تعرضها أن تآون ظهدد  بسبأ تغير اعوضاو البيئية 

 

القفص أو دلف  تجهيزات فيألعاب أو عاعـدر  حيوان في لتوـض     تجهيزات لـضافية: هي أية تحـسين بيةة الحيوان

الاقليل ظن تصــرفات  غير ودــلول  ال بيعي دون ا دــام  للي و  لاشــجيع  دل  لبرازللخ..(   أو ضــم  عبنام تنســ 

 .حفيز وظااف ظدارل الما قلمة ظ  البيئة المحي ة أو ت

 

. ويجأ ضــمن لطار تقييس افيه  ات وتبرير ادــالداو الحيوان أدمال البحث تقييس صــةحية   : أيتقييم أدبيات المهخة

وـض  تعريف ل  وتقييس ظجموو المـاايقات الاي ياعرض لها الحيوانو واحاـساب المآاـدأ المحاملة   المهنةأدبيات 

تدول ظن ادـالداو الحيوان والموازنة بينهما عرات  الموازنة بين الملاطر والمآادـأ في شـرح المصـ لحات(و و

ــة ال أدـمال ــســ و والعـناـية اعبـحاث الحيوانـيةاجرـبة وت بيق ظـبدأ حقوف الحيوان الثةـ ةو وتنةيس طريـقة دـمل ظسدــ
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في   ت  يرللرأي العاو . لما أن ظســـاو  تدريأ العاظلين في المسدـــســـةظثل    ضـــودات لحيوانات وغيرها ظن الموبا

 ظد  االلازاو ب دبيات العمل. دل الحآس 

 

 في الحيوانات الاي يحامل تحقيقها لنايجة لا بيق المشروو المقارح.هو قياس اعرباح واللساار  تحليل الجدوى:

 

الاسـبأ دن  دنده  لل  حد يجأ الاوقف دل  الحيوان  تجربة  أ نام    الوصـولهي لحةة  :في األبحاثالتوقف الرحيم 

أو ليقاف  العذاب أو  /دةج يوقف اعلس و  لإد امأو الحد ظن  أو تل يف  بوادــ ة بعض االترامات  العذاب أو باعلس  

 العمل المسلس أو دحأ الحيوان ظن أدمال الدرادة أو قال الحيوان ب ريقة رحيمة.

 

يولزتية حيوان ُول دَ وُربي لاآون ل  صفات فيزيآون  وفي ظعةس اعحيان  ظعد  لألبحاث.  هو حيوان    حيوان مخبري:

 مرض.ال في حالة ملو ظنوتمثيل غذااي وورا ي أو ظحدد  

 

يحدث دند الحيوان بين فعل  عباــغ   دل  ق عة مشــأ( هو الربط الذي  المشــرو :الحيواني   التصــر   تعديل

مآن تعديل يوالجواب دلي  ألان ليجابياً عظآاف   ب عاو( أو دــــلبياً عصــــدظة لهربااية مفيفة(. وبســــبأ هذا الربط 

 .الاصرف اللاص بالحيوان عزياد  أونقصان في وتير  أو حد  رد  الفعل ظثةً(

في اعنسجة أو ظحاملةو يمآن أن يناج دنها رد  فعل  حالية وانفعالي ظرتبط بإصابةشعور ظزدج  هو  :مــــأل

اللاص بالنوو الحيواني بما في السلوك  تعلس تةفي  واللوف ظن  ظ  تغيريمآن أن يناج دن هذا الشعور و  .للحماية

 االتامادي.   في  دلول

وطريقة ادالداو الحيوان ظ   اعهدافظ  ونشاطات  هو ظشروو ظآاوب بافاصيل   : البحث بروتوكول مشروع

 احاراو أدبيات المهنة. 

 .ليجابية هاظة تجربة ـديئة غير ظرغوب فيها يمر بها الحيوان بـسبأ ظس رات ظسذية أو غياب ظس رات  يه  :معاناة

 ظباد  حسن رداية الحيوان.ظ  تاعارض  المعانا وحالة 

 

 7.8.2لماد  ا
 

 ميادين التطبيق

 

اعحآاو الوارد  في هذا الفصـل وفقاً لقانون اليابـسة عدون النحل( دل  الحيوانات المربا  والمـساحصـل دليها ت بق  

ـــمل ظـيادين الا بيقلاعليس الـعالي. اواعبـحاث الملبرـية( ـما فيـها عبو/أو المـعد  لألبـحاث  الحيواـنات المـعد    لـما تشــ

ــجة   لذ أنهارحيمة   نااج المواد البيولوتية والاي يجأ ادداظها ب ريقة   ــرورية عمذ العينات واللةيا واعنســ ضــ

ــامو وـبالـاالي لاحقيق أـهداف دلمـية ــيـلة  .واعداــ ــام اعـمذ بعين االداـبار الفصــ لـما ياوـتأ دل  اـلدول اعداــ

 دند وض  المعايير الةزظة لها. نموهاالحيوانية وظرحلة 

 

 

 7.8.3لماد  ا
 

 الحيوانات لألبحاث ادالداو المباد  الثة ة في 
 

 عالمي بالاالي:المساو  الة المعامد  دل  يالثة القادد   ظباد تاللص 
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   اـدابدالع  الحيوانيةاللةيا أو اعنـسجة أو اعدـاام    ياس بموتبها اـدالداواالـدابدال: ويعني ال رف الاي     -1

 (و الشاظل بدالالداالحيوانات لاحقيق أهداف دلمية عاال تا لأ ادالداو  اعمر  الاي وال رف نسبي(      
 

 االماـــــزال: ويعني ال رف الاي تـسم  للباحثين الحـصول دل  ظعلوظات ظما لة باـدالداو ددد اقل ظن     -2

 .الحيوانات أو الحصول دل  ظزيد ظن المعلوظات بادالداو نفس العدد ظن الحيوانات.              
 

 

اعذ   أوتهاد  وا لل   مر درتة اعلس   فطرف تمن  أو تقلل أو تلفاداماد   أي  :تحسـين ودـاال البحث   -3

ابدل الحيوانات  الدظة أو ال رف الاي تـس عور االرتياح لد  الحيوانات المـس ين ـش ال ويل اعظدو ظ  تحـس

أقل ظن  ةبدرت  تشـــعرالعليا بحيوانات أمر  ذات تهاز دصـــبي ألثر بداايةو لذلك فالحيوانات اعمير   

ــآن تقاــي بامايار أصــناف   جميلولحد  طرف ت اعلس والاــيق وددو االرتياح أو اعلس المزظن. المس

بنية الجســـس ووظااف . لذلك فإن حيوانات لهذه تشـــعر بقدر أقل لحيوانية ذات تهاز دصـــبي أقل تعقيداً  

ســامر طوال حيا  الحيوان بالناااج المارتبة دل  االمابارات الاي تلاــ  لها. ويجأ أميراً الال يط الم

 لدداظ  الرحيس دند اللزوو.اللجوم لل  باحسين بيئا  ونقل  أو 

 

 7.8.4لماد  ا
 

 لألبحاث الحيوانية ا طار العاو
 

تلازو ب  تمي  المسـدـسات الماواتد  دل  أراـضي . لألبحاث الحيوانية  ياللص دور الـسل ة المـسسولة باداماد نةاو  

اتو أو الارميص  ـس جيل للمسـد آل ظوافقة أو تـس وغالباً ظا يرتبط هذا النةاو باـرور  الحصـول دل  ترميص عبـش

ــروط القانونية يجري تقييمها دل   ــاريعهس( وأن الم ابقة ظ  الشــ بالعمل للباحثين العلميين و/أو الموافقة دل  ظشــ

 المحافةات أو المساو  الوطني.ظساو  ي أو المساو  المحل
 

آيفية ادــــالداو الحيوان في اعبحاث وادابارات تاعلق ببآداب المهنة في   االلازاويااــــمن برناظج الرصــــد تقييس  

ــ ة هيئة واحد  أو دد  فرف دمل. و ــا ي  ظعاظلة الحيوان والرفق ب . ويمآن تحقيق ذلك بواد ــسول  يس دن   ونالمس

ــاهمة في دد  أنةمة للرصــد. أدمال الرفق بالحيو ان ظ  اللجان أو الهيئات الوطنية واالقليمية والمحلية تميعاً المس

لما تســا ي  ظسدــســة ظعينة ليآال لجنة ظحلية عتنامي لل  تمعية للرفق بالحيوان وادــالداو الحيواناتو أو تمعية 

ــسو ــد. عدبيات الاعاظل ظ  الحيوان أو للرفق بالحيوان أو حماية الحيوان( ظســ لية تحديد تزم أو لاظل ظهاو الرصــ

وظن الاــروري أن تآون لجنة أدبيات الاعاظل ظ  الحيوان ماضــعة لســل ة ظســسول أدل  في المسدــســة ظن أتل 

الا لد ظن اظاةل  للســـل ة والموارد والددس المنادـــأ. وظن الاـــروري وتود لجنة أدبيات للمهنة لاقوو بمراتعة 

 .اتها بصور  ظناةمةدياداها واتراماتها وتقييس ظنجز
 

ويجأ الافآير  يجاد طريقة   يمآن اترام تقييس عدبيات اـدالداو الحيوانات بواـد ة لجان وطنية واقليمية وظحلية. 

 يمآن بواد اها تحديد دبل ضمان حياد واداقةلية العاظلين ضمن اللجان الملاصة.

 

نة أدبيات المهنة أن تاـامن بين أدـاااها اللبرام ظن أتل أدمال الرـصد وت بيق القادد  الثة يةو ياوتأ دل  لج

 الاالون:
 

مبير ذات تجربة في البحث العلمي ياللص دوره بالا لد ظن أن المـشاري  قد تس وـضعها وتنفيذها وفقاً  -1

 لمباد  دلمية ظعارف بها.

ات طبـيأ بي ري ظسـهل لألدـمال الملبرـية الحيوانـية وياللص دوره ـباـلدرـتة اعول  ـبإدـ ام الاوتيهـ  -2

 الماعلقة بالعناية بالحيوانات وادالداظها والرفق بهاو

ــال  المجام  الـمدني وليس مبيراً دلمـياً أو ـداظةً في حـقل الرفق  -3 مبير غير دلمي ظوـلل بامثـيل ظصــ

 بالحيوان أو في ادالداو الحيوانات في اعبحاث.
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ظســسولين دن العناية بالحيوان ضــمن اللجنةو يســافاد ظن تجرباهس المهنية والفنية   شــلصــينظن الواتأ ادــالداو  

ودورهس الحيوي في تنفيذ ظباد  الرفق بالحيوان. لما يمآن اشــراك أشــلاص ظعنيين باقييس العمل ظن حيث أدبيات 

فقاً لحاتات الدراـدة مـصام وظو قين ومبرام في ظوـضودات أدبيات المهنة والـسةظة البيولوتية ولالمهنة للبرام  

 .ظعاهد الاعليسوظن المنادأ لشراك ظمثل واحد أو ألثر دن طةب  .الم لوبة

 

 

 العناصر الثة ة الاالية:هي  المشرووظن اعدمال الاي يجأ أن ياامنها 

 

 اعبحاث ظراتعة ظشروو  -1

 

ــروو  ــة واعدمال أو   ي لل  االطةو دلتهدف ظراتعة المش ــباب الموتبة للقياو بالدراد  وتقييس نوديا  واعد

 النشاطات الوارد  في .       

الموافقة دل  الانفيذ. ويجأ أن يحدد المشروو المقارح    تعديةت  قبلظقارحات المشروو وأهس  يجأ ظراتعة  

 المسسول اعول ظ  وصف لألظور الاالية حيث لان ذلك ظنادباً: 

 

اعهداف العلمية والاعليمية: الاقدو المرتو ظن أدمال البحث ظن أتل تحسـين صـحة ا نسـان وديشـ   -أ

 بيولوتيا.أو الحيوانو ولذلك البيئة أو المعلوظات الماوفر  في ظيدان ال

 

روو  -ب  هيل فهس الناحية اعمةقية وشـرحها ضـمن ظـش ظللص ظنةس وظلاصـر عللابسـيط( يعمل دل  تـس

البحث وذلك عن  يـسم  لجمي  اعدـاام أو الهيئات المآلفة ب دمال الرـصدو بما فيهس اعـشلاص الذين 

ارلاهس لاظلة وظنصـفةو وي نةس هذا  يعابرون الموضـوو غريأ دن ن اف اماصـاصـهسو ب ن تآون ظـش

 المللص بشآل يحمي المعلوظات السرية الاي يمآن ايصالها للجمهور دند اللزوو.

ــار  دند  -ج ــئها وا ش ــيلة الحيوانية ودددها وظنش ــرح ظوتبات امايار الفص ــروو اعبحاث الذي يش ظش

 اللزوو ظا  دوف يصار لل  ادالداو الحيوانات ظر  أمر و

 االترامات الاجريبيةو -د 

 يوانات وتثبياها واعمذ بعين االدابار طرف تحسين البيئة المحي ة ظثل تدريأ  طرف تناول الح  - ـه

 الحيوان دل  بعض اعدمال والاصرف المشروطو        

 أي أذ  والماايقات أو وا تهاد  اعدن  الحد  حا ال رف الاي تسم  باةفي أو الاقليل ظن اعلس   -و 

 تـسدي فرض أو دمل فيزيولوتي لالالدير و/أو الاـسآين أو أية وـديلة أمر  تسدي لل  تحـسين حالة         

 االرتياح لالادفئة ووض  الفرشة النادمة أو تقديس العلف ظ  الماافات العلفيةو        

 وماصة بال ريقة الرحيمةو الحيوانولدداو وقف البحث دند حدود اعلس  -ز

ار    -ح ة عااعـمذ بعين االداـب اـدد  الثة ـي الـق ة ـل ــر اعدبـي اصــ ــراروتحلـيل ـحاالت  Three Rs)لعـن     اعضــ

 يجأ ا لثار ظن المناف  والاقليل ظن اعضرار لل  أقص  حد. وهناوالمناف ؛   

 و وأميراً العاظة دد الصحة والسةظةهيمآن أن ت ظميز ظلاطر أية لر  ذ    -ط 

ــآت لـددس الموارد والبنيـة الاحايـة الةزظـة    -ف    المـدربون  العـاظلونوالاجهيزات و البرنـاظج عالمنشـــ

 لانفيذ االترامات الوارد ذلرها في المشروو(. والمسهلون   

ة  د تحـديـ يجـأ    -ل ابـع ة لمـا د الموافـق د العزو دل  تجـدـي دو الحـاصـــــل دـن ة الاـق ــروو وظراتـع   فار  المشــ

 المشروو. 
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ات  دل  ظباد   ظقارحات  تعود المـسسولية الآبر  الماعلقة بصـةحية   رداية ظـشروو البحث ظن حيث انعآاـد

 والاـساب ظعلوظات تديد  ذات أهمية دلمية  الاقدو فيودل  المـشروو   با ـشرافالحيوان لل  اللجنة المآلفة 

وظا لذا لاني تمثل تقدظاً يلص المجام . لما أن  تحديد صةحية المشروو ترتآز دل  تقييس الملاطر الناتجة 

 لل ظشروو يقاي بادالداو الحيوانات الحية. دن
 

طات المنفذ  بعد اقرار ظشـروو البحث ظن الاـروري وضـ  طريقة لرصـد المسـاقبل تاـمن ظ ابقة النشـا

ويمآن تحقيق هذه الل و  باداماد طريقة للرصـــد بعد  .ات ظ  ظا هو وارد في ظشـــروو البحث الحيوان  ل د

ــروو البحث. ويمآن تنفيذ أدمال دل   نيل لموافقة  ــاهدات الناتجة    الماابعةظش ــ ة المش االترامات   دنبواد

البي ري أن فريق أظا المـشاهدات فيمآن لل  ؛ةلحيوانية واالترامات الاجريبيالروتينية الم بقة دل  المسـدـسة ا

ــرـفةلجـنة اليقوو بـها ظن مةل توالـت  أو دن طريق أدـمال الافايا الاي تقوو بـها  أو  ولذا ـلاـني ظحلـية المشــ

ــايا الرفق بالحيوان ــسول دن االلازاو بقا ــمي   والمس ــمان الجود  أو ظمثل رد ــسول دن ظ ابقة ض أو المس

 للدولة المعنية.

 

 المنشآت تفايا  -2
 

 يجأ تفايا المنشآت دورياً أي ظر  واحد  دل  اعقل في السنة. ويجأ أن ياناول الافايا اعظور الاالية: 

  ؛الحيوانات وظلفات ظاابعاها ظ  ب اقات تعريف اعقفاص وطرف أمر  لارقيس الحيوانات  -أ

 ؛طريقة تشغيل المسدسة الحيوانية -ب 

 ؛صيانة ونةافة ودةظة المنشآت  -ج

 ؛أنواو وأحوال الم و  ضمن اعقفاص وغيرها ظن الاجهيزات  -د 

 ؛و اللارتي لألقفاص وظنشآت الم و الج -هـ

 ؛غرف العمل ظثل غرف الجراحة والاشري  وظلابرات الاجارب دل  الحيوانات  -و

 ؛ةالغسيل وظلازن ال عاو وغرف تلزين الفرشة والصيدل تجهيزات بما فيها  دناصر الددس -ز

  .المشآةت الصحية والسةظة أ نام العمل -ح

 

 .الافايا الواتأ اتراؤهونودية  ظواديد ظن المنادأ ت بيق ظباد  لدار  الملاطر لمعرفة 
 

 المهنة أدبيات تقييس  -3

اعحآاو الانةيمية ادـايفام شـروط  وظماردـات المسدـسـة حيال    ات المهنة دـيادـ   دبيات دناصـر تقييس أ آستع 

ــوويوتوت ــاو  تعليس اعبـحاث   ـهاتـها في ظوضــ . ويـجأ اعـمذ بعين االداـبار طريـقة دـمل اللجـنة المحلـية وظســ

وتدريأ ولفامات العاظلين في المسدـسـةو والعناية البي رية بالحيوانات وظروف دـير اعدمال في المسدـسـة 

المعد  لل وار  وظصـــادر الاموين والاللص ظن الحيوانات واعظور الصـــحية والســـةظة   الحيوانية والل ط

ا يـجأ  ام العـمل. لـم ــروري أن  ظراتـعةا ـن اناـةاوو وظن الاــ ــر  ةظجمودـ  يرد ذلربرـناظج العـمل ـب العـناصــ

الـارورية  الـارورية للعمل في اعحآاو الانةيمية المعمول بها حالياً لياـسن  للـسل ة المعنية اتلاذ االترامات 

 حآاو المذلور .ألاالظاثال للامان 
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 7.8.5لماد  ا

 

 ضمان المساو  الادريبي والآفامات 
 

برناظج أدمال العناية بالحيوان وطرف ادــالداظ  الا لد ظن ظســاو  مبر  الظن اعظور الاــرورية الداملة ضــمن  

القاامين بلدظة الحيوانات ولفاماتهس الاي تسهلهس للعناية بالفصــاال الحيوانية المســالدظة وتنفيذ االترامات الةزظة 

ــمي المرلز  أدبيات واعمذ بعين االدابار   ــاو  الرد ــأ وضــ  نةاو عدل  المس ي واالقليمي أو العمل. وظن المناد

تناهي بالحـصول دل   فار  رقابةظـساو  المسـدـسة نفـسها( يـامن ظـساو  لفام  العاظلينو دل  أن ياـامن النةاو  

ــامرين والةزظين لا وير  ــافاد  ظن الاعليس والادريأ المســ و يقة اداراف بالآفامات. وياوتأ دل  العاظلين االدــ

. ونةراً عهمية الواتبات المارتبة دل  لبار المـسسولين في المسـدـسة الآفامات المهنية لللبرام والمـساددين الفنيين

ضــمن لطار برناظج العناية بالحيوانات وادــالداظها فياوتأ امبار هسالم المســسولين بآل ظشــآلة تاعلق بآفامات 

 العاظلين في المسدسة.
 

 الباحثون -1
 

ظســسولون أمةقياً وقانونياً دن لل ظا يســيم لل  حالة العاظلون في ظيدان اعبحاث والاجارب دل  الحيوانات  

الحيوانات المـسسولين دنها. وظ  اعمذ بعين االدابار الوـض  اللاص لعمليات الاجارب دل  الحيوانات فيجأ 

ــية قبل بدم  ــا يعوا للمال ظناهجهس الدرادـ ــص للباحثين بما فيهس الماواتدين ظسقااً( ليسـ ت ظين تدريأ ظالصـ

ن أن يشــمل تدريبهس المالصــص ظوضــودات ظنها ا طار الانةيمي للبلد المعني و/أو المحلي اعبحاث. ويمآ

ات. وال بيأ البي ري المالصـص في العمل الملبري تولل للي  في ظعةس اعحيان  ـس ات المسـد ياـد بما فيها ـد

ــأ الـا ـلد ظن الآـفام  العلمـية للبـ  احثين مةل القـياو ظهـمة الـادرـيأ في ـهذا المـيدان وظـيادين أمر . وظن المـنادــ

 .ب دمال البحث عالجراحة والالدير وأمذ العينات ولدار  هذه اعدمال ظثةً(

 

 اعطبام البي ريون -2

ــروري أن يعلس اعطـبام البي ريون الـقاامون ـب دـمال الاـجارب دل  الحيوان ليف يـعالجون ويفهمون  ظن الاــ

لدرتة اعول . لما يجأ أن يبرهنوا دن فهس تيد مـصااص الفـصاال الحيوانية المـسالدظة وـدلولها ال بيعي با

ــلولية   الفعل دل  الماــايقات وقدر  الحيوان دل  الاآيف  ت وارداللاصــرف ال بيعي للحيوان والحاتات الس

ة  اث الوطنـي انوني البي ري وظشـــــاري  اعبـح ا المجلس الـق ث. ولن المشـــــاري  الاي يوافق دليـه وطرف البـح

 أن تالذ نموذتاً للادريأ البي ري.وا قليمية في حال وتودها يجأ 

 

 القاامين دل  العناية بالحيوانات   -3
 

  القياو بمسـسولياتهس المهنية. لما يجأ أن   لعاظلينيجأ أن تالق  هذه الفئة ظن العاظلين تعليماً وتدريباً يسـهةن ل      

 يبرهنوا دن لفام  في تنفيذ ظهاظهس.      
 

 ال ةب   -4
 

ــاـلداو الحيواـنات يـجأ أن يالق  ال ة ـــ ة طرف ال تحـااج لل  ادــ ب تعليـماً للمـباد  العلمـية واعمةقـية بوادــ

ويمآن تحقيق ذلك شـــري ة أن تآون هذه ال رف ليســـي قادر  فقط  .عأشـــرطة فيديو ونماذج ظعلوظاتية للخ..(

هداف دل  امازال ادمال ادــــالداو الحيوانات أو االدــــاعاضــــة دنها ب رف أمر و بل أن تحقق أياــــاً اع

ا الحيواـنات  اولون فيـه ة ياـن د تلقيهس اـلدروس أو ظشــــارلاهس عدـمال بحثـي ة المرتو . وأن ال ةبو دـن الاعليمـي

ــاـتذتهس حا  تةهر ـلديهس الآـفامات الم لوـبة لانفـيذ االترامات الاي  ــراف أدــ الحـيةو يـجأ أن يعملوا تـحي لشــ

 تعلموها.
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 اعشلاص اآلمرين المعنيين بالمراقبةأداام لجنة المراقبة المحلية أو   -5
 

ــالداو الحيوان في اعبحاث  ــامرين في ظيدان اد ــلاص ظن الاعليس والادريأ المس ــافيد هسالم اعش يجأ أن يس

والاعليس. ويجأ أن يدمل الحيوان في اعبحاث والاعليس. ويجأ أن يدمل في برناظجهس الاعليمي شـرح للقاـايا 

 مرتب ة بالموضوو والشروط الانةيمية وظسسولية المسدسة.المهنة ال ب مةقيات الماعلقة 

 

يجأ أن يالق  الباحثون تعليماً ظهنياً ياعلق بصـحة وـدةظة العاظلين وظا ياصـل ظنها بالملاطر المرتب ة بانفيذ 

ــابهس   . ويمآن أن يشـــمل هذا م لوبةلآفامات الاالاجارب دل  الحيوان ضـــمن لطار ادـــاآمال تدريبهس والاسـ

ناااج ظغلوطة ظ  ظهور لصــــابات   لاع ي  ظعالجة أظراض ظناقلة ظن حيوانات الاجارب لل  ا نســــان  لاعليسا

ــرـية  ـباعظراض الـمذلور . ويـجأ أن يعلس الـعاظلون أن هـناك نودين ظن اعمـ ار: أولـها المرتبط ـبالعـمل بشــ

ما لان ظن الاـروري ضـمن المنـشآت الاي ت وي الحيواناتو و انيها اعم ار المرتب ة ب دمال الاجارب. ورب

ــاال الحيوانية وطرف العمل و ــة بالعاظلين لتوفير ظعلوظات ظحدد  تاعلق ببعض الفصـ ترامات الحماية اللاصـ

ــاـلدـظة في  ــاً اعدوات والمواد المســ ــين لمـلاطر اعظراض الحيوانـية. وظن المـلاطر المميز  أياــ المعرضــ

 ناصر البيولوتية وظصادر االشعادات الاار .اعبحاث لالمواد الآيماوية ذات السمية غير المعروفة والع

 

 

 7.8.6لماد  ا

 

 بالحيوانات  البي رية ت ظين العناية
 

ا نام وبعد وقبل وظراقباها وحـسن رداياها  بين المـسسوليات المارتبة دل  ال بيأ البي ري حماية ـصحة الحيوانات  

الاوصــيات وشــرح المباد  المرتآز  دل  المماردــات المعروفة. وياوتأ   لد امالقياو بالاجارب دليهاو ولذلك 

دل  ال بيأ البي ري أن يآون ظانبهاً للحالة الجـسدية للحيوان وـدلول . لما يعود لل بيأ البي ري اتلاذ القرارات 

أ أميراً أن يآون ال بيأ البي ري دــهل الوصــول للي  وأن يآون . ويج الحيوان وتحمل ظســسولياتبرفاه   الماعلقة

ــامرار.للحيوانات  قادراً دل  توفير العناية   ــاال يآون   بادــ ــاثنااية حيث ياعلق اعظر بفصــ يمآن في الحاالت االدــ

 ر.ال بيأ البي ري غير ظعااد دليها طلأ النص  ظن أمصااي غير بي ري لدي  اللبرات الةزظة للقياو بهذا الدو
 

 السريريةال بية المسسوليات  -1
 

هناك براظج ماصـة بال أ الوقااي لالاحصـين والعةتات ضـد ال فيليات الداملية واللارتية وغيرها ظن 

ــات المعاـمد  في الـ أ البي ري يـجأ أن لـما  .اترامات الوـقااـيةو وهي أظور يـجأ تنفـيذـها وفـقاً للمـماردــ

الحيوانية وظنشـ  الحيوانات. وتعود ظسـسولية رصـد اعوبئة بالدرتة اعول  لل    ةتآون ظانادـبة ظ  الفصـيل

ــليص وتود وال بـيأ البي ري اـلذي ياوـتأ دلـي  القـياو بافايا روتيني لحيواـنات المجموـدة الواـحد   تشــ

ال فيليات والبآايريا والفيرودـات المسـببة لألظراض بشـآليها السـريري وتحي السـريري. ويجأ أن ياما  

ـــبة بـما فيـها تنفـيذ  العةـتات ولدـ ام ل بـيأ البي ري ـبالـقدر  دل  ا االترامات الوـقااـية الاي يعابرـها ظـنادــ

الموارد الةزظة بعد تشـليص ظرض ظعي ن أو  تاوافر لدي . لما يجأ أن دند الاـرور دملية القال الرحيس  

انادأ االاشاور ظ  الباحث ل  دل  ال بيأ البي ري قدر المسا او  أميراً   ياوتأ وترح يصاب ب  الحيوان.  

ــفها ال بيأ   أ الاجارب. ويجاالترامات المل ط لها ظ  اعهداف المرتو  ظن  أن تع   اعدوية الاي يصـ

 البي ري وفقاً لألحآاو الانةيمية المردية ا ترام.
 

 الجثث وفحص تشري   -2
 

 ادـ امو غير ظناةر  حيوانيياوـتأ دل  ال بـيأ البي ريو في ـحال ظهور أـحد اعظراض أو ـحدوث نفوف  

ري .   تنفيذهابالل وات الواتأ  الراي لفحوصـات لط  يل الابرناظج   وضـ  يمآن النةر فيوفقاً لناااج الاـش

 النفوف.ظا بعد 
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 السجةت ال بية البي رية -3
 

البي رية لعناية  لتعابر الـسجةت ال بية البي رية بما فيها ناااج الاـشري  دناـصر هاظة ظن أتل وـض  برناظج  

ن ادــالداو ال رف النةاظية والفع الة في تقييس صــحة لو  ؛ت المســالدظة في اعبحاث والاعليسالةزظة للحيوانا

ليصـاً ألثر دقة وأن ياـمن   م  لل بيأ البي ري ب ن يع ي تـش د ام الحيوانات أفاـل دناية لالحيوانات تـس

 طبية ظمآنة.
 

 ة لإلنسان واعظراض ذات ا بةغ ا لزاظيوصايا ماصة بملاطر اعظراض الحيوانية المناقل -4
 

 

ــاال الحيوانية في اعبحاث يمثل م راً هاظاً  ــالداو بعض الفص اناقال اعظراض الحيوانية لل  الحامال  لن اد

ظصــادر هنا يجأ ادــاشــار  ال بيأ البي ري بشــ ن   .ا نســان عأظراض ماصــة باعوليات الةبشــرية ظثةً(

ــاـلداظهـ  واالترامات الواـتأ اتـلاذـها في المـباني الاي ـت وي الحيواـنات ظن أـتل الـحد  االحيواـنات المنوي ادــ

وتنةيس   ظن ظلاطر اناقال اعظراض عارتدام ظةبس للوقاية الفردية واترامات الا هير المنادــبة واحاســاب 

ــة حاظلة لبعض  .للخ...( العزلفي غرف  لثافة أدداد الحيوانات   ــس وربما لاني الحيوانات الداملة لل  المسد

. وظن الاــــروري ان يعلس ال بيأ البي ري هذا اعظر بها لبةغ الســــل ات الردــــمية  اي يجأ اعظراض ال

 .شروطال ههذ ل باالداجابةو لازوي

 

 الةحقةتوصيات ظاعلقة بالجراحة والعناية ال بية  -5
 

ــمنيجأ أن   وأن يوافق   وبعدهاو  وأ نامها ةلجراحا قبلبرناظج العناية البي رية ظراتعة تمي  اعدمال    يااـ

ــسولية   د ام الاوصــيات الماعلقة ب دمال ظا قبل الجراحة وال رف لدليها. لما تق  دل  ال بيأ البي ري ظس

دمال الجراحية وظا يابعها ظن تر وظي ولفامات العاظلين في المسدـــســـة الماعلقة باع  الجراحية دون تلوث 

ــادـفات الجراحـيةالبي ري  دـناية طبـية. وياوتأ أميراً دل  ال بـيأ   ــاف وظـعالـجة الماــ وظا  الممآـنة  الاشــ

 بعدها.
 

 وصايا ماصة بالاسآين والالدير والقال الرحيس -6
 

ــادات اللاصــة بالعناية البي رية ظهمة اصــدار الاوصــيات   ــالداو ظواد الالدير الظن بين ا رش لاصــة باد

 والاسآين وطرف القال الرحيس.
 

 دل  الحيوانات  الرحيمة الاجارب  بحدود وصايا ماصة  -7
 

اياوقف  د الحـاالت الاي تحاس  رقرار اماـي ام تحـدـي اوالاجـارب المل ط لنـه ذا اعمير الـا  لـه د ظن ودل  ـه ـل

وظن الاـــروري أن يا لد ال بيأ البي ري  احاراو قرارات وقف الاجارب مةل ظلالف ظراحل اعبحاث.  

قالها ب ريقة رحيمة أو لزالة ألمها بال رف المنادبة   تهاد ياسبنفس  ظن أن الحيوانات الما لمة أو المصابة با 

ــاثنام الحاالت الاي تاعارض فيها هذه االترامات ظ    ــروو البحث الذي ل  ظبررات  ظن وتهة  هدافأباد ظش

 المهنة. دبيات النةر العلمية وأ
 

ــمة لوقف أدمال البحثو أي قبل  لن امايار نق ة الاوقف يرتآز دل  فعالية االمايارو وتحديد اللحةة الحادــ

وقف أهداف الدرادــة. ويجأ توافر ظبررات ل  تع يللآن دون   تهاد ظهور العةظات اللاصــة باعلس و/أو ا 

عابر المناـدبة تنق ة الاوقف    امايار دراـدة قـايةوأن   .ظنـصوص دنها قبل بدم الدراـدة  أن يآونو والاجربة

ــهلة الاحديد. وفي نقاط  المهنة. ويجأ أن تآون ظعايير   دبيات دنصــراً ظن دناصــر تقييس أ ــة د توقف الدراد

غير العـمل ـحداً  ـهذايعابر  غير القـال الرحيسالحيوان بنفوف الاي ياوقف فـي  البـحث فقط دـند الـحاالت الـنادر  

 .ا نسانيةظن الناحية  بالنسبة عدبيات المهنة ظقبول
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 7.8.7لماد  ا

 

 الحيوانات حصول دل  ظصدر ال
 

 الحقاً. المساحصل دليها المعلوظات يجأ أن تآون الحيوانات المعد   لألبحاث ذات نودية ظمااز  لامان صةحية 
 

 شرام الحيوانات ليفية  -1
 

 الحيوانات   باربيةتجار ظرمص لهس  اللجوم لل بال رف القانونية. وظن المفاـل شـرام الحيوانات  يجأ أن ياس  

وال ينصــ  ظ لقاً بشــرام الرايســيات الةبشــرية الم موذ  ظن   .للحيوانات   ظمااز   ةنودييوفرون ضــمانة   أو

 ظسالنها ال بيعية.
 

ظن المناـدأ اـدالداو حيوانات ربيي مـصيـصاً ظن أتل اعبحاث قدر ا ظآان. ويجأ تجنأ اـدالداو حيوانات 

ــرورية تداً ظن الناحية العلمية أو أنها الوحيد  الماوفر    في  لس ترب   لهذا الغرض لال لذا لاني الحاتة لليها ضـ

ــواف   ــبةاعد ــاً لو لألبحاث.  والمناد ــي  ألبحاث الحيوانات غير المربا  مصــيص ــاال   والعروفلالمواش والفص

 ماصـــة  با ضـــافة لل  الحيوانات الاي تس ادـــرها في الحيا  الف ريةو وللها تســـالدو لاحقيق أهداف الممااز 

 بواد ة البحث العلمي.

 

 الاو يق -2

ودـجةت   ااق الصـحيةيجأ أن ترافق الحيوانات و ااق تدل دل  ظنشـئها لالشـهاد  الصـحية وغيرها ظن الو

 اربية والصفات الورا ية والرقس الاعريفي لها.ال
 

 يلحيواناالوض  الصحي  -3

 

ــآلة حقيقية  ــآل ظش ــاتم هاظة دل  الناااج العلمية للبحثو لما يمآن أن يش يمآن أن يآون لهذا الوضــ  انعآاد

المرتو  ظن   فهدااعلحيوانات ظ  لانادـــأ الوضـــ  الصـــحي ي يجأ أنوتاعلق بصـــحة ودـــةظة العاظلين.  

 .باعبحاث و وهذا ظا يجأ ظعرفا  قبل البدم اادالداظه
 

 المعروف لجينيا الحيوانات ذات السجل -4

 

لن ظعرفة الســجل الورا ي للحيوانات المســالدظة في اعبحاث يســم  بالحد ظن تبدل المع يات الاجريبية الاي 

ــاتـهاو وأن  ــين نـاااج البـحث وانعـآادــ الـاالي تحســ ــم  ـب يمآن العثور دليـها دـند ـحدوث أي مـللم ورا ي ويســ

لما ت بق دليها براظج تربية  الحيوانات ذات الـسجل الورا ي المعروف يسالدو داد ً في بعض ظيادين البحثو

ة المناةـمة.  ة الورا ـي ابـع ـــ ة المـا ا بوادــ ة دليـه ااج يـجأ المصــــادـق ة والاي تع ي نـا ظا ور  وتـحي المراقـب

 . الاوالد الحيوانيوالم لوب أيااً تقديس درادة ظفصلة وشاظلة للنةاو الماب  في 
 

ً الحيوانات المعدلة  -5  د ة الجينات أو المصمس بالهنددة الجينية(ولذلك المعدل بواع المسانسلة أو ورا يا

 

ت  الورا ية ظن قبل ا نسان وبشآل لرادي.  االحيوان المعدل ورا ياً أو المسانسخ هو الحيوان الذي تس تعديل صف

ــالداو الحيوانات المعدلة   ــ  لذرية الحيوان الاي ور ي هذا الاعديل الجيني. يجأ أن ياس ادـ ــيم نفسـ ويقال الشـ

ورا ياً أو المـسانـسلة وفقاً للقوانين المردية االترام. وظن الـاروري تقييس احاياتات تربية الحيوانات ظن هذه 

لذ لنها ناتجة ظن دةالتم شهدت طفرات طبيعية وتجريبية ذات ظلاطر.  الرفاه لهاتاتها وتوفير  الفئة وتلبية حا

البيولوتي للحيوانات ودــجلها الورا ي وأوصــافها اللارتية با ضــافة  عزلفر  بشــ ن الان المعلوظات الماولو

للحيوانات لل  المسدسة  صدر لل  ب اقات الاعريف الفردية فيجأ االحافاظ بها ولردالها ظن قبل المسدسة الم

المساورد . ويوص  بالحفاظ دل  السةالت الحيوانية المعدلة تينياً وتقادمها ظ  اآلمرين لاسهيل االداحصال 

 دليها دند اللزوو.
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 البريةالحيوانات الاي تس أدرها في الحيا   -6

لل  صــحة  ا دــام   تجوزفي حال ادــالداو الحيوانات البرية يجأ أن ياس ادــرها ب رف رحيمة وظقبولةو وال  

ن درادــة الموق  تسدي أحياناً لل  لحداث ملل في  لالحيوانات أو ديشــهاو وال لل  الصــحة والســةظة العاظة. و

ــاهدفة.  ــاهدفة وغير المس ــالنها وبالاالي الا  ير في الحيوانات المس وفي هذه الحالة يجأ تقييس هذه الابدالت ظس

في البيئة ال بيعية وتعلها دند الحد اعدن . وهناك بعض الادمةت الاي تولد انعآادـات شـا  دل  البيئة وظن 

ــ  العةظات دليها وأمذ  ــآينها وتلديرها ووضـ ــااد وتناول الحيوانات ونقلها وتسـ ــ  المصـ هذه اعدمال وضـ

ت ذات ظـفادـيل ظارالـمة يمآن أن تاوـلد ظنـها نـاااج م ير  وحا  ظميـاة ـلذـلك يـجأ العيـنات ظنـها. وـهذه الـا  يرا

ة تفصـيةت لمصـادر الماـايقات للحيوانات واالترامات الهادفة لل  ظعالجاها ظن  أن يااـمن ظـشروو الدراـد

 أتل تةقيها أو الحد ظن الماايقات الماولد  ظنها لل  الحد اعدن .

 

 دد  باالنقراض الفصاال الحيوانية المه  -7

 

اثنااية. لما يجأ تقديس المبررات   يجأ ددو اللجوم الـدالداو الفـصاال المهدد  باالنقراض لال في الحاالت االـد

 العلمية الآافية للبرهان دل  أن اية فصاال أمر  ال يمآن أن تحقق أهداف البحث.

 

 النقل واالدايراد والاصدير  -8

لولها ووضـعها الصـحي. ويجأ يجأ أن ياس نقل الحيوانات في  ظروف تاناـدأ ظ  حاتاتها الفيزيولوتية وـد

بة وتةفي أي تلوث ظحامل. ويجأ أن تماـي فار  الـسفر في أقصـ   الـسهر دل  اـدالداو المـساودبات المناـد

وقي ظمآن. وظن الواتأ الا لد ظن حســن تل يط الرحلة وأن توضــ  الشــروط المنادــبة لمرافقي الحيوانات 

لحيوانات ظصــحوبة ا نام الرحلة بالو ااق الةزظة لاةفي أي ت مر غير ضــروري بين المسدــســة وأن تآون ا

 المصدر  وبين المسدسة المساورد .

 

 ظلاطر السةظة البيولوتية -9
 

يجأ أن يآون الوضــ  الجر وظي للحيوانات ظعروفاً وماضــعاً للاقييس الدوري وذلك ظن أتل الحد ظن ظلاطر 

الداظها تعرض الحيوانات للجرا  يس المرضـية غير المرغوب فيها أو ال فيليات الاي تهدد صـحاها أو تجعل اـد

غير ظمآن في اعبحاث. وظن الاـروري اتلاذ اترامات الحصـر والعزل البيولوتي المنادـبة للمحافةة دل  

الوضــ  الصــحي الحيواني. وظن المنادــأ في بعض اعحيان اتلاذ اترامات تســم  باةفي ظلاطر تعرض 

 حيوانات لل  ترا يس ظاعايشة ظن ظنش  بشري أو بيئي.ال

 

 

 7.8.8لماد  ا

 

 ة محي  الالةروف و المنشآت 

 

غرف احاجاز للحيوانات وأن تااـمن   الجيد   ةصـيانذات الو البناموتيد   و  الال يطوتيد   الزرااأ   تآونيجأ أن  

ري  وغسـيل اعقفاص ظسـاحات لددس اللدظات ولذلك  آل االددس ظثل الجراحة والاـش  ويجأ  .لمنادـأ وحفةها بالـش

ً وفق  يةمنشـــ   للحيوانالأن ياس تصـــميس وبنام   وحجمها  . وياوقف تصـــميس الزرااأ لجمي  ظعايير البنام المعمول بها ا

والموق  الجغرافي.   المسدـسـةو  باقيوالعةقة ظ    وايواؤهاوالحيوانات الاي دـياس   وأنشـ ة البحث   ظوضـودات دل   

آن و بة للـس اظية وغير   الدامليوبالنـس الداو ظواد غير ظـس ح يجأ اـد هولة. ووظاينة   راـش يمآن تنةيفها وتعقيمها بـس

اعقفال   لادــالداو  اعظنيةالادابير  أظا . لغرض الذي أنشــ ت ل يجأ أن ياس ليوام الحيوانات في ظرافق ظصــممة لو

الحيوانية لحماية الحيوانات وظن  هروبها. بالنـسبة للعديد ظن اعنواو  فاهدف وغيرها    واعـدوار  ولنـشام والآاظيرات 
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ال تانادــأ لاقليل الاغيرات الفســيولوتية الاي قد   بها  يجأ أن تآون الةروف البيئية قابلة للاحآسف  (وعظثل القوارض 

 .وراحة الحيوانالعلمية ظ  الشروط 

 والاجيج.ة والحرار  والرطوبة وا نار  ييجأ الاحآس بها لالاهو هاظة دناصر بيئيةتبق  هناك 

 

 :الاهوية -1
 

شــآل دنصــراً هاظاً في يو  والاهويةدملية   فيت  ير  لحجس الهوام ونوديا  وحرلا  في الغرف الاي ت وي الحيوانات  

تحديد نودية البيئة في هذه اعظآنة. وظن الواتأ دند تحديد نســأ تجدد الهوام اعمذ بعين االدابار لظآانية انبعاث 

الحرار  والفـصيلة المعنية وحجس االفراد ولثافة اعدداد الحيوانية ونوو الفرـشة المـسالدظة ووتير  اـدابدالها وحجس 

قال الهوام لل  ظ و  الحيوانات. ويشــآل ظد  الاحآس بابدل ضــغط الهوام دنصــراً هاظاً في الغرفة وظد  فعالية انا

 .ودزلها بيولوتياً حصر الحيوانات 

 

 الحرار  والرطوبة -2
 

دنصــراً فيزيااياً هاظاً في تحديد نودية ظعيشــة الحيوانات. ويجأ بشــآل داو الســي ر    آان ا يوامتعابر حرار  ظ

وتسـجيلها. ويجأ الحد ظن الابدالت الحرارية الاي تحدث أ نام النهار والليل ظن   ظآان ا يوامدل  الحرار  ضـمن  

بدالت الحرارية الهاظة والحصـول ظيآانيآية وظاافها البيولوتية ودـلولها ظن الا أقلمةأتل ددو دف  الحيوانات لل  

 بالاالي دل  ناااج بحثية  اباة وصحيحة. وربما احااتي بعض الفصاال الحيوانية لل  ضبط للرطوبة النسبية.
 

 ا نار  -3
 

ــلوك ظلالف الفصــاال الحيوانية. ويجأ بوت  داو ت ظين لنار  داامة في  ــآل ود لإلنار  ت  ير دل  فيزيولوتيا وش

اعقسـاو الاي ت وي الحيوانات ظن أتل ضـمان العيا المري  للحيوانات وادـاقرار حالاها والآشـف دليها في تمي   

الةروف المنادــبةو با ضــافة لل  ضــمان اعظن الصــحي للعاظلين في الموق . وربما لان ظن الاــروري ظراقبة 

 النةاو البيولوتي اليوظي للحيوانات.
 

 ظساو  الاجيج -4
 

و الملصــصــة لإلنســان والحيوانات تســم  بالحد ظن االضــ رابات الةحقة بالحيوانات ضــمن الفصــل بين اعقســا

ــرية لمن  لزداج  ــة. ويجأ دزل الحيوانات ذات الاــجيج لالآةب واللنازير والمادز واعوليات الةبش ــس المسد

ــوات داـمل  ـظ و  الحيواـنات الحيواـنات اعلثر ـهدوماً ـلالقوارض واعراـنأ والق ط. ويـجأ الافآير في لاس اعصــ

وقادات أدمال البحث ظن أتل الحد ظن ت  يرات الـاجيج. وهناك العديد ظن الفـصاال الحيوانية الحـساـدة للارددات 

 ا.طبيعاهتحديد  الاي يجأ العالية فوف الصوتية 

 

 

   7.8.9 الماد 
 

 رداية الحيوانات ضمن المسدسة
 

 والحيوانات المعد  لألبحاث  احةوراحسـين صـحة  بالحيوانية    يسـم  حسـن دـير اعدمال ضـمن ظسدـسـة اعبحاث 

والمسـاهمة بالاالي في الاوصـل لل  ناااج درادـية صـحيحة. ويجأ أن تسـاجيأ أدمال العناية بالحيوانات وليوااها 

صــول دــير العمل ضــمن أو  اهاالحيوانات وليوابلحد اعدن  ظن الاوصــيات والشــروط الانةيمية الماعلقة بالعناية  ل

 انية.المسدسة الحيو
 

ــأ يجأ أن   ــاال بظروف البيئة المحي ة    تانادـ ــة ظ  طبيعة الفصـ ــسـ  ظآنة ليوام الحيوانات وظروف دمل المسدـ

ــبأ بالحد اعدن  ظن  ــلوك الحيواني االتامادي وأدمارهاو والاســ الحيوانية الماواتد  فيهاو أي ظرادا  طبيعة الســ
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ــة الا  ير ــس ــايقات لها. ويجأ أن يعي العاظلون ضــمن المسد ــنالمنفذ  دل    لإلترامات المحامل   الما ديا   حس

 الحيوانات في داملها.
 

 النقل -1

 أدناه. 7.8.10رات  الماد  

 

 الاآيف -2

مسدـسـة فار  للاعود دل  البيئة الفيزيولوتية والا قلس السـلولي قبل لل  اليجأ لد ام الحيوانات الداملة حديثاً  

ادــالداظها في اعبحاث. وتاوقف فار  الا قلس دل  نوو النقل وظدت و ودمر وفصــيلة الحيوانو وظآان المنشــ و 

 وظوضوو البحث. ويجأ توافر المآان المنادأ لعزل الحيوانات الاي تةهر دليها أدراض ظرضية. 

 

 ص والزرااأ اعقفا -3

 

يجأ أن تصــن  اعقفاص وتبن  الزرااأ ظن ظواد دــهلة الانةيف والا هر وال تســبأ الجروح للحيوانات. ويجأ 

لداد  النةر دوظاً بالمســـاحات الملصـــصـــة للحيوانات وتعديلها وفقاً للحاتة لاســـاجيأ أظالن االيوام للحاتات 

والحيوانات الســـمينة والســـآن الفردي أو الجمادي(.   وقبل الوالد  وبعدها  لبالحواظ  لالعنايةلحيوانات عبااللاصـــة  

ظجمودة في اي تعيا ضــمن ن أهمية حجس المســاحة ونودياها ظاســاويان في اعهمية. ويجأ ليوام الحيوانات اللو

ــي فيها بروتولول البحث  ــاثنام الحاالت الاي يقاـ ــ  لزوتين أو لمجمودة ال افرادياً بادـ اعفراد عزل بأظالن تسـ

 وشري ة أال يشآل ذلك م راً هاظاً دل  دةظة الحيوان.

 

 تحسين المسآن -3
 

يجأ ليوام الحيوانات في ظـسالن تـسم  لها باتباو ـدلوك ماص بالفـصيلة المعنية والحد ظن الاـصرفات الناتجة دن 

الجمادة وتســـهيل قياظ  الم و  ووضـــ  الحيوان ضـــمن  أحوال ويمآن تحقيق هذا الهدف باحســـين    .الماـــايقات 

ويجأ أال تاعارض نشاطات  الجسدية ب ي شآل ظ  صحة ودةظة الحيوانات   ؛بالنشاطات الجسدية وظدارل  الذهنية

 أو اعشلاص أو ظ  اعهداف العلمية الماوما .
 

 الغذام -4
 

يجأ القياو بجمي  الارتيبات الةزظة لآل حيوان ليســــا ي  الحصــــول دل  الغذام الاــــروري  شــــباو حاتات  

الفيزيولوتية. وهناك احاياطات يجأ اتلاذها دند توضيأ المواد الغذااية ونقلها وتلزينها وتحاير ال عاو لاةفي 

لما يجأ تنةيف اعودية المســالدظة  ؛د الغذاايةتةف للموالأي تلوث ليميااي أو فيزيااي أو تر وظي أو فســاد أو 

 لاحاير ال عاو وتعقيمها دند اللزوو.
 

 ظام الشرب  -5
 

يجأ توفير ظام شــرب غير ظلوث وبشــآل ظســامر لما يجأ اترام الافايا اليوظي عودية الشــرب لمصــاصــات 

 .الرضادة والمشارب االوتوظاتيآية وصياناها والسهر دل  نةافاها
 

 الفرشة -6
 

واعقفاص وأدشـا  ظصـنودة ظن ظواد ظنادـبة تحااتها بعض  المزراب الفرشـة المنادـبة في أرض   يجأ وضـ 

                                                ورفاه                                                                       الفصـاال الحيوانية. وتـشآل الفرـشة دنصـراً بيئياً يمآن الـسي ر  دلي  وقادر دل  الا  ير في ظجر  اعبحاث  

الحيوانات. ويجأ أن تآون الفرشـة تافة وتماص السـواال ودون غبار وغير دـاظة ومالية ظن ظسـببات اعظراض 

والحشرات والملو ات الآيميااية. لما يجأ تغيير الفرشة دند تلو ها وادابدالها ب مر  صحية للما لزو اعظر ليبق  

 نةيفاً وتافاً.الحيوان 
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 العناية الصحية -7
 

لن حسـن دـير أدمال أي ظسدـسـة لبي  الحيوانات ياوقف بالدرتة اعول  دل  اتلاذ االترامات الصـحية المنادـبة 

ــ ـة ا ات بوادــ ــار اعظراض في الحيواـن ة وحرلـة العـاظلين بين الغرف  لاجهيزات ظن أتـل ظن  اناشـــ اللـارتـي

ترامات وتلصــــيص أظالن للانةيف والغســــيل والا هير وتعقيس للحيوانات. وظن الواتأ اتلاذ ل  الملصــــصــــة

اعقفاص دند الحاتة والاجهيزات الموتود . وظن الاروري أيااً المحافةة دل  ظساو  دالم ظن النةافة ولدار  

 المسدسة.تيد  لآاظل 
 

 الحيوانات  عريفت -8
 

اً  اـظ ــراً ـه ــآةن دنصــ اً. وفي ـحال الاعريف والارقيس يشــ ادـي اً أو تـم ا افرادـي ة الحيواـنات الاي يمآن تعريفـه ابـع لمـا

 لذلك واعقل ايةظاً للحيوان. ناعضماالاعريف االفرادي دند الحاتة يجأ ادالداو ال ريقة 
 

  حسن ظعاظلة الحيوانات  -9
 

ــاـجاـبة لرغـباتـها والاما  ـبا للاـعاـظل للبر  الـآافـية ياوـتأ دل  الـقاامين برـداـية الحيواـنات اتـلاذ ظوقف اهاـماو وادــ

ــرها. و ظعها ــاك بها وحصـ ــاك بها  لوا ظسـ نية يلفف ظن الروتي مةل واالترامات ن تعويد الحيوانات دل  االظسـ

لل    فهي تحااجالفصــاال لالآةب واعوليات الةبشــرية   لأ   وبالنســبة  الحيوانات والعاظلين في الوقي نفســ .لتهاد 

ــجي  الاـعاون المثمر أ ـنام ت بيق االترامات بين الحيواـنات والـقاامين ـب دـمال العـناـية  ب بـها رـناظج ـتدريـبات ـهدـف  شــ

حيوانية تحااج لل  لنشــام دةقات اتامادية ظ  ا نســان تعابر ظن   ج البحث العلمي. وهناك أياــاً اصــنافبرناظو

ظةظســاها وهي الحيوانات الماوحشــة بوت  داو.  اعولويات. ودل  العآس ظن ذلك هناك فصــاال أمر  يجأ ددو

بالاوافق ظ  وذلك ت قلس الحيوانات وتدريبها بالشـــآل المنادـــأ  يهدف لل  برناظج    لوضـــ الال يط  وظن الواتأ 

 االترامات المعامد  والفار  الةزظة لانفيذ المشاري .

 

 7.8.10الماد  

 

 الخقل

 

هو ألثر العمليات الاي تسبأ ا تهاد للحيوانات. لذلك يجأ اتلاذ تمي  االحاياطات أ نام النقل لعدو الاسبأ النقل 

السيئة والاعرض للحرار  والبرود  الشديد و ونقص ال عاو والمامو ولطالة ظد   الاهويةبإتهاد الحيوانات بسبأ 

. ويمآن أن تآون هناك أدباب ظوتبة 7.4و  7.3ن السفر. وهناك توصيات داظة يمآن االطةو دليها في الفصلي 

لنقل الحيوانات الحسادة للاعأ بسبأ الاجارب العلمية الاي تمر بها الحيوانات أو المعد  لها. وفي هذه الحالة يجأ 

ضمن أمذ تمي  االحاياطات للحسول دون المزيد ظن المشقات. لما يجأ نقل الحيوانات في ظروف ماصة و

لوظاافها الجسدية وحاتاتها السلولية ودةظاها ظن اعظراض؛ هذا ظ  الحفاظ دل  احاوااها ظساودبات ظنادبة 

لمواتهة أي ت مر في السفر وتعيين شلص لةتصال ب  في الحاالت   طوار الجسدي ودةظاها. ويجأ وض  م ة  

 بوضوح دل  المساودأ.  ولاابة ادم ال اراة 

 

  1روط السفر ضمن المشروو الوارد ذلره في الفقر  ج(يجأ ذلر ظنش  الحيوانات وطريقة وظروف وش -1

 .7.8.4ظن الماد  

 

ال ريق وظد  الرحلة ظ  اعمذ هوية  لاحديد وديلة النقل و بينهما  يجأ دل  المردل والمردل للي  أن ينسقا    -أ

 بعين االدابار الا  ير المحامل دل  صحة الحيوانات ورداياها. 

 

 . في النقل وتجنبهاتأخير الينبغي توقع احتماالت  -ب 
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و ااق يجأ أن ترتآز دل  نماذج الشهادات الصحية الموضودة ظن قبل للحيوانات يا لأ النقل الدولي  -2

 (. 5.13للنقل الدولي للحيوانات الملبرية عالفصل   OIEظنةمة  

 

مةل النقل لافادي أ ي    والمقرومالم لوبة  الو ااقيجأ الحصول دل  ضمانات ب ن ترافق الحيوانات  -أ

 ت مير للرحلة ظن المردل لل  المسدسة المساقبلة للباادة. 

 

  لآارونية قدر ا ظآان.ا شهادات اليجأ لصدار  -ب 

 

ــاودبات حا  لنزال الحيوانات  -3 يجأ أن تآون للرحلة م ة واضــحة المعالس تبدأ بوضــ  الحيوانات في المس

 النهااية. بلوغها وتهاهاظنها دند 

 

ــل النـقل هي يـجأ الال يط للرحـلة بحـيث تآون فار  النـقل  -أ ــر واعلثر راـحة للحيواـنات. ويفاــ اعقصــ

 .دون ظح ات للمسافات ال ويلة الجوي

 

اذ  -ب  اتـل ة والملولين ـب ات المنقوـل ــسولين دن الحيواـن ـــلاص المســ د اعشــ الةزـظة في  القرار يـجأ تـحدـي

 الةروف االداثنااية. لما يجأ أن يآون االتصال ظسظناً في لل وقي بهسالم اعشلاص.

 

يجأ أن تآون الرحلة تحي لشــراف لاظل ل بيأ بي ري أو أشــلاص  مرين ظن ذوي الآفام و دالمين    -ج

 ربين في البيولوتيا واالحاياتات اللاصة بآل فصيلة حيوانية. لما يجأ االهاماو باعظور الاالية:وظج

 

 ماصة؛ احاياتات بعض الحيوانات المعدلة تينياً يمآن أن تآون لها  •

    قـاايا الـسةظة البيولوتية والعزل البيولوتي اللارتي اللاين يمآن تحقيقهما أ نام الـسفر باـدالداو             •

 ظساودبات حسنة الاصميس ودهلة الاناول.          

 

ً يجأ ت ظين بيئة ظنادبة للحيوانات أ نام     -4 االتحاد الدولي   وقوانين  7.4و   7.3لما هو وارد في الفصلين    السفرو وفقا

الموضودة للرحلة.  لالمساودبات الحسنة الاصميس والصن و والحرار  والمام وال عاو وفقاً للل ة  للنقل الجويو  

 دادة دل  اعقل. 24ويجأ ت ظين الآميات الآافية ظن ال عاو والمام ظ  الفرشة المنادبة لفار  

 

للحيوانات    االحاياتات اعداديةت ظين  للحيوانات مةل الرحلة المل ط لها دل     رافقينيجأ تدريأ العمال الم   -5

 الحيوانات. وحسن العاظلة وفقاً لآل فصيلة لاسهيل تحميل وتفريغ

 

 تسليس الباادة    -6

 

يجأ اداةو البااا  الحيوانية ضمن أظالن االداقبال دون ت ميرو وتفريغ ظساودباتها ضمن الشروط     -أ 

 الاي تسم  ببقااها مالية ظن أية ظسببات ظرضية.

 ةزظين لها. يصار بعدها لل  نقل الحيوانات لل  أقفاص أو زرااأ نةيفة وت ظين المام وال عاو ال  -ب      

 أزواتا أو ظجمودات حا  الوصول لل  وتهاها النهااية.   بشآل  يجأ الحفاظ دل  وض  الحيوانات المنقولة      -ج

 

 _______________________________ 
 


