
 

 الحيوان رعاية  معايير  وضع  
 

 معايير دولية معترف بها 
وفي الكود   ،2004عام  الفي    Terrestrial Codeاليابسة    كودفي    OIEمنظمة  لتم نشر أول معايير  

تحديثهو  . 2008عام  الالمائي في   مع  ميتم  بانتظام  المعا  إلى  ،العلميةرف  اتطور   باإلضافة 
إلى العلم   المعاييرهذه  وتستند    . رعاية الحيوانجديدة لتغطية جوانب مختلفة من    تطوير معايير

 .OIEمثل جميع معايير منظمة 
 

والخبراء   األعضاء  الدول  استشارة  تتم 
الحكومية  وغير  الحكومية  الدولية  والمنظمات 

عملية   خالل  الصلة  رعاية  ذات  معايير  وضع 
المعايير تتماشى هذه  يضمن أن  مما    الحيوان

العلمية التطورات  أحدث  تتبنى كما    . مع 
كل عام   OIEلمندوبي منظمة  الجمعية العالمية  

 . لةالمعايير الجديدة والمعد  
 

من  إعدامهاو هاوذبح  الحيوانات،نقل  رعاية الحيوانبشأن  OIEتناولت المعايير األولى لمنظمة 
  والتعليم،تضمنت معايير أخرى استخدام الحيوانات في البحث    ذلك،بعد  و   . مكافحة األمراض  أجل

الكالب   أعداد  في  العاملةعاية  ور   الضالة،والتحكم  لمنظمة  و  . الخيول  عمل  بشأن   OIEأحدث 
إنتاج    ومؤخرا    حم؛ اللودجاج    لحليبوام  حالليتعلق بأنظمة إنتاج أبقار    فيما  رعاية الحيوانمعايير  

 . 2012الخنازير مع أربعة فصول جديدة تم تبنيها منذ عام 

ية فإن معايير رعا  ،OIEعلى عكس معايير الصحة الحيوانية والصحة العامة البيطرية لمنظمة  
التابعة لمنظمة التجارة    SPSالنباتية  إجراءات الصحة والصحة  الحيوان غير معترف بها في اتفاقية  

https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/
https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/
https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/
https://www.youtube.com/embed/VCfG_Mt2KtY?feature=oembed


اعتمدتها الجمعية العالمية للمندوبين   ذات أساس علميباعتبارها معايير دولية    لكن  . العالمية
ا لرعاية الحيوانات ،OIEالتابعة لمنظمة   . فهي المعايير المعترف بها دولي 

المائي الكود  واليابسة    كودالرسم البياني أدناه جميع المعايير التي تم نشرها في    يتضمن
 . المناقشات بشأنها OIEالموضوعات التي بدأت منظمة باإلضافة إلى  ،OIEلمنظمة 

   

 لخبرات العلمية ل عالمية  ال شبكة  ال 

خبراء متخصصين  بين  شبكة عالمية قوية من الخبرات العلمية وتجمع بانتظام    OIEتمتلك منظمة  
 . للمساهمة في عملية تطوير المعايير

 

 

https://old.oie.int/infographic/StandardsAW/index.html
https://old.oie.int/infographic/StandardsAW/index.html


 المراكز المتعاونة 

مع    OIEلدى   تعمل  التي  الخبرة  مراكز  من  رعاية الشبكة  معايير  وتنفيذ  تطوير  في  منظمة 
التي تم تعيينها على هذا النحو من قبل    المرجعية،هذه المراكز    وعلى  . الحيوان الخاصة بها
تدعمها في تنفيذ أن أن تقدم المساعدة للبلدان التي تطلبها و للمندوبين،الجمعية العالمية 

   . OIEمعايير منظمة 

 رعاية الحيوان  في  خصصة  ت الم مجموعات  ال 

الخبراء التي تجتمع لصياغة فصول    متخصصة من  من خالل عمل مجموعات  OIEيتم تطوير معايير  
معايير   أخرى للجنةيتم إرفاق تقارير هذه المجموعات بتقارير  و  . تنقيحهاأو  من المعايير  جديدة  

 (الحيوانات المائيةلجنة  )ولجنة معايير صحة الحيوانات المائية    (الكودلجنة  )  اليابسة صحة حيوانات  
ا  التي لها  .OIEعلى موقع خاصة بها صفحة أيض 

 OIEالتابعة لمنظمة  و مجموعة عمل رعاية الحيوان السابقة  

التي   المجموعة  معايير  ب  متقاهي  ومراجعة  تطوير  عام  ال حتى    OIEعملية 
 : وقد أصدرت بعد اجتماعها ما يلي . 2017

 2016تقرير اللجنة لعام   ❖

 A_Report_AWWG_2016 : راجع التقرير على العنوان التالي

 أخرى مبادئ توجيهية  

مبادئ بوضع  OIEمنظمة  قامت ،ءالماكود و اليابسةباإلضافة إلى المعايير المنشورة في كود 
 . الخاصةتوجيهية حول بعض الموضوعات 

 

 

https://www.oie.int/en/standard-setting/specialists-commissions-working-ad-hoc-groups/ad-hoc-groups-reports/
https://www.oie.int/en/standard-setting/specialists-commissions-working-ad-hoc-groups/ad-hoc-groups-reports/
https://www.oie.int/en/document/a_report_awwg_2016/
https://www.oie.int/en/document/a_report_awwg_2016/
https://www.oie.int/en/document/a_report_awwg_2016/
https://www.oie.int/en/document/a_report_awwg_2016/


 الكوارث الطبيعية 

 المتعلقةإرشادات حول إدارة الكوارث والحد من المخاطر    OIEنشرت منظمة    ،2016عام  الفي  
بهدف تعزيز قدرة الخدمات البيطرية   لبيطرية،العامة ا  الحيوان والصحة  عايةبصحة الحيوان ور

المستدام من الكوارث الطبيعية   التعافيأظهرت التجربة أن آفاق  وقد    . في البلدان األعضاء
ا بفي المجتمعات المتضررة ترتبط ارتباط    . حيواناتهم صحةا وثيق 

 

 التوجيهات 

 مبادئ توجيهية إلدارة الكوارث والحد من المخاطر 

  التالي راجع المستند

 المزيد من المعلومات 

 ذبح الحيوانات •
 مكافحة األمراض من أجل  قتل الحيوانات  •
 ( باللغة العربية)ومتطلبات الشريعة اإلسالمية  OIEالتوافق بين معايير  •
العالمية   • المنظمة  الحيوانلأنشطة  الخنازير    يةلصحة  رعاية  تدابير   ضمنلحماية  إطار 

 مكافحة حمى الخنازير األفريقية 

https://www.oie.int/app/uploads/2021/03/disastermanagement-ang.pdf
https://old.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Welfare/docs/pdf/Others/A_Technical-information_slaughter.pdf
https://old.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Welfare/docs/pdf/Others/A_Technical-information_killing.docx.pdf
https://old.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Welfare/docs/pdf/Others/Religious_Slaughter/A_Religious_slaughter.pdf
https://old.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Welfare/docs/pdf/Others/Religious_Slaughter/A_Religious_slaughter.pdf
https://rr-asia.oie.int/wp-content/uploads/2020/01/final_statement-on-asf-and-animal-welfare_v3_clean_rrap.pdf
https://rr-asia.oie.int/wp-content/uploads/2020/01/final_statement-on-asf-and-animal-welfare_v3_clean_rrap.pdf
https://rr-asia.oie.int/wp-content/uploads/2020/01/final_statement-on-asf-and-animal-welfare_v3_clean_rrap.pdf
https://rr-asia.oie.int/wp-content/uploads/2020/01/final_statement-on-asf-and-animal-welfare_v3_clean_rrap.pdf
https://www.oie.int/app/uploads/2021/03/disastermanagement-ang.pdf


 البحث والتعليم في  

 في المختبر  رعاية الحيوانفي  OIEدور منظمة  : مناقشةورقة 

 ة مل ا حيوانات الع ال 

 الخيول العاملةعاية ورقة مناقشة حول ر •
 (باإلسبانية)مقاطع فيديو عن رعاية الخيول العاملة  •

https://old.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Welfare/docs/pdf/Others/Lab_Animals.pdf
https://old.oie.int/fileadmin/Home/esp/Animal_Welfare/docs/pdf/Otros/Working_equids/A_Working_equids.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkBRx6XRUMCLLxCUEprbq_gjhF5YpnBj5
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkBRx6XRUMCLLxCUEprbq_gjhF5YpnBj5

