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وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )37( ل�سنة 2020

ْفـق  باحليوان  باإ�سدار الالئحة التنفيذية لقانون )نظام( الرِّ

 لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية

ال�سادر بالقانون رقم )52( ل�سنة 2014

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

ْفـق  )نظام(الرِّ قانون  على  باملوافقة   2014 ل�شنة   )52( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 

باحليوان لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

البلديات يف  و�شئون  الأ�شغال  �شئون  تنظيم  باإعادة   2019 ل�شنة  رقم )50(  املر�شوم  وعلى 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

 وعلى الالئحة التنفيذية لقانون )نظام( مزاولة املهن الطبية البيطرية لدول جمل�س التعاون 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  الزراعي  التعاون  جلنة  تها  اأقرَّ التي  العربية،  اخلليج  لدول 

الإمارات  بدولة  اأبوظبي  يف  املنعقد  2011م(  )يونيو  والع�شرين  الثاين  اجتماعها  يف  العربية، 

العربية املتحدة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للرثوة احليوانية،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ْفـق باحليوان لدول جمل�س التعاون لدول  ُيـعمل باأحكام الالئحة التنفيذية لقانون )نظام( الرِّ

اخلليج العربية، ال�شادر بالقانون رقم )52( ل�شنة 2014، املرافقة لهذا القرار. 

املادة الثانية

على وكيل الوزارة للرثوة احليوانية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به اعتبارًا من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 3 رجــــــــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 27 فبراير 2020م
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الالئحة التنفيذية

للقانون )النظام ( الموحد للرفق بالحيوان

 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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الباب األول

المادة )1(

تعاريف

يقصــد بالتعابيــر والمصطلحــات التاليــة المعانــي المبينــة أمامهــا مــا 
لــم يقتــض ســياق النــص غيــر ذلــك:

ــاون القانـــون ــس التع ــدول مجل ــوان ل ــق بالحي ــام( الرف ــون )نظ قان
ــة ــج العربي ــدول الخلي ل

كل تغييــر عــن الصــورة الطبيعيــة للحيوانــات ويــؤدي إلــى المــــــرض
خلــل أو اضطــراب فــي أي مــن العمليــات الحيويــة الطبيعيــة 

للحيوانــات ممــا يؤثــر علــى صحــة الحيوانــات أو رعايتهــا.

ــوان صاحب الحيوان ــى الحي ــة عل ــيطرة الفعلي ــك الس ــن يمل ــك أو م المال
ــه ــة والتوجي ــي الرقاب ــة ف والمتمثل

ــا لرعايــة الحيوانــات ويقــوم بوضــع مــراقب الحيوانات الشــخص المؤهــل علمي
وتصميــم برامــج الرعايــة بالمنشــأة وكتابــة التقاريــر 

ــات. ــظ الحيوان ــى مالح ــرف عل ويش

مــالحظ 
الحيوانات

ــة  ــة والخاصــة برعاي ــج اليومي ــذ البرام ــوم بتنفي شــخص يق
ــات. الحيوان

مركز إيواء 
الحيوان       

ــات،  ــبة للحيوان ــر مناس ــا حظائ ــة به ــة أو خاص ــأة عام منش
وتقــوم الســلطة المختصــة بإنشــائها إذا كانــت عامــة والعمــل 
علــى رعايــة الحيوانــات المحتجــزة أو المصــادرة بهــا وتخضع 
إلشــراف الجهــة المختصــة. كمــا تشــرف الســلطة المختصــة 

عليهــا إذا كانــت خاصــة.

التــعـدي 
الجنـــسي

ــان  ــل اإلنس ــن قب ــات م ــرعي للحيوان ــر ش ــتخدام غي أي اس
لألغــراض الجنســية.



العدد: 3461 – الخميس 5 مارس 2020

88

-16-

الباب الثاني

معايير ممارسات الرفق بالحيوان

المادة )2(

علــى الجهــة المختصــة إصــدار قــرارات خاصــة بشــروط، ومعاييــر   -1 
الممارســات العمليــة للرفــق لكافــة أنــواع الحيوانــات بمــا يتناســب 
مــع طبيعتهــا ونوعيتهــا لتكــون ملزمــة باتباعهــا مــن جميــع الهيئات 

والمؤسســات العامــة، والخاصــة. 

تقــوم الجهــة المختصــة بمراقبــة تطبيــق المعاييــر القياســية علــى   -2 
ــا  ــق بم ــة والتدقي ــج الرعاي ــة لبرام ــات العملي ــآت والممارس المنش

ــآت. ــك المنش ــي تل ــدة ف ــات المتواج ــة الحيوان ــب ونوعي يتناس

ــة  ــاص بكيفي ــادي خ ــل إرش ــدار دلي ــة إص ــة المختص ــى الجه عل  -3 
ــي  ــة الت ــر للممارســات العملي ــي للشــروط والمعايي ــق العمل التطبي
ــدة.  ــى ح ــة عل ــة حيواني ــكل فصيل ــة ل ــة المختص ــا الجه تضعه

القسوة على الحيوانات

المادة )3(

ــك أو  ــة مال ــر معامل ــرى تعتب ــن األخ ــع القواني ــارض م ــا ال يتع بم
صاحــب الحيوانــات لهــا قاســية ومخالفــة ألحــكام قانــون )نظــام( الرفــق 
بالحيــوان لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي والئحتــه التنفيذيــة  ويقــع 
ــال  ــن األعم ــأي م ــام ب ــا إذا ق ــوص عليه ــات المنص ــة العقوب ــت طائل تح

التاليــة:

ــا . 1 ــي عنه ــة أو التخل ــال أو ســوء التغذي ــات لإلهم تعريــض الحيوان
ــة وصالحــة  ــات كافي ــاه وبكمي ــر غــذاء ومي أو تركهــا دون توفي

ــا مــن الراحــة.  لالســتهالك أو عــدم إعطائهــا قســطا كافي
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اســتخدام القســوة فــي فتــرة إعــداد الحيوانــات للذبــح في المســالخ   .2  
ــى الــرأس أو قطــع أربطــة المفاصــل أو  أو غيرهــا كالضــرب عل

ــاء؛ ــق بالكهرب ــون أو الصع ــأ العي فق
إجهــاد الحيوانــات فــي العمــل أو الســباقات أو خالفــه دون مراعــاة   .3  

ــة؛ ــا الصحي ــا أو حالته لعمره
اســتخدام الحيوانــات بصــورة منافيــة لطبيعتهــا فــي أداء العــروض   .4  

ــيرك ؛ ــة  والس ــات المصارع ــة  كحلب ــة أو الترفيهي الفني
ــة  ــة أغذي ــو أو أي ــزة للنم ــة  محف ــة أدوي ــات أي ــاء الحيوان إعط  .5  
ــا مــن الجهــة المختصــة ، أو  ــر مصــرح به ــة غي أو إضافــات علفي
ــن  ــي تخزي ــال ف ــالل اإلهم ــن خ ــوق م ــألذى أو النف ــا ل تعريضه
الســموم أو المطهــرات والمنظفــات الصناعيــة أو أيــة مــواد 

ــرى؛ ــة أخ كيمائي
ــأة أو  ــر مهي ــيلة غي ــة أو بوس ــا بطريق ــات أو نقله ــز الحيوان حج  .6  
ــض دون  ــا البع ــع بعضه ــات م ــن الحيوان ــة م ــواع مختلف ــط أن خل
ــا  ــم م ــدم تقدي ــع ع ــة م ــر أو الفصيل ــس أو العم ــاة للجن مراع

ــدة ؛ ــة جي ــاء أو تهوي ــذاء أو م ــن غ ــا م يلزمه
عرض أو اإلتجار بأي حيوان مريض أو مصاب؛  .7  

ــة  ــحبها بطريق ــام أو س ــي القي ــادرة عل ــر ق ــات غي ــع الحيوان رف  .8  
مؤلمــة تســبب لهــا الجــروح أو

 الكدمات أو الكسور أو الخلع؛
ممارســة أي صــورة مــن صــور التعــدي بمــا فيهــا التعــدي الجنســي   .9  

ــات؛ ــى الحيوان عل
التخلــص مــن الحيوانــات المريضــة بطريقــة غيــر رحيمــة   .10  
ــا  ــبب له ــة تس ــة طريق ــيء، أو أي ــوت البط ــرق الم ــتخدام ط كاس
ــرر، أو  ــديداً دون أي مب ــاً ش ــا ألم ــدث له ــا أو تح ــا أو فزع رعب

ــا. ــدا له ــم عم ــم الس تقدي
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الباب الثالث

واجبات صاحب الحيوان

المادة )4(

يجب أن يتحمل صاحب الحيوانات المسئوليات التالية:

ــا  ــات وفق ــة الحيوان ــة لرعاي ــة والكافي ــة المؤهل ــر العمال 1.  توفي  
؛  لنوعيتهــا

تهيئــة وتوفيــر المــكان المناســب إليــواء الحيوانــات وفقــا لنوعيتها،   .2  
ــا؛ ــا، وطبيعته وأعداده

ــت  ــة وتح ــورة دائم ــات بص ــالج للحيوان ــة والع ــر الرعاي 3.  توفي  
بيطــري؛ طبيــب  إشــراف 

توفيــر المــاء والغــذاء للحيوانــات وفــق احتياجاتهــا الطبيعيــة كما   .4  
ــه؛  ــتجابتها ل ــدى اس ــات وم ــة الحيوان ــالءم وفصيل ــا يت ــا وبم ونوع

5.  توفير الظروف البيئية المناسبة للحيوان طبقا لفصيلته؛   

ــا أو  ــر حظائره ــع تطهي ــا م ــن إيوائه ــات وأماك ــف الحيوان تنظي  .6  
أقفاصهــا بصــورة منتظمــة مــع توفيــر فرشــة نظيفــة ومناســبة؛

ــة  ــات وللتغذي ــة للحيوان ــول الوراثي ــجالت لألص ــاظ بس االحتف  .7  
المنشــآت.  لصيانــة  و  واالنتاجيــة  والطبيــة  الصحيــة  وللحالــة 

المادة )5(

    يجب االلتزام باألمور التالية عند حث الحيوان علي الحركة:

يســمح باســتخدام العصي البالســتيكية واألعــالم والســياط القصيرة . 1
) بألســنة جلديــة أو قماشــية ( دون التســبب فــي إنهــاك الحيوان؛

ــة . 2 ــى الحركــة خاصــة الكهربائي ــع اســتخدام أدوات الحــث عل يمن
إال فــي حــاالت الدفــاع عــن النفــس )تســتخدم إلصابــة الحيوانــات 
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المفترســة فــي األســر بالشــلل المؤقت(كمــا يحظــر اســتخدامها 
فــي وخــز األماكــن الحساســة للحيوانــات وال يســمح بتكــراره فــي 

حالــة عــدم اســتجابة الحيوانــات أو التقــدم فــي الســير؛

ــل( . 3 ــب )الذي ــوي الذن ــل ل ــة وســيلة مؤلمــة مث ــع اســتخدام أي يمن
ــن واألعضــاء  ــن واألذني ــي العيني ــط عل ــف أو الضغ ــة األن وكماش

ــة؛ ــلية الخارجي التناس

يمنع استخدام العصا الكبيرة وذات الرأس الحاد أو المعدني؛. 4

يمنــع اســتخدام الصــراخ الشــديد أو إثــارة الضجيــج القــوي . 5
ــير. ــي الس ــا عل إلجباره

شروط التعامل مع الحيوانات

المادة )6(
يجــب أن يتمتــع مالكــي أو أصحــاب الحيوانــات أو العامليــن القائميــن 
علــي رعايتهــا بالكفــاءة والخبــرة والدرايــة فــي التعامــل مــع الحيوانــات 

وفــق فصائلهــا طبقــا لآلتــي:

الخبرة، والكفاءة والتدريب في الرعاية والعناية بالحيوانات؛  .1  

ــي األحــوال  ــات ف ــع الحيوان ــل والتصــرف م ــى التعام ــدرة عل 2.  الق  
العاديــة والطارئــة؛

ــق  ــا وف ــا، وخصائصه ــات، واحتياجاته ــلوكيات الحيوان ــم س 3.  تفه  
الحيوانــات؛  وحالــة  والجنــس،  والعمــر،  الفصيلــة، 

4.  معرفة المبادئ الصحية العامة للعناية بالحيوانات وتشمل:  

أ األعراض العامة لألمراض؛	.

أ ــر 	. ــر والحواف ــم األظاف ــل تقلي ــة مث ــراءات الصحي ــض اإلج بع
وجــز الصــوف وقــص الشــعر واإلســعافات األوليــة واإلجــراءات 
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ــر  ــف والتطهي ــل التنظي ــراض مث ــن األم ــة م ــة للوقاي العام
ــوي؛  ــن الحي ــات األم ــزام بتعليم وااللت

العالمات األولية للوالدة، واإلجهاض؛ه. 
معرفة القوانين واللوائح المتعلقة بالرفق بالحيوانات.  .5  

الباب الرابع

شروط إقامة المنشآت الحيوانية 

    المادة )7(

على صاحب الحيوان توفير المكان المالئم لالحتماء والمبيت . 1
والمتوافق مع نوعية وطبيعة هذه الحيوانات من حيث المساحة الكافية 

وتحت ظروف مناخية مالئمة  لممارسة نشاطها بصورة طبيعية.

تحدد المختصة مواصفات واشتراطات المنشأت الحيوانية التجارية . 2
التي تربى فيها الحيوانات . 

تنظيم المعارض والمنافسات واإلتجار بالحيوانات

المادة )8(
ــم المعــارض و األســواق العامــة أو الخاصــة أو إقامــة . 1 يحظــر تنظي

المنافســات أو عــروض للحيوانــات ألغــراض تجاريــة أو أيــة أغــراض 
أخــرى إال بعــد الحصــول علــى ترخيــص مــن الجهــات المعنيــة وفقــاً 
للشــروط والضوابــط المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون )النظــام(.

يحظــر علــى صاحــب الحيــوان  تقديمــه للعــرض أو اإلتجــار بــه فــي . 2
حالــة ظهــور أي أعــراض مرضيــة عليــه أو عالمــات اإلعيــاء واإلجهاد 
أو الهــزال وفــى حالــة المخالفــة يحــق للجهــة المختصــة عــزل هــذا 
ــت  ــزل تح ــر للع ــكان آخ ــي م ــا إل ــا أو نقله ــد صاحبه ــوان عن الحي
إشــراف الجهــة المختصــة وعلــى نفقــة صاحبهــا لعمــل الفحوصــات 

الالزمــة.
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أن يتــم تســجيل الحيوانــات التــي يتــم عرضهــا أو اإلتجــار بهــا فــي . 3
ســجالت خاصــة لمعرفــة العــدد والنــوع والســاللة والجهــة المــوردة 

والحالــة الصحيــة.
ــة . 4 ــة المؤقت ــارض الحيواني ــطة المع ــا ألنش ــا مؤقت ــى ترخيص يعط

ــيرك. ــي الس ــا ف ــة كم ــات الترفيهي ــروض الحيوان ولع

شروط ترخيص المنشآت الحيوانية التجارية

المادة )9(
يجــب الحصــول علــى ترخيــص مــن الجهــة المختصــة قبــل إقامــة . 1

أيــة منشــأة حيوانيــة.

يجــب أن يرفــق بطلــب الترخيــص المقــدم لعــرض الحيوانــات فــي . 2
حدائــق الحيوانــات أو حدائــق الطيــور أو حدائــق األطفــال أو أماكــن 
تأجيــر الحيوانــات أو الســيرك أو مثيالتهــا مخطــط لموقــع المنشــأة 
وآخــر تفصيلــي لمبانيهــا ومنشــآتها المختلفــة مــع خطــة التشــغيل 

متضمنــة العمالــة.

علــى كل منشــأة حيوانيــة تجاريــة أن تعيــن طبيــب بيطــري بصفــة . 3
ــل الجهــة المختصــة  ــه مــن قب دائمــة ويتعيــن أن يكــون مرخصــا ل
ــآت  ــك المنش ــن ذل ــتثنى م ــري ويس ــب البيط ــة الط ــة مهن بمزاول
ــب  ــراف طبي ــى بإش ــث يكتف ــة حي ــة المؤقت ــة أو الترفيهي التجاري

ــري. ــفى بيط ــة أو مش ــادة بيطري ــري أو عي بيط

تصــدر الجهــة المختصــة ترخيص لــكل  مراقــب ومالحــظ الحيوانات . 4
بــأي منشــأة حيوانيــة تجاريــة مــن قبــل الجهــة المختصــة وذلــك 

بعــد توافــر الشــروط التاليــة:
إجراء اختبار كفاءة في التعامل مع الحيوانات. أ. 
ــة ب.  ــة المعادل ــهادات العلمي ــم الش ــات تقدي ــي الحيوان ــى مراقب عل

ــات. ــة الحيوان ــال رعاي ــي مج ــول ف ــب األص ــة حس والموثق
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ــهادات ه.  ــم ش ــون لديه ــات أن تك ــي الحيوان ــي مراقب ــترط ف يش
خبــرة ال تقــل عــن 5 ســنوات  فــي ذات المجــال وموثقــة حســب 

األصــول.
يكتفــى بشــهادة خبــرة مدتهــا ســنتان لمالحظــي الحيوانــات فــي ح. 

ذات المجــال وموثقــة حســب األصــول.
تصــدر الجهــة المختصــة ترخيصــا مؤقتــا للمنشــآت الجديــدة . 5

بالشــروط اآلتيــة:
أ تكــون مــدة الترخيــص حســب نــوع وحجــم المنشــأة علــى أن ال 	.

تتجــاوز مــدة ســنة واحــدة؛
أ ــال 	. ــدم اكتم ــة ع ــي حال ــدة ف ــس الم ــص ولنف ــدد الترخي يج

ــي؛ ــكل الوظيف ــآت والهي المنش
يلغــى  ترخيــص المنشــأة نهائيــا إذا لــم تكتمــل مبانــي المنشــأة ه. 

وهيكلهــا الوظيفــي خــالل الفتــرة التــي تحددهــا الجهــة 
ــة. المختص

تحدد الجهة المختصة مدة الترخيص الدائم للمنشأة.. 6
ــت . 7 ــة إذا ثب ــأة الحيواني ــوح لتشــغيل المنش ــص الممن يســحب الترخي

انتهــاك صاحــب الترخيــص لقانــون الرفــق بالحيــوان لــدول المجلس 
أو اللوائــح الصــادرة عنــه أو إذا فشــل فــي الوفــاء بشــروط الرخصــة 

التــي تصدرهــا الجهــة المختصــة .
 

الباب الخامس
مسئوليات وواجبات األشخاص المخولون

مسئوليات األشخاص المخولون

المادة )10(
ــت عامــة  ــن دخــول أى منشــأة ســواء كان ــن المخولي يحــق للموظفي
أو خاصــة، للتفتيــش والتأكــد مــن تطبيــق أحــكام قانــون )نظــام( الرفــق 

بالحيــوان  وهــذه الالئحــة ووفقــا لآلتــي:



العدد: 3461 – الخميس 5 مارس 2020

95

-23-

يجوز االستعانة باألجهزة األمنية بالدولة .. 1

الحصــول علــى إذن مســبق مــن الجهــة القضائيــة المعنيــة بالدولــة . 2
إذا كانــت المنشــأة منــازل ســكنية.

واجبات األشخاص المخولون

المادة )11(

إذا ثبــت للموظفيــن المخوليــن أن الحيوانــات تتعــرض لإلهمــال فــي . 1
ــم المشــورة والنصــح  ــم  تقدي ــن عليه ــا يتعي ــة أو لخطــر م الرعاي
بمتطلبــات الرفــق بالحيــوان فــي صــورة إرشــادات عامــة إلــى صاحب 
ــق  ــون الرف ــال لقان ــان االمتث ــع  ولضم ــح الوض ــوان لتصحي الحي

ــوان لــدول المجلــس أو اللوائــح الصــادرة بمقتضــاه.  بالحي

فــي حالــة تكــرار اإلهمــال مــن قبــل  صاحــب الحيــوان تتــم مصــادرة . 2
الحيــوان نهائيــا وفقــا لإلجــراءات القانونيــة المعمــول بهــا فــي كل 

- دولة:

ــي أ.  ــكان صح ــي م ــا ف ــن األذى واحتجازه ــات م ــة الحيوان حماي
ــا. ــق به ــات الرف ــن متطلب وتأمي

 يتحمــل صاحــب الحيــوان تكاليــف النقــل والرعايــة الصحيــة ب. 
والبيطريــة للحيوانــات طــوال فتــرة التحفــظ عليهــا.

ــع أو . 3 ــا بالبي ــا والتصــرف فيه ــات ومصادرته ــى الحيوان التحفــظ عل
ــي  ــة ف ــة رحيم ــا  بطريق ــص منه ــن أو التخل ــالك آخري ــا لم وهبه
حالــة الضــرورة وتحــت إشــراف بيطــري وفــي حالــة عــدم ظهــور 
مالكهــا األصلييــن أو التعــرف عليهــم خــالل مــدة أقصاهــا  خمســة 

عشــر يومــا.
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الباب السادس

نقل الحيوانات

المادة )12(
ال يجــوز نقــل الحيوانــات إال فــي وســائل التقــل المرخــص لهــا مــن 
ــة  ــات العملي ــر والممارس ــروط والمعايي ــا للش ــة ووفق ــة المختص الجه

ــة. ــة الحيواني ــة للصح ــة العالمي ــية للمنظم القياس

الباب السابع

استخدام الحيوانات لألغراض العلمية

المادة )13(

ــد  ــة إال بع ــارب العلمي ــراض التج ــات ألغ ــتخدام الحيوان ــر اس يحظ
الحصــول علــى ترخيــص مــن الجهــة المختصــة وينشــأ لــدى هــذه الجهــة 
ــح  ــم من ــرض وال يت ــذا الغ ــادرة له ــص الص ــد التراخي ــاص لقي ــجل خ س

ــي: ــد اســتيفاء اآلت ــص إال بع الترخي

طلــب مبيــن بــه األبحــاث التــي ســيتم إجراؤهــا والمبــررات العلميــة . 1
لهــذه التجربــة والتــي مــن أجلهــا ســتخضع هــذه الحيوانــات 

ــارب. للتج

ــن . 2 ــراءات األم ــة وإج ــات المتبع ــة االحتياط ــل متضمن ــة العم خط
البيولوجيــة المســتخدمة. الحيــوي واألدوات والمــواد 

أسماء الباحثين والمشاركين ومؤهالتهم.. 3

ــي . 4 ــث العلم ــرض البح ــتوردة لغ ــات المس ــون الحيوان ــب أن تك يج
ــأ. ــد المنش ــري ببل ــراف بيط ــة إلش خاضع

ــن . 5 ــص اســتيراد م ــى ترخي ــة المســتوردة عل يجــب أن تحصــل الجه
ــة. ــة المختص الجه
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ال يجــوز اســتخدام الحيوانــات فــي أكثــر مــن تجربــة إال إذا اقتضــت . 6
الضــرورة ذلــك وبعــد أخــذ موافقــة كتابيــة مــن الجهــة المختصــة.

ــات . 7 ــي تســتخدم الحيوان ــة الت ــع المؤسســات البحثي ــى جمي يجــب عل
ــتخدام  ــة اس ــة لمراقب ــة داخلي ــكيل لجن ــة تش ــارب العلمي ــي التج ف
هــذه الحيوانــات مــع توفيــر الرعايــة الصحيــة والطبيــة مــن قبــل 
ــواردة  ــاءات ال ــع بنفــس الكف ــة تتمت ــب بيطــري مختــص وعمال طبي

ــادة السادســة مــن هــذه الالئحــة. بالم

ــى خطــوات . 8 ــة المختصــة باإلشــراف عل ــام الجه ــى قي ــة عل الموافق
ــة نتائجــه. ــذ البحــث، و متابع تنفي

 أن يكــون ضمــن سياســة الجــودة للمؤسســة القائمــة علــى اســتخدام . 9
الحيوانــات فــي التجــارب السياســات التاليــة:

أ العمل على تخفيض عدد الحيوانات المستخدمة.	.

أ تحسين األساليب المستخدمة في التجارب قدر اإلمكان.	.

ــة إن ه.  ــرق بديل ــاد ط ــات بإيج ــن الحيوان ــتغناء ع ــم االس أن يت
ــن. أمك

االلتــزام بالمتطلبــات األساســية للرفــق بالحيــوان والمذكــورة ح. 
فــي هــذه الالئحــة.

ــزام بهــا ض.  ــن بالمؤسســة بهــذه السياســات وااللت تعريــف العاملي
مــن قبلهــم فــي كافــة مراحــل العمــل.

ــا 	.  ــة ومخلفاته ــات النافق ــث الحيوان ــن جث ــص م ــم التخل أن يت
ــة بالصحــة والســالمة  ــن المتعلق ــق القواني ــر وف ــزم األم إذا ل

ــة. البيئي
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الباب الثامن
التخلص من الحيوانات

المادة )13(

 يمنــع التخلــص الحيوانــات إال فــي حــاالت الضــرورة القصــوى مثــل . 1
ــاء مرضــى أو إصابــة الحيــوان بــأي إعاقــة تحــول دون  حــدوث وب

اســتمرار حياتــه بصــورة طبيعيــة.
 إذا اســتدعى األمــر التخلــص الحيوانــات كمــا فــي حــاالت مكافحــة . 2

األمــراض يراعــى فــي ذلــك طريقــة الذبــح أو أي طريقــة أخــرى 
رحيمــة كمــا يجــب أن تتــم عمليــة االلتخلــص تحــت إشــراف طبيب 
ــق  ــروط الرف ــزام بش ــا وااللت ــان فعاليته ــص لضم ــري مخت بيط

بالحيــوان وســالمة العامليــن والســالمة العامــة.
ــه يجــب  ــص فإن ــح أو االلتخل ــات بالذب ــن الحيوان ــص م ــد التخل عن  -4 
التخلــص مــن جثــث الحيوانــات النافقــة ومخلفاتهــا إذا لــزم األمــر 
ــا  ــة كم ــة الحيواني ــة بالصح ــريعات المتعلق ــن والتش ــق القواني وف
يجــب توفيــر عمالــة للتخلــص مــن الحيوانــات بالذبــح أو االلتخلص 

ــادئ الرفــق بالحيــوان.  وفــق مب
يجــب إراحــة الحيوانــات وعــدم جعلهــا تــرى الوســيلة المســتخدمة   -5 
اللتخلصهــا أو الــدم المــراق أو أي حيــوان آخــر يعــدم أو يذبــح أمــام 

عينيهــا وأن يتــم ســقيها قبــل الذبــح.
يجــب أن تكــون اإلجــراءات المطبقــة متناســبة مــع الظــروف الخاصة   -6 
المحيطــة بالموقــع كمــا يجــب االهتمــام بســالمة العمــال والســالمة 
البيولوجيــة واألمــور المتصلــة بالبيئــة واألمــور المتعلقــة براحــة 

الحيوانــات.
ــى  ــراض إل ــار األم ــال انتش ــن احتم ــل م ــى التقلي ــل عل ــب العم يج  -7 
أقصــى درجــة ممكنــة علــى أن يتــم التخلــص الحيــوان فــي نفــس 

ــن. ــوء إن أمك ــع الموب الموق
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يجــب توفيــر التجهيــزات الالزمــة لرفــع جثــث الحيوانــات وطرحهــا   -8 
ــا. والتخلــص منه

ــد  ــن بع ــت ممك ــرع وق ــي أس ــص ف ــة االلتخل ــام عملي ــب إتم يج  -4  
ــن  ــك م ــرار بذل ــاذ الق ــك باتخ ــات وذل ــة الحيوان ــد حرك تقيي

ــة. ــة المختص ــل الجه قب

ــاك  ــق باإلمس ــا يتعل ــى فيم ــد األدن ــى الح ــار عل ــب االقتص يج  -5  
آلخــر. مــكان  مــن  ونقلهــا  بالحيوانــات 

ــع  ــا يمن ــص كم ــح أو االلتخل ــد الذب ــات عن ــد الحيوان ــع قي يمن  -6  
ــع  ــات أو قط ــة الحيوان ــار أو تعمي ــع األوت ــل أو قط ــر األرج كس
الحبــل الشــوكي كمــا يمنــع تعليقهــا مــن األرجــل أو األقــدام )مــا 

ــرة(. ــة األخي ــبة للحال ــور بالنس ــدا الطي ع

يجــب أن تســتوفى المســالخ المعــدة لذبــح الحيوانــات االشــتراطات   -7  
ــة  ــة العالمي ــن المنظم ــادر م ــي الص ــتور الدول ــورة بالدس المذك

ــأن. ــذا الش ــي ه ــة ف ــة الحيواني للصح

ــر  ــح للحركــة بســرعة أكث ــات المعــدة للذب ــع دفــع الحيوان يمن  -8  
ــة. ــرض لإلصاب ــى ال تتع ــة حت ــيرها الطبيعي ــة س ــن حرك م

يجــب تثبيــت الحيوانــات بطريقــة كافيــة لتســهيل عمليــة   -9  
االلتخلــص مــع االلتــزام بمبــادئ راحــة الحيــوان وســالمة منفــذي 

ــة. العملي

يجــب أن تــؤدي الوســيلة المســتخدمة اللتخلــص الحيوانــات إلــى   -10 
نفوقهــا أو فقدانهــا الوعــي بصــورة ســريعة ) وفــى هــذه الحالــة 
يجــب أن تســتمر الحيوانــات دون إفاقــة حتــى المــوت( وأن تكــون 
الوســيلة المســتخدمة غيــر عنيفــة وال تتســبب ألمــا للحيوانــات أو 

ــوق. ــل النف ــاة قب شــعورها بالخــوف أو المعان

ــن  ــص م ــتدعى التخل ــى تس ــة الت ــراض الوبائي ــة األم ــي حال ف  -11 



العدد: 3461 – الخميس 5 مارس 2020

100

-28-

ــات  ــن الحيوان ــك أوال، م ــم ذل ــب أن يت ــة يج ــات المصاب الحيوان
ــات  ــرا الحيوان ــم أخي ــا ث ــت به ــي اختلط ــا الت ــوءة ، تليه الموب

ــة. ــة المختص ــة الجه ــذ موافق ــد أخ ــك بع ــة وذل المتبقي
يجــب أن تتــم عمليــة التخلــص بعيــدا عــن التجمهــر قــدر اإلمــكان   -12 

ــات. ــع الحيوان للحــد مــن تروي
يتــم التقيــد بوســائل التخلــص وفــق المعاييــر والضوابــط  الــواردة   -13 
ــدم  ــة ع ــى حال ــة ف ــة الحيواني ــة للصح ــة العالمي ــي المنظم ف
اســتخدام طريقــة الذبــح ووفــق المعاييــر المذكــورة قريــن كل 

ــة. ــزات الممكن ــق التجهي ــيلة ووف وس
ــة  ــر بكاف ــداد تقري ــص إع ــري المخت ــب البيط ــى الطبي ــب عل يج  -14 
ــباب  ــرافه واألس ــت إش ــت تح ــي تم ــص الت ــة التخل ــل عملي تفاصي
ــه  ــص لمراجعت ــة االلتخل ــة عملي ــد نهاي ــك عن ــي اســتدعت ذل الت

ــراه. ــت ت ــي أي وق ــة ف ــة المختص ــل الجه ــن قب م

الباب التاسع

أحكام ختامية

المادة )14(

مــع عــدم اإلخــالل بأيــة عقوبة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر، تصدر 
الجهــة المختصــة الئحــة بالتدابيــر اإلداريــة توقــع علــى كل مــن يخالــف 

أي حكــم مــن أحــكام  هــذا القانــون  )النظــام( والئحتــه التنفيذيــة

المادة )15(
ــى  ــا إل ــة ورفعه ــة التنفيذي ــى الالئح ــل عل ــراح التعدي ــر اقت  للوزي

ــاده. ــي العتم ــاون الزراع ــة التع لجن
المادة )16(

ــرار  ــن إق ــد ســتة أشــهر م ــذه الالئحــة بشــكل إلزامــي بع ــل به يعم
ــى. ــس األعل ــل المجل ــن قب ــوان م ــق بالحي ــام( الرف ــون )نظ قان


