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مقدمـة
يهدف هذا الفصـل لل النصـ وتوفير المسـادد عداـام ظنةمة  OIEالراغبين في وضـ ـش روط تنةيمية أو أي
شـــآل مر ظن القوانين ظن أتل تنةيس ادـــالداو الحيوانات الحية في اعبحاث والاعليس .وهذا يددو لل ليجاد نةاو
لرصـد أدمال ادـالداو الحيوانات في لل بلد .غير أن ظن المعاقد أن لل نةاو ياس اداماده يلالف ظن بلد آلمر وفقا ً
للةروف الثقافية واالقاصـادية والدينية واالتامادية .أظا ظنةمة  OIEفاوصـي الدول اعداـام بعدو ادـقاط أي ظن
النقاط الوارد في هذا الفصــل دند وضــ ا طار الانةيمي اللاص بالموضــوو والذي يجأ أن يانادــأ تماظا ً ظ
الةروف المحليـة لآـل بلـد .وت بيق اعحآـاو الانةيميـة يعود لل دد تهـات قانونيـة ردــــميـةو دل ظســــاو الدولة
المرلزيـة أو المن قـة أو المسدــــســــات .لمـا أنـ ظن الواتـأ تحـديـد المســــسوليـات العـااـد لل لـل ظن الق ـاو العـاو
واللاص بشآل واض تداً.
تدرك ظنةمة  OIEاعهمية القصـــو الدـــالداو الحيوانات الحية في اعبحاث والاعليس والادريأ وأن أهس المباد
الموتهة لسـيادـة ظنةمة  OIEاللاصـة بالرفق بالحيوان تقاـي ب ن هذا االدـالداو للحيوانات يسـاهس بشـآل لبير في
حســن ديا ا نســان والحيوان دل حد دــوامو لما تشــدد دل المباد الثة ة المعامد في هذا الموضــوو عرات
المـاد )7.8.3؛ وهنـاك اتفـاف في الرأي بين العلمـام والرأي العـاو يفيـد أنـ ال يجـأ ادــــالـداو الحيوانـات لال في حـال
الاــــرور و ظ االلازاو بمبـاد أدبيـات المهنـة عظمـا يحول دون تآرار القيـاو بـ بحـاث دــــابقـة تاعلق بـادــــالـداو
الحيوانات)و وحيث ال توتد أية طريقة بديلة؛ وأن يآون ادـــالداو الحيوانات ياناول أقل ددد ظمآن ظنها يسدي لل
تحقيق اعهـداف العلميـة أو الاعليميـة المرتو والمحـدد و وأن تاس اعبحـاث دل الحيوانـات بشــــآـل يســــبـأ أقـل قـدر
ظمآن ظن اعلس والاــيق .با ضــافة لل ذلكو غالبًا ظا تعابر ظعانا الحيوانات أظرا ً ظلالفا ً دن اعلس والآربو لآن
يجأ ادابارها ظاةزظة عي ضرر دااس يلحق بالحيوانات.
تـذلرنـا ظنةمـة  OIEباــــرور ظعـاظلـة الحيوانـات ب ريقـة رحيمـة وأن نوديـة أدمـال البحوث تاوقف دل ظـد
االلازاو بمبـاد الرفق بـالحيوان .ودل تمي العـاظلين في أبحـاث الحيوان ظســــسوليـة الاـ لـد ظن االحاراو الاـاو لهـذه
الاوصــــيـات .وأن ظنةمـة  OIEتلازو بـالمقـاربـة العـالميـة عصــــول الرفق بـالحيوان لمـا هي ظفصــــلـة في المبـاد
الاوتيهية اعدادية وتسلد دل أهمية المعايير المرتآز دل الناااج المرتو للحيوانات.
تعارف ظنةمـة  OIEبـ هميـة دور اعطبـام البي ريين في أدمـال الاجـارب دل الحيوان .وأن ظعرفـة الآفـامات
الفريد ظن نودها لألطبام البي ريين في هذا الموضــوو تجعل وتودهس ضــروريا ً في دداد الفرف العلمية والعاظلة
في ظيادين الحيوان .وأن ظفهوو العمل ضــمن الفريق ل أهميا عن هذا المفهوو يقاــي ب ن لل ظن يعمل باواصــل
ظ الحيوان ظسـسول أمةقيا ً دن ظعاظلة الحيوان برفق .وهذه المسـسولية تسـم أياـا ً باـمان تود الناااج العلمية
والاعليمية المســاحصــل دليها ظن مةل ادــالداو الحيواناتو وأن تس احاراو ظباد الرفق بالحيوان ب فاــل ودــيلة
ظمآنة.
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توصــي ظنةمة  OIEبإظســاك دــجل ترد في تفاصــيل االمابارات المنفذ دل الحيوانات في المسدــســة المعنية
وبالشـآل المنادـأ لسـجةت المسدـسـة وفي وصـف لمشـروو اعبحاث والفصـاال الحيوانية المسـالدظة فيها .ويجأ
ذلر أهس اعحـداث والاـدمةت الحـاصــــلـة ظن أتـل تســــهيـل دمليـة اتلـاذ القرارات وددس المبـاد العلميـة والرفق
بالحيوان .وظن الممآن تم الو ااق دل المســاو الوطني ونشــرها د ام الجمهور ألبر قدر ظن الشــفافية دون
تهديد أظن ودةظة العاظلين في حقل البحوث الحيوانية أو نشر ظعلوظات تعابر درية.

الماد 7.8.1
شرح المص لحات
االحتواء البيولوجي :هو النةاو الموضــــوو وا ترامات الم بقة لمن تســــرب أي ظاد بيولوتية م ر بشــــآل
درضي بما فيها ظواد الاحسس.
العزل البيولوجي :هو تمي ال رف الاي تمن اناقـال الجرا يس دن طريق الل ـ لل الحيوانـات وليـذااهـا وتعلهـا
غير قابلة لةدالداو في اعبحاث.
الســــامة البيولوجية :هي تمي االترامات المعمول بها بادـــامرار ظن أتل تقييس الملاطر وظعالجاها للاقليل أو
ظن ظلاطر ظهور أظراض ظحاملة دــببها بعض الجرا يس الاــار للحيوان أو ا نســانو أو تجعل الحيوانات غير
صالحة لةدالداو في اعبحاث ال بية البيولوتية.
حيوان مســتخســ  :هو الصــور المســانســلة لحيوان مر ظيي أو حي دن طريق ادــالداو تقنية نقل نوية لللية
تسدية أو دن طريق تقنيات أمر للاوالد..
كرب :هو حـدوث تجربـة حســــيـة وانفعـاليـة لريهـة ظرتب ـة بـ ذ حقيقي أو ظحامـل يلحق بـ داــــام الحيوان .ظن
المحامل أن يســـبأ اعلس ردات فعل دفادية أو ظحاولة تفادي الســـبأ أو الشـــعور بالآرب وأن يبدل في الاصـــرف
ال بيعي واالتامادي للفصاال للحيوانية.
الايق :هو حالة الحيوان غير قادر دل الاآيف ظ الاغوطاتو والاي تةهر لردود فعلي أو دلوك غير طبيعي.
يمآن أن تآون حالة الايق حاد أو ظزظنة وقد تسدي لل حالة ظرضية.
أنواع حيوانية مهددة باالنقراض :طاافة ظن الحيوانات ظهدد باالمافام ظن الوتود بسـبأ قلة دددها أو ديشـها أو
أن تآون ظهدد بسبأ تغير اعوضاو البيئية أو تعرضها لةفاراس.
تحسـين بيةة الحيوان :هي أية تجهيزات لضـافية توضـ لحيوان في اعدـر عألعاب أو تجهيزات في القفص أو دلف
أو ضــم عبنام تنس ـ للخ )..لاشــجيع دل لبراز دــلول ال بيعي دون ا دــام للي و والاقليل ظن تصــرفات غير
الما قلمة ظ البيئة المحي ة أو تحفيز وظااف ظدارل .
تقييم أدبيات المهخة :أي تقييس صــةحية أدمال البحث وتبرير ادــالداو الحيوانات فيها .ويجأ ضــمن لطار تقييس
أدبيات المهنة وضـ تعريف ل وتقييس ظجموو الماـايقات الاي ياعرض لها الحيوانو واحاسـاب المآادـأ المحاملة
ظن ادـالداو الحيوان والموازنة بينهما عرات الموازنة بين الملاطر والمآادـأ في شـرح المصـ لحات)و وتدول
أدمـال الاجربـة وت بيق ظبـدأ حقوف الحيوان الثة ـةو وتنةيس طريقـة دمـل ظسدــــســــة اعبحـاث الحيوانيـةو والعنـايـة
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بالحيوانات وغيرها ظن الموضـــودات ظثل ظســـاو تدريأ العاظلين في المسدـــســـة .لما أن للرأي العاو ت ير في
الحآس دل ظد االلازاو ب دبيات العمل.
تحليل الجدوى :هو قياس اعرباح واللساار في الحيوانات الاي يحامل تحقيقها لنايجة لا بيق المشروو المقارح.
التوقف الرحيم في األبحاث :هي لحةة الوصـول أ نام تجربة دل الحيوان لل حد يجأ الاوقف دنده دن الاسـبأ
باعلس أو العذاب أو الحد ظن أو تل يف بواد ـ ة بعض االترامات لإد ام دةج يوقف اعلس و/أو العذاب أو ليقاف
العمل المسلس أو دحأ الحيوان ظن أدمال الدرادة أو قال الحيوان ب ريقة رحيمة.
وربي لاآون ل صفات فيزيولزتية
حيوان مخبري :هو حيوان ظعد لألبحاث .وفي ظعةس اعحيان يآون حيوان ُولدَ ُ
ظحدد وتمثيل غذااي وورا ي أو في حالة ملو ظن المرض.
تعديل التصــر الحيواني المشــرو  :هو الربط الذي يحدث دند الحيوان بين فعل عباــغ دل ق عة مشــأ)
والجواب دلي ألان ليجابيا ً عظآاف ب عاو) أو دــــلبيا ً عصــــدظة لهربااية مفيفة) .وبســــبأ هذا الربط يمآن تعديل
الاصرف اللاص بالحيوان عزياد أونقصان في وتير أو حد رد الفعل ظثةً).
ألــــم :هو شعور ظزدج وانفعالي ظرتبط بإصابة حالية في اعنسجة أو ظحاملةو يمآن أن يناج دنها رد فعل
للحماية .ويمآن أن يناج دن هذا الشعور تعلس تةفي واللوف ظن ظ تغير في السلوك اللاص بالنوو الحيواني بما
في دلول االتامادي.
بروتوكول مشروع البحث :هو ظشروو ظآاوب بافاصيل ونشاطات ظ اعهداف وطريقة ادالداو الحيوان ظ
احاراو أدبيات المهنة.
معاناة :هي تجربة دـيئة غير ظرغوب فيها يمر بها الحيوان بسـبأ ظس رات ظسذية أو غياب ظس رات ليجابية هاظة.
وحالة المعانا تاعارض ظ ظباد حسن رداية الحيوان.

الماد 7.8.2
ميادين التطبيق
ت بق اعحآاو الوارد في هذا الفصـل وفقا ً لقانون اليابسـة عدون النحل) دل الحيوانات المربا والمسـاحصـل دليها
و/أو المعـد لألبحـاث عبمـا فيهـا اعبحـاث الملبريـة) والاعليس العـالي .لمـا تشــــمـل ظيـادين الا بيق الحيوانـات المعـد
نااج المواد البيولوتية والاي يجأ ادداظها ب ريقة رحيمة لذ أنها ضــــرورية عمذ العينات واللةيا واعنســــجة
واعداــــامو وبـالاـالي لاحقيق أهـداف دلميـة .لمـا ياوتـأ دل الـدول اعداــــام اعمـذ بعين االدابـار الفصــــيلـة
الحيوانية وظرحلة نموها دند وض المعايير الةزظة لها.

الماد 7.8.3
المباد الثة ة في ادالداو الحيوانات لألبحاث
تاللص ظباد القادد الثة ية المعامد دل المساو العالمي بالاالي:
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 -1االدـابدال :ويعني ال رف الاي ياس بموتبها ادـالداو اللةيا أو اعنسـجة أو اعداـام الحيوانية عادـابدال
نسبي) وال رف اعمر الاي ال تا لأ ادالداو الحيوانات لاحقيق أهداف دلمية عاالدابدال الشاظل)و
 -2االماـــــزال :ويعني ال رف الاي تسـم للباحثين الحصـول دل ظعلوظات ظما لة بادـالداو ددد اقل ظن
الحيوانات أو الحصول دل ظزيد ظن المعلوظات بادالداو نفس العدد ظن الحيوانات..
 -3تحسـين ودـاال البحث :أي اداماد طرف تمن أو تقلل أو تلفف لل مر درتة اعلس وا تهاد أو اعذ
ال ويل اعظدو ظ تحسـين شـعور االرتياح لد الحيوانات المسـالدظة أو ال رف الاي تسـابدل الحيوانات
العليا بحيوانات أمر ذات تهاز دصـــبي ألثر بداايةو لذلك فالحيوانات اعمير تشـــعر بدرتة أقل ظن
اعلس والاــيق وددو االرتياح أو اعلس المزظن .ولحد طرف تجميل المســآن تقاــي بامايار أصــناف
حيوانية ذات تهاز دصـــبي أقل تعقيدا ً لبنية الجســـس ووظااف  .لذلك فإن حيوانات لهذه تشـــعر بقدر أقل
بالناااج المارتبة دل االمابارات الاي تلا ـ لها .ويجأ أميرا ً الال يط المســامر طوال حيا الحيوان
باحسين بيئا ونقل أو اللجوم لل لدداظ الرحيس دند اللزوو.

الماد 7.8.4
ا طار العاو لألبحاث الحيوانية
ياللص دور السـل ة المسـسولة باداماد نةاو لألبحاث الحيوانية تلازو ب تمي المسدـسـات الماواتد دل أراضـي .
وغالبا ً ظا يرتبط هذا النةاو باـرور الحصـول دل ترميص عبشـآل ظوافقة أو تسـجيل للمسدـسـاتو أو الارميص
بالعمل للباحثين العلميين و/أو الموافقة دل ظشــــاريعهس) وأن الم ابقة ظ الشــــروط القانونية يجري تقييمها دل
المساو المحلي أو ظساو المحافةات أو المساو الوطني.
يااــــمن برناظج الرصــــد تقييس االلازاو بآداب المهنة في ادــــالداو الحيوان في اعبحاث وادابارات تاعلق بآيفية
ظعاظلة الحيوان والرفق ب  .ويمآن تحقيق ذلك بوادــ ة هيئة واحد أو دد فرف دمل .ويســا ي المســسولون دن
أدمال الرفق بالحيوان ظ اللجان أو الهيئات الوطنية واالقليمية والمحلية تميعا ً المســاهمة في دد أنةمة للرصــد.
لما تســا ي ظسدــســة ظعينة ليآال لجنة ظحلية عتنامي لل تمعية للرفق بالحيوان وادــالداو الحيواناتو أو تمعية
عدبيات الاعاظل ظ الحيوان أو للرفق بالحيوان أو حماية الحيوان) ظســــسولية تحديد تزم أو لاظل ظهاو الرصــــد.
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
دياداها واتراماتها وتقييس ظنجزاتها بصور ظناةمة.
يمآن اترام تقييس عدبيات ادـالداو الحيوانات بوادـ ة لجان وطنية واقليمية وظحلية .ويجأ الافآير يجاد طريقة
يمآن بواد اها تحديد دبل ضمان حياد واداقةلية العاظلين ضمن اللجان الملاصة.
ظن أتل أدمال الرصـد وت بيق القادد الثة يةو ياوتأ دل لجنة أدبيات المهنة أن تااـمن بين أداـااها اللبرام
الاالون:
-1
-2
-3

مبير ذات تجربة في البحث العلمي ياللص دوره بالا لد ظن أن المشـاري قد تس وضـعها وتنفيذها وفقا ً
لمباد دلمية ظعارف بها.
الاوتيهات
ـ
طبيـأ بي ري ظسهـل لألدمـال الملبريـة الحيوانيـة وياللص دوره بـالـدرتـة اعول بـإد ـام
الماعلقة بالعناية بالحيوانات وادالداظها والرفق بهاو
مبير غير دلمي ظولـل بامثيـل ظصــــال المجام المـدني وليس مبيرا ً دلميـا ً أو دـاظةً في حقـل الرفق
بالحيوان أو في ادالداو الحيوانات في اعبحاث.
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ظن الواتأ ادــالداو شــلصــين ظســسولين دن العناية بالحيوان ضــمن اللجنةو يســافاد ظن تجرباهس المهنية والفنية
ودورهس الحيوي في تنفيذ ظباد الرفق بالحيوان .لما يمآن اشــراك أشــلاص ظعنيين باقييس العمل ظن حيث أدبيات
المهنة للبرام لمصـام وظو قين ومبرام في ظوضـودات أدبيات المهنة والسـةظة البيولوتية وفقا ً لحاتات الدرادـة
الم لوبة .وظن المنادأ لشراك ظمثل واحد أو ألثر دن طةب ظعاهد الاعليس.
ظن اعدمال الاي يجأ أن ياامنها المشروو هي العناصر الثة ة الاالية:
 -1ظراتعة ظشروو اعبحاث
تهدف ظراتعة المشــروو لل االطةو دلي وتقييس نوديا واعدــباب الموتبة للقياو بالدرادــة واعدمال أو
النشاطات الوارد في .
يجأ ظراتعة ظقارحات المشروو وأهس تعديةت قبل الموافقة دل الانفيذ .ويجأ أن يحدد المشروو المقارح
المسسول اعول ظ وصف لألظور الاالية حيث لان ذلك ظنادباً:
أ-

اعهداف العلمية والاعليمية :الاقدو المرتو ظن أدمال البحث ظن أتل تحسـين صـحة ا نسـان وديشـ
أو الحيوانو ولذلك البيئة أو المعلوظات الماوفر في ظيدان البيولوتيا.

ب -ظللص ظنةس وظلاصـر عللابسـيط) يعمل دل تسـهيل فهس الناحية اعمةقية وشـرحها ضـمن ظشـروو
البحث وذلك عن يسـم لجمي اعداـام أو الهيئات المآلفة ب دمال الرصـدو بما فيهس اعشـلاص الذين
يعابرون الموضـوو غريأ دن ن اف اماصـاصـهسو ب ن تآون ظشـارلاهس لاظلة وظنصـفةو وينةس هذا
المللص بشآل يحمي المعلوظات السرية الاي يمآن ايصالها للجمهور دند اللزوو.
ج -ظشــروو اعبحاث الذي يشــرح ظوتبات امايار الفصــيلة الحيوانية ودددها وظنشــئها وا شــار دند
اللزوو ظا دوف يصار لل ادالداو الحيوانات ظر أمر و
د -االترامات الاجريبيةو
هـ  -طرف تناول الح يوانات وتثبياها واعمذ بعين االدابار طرف تحسين البيئة المحي ة ظثل تدريأ
الحيوان دل بعض اعدمال والاصرف المشروطو
و -ال رف الاي تسم باةفي أو الاقليل ظن اعلس حا الحد اعدن وا تهاد والماايقات أو أي أذ
تسـدي فرض أو دمل فيزيولوتي لالالدير و/أو الاسـآين أو أية ودـيلة أمر تسدي لل تحسـين حالة
االرتياح لالادفئة ووض الفرشة النادمة أو تقديس العلف ظ الماافات العلفيةو
ز -وقف البحث دند حدود اعلس ولدداو الحيوان وماصة بال ريقة الرحيمةو
ح -اعمـذ بعين االدابـار العنـاصــــر اعدبيـة لـالقـادـد الثة يـة ع (Three Rsوتحليـل حـاالت اعضــــرار
والمناف ؛ وهنا يجأ ا لثار ظن المناف والاقليل ظن اعضرار لل أقص حد.
ط  -ذ لر أية ظلاطر ظميز يمآن أن تهدد الصحة والسةظة العاظةو وأميرا ً
ف -الموارد والبنيـة الاحايـة الةزظـة لـددس البرنـاظج عالمنشـــــآت والاجهيزات والعـاظلون المـدربون
والمسهلون لانفيذ االترامات الوارد ذلرها في المشروو).
ل -يجـأ تحـدـي د فار المشــــروو وظراتعـة الاقـدو الحـاصـــــل دنـد العزو دل تجـديـد الموافقـة لماـابعـة
المشروو.
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تعود المسـسولية الآبر الماعلقة بصـةحية ظقارحات ظشـروو البحث ظن حيث انعآادـات دل ظباد رداية
الحيوان لل اللجنة المآلفة با شـراف دل المشـروو والاقدو في الاسـاب ظعلوظات تديد ذات أهمية دلميةو
وظا لذا لاني تمثل تقدظا ً يلص المجام  .لما أن تحديد صةحية المشروو ترتآز دل تقييس الملاطر الناتجة
دن لل ظشروو يقاي بادالداو الحيوانات الحية.
بعد اقرار ظشـروو البحث ظن الاـروري وضـ طريقة لرصـد المسـاقبل تاـمن ظ ابقة النشـاطات المنفذ
دل الحيوانات ظ ظا هو وارد في ظشـــروو البحث .ويمآن تحقيق هذه الل و باداماد طريقة للرصـــد بعد
نيل لموافقة دل ظشــروو البحث .ويمآن تنفيذ أدمال الماابعة بوادــ ة المشــاهدات الناتجة دن االترامات
الروتينية الم بقة دل المسدـسـة الحيوانية واالترامات الاجريبية؛ أظا المشـاهدات فيمآن للفريق البي ري أن
يقوو بهـا ظن مةل توالتـ أو دن طريق أدمـال الافايا الاي تقوو بهـا اللجنـة المشــــرفـة لذا لـانـي ظحليـةو أو
المســسول دن االلازاو بقاــايا الرفق بالحيوانو أو المســسول دن ظ ابقة ضــمان الجود أو ظمثل ردــمي
للدولة المعنية.
-2

تفايا المنشآت

يجأ تفايا المنشآت دوريا ً أي ظر واحد دل اعقل في السنة .ويجأ أن ياناول الافايا اعظور الاالية:
أ -الحيوانات وظلفات ظاابعاها ظ ب اقات تعريف اعقفاص وطرف أمر لارقيس الحيوانات؛
ب -طريقة تشغيل المسدسة الحيوانية؛
ج -صيانة ونةافة ودةظة المنشآت؛
د -أنواو وأحوال الم و ضمن اعقفاص وغيرها ظن الاجهيزات؛
هـ -الجو اللارتي لألقفاص وظنشآت الم و ؛
و -غرف العمل ظثل غرف الجراحة والاشري وظلابرات الاجارب دل الحيوانات؛
ز -دناصر الددس بما فيها تجهيزات الغسيل وظلازن ال عاو وغرف تلزين الفرشة والصيدلة؛
ح -المشآةت الصحية والسةظة أ نام العمل.
ظن المنادأ ت بيق ظباد لدار الملاطر لمعرفة ظواديد ونودية الافايا الواتأ اتراؤه.
 -3تقييس أدبيات المهنة
تعآس دناصـر تقييس أدبيات المهنة دـيادـ ات وظماردـات المسدـسـة حيال ادـايفام شـروط اعحآاو الانةيمية
وتوتيهـاتهـا في ظوضــــوو اعبحـاث .ويجـأ اعمـذ بعين االدابـار طريقـة دمـل اللجنـة المحليـة وظســــاو تعليس
وتدريأ ولفامات العاظلين في المسدـسـةو والعناية البي رية بالحيوانات وظروف دـير اعدمال في المسدـسـة
الحيوانية والل ط المعد لل وار وظصـــادر الاموين والاللص ظن الحيوانات واعظور الصـــحية والســـةظة
ظجمود ة العنـاصــــر
ـ
ا نـام العمـل .لمـا يجـأ ظراتعـة برنـاظج العمـل بـاناةـاوو وظن الاــــروري أن يرد ذلر
الاـرورية للعمل في اعحآاو الانةيمية المعمول بها حاليا ً لياسـن للسـل ة المعنية اتلاذ االترامات الاـرورية
لامان االظاثال لألحآاو المذلور .
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الماد 7.8.5
ضمان المساو الادريبي والآفامات
ظن اعظور الاــرورية الداملة ضــمن البرناظج أدمال العناية بالحيوان وطرف ادــالداظ الا لد ظن ظســاو مبر
القاامين بلدظة الحيوانات ولفاماتهس الاي تسهلهس للعناية بالفصــاال الحيوانية المســالدظة وتنفيذ االترامات الةزظة
واعمذ بعين االدابار أدبيات العمل .وظن المنادــأ وضــ نةاو عدل المســاو الردــمي المرلزي واالقليمي أو
ظسـاو المسدـسـة نفسـها) ياـمن ظسـاو لفام العاظلينو دل أن يااـمن النةاو فار رقابة تناهي بالحصـول دل
و يقة اداراف بالآفامات .وياوتأ دل العاظلين االدــــافاد ظن الاعليس والادريأ المســــامرين والةزظين لا وير
الآفامات المهنية لللبرام والمسـاددين الفنيين .ونةرا ً عهمية الواتبات المارتبة دل لبار المسـسولين في المسدـسـة
ضــمن لطار برناظج العناية بالحيوانات وادــالداظها فياوتأ امبار هسالم المســسولين بآل ظشــآلة تاعلق بآفامات
العاظلين في المسدسة.
 -1الباحثون
العاظلون في ظيدان اعبحاث والاجارب دل الحيوانات ظســسولون أمةقيا ً وقانونيا ً دن لل ظا يســيم لل حالة
الحيوانات المسـسولين دنها .وظ اعمذ بعين االدابار الوضـ اللاص لعمليات الاجارب دل الحيوانات فيجأ
ت ظين تدريأ ظالصـــص للباحثين بما فيهس الماواتدين ظسقااً) ليســـا يعوا للمال ظناهجهس الدرادـــية قبل بدم
اعبحاث .ويمآن أن يشــمل تدريبهس المالصــص ظوضــودات ظنها ا طار الانةيمي للبلد المعني و/أو المحلي
بما فيها دـيادـات المسدـسـات .وال بيأ البي ري المالصـص في العمل الملبري تولل للي في ظعةس اعحيان
ظهمـة الاـدريـأ في هـذا الميـدان وظيـادين أمر  .وظن المنـادــــأ الاـ لـد ظن الآفـام العلميـة ـللب احثين مةل القيـاو
ب دمال البحث عالجراحة والالدير وأمذ العينات ولدار هذه اعدمال ظثةً).
 -2اعطبام البي ريون
ظن الاــــروري أن يعلس اعطبـام البي ريون القـاامون بـ دمـال الاجـارب دل الحيوان ليف يعـالجون ويفهمون
مصـااص الفصـاال الحيوانية المسـالدظة ودـلولها ال بيعي بالدرتة اعول  .لما يجأ أن يبرهنوا دن فهس تيد
للاصــرف ال بيعي للحيوان والحاتات الســلولية واردات الفعل دل الماــايقات وقدر الحيوان دل الاآيف
وطرف البحـث .ولن المشـــــاري الاي يوافق دليهـا المجلس القـانوني البي ري وظشـــــاري اعبحـاث الوطنيـة
وا قليمية في حال وتودها يجأ أن تالذ نموذتا ً للادريأ البي ري.
 -3القاامين دل العناية بالحيوانات
يجأ أن تالق هذه الفئة ظن العاظلين تعليما ً وتدريبا ً يسـهةن للعاظلين القياو بمسـسولياتهس المهنية .لما يجأ أن
يبرهنوا دن لفام في تنفيذ ظهاظهس.
 -4ال ةب
يجـأ أن يالق ال ةب تعليمـا ً للمبـاد العلميـة واعمةقيـة بوادــــ ـة طرف ال تحاـاج لل ادــــالـداو الحيوانـات
عأشـــرطة فيديو ونماذج ظعلوظاتية للخ .)..ويمآن تحقيق ذلك شـــري ة أن تآون هذه ال رف ليســـي قادر فقط
دل امازال ادمال ادــــالداو الحيوانات أو االدــــاعاضــــة دنها ب رف أمر و بل أن تحقق أياـــا ً اعهداف
الاعليميـة المرتو  .وأن ال ةبو دنـد تلقيهس الـدروس أو ظشــــارلاهس عدمـال بحثيـة يانـاولون فيهـا الحيوانـات
الحيـةو يجـأ أن يعملوا تحـي لشــــراف أدــــاتـذتهس حا تةهر لـديهس الآفـامات الم لوبـة لانفيـذ االترامات الاي
تعلموها.
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 -5أداام لجنة المراقبة المحلية أو اعشلاص اآلمرين المعنيين بالمراقبة
يجأ أن يســافيد هسالم اعشــلاص ظن الاعليس والادريأ المســامرين في ظيدان ادــالداو الحيوان في اعبحاث
والاعليس .ويجأ أن يدمل الحيوان في اعبحاث والاعليس .ويجأ أن يدمل في برناظجهس الاعليمي شـرح للقاـايا
الماعلقة ب مةقيات المهنة المرتب ة بالموضوو والشروط الانةيمية وظسسولية المسدسة.
يجأ أن يالق الباحثون تعليما ً ظهنيا ً ياعلق بصـحة ودـةظة العاظلين وظا ياصـل ظنها بالملاطر المرتب ة بانفيذ
الاجارب دل الحيوان ضـــمن لطار ادـــاآمال تدريبهس والاســـابهس الآفامات الم لوبة .ويمآن أن يشـــمل هذا
الاعليس ظعالجة أظراض ظناقلة ظن حيوانات الاجارب لل ا نســــان لاع ي ناااج ظغلوطة ظ ظهور لصــــابات
بشــــريـة بـاعظراض المـذلور  .ويجـأ أن يعلس العـاظلون أن هنـاك نودين ظن اعم ـار :أولهـا المرتبط بـالعمـل
ضـمن المنشـآت الاي ت وي الحيواناتو و انيها اعم ار المرتب ة ب دمال الاجارب .وربما لان ظن الاـروري
توفير ظعلوظات ظحدد تاعلق ببعض الفصـــاال الحيوانية وطرف العمل ولترامات الحماية اللاصـــة بالعاظلين
المعرضــــين لملـاطر اعظراض الحيوانيـة .وظن الملـاطر المميز أياــــا ً اعدوات والمواد المســــالـدظـة في
اعبحاث لالمواد الآيماوية ذات السمية غير المعروفة والعناصر البيولوتية وظصادر االشعادات الاار .
الماد 7.8.6
ت ظين العناية البي رية بالحيوانات
بين المسـسوليات المارتبة دل ال بيأ البي ري حماية صـحة الحيوانات وظراقباها وحسـن رداياها قبل وا نام وبعد
القياو بالاجارب دليهاو ولذلك لد ام الاوصــيات وشــرح المباد المرتآز دل المماردــات المعروفة .وياوتأ
دل ال بيأ البي ري أن يآون ظانبها ً للحالة الجسـدية للحيوان ودـلول  .لما يعود لل بيأ البي ري اتلاذ القرارات
الماعلقة برفاه الحيوان وتحمل ظســسوليات  .ويجأ أميرا ً أن يآون ال بيأ البي ري دــهل الوصــول للي وأن يآون
قادرا ً دل توفير العناية للحيوانات بادــــامرار .يمآن في الحاالت االدــــاثنااية حيث ياعلق اعظر بفصــــاال يآون
ال بيأ البي ري غير ظعااد دليها طلأ النص ظن أمصااي غير بي ري لدي اللبرات الةزظة للقياو بهذا الدور.
-1

المسسوليات ال بية السريرية
هناك براظج ماصـة بال أ الوقااي لالاحصـين والعةتات ضـد ال فيليات الداملية واللارتية وغيرها ظن
اترامات الوقـاايـةو وهي أظور يجـأ تنفيـذهـا وفقـا ً للممـاردــــات المعامـد في ال ـأ البي ري .لمـا يجـأ أن
تآون ظانادـبة ظ الفصـيلة الحيوانية وظنشـ الحيوانات .وتعود ظسـسولية رصـد اعوبئة بالدرتة اعول لل
ال بيـأ البي ري الـذي ياوتـأ دليـ القيـاو بافايا روتيني لحيوانـات المجمودـة الواحـد وتشــــليص وتود
ال فيليات والبآايريا والفيرودـات المسـببة لألظراض بشـآليها السـريري وتحي السـريري .ويجأ أن ياما
ال بيـأ البي ري بـالقـدر دل لد ـام العةتـات وتنفيـذ االترامات الوقـاايـة الاي يعابرهـا ظنـادــــبـة بمـا فيهـا
دملية القال الرحيس دند الاـرور  .لما يجأ أن تاوافر لدي الموارد الةزظة بعد تشـليص ظرض ظعين أو
ترح يصاب ب الحيوان .وياوتأ أميرا ً دل ال بيأ البي ري قدر المسا او الاشاور ظ الباحث لاانادأ
االترامات المل ط لها ظ اعهداف المرتو ظن الاجارب .ويجأ أن تع اعدوية الاي يصـــفها ال بيأ
البي ري وفقا ً لألحآاو الانةيمية المردية ا ترام.

 -2تشري وفحص الجثث
ياوتـأ دل ال بيـأ البي ريو في حـال ظهور أحـد اعظراض أو حـدوث نفوف حيواني غير ظناةرو اد ـام
الراي بالل وات الواتأ تنفيذها وفقا ً لناااج الاشـري  .يمآن النةر في وضـ برناظج الال يط للفحوصـات
ظا بعد النفوف.
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 -3السجةت ال بية البي رية
تعابر السـجةت ال بية البي رية بما فيها ناااج الاشـري دناصـر هاظة ظن أتل وضـ برناظج للعناية البي رية
الةزظة للحيوانات المســالدظة في اعبحاث والاعليس؛ ولن ادــالداو ال رف النةاظية والفعالة في تقييس صــحة
الحيوانات تسـم لل بيأ البي ري ب ن يع ي تشـليصـا ً ألثر دقة وأن ياـمن لد ام الحيوانات أفاـل دناية
طبية ظمآنة.
-4

وصايا ماصة بملاطر اعظراض الحيوانية المناقلة لإلنسان واعظراض ذات ا بةغ ا لزاظي
لن ادــالداو بعض الفصــاال الحيوانية في اعبحاث يمثل م را ً هاظا ً الحامال اناقال اعظراض الحيوانية لل
ا نســان عأظراض ماصــة باعوليات الةبشــرية ظثةً) .هنا يجأ ادــاشــار ال بيأ البي ري بش ـ ن ظصــادر
ـداظها واالترامات الواتـأ اتلـاذهـا في المبـاني الاي تـ وي الحيوانـات ظن أتـل الحـد
الحيوانـات المنوي ادــــال ـ
ظن ظلاطر اناقال اعظراض عارتدام ظةبس للوقاية الفردية واترامات الا هير المنادــبة واحاســاب وتنةيس
لثافة أدداد الحيوانات في غرف العزل للخ .)...وربما لاني الحيوانات الداملة لل المسدــســة حاظلة لبعض
اعظراض الاي يجأ لبةغ الســــل ات الردــــمية بها .وظن الاــــروري ان يعلس ال بيأ البي ري هذا اعظر
ويلازو باالداجابة لهذه الشروط.

-5

توصيات ظاعلقة بالجراحة والعناية ال بية الةحقة
يجأ أن يااـــمن برناظج العناية البي رية ظراتعة تمي اعدمال قبل الجراحة وأ نامها وبعدهاو وأن يوافق
دليها .لما تق دل ال بيأ البي ري ظســسولية لد ام الاوصــيات الماعلقة ب دمال ظا قبل الجراحة وال رف
الجراحية دون تلوث تر وظي ولفامات العاظلين في المسدـــســـة الماعلقة باعدمال الجراحية وظا يابعها ظن
دنـاية طبيـة .وياوتأ أميرا ً دل ال بيـأ البي ري الاشــــاف وظعـالجـة الماــــادفـات الجراحيـة الممآنـة وظا
بعدها.

-6

وصايا ماصة بالاسآين والالدير والقال الرحيس
ظن بين ا رشــادات اللاصــة بالعناية البي رية ظهمة اصــدار الاوصــيات اللاصــة بادــالداو ظواد الالدير
والاسآين وطرف القال الرحيس.

-7

وصايا ماصة بحدود الاجارب الرحيمة دل الحيوانات
ياوقف قرار امايـار تحـديـد الحـاالت الاي تحاس لنهـام الاجـارب المل ط لهـاو ودل هـذا اعمير الاـ لـد ظن
احاراو قرارات وقف الاجارب مةل ظلالف ظراحل اعبحاث .وظن الاـــروري أن يا لد ال بيأ البي ري
بنفس ظن أن الحيوانات الما لمة أو المصابة با تهاد ياس قالها ب ريقة رحيمة أو لزالة ألمها بال رف المنادبة
بادــاثنام الحاالت الاي تاعارض فيها هذه االترامات ظ أهداف ظشــروو البحث الذي ل ظبررات ظن وتهة
النةر العلمية وأدبيات المهنة.
لن امايار نق ة الاوقف يرتآز دل فعالية االمايارو وتحديد اللحةة الحادــــمة لوقف أدمال البحثو أي قبل
ظهور العةظات اللاصــة باعلس و/أو ا تهاد لآن دون تع يل أهداف الدرادــة .ويجأ توافر ظبررات لوقف
الاجربةو وأن يآون ظنصـوص دنها قبل بدم الدرادـة .وأن درادـة قاـية امايار نق ة الاوقف المنادـبة تعابر
دنصــرا ً ظن دناصــر تقييس أدبيات المهنة .ويجأ أن تآون ظعايير نقاط توقف الدرادــة دــهلة الاحديد .وفي
الحـاالت النـادر الاي ياوقف فيـ البحـث فقط دنـد نفوف الحيوان بغير القاـل الرحيس يعابر هـذا العمـل حـدا ً غير
ظقبول بالنسبة عدبيات المهنة ظن الناحية ا نسانية.
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الماد 7.8.7
ظصدر الحصول دل الحيوانات
يجأ أن تآون الحيوانات المعد لألبحاث ذات نودية ظمااز لامان صةحية المعلوظات المساحصل دليها الحقاً.
 -1ليفية شرام الحيوانات
يجأ أن ياس شـرام الحيوانات بال رف القانونية .وظن المفاـل اللجوم لل تجار ظرمص لهس باربية الحيوانات
أو يوفرون ضــمانة نودية ظمااز للحيوانات .وال ينصــ ظ لقا ً بشــرام الرايســيات الةبشــرية الم موذ ظن
ظسالنها ال بيعية.
ظن المنادـأ ادـالداو حيوانات ربيي مصـيصـا ً ظن أتل اعبحاث قدر ا ظآان .ويجأ تجنأ ادـالداو حيوانات
لس ترب لهذا الغرض لال لذا لاني الحاتة لليها ضـــرورية تدا ً ظن الناحية العلمية أو أنها الوحيد الماوفر في
اعدــواف والمنادــبة لألبحاث .والحيوانات غير المربا مصــيصــا ً لألبحاث لالمواشــي والعروف والفصــاال
الممااز با ضـــافة لل الحيوانات الاي تس ادـــرها في الحيا الف ريةو وللها تســـالدو لاحقيق أهداف ماصـــة
بواد ة البحث العلمي.
 -2الاو يق
يجأ أن ترافق الحيوانات و ااق تدل دل ظنشـئها لالشـهاد الصـحية وغيرها ظن الو ااق الصـحية ودـجةت
الاربية والصفات الورا ية والرقس الاعريفي لها.
 -3الوض الصحي الحيواني
يمآن أن يآون لهذا الوضــ انعآادــا م
ت هاظة دل الناااج العلمية للبحثو لما يمآن أن يشــآل ظشــآلة حقيقية
تاعلق بصـــحة ودـــةظة العاظلين .ويجأ أن يانادـــأ الوضـ ـ الصـــحي للحيوانات ظ اعهداف المرتو ظن
ادالداظهاو وهذا ظا يجأ ظعرفا قبل البدم باعبحاث.
 -4الحيوانات ذات السجل الجيني المعروف
لن ظعرفة الســجل الورا ي للحيوانات المســالدظة في اعبحاث يســم بالحد ظن تبدل المع يات الاجريبية الاي
يمآن العثور دليهـا دنـد حـدوث أي ملـ مل ورا ي ويســــم بـالاـالي تحســــين ناـااج البحـث وانعآـادــــاتهـاو وأن
الحيوانات ذات السـجل الورا ي المعروف يسالدو داد ً في بعض ظيادين البحثو لما ت بق دليها براظج تربية
ظا ور وتحـي المراقبـة والاي تع ي ناـااج يجـأ المصــــادقـة دليهـا بوادــــ ـة الماـابعـة الورا يـة المناةمـة.
والم لوب أياا ً تقديس درادة ظفصلة وشاظلة للنةاو الماب في الاوالد الحيواني.
 -5الحيوانات المعدلة ورا يا ً أو المسانسلة عولذلك المعدل بواد ة الجينات أو المصمس بالهنددة الجينية)
الحيوان المعدل ورا يا ً أو المسانسخ هو الحيوان الذي تس تعديل صفات الورا ية ظن قبل ا نسان وبشآل لرادي.
ويقال الشـــيم نفسـ ـ لذرية الحيوان الاي ور ي هذا الاعديل الجيني .يجأ أن ياس ادـــالداو الحيوانات المعدلة
ورا يا ً أو المسـانسـلة وفقا ً للقوانين المردية االترام .وظن الاـروري تقييس احاياتات تربية الحيوانات ظن هذه
الفئة وتلبية حاتاتها وتوفير الرفاه لها لذ لنها ناتجة ظن دةال م
ت شهدت طفرات طبيعية وتجريبية ذات ظلاطر.
ولن المعلوظات الماوافر بشـ ن العزل البيولوتي للحيوانات ودــجلها الورا ي وأوصــافها اللارتية با ضــافة
لل ب اقات الاعريف الفردية فيجأ االحافاظ بها ولردالها ظن قبل المسدسة المصدر للحيوانات لل المسدسة
المساورد  .ويوص بالحفاظ دل السةالت الحيوانية المعدلة تينيا ً وتقادمها ظ اآلمرين لاسهيل االداحصال
دليها دند اللزوو.
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 -6الحيوانات الاي تس أدرها في الحيا البرية
في حال ادــالداو الحيوانات البرية يجأ أن ياس ادــرها ب رف رحيمة وظقبولةو وال تجوز ا دــام لل صــحة
الحيوانات أو ديشــهاو وال لل الصــحة والســةظة العاظة .ولن درادــة الموق تسدي أحيانا ً لل لحداث ملل في
ظســالنها وبالاالي الا ير في الحيوانات المســاهدفة وغير المســاهدفة .وفي هذه الحالة يجأ تقييس هذه الابدالت
في البيئة ال بيعية وتعلها دند الحد اعدن  .وهناك بعض الادمةت الاي تولد انعآادـات شـا دل البيئة وظن
هذه اعدمال وضـــ المصـــااد وتناول الحيوانات ونقلها وتســـآينها وتلديرها ووضـــ العةظات دليها وأمذ
العينـات ظنهـا .وهـذه الاـ يرا ت ذات ظفـاديـل ظارالمـة يمآن أن تاولـد ظنهـا ناـااج م ير وحا ظمياـة لـذلـك يجـأ
أن يااـمن ظشـروو الدرادـة تفصـيةت لمصـادر الماـايقات للحيوانات واالترامات الهادفة لل ظعالجاها ظن
أتل تةقيها أو الحد ظن الماايقات الماولد ظنها لل الحد اعدن .
 -7الفصاال الحيوانية المهدد باالنقراض
يجأ ددو اللجوم الدـالداو الفصـاال المهدد باالنقراض لال في الحاالت االدـاثنااية .لما يجأ تقديس المبررات
العلمية الآافية للبرهان دل أن اية فصاال أمر ال يمآن أن تحقق أهداف البحث.
 -8النقل واالدايراد والاصدير
يجأ أن ياس نقل الحيوانات في ظروف تانادـأ ظ حاتاتها الفيزيولوتية ودـلولها ووضـعها الصـحي .ويجأ
السـهر دل ادـالداو المسـاودبات المنادـبة وتةفي أي تلوث ظحامل .ويجأ أن تماـي فار السـفر في أقصـ
وقي ظمآن .وظن الواتأ الا لد ظن حســن تل يط الرحلة وأن توض ـ الشــروط المنادــبة لمرافقي الحيوانات
وأن تآون الحيوانات ظصــحوبة ا نام الرحلة بالو ااق الةزظة لاةفي أي ت مر غير ضــروري بين المسدــســة
المصدر وبين المسدسة المساورد .
 -9ظلاطر السةظة البيولوتية
يجأ أن يآون الوض ـ الجر وظي للحيوانات ظعروفا ً وماضــعا ً للاقييس الدوري وذلك ظن أتل الحد ظن ظلاطر
تعرض الحيوانات للجرا يس المرضـية غير المرغوب فيها أو ال فيليات الاي تهدد صـحاها أو تجعل ادـالداظها
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
الحيوانات لل ترا يس ظاعايشة ظن ظنش بشري أو بيئي.
الماد 7.8.8
المنشآت والةروف المحي ة
يجأ أن تآون الزرااأ تيد الال يطو وتيد البنامو وذات الصـيانة الجيد وأن تااـمن غرف احاجاز للحيوانات
ولذلك ظسـاحات لددس اللدظات الددس ظثل الجراحة والاشـري وغسـيل اعقفاص وحفةها بالشـآل المنادـأ .ويجأ
أن ياس تصـــميس وبنام المنشـ ـ للحيوانية وفقا ً لجمي ظعايير البنام المعمول بها .وياوقف تصـــميس الزرااأ وحجمها
دل ظوضـودات أنشـ ة البحثو والحيوانات الاي دـياس ايواؤهاو والعةقة ظ باقي المسدـسـةو والموق الجغرافي.
وبالنسـبة للسـآن الدامليو يجأ ادـالداو ظواد غير ظسـاظية وغير راشـح وظاينة ويمآن تنةيفها وتعقيمها بسـهولة.
ويجأ أن ياس ليوام الحيوانات في ظرافق ظصــممة للغرض الذي أنشــ ت ل  .أظا الادابير اعظنية لادــالداو اعقفال
والآاظيرات ولنشـام واعدـوار وغيرها فاهدف لحماية الحيوانات وظن هروبها .بالنسـبة للعديد ظن اعنواو الحيوانية

11

عظثل القوارض)و فيجأ أن تآون الةروف البيئية قابلة للاحآس بها لاقليل الاغيرات الفســيولوتية الاي قد ال تانادــأ
ظ الشروط العلمية وراحة الحيوان.
تبق هناك دناصر بيئية هاظة يجأ الاحآس بها لالاهوية والحرار والرطوبة وا نار والاجيج.
 -1الاهوية:
لحجس الهوام ونوديا وحرلا في الغرف الاي ت وي الحيوانات ت ير في دملية الاهويةو ويشــآل دنصــرا ً هاظا ً في
تحديد نودية البيئة في هذه اعظآنة .وظن الواتأ دند تحديد نســأ تجدد الهوام اعمذ بعين االدابار لظآانية انبعاث
الحرار والفصـيلة المعنية وحجس االفراد ولثافة اعدداد الحيوانية ونوو الفرشـة المسـالدظة ووتير ادـابدالها وحجس
الغرفة وظد فعالية اناقال الهوام لل ظ و الحيوانات .ويشــآل ظد الاحآس بابدل ضــغط الهوام دنصــرا ً هاظا ً في
حصر الحيوانات ودزلها بيولوتيا ً.
 -2الحرار والرطوبة
تعابر حرار ظآان ا يوام دنصــرا ً فيزياايا ً هاظا ً في تحديد نودية ظعيشــة الحيوانات .ويجأ بشــآل داو الســي ر
دل الحرار ضـمن ظآان ا يوام وتسـجيلها .ويجأ الحد ظن الابدالت الحرارية الاي تحدث أ نام النهار والليل ظن
أتل ددو دف الحيوانات لل أقلمة ظيآانيآية وظاافها البيولوتية ودـلولها ظن الابدالت الحرارية الهاظة والحصـول
بالاالي دل ناااج بحثية اباة وصحيحة .وربما احااتي بعض الفصاال الحيوانية لل ضبط للرطوبة النسبية.
 -3ا نار
لإلنار ت ير دل فيزيولوتيا وشــآل ودــلوك ظلالف الفصــاال الحيوانية .ويجأ بوت داو ت ظين لنار داامة في
تمي اعقسـاو الاي ت وي الحيوانات ظن أتل ضـمان العيا المري للحيوانات وادـاقرار حالاها والآشـف دليها في
الةروف المنادــبةو با ضــافة لل ضــمان اعظن الصــحي للعاظلين في الموق  .وربما لان ظن الاــروري ظراقبة
النةاو البيولوتي اليوظي للحيوانات.
 -4ظساو الاجيج
الفصــل بين اعقســاو الملصــصــة لإلنســان والحيوانات تســم بالحد ظن االض ـ رابات الةحقة بالحيوانات ضــمن
المسدــســة .ويجأ دزل الحيوانات ذات الاــجيج لالآةب واللنازير والمادز واعوليات الةبشــرية لمن لزداج
الحيوانـات اعلثر هـدوما ً لـالقوارض واعرانـأ والق ط .ويجـأ الافآير في لاس اعصــــوات دامـل ظـ و الحيوانـات
وقادات أدمال البحث ظن أتل الحد ظن ت يرات الاـجيج .وهناك العديد ظن الفصـاال الحيوانية الحسـادـة للارددات
العالية فوف الصوتية الاي يجأ تحديد طبيعاها.
الماد 7.8.9
رداية الحيوانات ضمن المسدسة
يسـم حسـن دـير اعدمال ضـمن ظسدـسـة اعبحاث الحيوانية باحسـين صـحة وراحة الحيوانات المعد لألبحاثو
والمسـاهمة بالاالي في الاوصـل لل ناااج درادـية صـحيحة .ويجأ أن تسـاجيأ أدمال العناية بالحيوانات وليوااها
للحد اعدن ظن الاوصــيات والشــروط الانةيمية الماعلقة بالعناية بالحيوانات وليوااها وأصــول دــير العمل ضــمن
المسدسة الحيوانية.
يجأ أن تانادـــأ ظروف البيئة المحي ة ب ظآنة ليوام الحيوانات وظروف دمل المسدـــســـة ظ طبيعة الفصـــاال
الحيوانية الماواتد فيهاو أي ظرادا طبيعة الســــلوك الحيواني االتامادي وأدمارهاو والاســــبأ بالحد اعدن ظن
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الماــايقات لها .ويجأ أن يعي العاظلون ضــمن المسدــســة الا ير المحامل لإلترامات المنفذ دل حســن ديا
الحيوانات في داملها.
 -1النقل
رات الماد  7.8.10أدناه.
 -2الاآيف
يجأ لد ام الحيوانات الداملة حديثا ً لل المسدـسـة فار للاعود دل البيئة الفيزيولوتية والا قلس السـلولي قبل
ادــالداظها في اعبحاث .وتاوقف فار الا قلس دل نوو النقل وظدت و ودمر وفصــيلة الحيوانو وظآان المنش ـ و
وظوضوو البحث .ويجأ توافر المآان المنادأ لعزل الحيوانات الاي تةهر دليها أدراض ظرضية.
 -3اعقفاص والزرااأ
يجأ أن تصــن اعقفاص وتبن الزرااأ ظن ظواد دــهلة الانةيف والا هر وال تســبأ الجروح للحيوانات .ويجأ
لداد النةر دوظا ً بالمســـاحات الملصـــصـــة للحيوانات وتعديلها وفقا ً للحاتة لاســـاجيأ أظالن االيوام للحاتات
اللاصـــة بالحيوانات علالعناية بالحواظل قبل الوالد وبعدهاو والحيوانات الســـمينة والســـآن الفردي أو الجمادي).
ولن أهمية حجس المســاحة ونودياها ظاســاويان في اعهمية .ويجأ ليوام الحيوانات الاي تعيا ضــمن ظجمودة في
أظالن تســـ لزوتين أو لمجمودة ال افراديا ً بادـــاثنام الحاالت الاي يقاـــي فيها بروتولول البحث بعزل اعفراد
وشري ة أال يشآل ذلك م را ً هاظا ً دل دةظة الحيوان.
 -3تحسين المسآن
يجأ ليوام الحيوانات في ظسـالن تسـم لها باتباو دـلوك ماص بالفصـيلة المعنية والحد ظن الاصـرفات الناتجة دن
الماـــايقات .ويمآن تحقيق هذا الهدف باحســـين أحوال الم و ووضـ ـ الحيوان ضـــمن الجمادة وتســـهيل قياظ
بالنشاطات الجسدية وظدارل الذهنية؛ ويجأ أال تاعارض نشاطات الجسدية ب ي شآل ظ صحة ودةظة الحيوانات
أو اعشلاص أو ظ اعهداف العلمية الماوما .
 -4الغذام
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
أي تلوث ليميااي أو فيزيااي أو تر وظي أو فســاد أو لتةف للمواد الغذااية؛ لما يجأ تنةيف اعودية المســالدظة
لاحاير ال عاو وتعقيمها دند اللزوو.
 -5ظام الشرب
يجأ توفير ظام شــرب غير ظلوث وبشــآل ظســامر لما يجأ اترام الافايا اليوظي عودية الشــرب لمصــاصــات
الرضادة والمشارب االوتوظاتيآية وصياناها والسهر دل نةافاها.
 -6الفرشة
يجأ وضـ الفرشـة المنادـبة في أرض المزراب واعقفاص وأدشـا ظصـنودة ظن ظواد ظنادـبة تحااتها بعض
الفصـاال الحيوانية .وتشـآل الفرشـة دنصـرا ً بيئيا ً يمآن السـي ر دلي وقادر دل الا ير في ظجر اعبحاث ورفاه
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
الحيوان نةيفا ً وتافاً.
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 -7العناية الصحية
لن حسـن دـير أدمال أي ظسدـسـة لبي الحيوانات ياوقف بالدرتة اعول دل اتلاذ االترامات الصـحية المنادـبة
ظن أتـل ظن اناشـــــار اعظراض في الحيوانـات بوادــــ ـة الاجهيزات اللـارتيـة وحرلـة العـاظلين بين الغرف
الملصــــصــــة للحيوانات .وظن الواتأ اتلاذ لترامات وتلصــــيص أظالن للانةيف والغســــيل والا هير وتعقيس
اعقفاص دند الحاتة والاجهيزات الموتود  .وظن الاروري أياا ً المحافةة دل ظساو دا مل ظن النةافة ولدار
تيد لآاظل المسدسة.
 -8تعريف الحيوانات
الاعريف والارقيس يشــــآةن دنصــــرا ً هـاظـا ً لماـابعـة الحيوانـات الاي يمآن تعريفهـا افراديـا ً أو تمـاديـاً .وفي حـال
الاعريف االفرادي دند الحاتة يجأ ادالداو ال ريقة اعضمان لذلك واعقل ايةظا ً للحيوان.
 -9حسن ظعاظلة الحيوانات
ياوتـأ دل القـاامين بردـايـة الحيوانـات اتلـاذ ظوقف اهامـاو وادــــاجـابـة لرغبـاتهـا والاما بـاللبر الآـافيـة للاعـاظـل
ظعها وا ظســـاك بها وحصـــرها .ولن تعويد الحيوانات دل االظســـاك بها مةل واالترامات الروتينية يلفف ظن
لتهاد الحيوانات والعاظلين في الوقي نفس ـ  .وبالنســبة لأ الفصــاال لالآةب واعوليات الةبشــرية فهي تحااج لل
ب رنـاظج تـدريبـات هـدفـ شــــجي الاعـاون المثمر أ نـام ت بيق االترامات بين الحيوانـات والقـاامين بـ دمـال العنـايـة بهـا
وبرناظج البحث العلمي .وهناك أيا ـا ً اصــناف حيوانية تحااج لل لنشــام دةقات اتامادية ظ ا نســان تعابر ظن
اعولويات .ودل العآس ظن ذلك هناك فصــاال أمر يجأ ددو ظةظســاها وهي الحيوانات الماوحشــة بوت داو.
وظن الواتأ الال يط لوضـــ برناظج يهدف لل ت قلس الحيوانات وتدريبها بالشـــآل المنادـــأ وذلك بالاوافق ظ
االترامات المعامد والفار الةزظة لانفيذ المشاري .
الماد 7.8.10
الخقل
النقل هو ألثر العمليات الاي تسبأ ا تهاد للحيوانات .لذلك يجأ اتلاذ تمي االحاياطات أ نام النقل لعدو الاسبأ
بإتهاد الحيوانات بسبأ الاهوية السيئة والاعرض للحرار والبرود الشديد و ونقص ال عاو والمامو ولطالة ظد
السفر .وهناك توصيات داظة يمآن االطةو دليها في الفصلين  7.3و .7.4ويمآن أن تآون هناك أدباب ظوتبة
لنقل الحيوانات الحسادة للاعأ بسبأ الاجارب العلمية الاي تمر بها الحيوانات أو المعد لها .وفي هذه الحالة يجأ
أمذ تمي االحاياطات للحسول دون المزيد ظن المشقات .لما يجأ نقل الحيوانات في ظروف ماصة وضمن
ظساودبات ظنادبة لوظاافها الجسدية وحاتاتها السلولية ودةظاها ظن اعظراض؛ هذا ظ الحفاظ دل احاوااها
الجسدي ودةظاها .ويجأ وض م ة طوار لمواتهة أي ت مر في السفر وتعيين شلص لةتصال ب في الحاالت
ال اراة ولاابة ادم بوضوح دل المساودأ.
-1

يجأ ذلر ظنش الحيوانات وطريقة وظروف وشروط السفر ضمن المشروو الوارد ذلره في الفقر ج)1
ظن الماد .7.8.4
أ -يجأ دل المردل والمردل للي أن ينسقا بينهما لاحديد وديلة النقل وهوية ال ريق وظد الرحلة ظ اعمذ
بعين االدابار الا ير المحامل دل صحة الحيوانات ورداياها.
ب -ينبغي توقع احتماالت التأخير في النقل وتجنبها.
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-2

يا لأ النقل الدولي للحيوانات و ااق يجأ أن ترتآز دل نماذج الشهادات الصحية الموضودة ظن قبل
ظنةمة  OIEللنقل الدولي للحيوانات الملبرية عالفصل .)5.13
أ -يجأ الحصول دل ضمانات ب ن ترافق الحيوانات الو ااق الم لوبة والمقروم مةل النقل لافادي أ ي
ت مير للرحلة ظن المردل لل المسدسة المساقبلة للباادة.
ب -يجأ لصدار الشهادات ا لآارونية قدر ا ظآان.

-3

يجأ أن تآون للرحلة م ة واضــحة المعالس تبدأ بوضــ الحيوانات في المســاودبات حا لنزال الحيوانات
ظنها دند بلوغها وتهاها النهااية.
أ -يجـأ الال يط للرحلـة بحيـث تآون فار النقـل هي اعقصــــر واعلثر راحـة للحيوانـات .ويفاــــل النقـل
الجوي دون ظح ات للمسافات ال ويلة.
ب -يجـأ تحـديـد اعشــــلـاص المســــسولين دن الحيوانـات المنقولـة والملولين بـاتلـاذ القرار الةزظـة في
الةروف االداثنااية .لما يجأ أن يآون االتصال ظسظنا ً في لل وقي بهسالم اعشلاص.
ج -يجأ أن تآون الرحلة تحي لشــراف لاظل ل بيأ بي ري أو أشــلاص مرين ظن ذوي الآفام و دالمين
وظجربين في البيولوتيا واالحاياتات اللاصة بآل فصيلة حيوانية .لما يجأ االهاماو باعظور الاالية:
•
•

بعض الحيوانات المعدلة تينيا ً يمآن أن تآون لها احاياتات ماصة؛
قاـايا السـةظة البيولوتية والعزل البيولوتي اللارتي اللاين يمآن تحقيقهما أ نام السـفر بادـالداو
ظساودبات حسنة الاصميس ودهلة الاناول.

 -4يجأ ت ظين بيئة ظنادبة للحيوانات أ نام السفرو وفقا ً لما هو وارد في الفصلين  7.3و 7.4وقوانين االتحاد الدولي
للنقل الجويو لالمساودبات الحسنة الاصميس والصن و والحرار والمام وال عاو وفقا ً للل ة الموضودة للرحلة.
ويجأ ت ظين الآميات الآافية ظن ال عاو والمام ظ الفرشة المنادبة لفار  24دادة دل اعقل.
 -5يجأ تدريأ العمال المرافقين للحيوانات مةل الرحلة المل ط لها دل ت ظين االحاياتات اعدادية للحيوانات
وحسن العاظلة وفقا ً لآل فصيلة لاسهيل تحميل وتفريغ الحيوانات.
 -6تسليس الباادة
أ  -يجأ اداةو البااا الحيوانية ضمن أظالن االداقبال دون ت ميرو وتفريغ ظساودباتها ضمن الشروط
الاي تسم ببقااها مالية ظن أية ظسببات ظرضية.
ب -يصار بعدها لل نقل الحيوانات لل أقفاص أو زرااأ نةيفة وت ظين المام وال عاو الةزظين لها.
ج -يجأ الحفاظ دل وض الحيوانات المنقولة بشآل أزواتا أو ظجمودات حا الوصول لل وتهاها النهااية.
_______________________________
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