
غذائكم على  أمناؤكم 

الرفق بالحيوان 
)الحيوانات المنتجة  للغذاء(



عـــــــزيزي مربــي الثروة الحيوانية...

متن����ع قوانني الدولة و املوروث��ات  الدينية واالجتماعية 
تس��بيب األذى أو األل��م للحي��وان، وفي ه��ذا اخلصوص 
يرج����و منك��م جه����از أبوظب��ي للرقاب��ة الغذائي��ة 
ق��راءة املعلوم��ات التالية عن متطلبات الرفق باحليوان 

للحيوانات املنتجة للغذاء.

ماذا يعني الرفق بالحيوان؟
ه��و  مجموعة العناص��ر الواجب توفره��ا لرعاية كافة 
أن��واع احليوان��ات  اخملصص��ة لألغ��راض اإلنتاجي��ة في 
محيطه��ا خالل مراحل التربية اخملتلف��ة مب��ا يقلل من 

مع��اناة احليوان وأمل��ه.
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أخــالق
اس��تخدام احليوانات لألغ�راض اخملتلفة  يحملن�ا مس�ؤولية 

أخالقية تدعو إلى بذل اجلهد حلماية احليوان.

متطلب
إن تأمني راحة احليوانات املرباة غالباً ما تؤدي إلى زيادة اإلنتاج، 

وبالتالي زيادة املداخيل االقتصادية.

ممارسة
الصب��ر والدراية واخلب��رة و العلم بالقوان��ني في مراحل 
التربي��ة اخملتلفة تس��هل القي��ام باملهم��ة وتؤمن راحة 

احليوان وتزيد من جودة املنتج النهائي.

مبادئ و معايير الرفق بالحيوان :

عدم تعريض احليوان  للجوع و العطش و سوء التغذية. 	 
عدم تعريض احليوان  للخوف و احلزن.	 
عدم تعريض احليوان للمضايقات اجلسدية واحلرارية.	 
عدم التسبب في شعور احليوان  باأللم و اجلروح واألمراض.	 
ترك احليوان  ليتصرف على طبيعته. 	 

متطلبات عامة للرفق بالحيواٍن :
عن��د تصميم املنش��آت واحلظائر يج��ب م��راعاة نوعية 	 

وعدد وحجم  احليوانات و السلوك الطبيعي لها.
أن تؤمن احلظائر سالمة احليوانات وتوفر له��ا احلماية من 	 

الظروف القاسية و احليوانات املفترسة.
تخصيص مساحة كافية لكل حيوان في حظائر التربية 	 

تسمح له بحرية احلركة وتلبية غرائزه الطبيعية.
تصميم ووض��ع أحواض الش��رب في أمكنة متنع تلوثها 	 

بالروث قدر اإلمكان أو تقييد حركة احليوانات.

حظيرة تُعرض احليوانات لألذى

حظيرة تراعي متطلبات الرفق باحليوان



مساحة احلظيرة متناسبة مع عدد احليوانات

حظيرة مكتظة باحليوانات 

ممارسات عامة لضمان الرفق بالحيوان:
الحيوانات الكبيرة

عدم دفع احليوانات للس��ير بس��رعة أكبر مما تستطيع 	 
وذل��ك تقليالً لإلصابات اجلس��دية التي ق��د تنجم عن 

السقوط أو االنزالق. 

عدم قذف أو جر أو رمي احليوانات.	 

ان يكون التدخل العالجي و اجلراحي  بواسطة طبيب 	 
بيطري.

التعام��ل م��ع احلي��وان بطريقة س��ليمة عن��د القيام 	 
بعملية جز الصوف او قص األظالف. 

اختي��ار العم��ال ذوي الدراية و اخلبرة اجلي��دة و  الكافية 	 
بتربية  حيوانات املزرعة.

وضع األعالف بالطريقة و  املكان املناس��بني ليستطيع 	 
احليوان احلصول عليها بسهولة .

العلف مقدم للحيوانات بطريقة خاطئة

العلف مقدم للحيوانات بالطريقة الصحيحة

يجب وضع العلف  و ماء الشرب أمام احليوانات بطريقة 	 
تتناس��ب مع طبيعته��ا خالل مراح��ل التربية اخملتلفة 
وتقدمي العلف لها بكميات تكفي حاجتها وعلى فترات 

منتظمة.

يجب أن تضم��ن وسائل نقل احليوانات عدم تعريضها 	 
لإلصابات وحمايتها من الظروف اجلوية اخملتلفة.

في املس��الخ يجب ذبح احليوانات ف��ي أقرب وقت ممكن 	 
بع��د إراحته��ا للفترة الزمني��ة املق��ررة و اختصار فترة 
االنتظ��ار قبل الذبح  إلى احلد األدنى قدر اإلمكان بحيث 
ال تتعدى  12 س��اعة و توفير الطعام و املاء إذا تس��يبت 

الظروف بتأخير الذبح أكثر من الفترة احملددة . 

يجب أن يراع��ى الرفق باحليوان قبل وأثناء ذبح احليوانات 	 
وأن يتم الذبح بطريقة رحيمة. 



الدواجن:

احتس��اب كثاف��ة حمول��ة النق��ل املناس��بة لظروف 	 
الطقس وتأمني درجة حرارة مناسبة للفصيلة   

املنقولة.

فحص الدواجن املوجودة في أقفاص النقل ؛ كما يجب 	 
وض��ع األقفاص فوق بعضها مع حفظ بعض املس��افة 

بني اجملموعات للسماح مبرور الهواء و فحص الدواجن.

ميكن تف��ادي اإلجهاد ال��ذي تولده احل��رارة املرتفعة عن 	 
طريق رشها باملاء.

يج��ب حترير الطيور العالقة م��ن األجنحة أو اخملالب في 	 
الش��بك املعدني أو الثقوب في جوانب وس��يلة النقل 

بعناية ورفق.

اذبح الطيور املصابة بالكسور أو خلع املفاصل بطريقة 	 
رحيمة.  

ال حترم الدواجن املعدة للذبح من ماء الش��رب ألكثر من 	 
12 ساعة أثناء النقل. 

تجنــب هذه الممــارسات:

تقيي��د احليوان لش��ل حركته بطريقة عنيفة ككس��ر 	 

القوائ��م أو قط��ع أوتاره��ا أو تدمير النخاع الش��وكي 
)باستخدام سكني أو خنجر(.

دفع احليوانات إلى الس��ير بطريقة قاس��ية مث��ل شد 	 
أو كس��ر الذنب أو الضغط على العيون أو سحبها من 

آذانه��ا.

استخدام أدوات جارحة أو مادة حارقة، خاصًة للمناطق 	 
احلساس��ة كالعيون والف��م واآلذان ومنطقة الش��رج 

واألعضاء احلساسة في  اجلسم .

ق��ذف احليوان��ات ورميها أرضاً أو رفعها أو س��حبها من 	 
أعضاء اجلسم كالذنب والرأس والقرون واآلذان واألطراف 

والصوف والشعر والريش.

قتل احليوان بطريقة غير رحيمة .	 

تعري��ض احليوان لإلهمال أو القس��وة او س��وء التغذية 	 
خ��الل مراحل التربي��ة و خالل  النقل و م��ا قبل عملية  

الذبح.

حيوان هزيل بسبب اإلهمال 

حيوانات تتمتع  بصحة جيدة نتيجة الرعاية الصحية 
والسليمة 
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