
اجلريدة الر�سمية العدد )1365(

وزارة الرثوة الزراعـية وال�سمكية وموارد املياه

قــرار وزاري

رقـــم 2020/255 

باإ�سدار الالئحة التنفـيذية لقانون الرفق باحليوان

ا�ستنادا اإلى قانون الرفق باحليوان ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/21 , 
واإلى قرار جلنة التعاون الزراعي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية فـي اجتماعها 
املوحد  )النظام(  لقانون  التنفـيذية  الالئحة  باعتماد   2011 يونيو  فـي  والع�سرين  الثاين 

للرفق باحليوان فـي دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية , 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

يعمل باأحكام الالئحة التنفـيذية لقانون الرفق باحليوان , املرفقة .

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة , اأو يتعار�س مع اأحكامها .

املــادة الثالثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية , ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فـي  : 16/  3  / 1442هـ

املـوافــــق  :   2 / 2020/11م

د . �سعـــــود بن حـمــود بن اأحمـــد احلب�ســي

وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
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الالئحــة التنفـيذيــة لقانــون الرفــق باحليــوان

البــاب الأول

تعـــاريف

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املن�سو�س 
عليه فـي قانون الرفق باحليوان , كما يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين 

كل منها , ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :
القانـــون : 

قانــون الرفــق باحليــوان .
الـــوزارة : 

وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه .
املــــر�ض :

من  اأي  فـي  ا�سطراب  اأو  خلل  اإلى  ويوؤدي   , للحيوانات  الطبيعية  ال�سورة  عن  تغيري  كل 
العمليات احليوية الطبيعية للحيوانات ,  مما يوؤثر على �سحتها اأو رعايتها . 

�ساحب احليوان : 
املالــك اأو مــن ميلــك ال�ســيطرة الفعليــة علــى احليــوان واملتمثلــة فـي الرقابــة والتوجيــه . 

مــراقب احليوان : 
ال�سخ�س املوؤهل علميا لرعاية احليوانات , ويقوم بو�سع وت�سميــم برامــج الرعايــة باملن�ســاأة 

وكتابــة التقاريــر , وي�ســرف علــى مالحــظ احليوان . 
مـالحظ احليوان : 

�ســخ�س يقــوم بتنفـيذ الربامــج اليوميــة واخلا�ســة برعايــة احليوان . 
مركز اإيواء احليوان : 

املخت�سة  ال�سلطة  وتقوم   , للحيوانـــــات  منا�ســـــبة  حظائــر  بهــا   , خا�ســـــة  اأو  عامــة  من�ســاأة 
وتخ�سع  امل�سادرة  اأو  املحتجزة  احليوانات  رعاية  على  والعمل   , عامة  كانت  اإذا  باإن�سائها 

لإ�سراف الوزارة كما ت�سرف ال�سلطة املخت�سة عليها اإذا كانت خا�سة .  
التعـدي اجلن�ســي : 

اأي ا�ســتخدام غيــر �ســرعي للحيوانــات مــن قبــل الإن�ســان لالأغــرا�س اجلن�ســية .
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 البــاب الثانــي

�سروط ومعايري ممار�سات الرفق باحليوان

املــادة ) 2 (

اإ�سدار قرارات خا�سة ب�سروط ومعايري املمار�سات العملية للرفق لكافة  1 - على الوزارة 
اأنواع احليوانات ، مبا يتنا�سب مع طبيعتها ونوعيتها ، لتكون جميع الهيئات واملوؤ�س�سات 

العامة واخلا�سة ملزمة باتباعها .

العمليــة  واملمار�ســات  املن�ســاآت  على  القيا�سية  املعايري  تطبيق  مبراقبة  الوزارة  تقوم   -  2
تلــك  فـي  املتواجــدة  احليوانــات  ونوعيــة  يتنا�ســب  مبــا  والتدقيــق  الرعايــة  لربامــج 

املن�ســاآت .

3 - علــى الوزارة اإ�ســدار دليــل اإر�ســادي خــا�ص بكيفـية التطبيــق العملــي لل�ســروط واملعاييــر 
للممار�ســات العمليــة التــي ت�سعهــا الوزارة لــكل ف�سيلــة حيوانيــة علــى حــدة .

املــادة ) 3 (

مبــا ل يتعــار�ص مــع القوانيــن الأخــرى تعتبــر معاملــة �ساحب احليوان له خمالفة لأحكام 
بــاأي مــن  اإذا قــام  القانون وهذه الالئحة ويقع حتــت طائلــة العقوبــات املن�ســو�ص عليهــا 

الأعمــال الآتية :

1 - تعريــ�ص احليوانــات لالإهمــال اأو �ســوء التغذيــة اأو التخلــي عنهــا اأو تركهــا دون توفـري 
غـــــذاء وميــــاه وبكميــات كافـية و�ساحلــة لال�ستهالك اأو عــدم اإعطائهــا ق�ســطا كافـيا 

من الراحة .

2 - ا�ستخـــدام الق�ســوة فـي فرتة اإعداد احليوانات للذبح فـي امل�سالخ اأو غريهــا كال�ســرب 
على الــراأ�ص اأو قطــع اأربطــة املفا�ســل اأو فقء العيــون اأو ال�سعــق بالكهربــاء .

اأو حالتهــا  لعمرهــا  دون مراعاة  اأو خالفه  ال�سباقات  اأو  العمل  فـي  اإجهاد احليوانات   -  3
ال�سحيــة .

4 - ا�ستخدام احليوانات ب�سورة منافـية لطبيعتها فـي اأداء العرو�ص الفنيــة اأو الرتفـيهيــة 
كحلبــات امل�سارعــة وال�ســريك .
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اإ�سافــات علفـية غيــر  اأو  اأغذيــة  اأي  اأو   ، اأدويــة حمفــزة للنمــو  اأي  اإعطــاء احليوانــات   - 5
النفــوق مــن خــالل الإهمــال فـي  اأو  لــالأذى  اأو تعري�سهــا   ، الوزارة  م�ســرح بهــا مــن 

تخزيــن ال�ســموم اأو املطهــرات واملنظفــات ال�سناعيــة ، اأو اأي مــواد كيميائيــة اأخــرى .

6 - حجــز احليوانــات اأو نقلهــا بطريقــة اأو بو�ســيلة غيــر مهيــاأة اأو خلــط اأنــواع خمتلفــة 
مــن احليوانــات مــع بع�سهــا بعــ�سا دون مراعــاة للجنــ�س اأو العمــر اأو الف�سيلــة ، مــع 

عــدم تقديــم مــا يلزمهــا مــن غــذاء اأو مــاء اأو تهويــة جيــدة .

7 - عر�س اأو الجتار باأي حيوان مري�س اأو م�ساب .

لهــا  ت�ســبب  موؤملــة  �ســحبها بطريقــة  اأو  الوقوف  علــى  القــادرة  غيــر  رفــع احليوانــات   -  8
اجلــروح اأو الكدمات اأو الك�سور اأو اخللع .

9 - ممار�سة اأي �سورة من �سور التعدي مبا فـيها التعدي اجلن�سي علــى احليوانــات .

املــوت  طــرق  كا�ســتخدام  رحيمــة  غيــر  بطريقــة  املري�ســة  احليوانــات  مــن  التخلــ�س   -  10
البطــيء ، اأو اأي طريقــة ت�ســبب لهــا رعبا اأو فزعا اأو حتــدث لهــا اأملـا �ســديدا دون اأي 

مبــرر ، اأو تقديــم ال�ســم عمــدا لهــا .

البـــاب الثالـــث

واجبــات �صاحــب احليــوان

املــادة ) 4 (

يجب اأن يتحمل �ساحب احليوان امل�سوؤوليات الآتية :
1 - توفـري العمالــة املوؤهلــة والكافـية لرعايــة احليوانــات وفقا لنوعيتهــا . 

 ، واأعدادهــا   ، املنا�ســـب لإيـــواء احليوانات وفقا لنوعيتها  املكـــان  تهيئــــة وتوفـيـــر   - 2
وطبيعتهــا .

3 - توفـيـــر الرعايـــــة والعـــــالج للحيوانـــــات ب�ســــورة دائمــة ، وحتــــت اإ�ســــراف طبيــــب 
بيطــري .

ومبــا   ، ونوعـا  كما  الطبيعية  احتياجاتها  وفق  للحيوانات  والغذاء  املاء  توفـري   -  4
يتــالءم وف�سيلــة احليوانــات ومــدى ا�ســتجابتها لــه . 
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5 - توفـري الظروف البيئية املنا�سبة للحيوانات طبقا لف�سيلتها .

6 - تنظيــف احليوانــات واأماكــن اإيوائهــا مــع تطهيــر حظائرهــا اأو اأقفا�سهــا ب�ســورة 
منتظمــة مــع توفـري فر�ســة نظيفــة , ومنا�ســبة .

7 - االحتفــاظ ب�ســجلت للأ�ســول الوراثيــة للحيوانــات وللتغذيــة وللحالــة ال�سحيــة 
والطبيــة والإنتاجيــة , ول�سيانــة املن�ســاآت .

املــادة ) 5 (

 يجب اللتزام بالأمور الآتية عند حث احليوان على احلركة :
)باأل�سنة  الق�سرية  وال�سياط  واالأعلم  البل�ستيكية  الع�سي  با�ستخدام  ي�سمح   -  1

جلدية اأو قما�سية( دون الت�سبب فـي اإنهاك احليوان .

فـي حاالت  اإال  الكهربائيــة  علــى احلركــة خا�ســة  احلــث  اأدوات  ا�ســتخدام  -  مينــع   2
بال�ســلل  الأ�ســر  فـي  املفرت�ســة  احليوانات  لإ�سابة  )ت�ستخدم  النف�س  عن  الدفاع 
املوؤقــــت( كمـــــا يحظـــــر ا�ســتخدامــها فـــي وخـــز الأماكـــن احل�سا�ســــة للحيوانــات , 

ول ي�سمح بتكراره فـي حالة عدم ا�ستجابة احليوان , اأو التقدم فـي ال�سري .

3 -  مينــع ا�ســتخدام اأي و�ســيلة موؤملــة مثــل لــوي الذنــب )الذيــل( ، وكما�ســة االأنــف ، 
اأو ال�سغــط علــى العينيــن , والأذنيــن , والأع�ســاء التنا�ســلية اخلارجيــة .

4 -  مينع ا�ستخدام الع�سا الكبرية ، وذات الراأ�ص احلاد ، اأو املعدين .

احليوان  الإجبار  القــوي  ال�سجيــج  اإثــارة  اأو   ، ال�ســديد  ال�ســراخ  ا�ســتخدام  - مينــع   5
علــى ال�ســري .

املــادة ) 6 (

يجب اأن يتمتع اأ�سحاب احليوانات اأو العاملون القائمون على رعايتها بالكفاءة واخلربة 
والدراية فـي التعامل مع احليوانات وفق ف�سائلها طبقا لالآتي :

1 - اخلربة ، والكفاءة والتدريب فـي الرعاية والعناية باحليوانات .

2 - القــدرة علــى التعامــل والت�ســرف مــع احليوانــات فـي االأحــوال العاديــة والطارئــة .

3 - تفهــم �ســلوكيات احليوانــات , واحتياجاتهــا , وخ�سائ�سهــا وفــق الف�سيلــة , والعمــر , 
واجلنــ�س , وحالــة احليوانــات .

-12-



اجلريدة الر�سمية العدد )1365(

4 - معرفة املبادئ ال�سحية العامة للعناية باحليوانات ، وت�سمل :

اأ - االأعرا�ص العامة للأمرا�ص .

ال�سوف  وجز  واحلوافــر  االأظافــر  تقليــم  مثــل  ال�سحيــة  االإجــراءات  بعــ�ص   - ب 
وق�س ال�سعر والإ�سعافات الأولية والإجراءات العامــة للوقايــة مــن الأمــرا�س 

مثــل التنظيــف والتطهيــر واللتــزام بتعليمــات الأمــن احليــوي .

ج - العلمات االأولية للوالدة ، واالإجها�ص . 

5 - معرفة القوانني واللوائح املتعلقة بالرفق باحليوان .

البـــاب الرابـــع

املن�ســـاآت احليوانيـــة

املــادة ) 7 (

نوعية  مع  املتوافق  واملبيت  للحتماء  امللئم  املكان  توفـري  احليوانات  اأ�سحاب  على   -  1
مالئمة  مناخية  ظروف  وحتت  الكافـية  امل�ساحة  حيث  من  احليوانات  هذه  وطبيعة 

ملمار�سة ن�ساطها ب�سورة طبيعية .

فـيها  تربى  التي  التجارية  احليوانية  املن�ساآت  وا�سرتاطات  موا�سفات  الوزارة  حتدد   -  2
احليوانات . 

املــادة ) 8 (

1 - يحظــر تنظيــم املعــار�ص واالأ�ســواق العامــة اأو اخلا�ســة اأو اإقامــة املناف�سات اأو عرو�ص 
للحيوانات لأغرا�س جتارية اأو اأي اأغرا�س اأخرى اإل بعد احل�سول على ترخي�س من 

اجلهات املعنية .

اأي  اأو االجتار بها فـي حالة ظهور  اأ�سحاب احليوانات تقدميها للعر�ص  2 - يحظر على 
املخالفة  وفـي حالة   , الهزال  اأو  والإجهاد  الإعياء  اأو عالمات  اأعرا�س مر�سية عليها 
يحق للوزارة عزل هذه احليــوانات عنــد �ساحبها اأو نقلهــا اإلــى مــكان اآخــر للعــزل حتــت 

اإ�سرافها , وعلى نفقته لعمل الفحو�سات الالزمة .
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3 - اأن يتم ت�سجيل احليوانات التي يتم عر�سها اأو االجتار بها فـي �سجلت خا�سة ملعرفة 
العدد والنوع وال�ساللة واجلهة املوردة واحلالة ال�سحية .

 ، املوؤقتــة  احليوانيــة  املعــار�ص  الأن�ســطة  موؤقتــا  ترخي�سا  احليوان  �ساحب  يعطــى   -  4
ولعــرو�س احليوانــات الرتفـيهيــة كمــا فـي ال�ســريك .

املــادة ) 9 (

1 - يجب احل�سول على ترخي�ص من الوزارة قبل اإقامة اأي من�ساأة حيوانية جتارية .

2 - يجــــب اأن يرفـــق بطلـــب الرتخيــــ�ص املقـــدم لعــــر�ص احليوانـــات فـي حدائق احليوانات 
ال�سيــــرك  اأو  تاأجيــــر احليوانــــات  اأماكـــن  اأو  الأطــــفال  اأو حدائـــق  الطيــــور  اأو حدائـــق 
اأو مثيالتها خمطط ملوقع املن�ساأة واآخر تف�سيلي ملبانيها ومن�ساآتها املختلفة مع خطة 

الت�سغيل مت�سمنة العمالة .

3 - على كل من�ساأة حيوانية جتارية اأن تعني طبيبا بيطريا ب�سفة دائمــة ، ويتعني اأن يكون 
مرخ�ســا له من قبل الوزارة مبزاولــة مهنــة الطــب البيطــري , وي�ســتثنى مــن ذلــك 
املن�ســــاآت التجاريـــــة اأو الرتفـيهيـــــة املوؤقتــــة حيــــث يكتفـــــى باإ�ســراف طبيــب بيطــري , 

اأو عيــادة بيطريــة , اأو م�ست�ســفى بيطــري .

حيوانية  من�ساأة  باأي  احليوانات  وملحظ  مراقب  من  لكل  ترخي�ص  الوزارة  ت�سدر   -  4
جتارية ، وذلك بعد توافر ال�سروط االآتية :

 اأ - اإجراء اختبار كفاءة فـي التعامل مع احليوانات .

ب - علــى مراقبــي احليوانــات تقديــم ال�ســهادات العلميــة املعادلــة واملوثقــة فـي جمــال 
رعايــة احليوانــات .

ج - ي�ســرتط فـي مراقبــي احليوانــات اأن تكــون لديهــم �ســهادات خربة موثقة ال تقل 
عن )5( خم�س �سنوات فـي املجال ذاته .

د - يكتفى ب�سهادة خربة موثقة مدتها )2( �سنتان ملالحظي احليوانات .

5 - ت�ســدر الوزارة ترخي�سـا موؤقتا للمن�ســاآت اجلديــدة بال�ســروط االآتيــة :

اأ - تكون مدة الرتخي�ص ح�سب نوع وحجم املن�ساأة , على األ تتجاوز مدة �سنة واحدة .
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والهيــكل  املن�ســاآت  اكتمــال  عــدم  فـي حالــة  نفــ�سها  وللمــدة   ، الرتخيــــ�ص  يجــــدد   - ب 
الوظيفـي .

ج - يلغى ترخي�ص املن�ساأة نهائيا اإذا مل تكتمل مباين املن�ساأة وهيكلهــا الوظيفـي خــلل 
الفتــرة التــي حتددهــا الوزارة .

6 - حتدد الوزارة مدة الرتخي�ص الدائم للمن�ساأة .

انتهاك �ساحب  ثبــت  اإذا  املن�ســــاأة احليوانيــة  لت�ســغيـــل  املمنــــوح  ي�ســحــــب الرتخيـــــ�ص   -  7
الرتخي�ص للقانون ، اأو هذه اللئحة ، اأو اإذا اأخل ب�سروط الرتخي�ص .

البـــاب اخلامـــ�ض

املوظفون املخولون �سفة ال�سبطية الق�سائية 

املــادة ) 10 (

يحــق للموظفـني املخوليــن �سفة ال�سبطية الق�سائية دخــول اأي من�ســاأة �ســواء كانــت عامــة 
اأو خا�سة , للتفتي�س والتاأكد من تطبيق اأحكام القانون , وهذه الالئحة , ووفقا لالآتي :

1 - جواز اال�ستعانة باجلهات املعنية . 

2 - احل�سول على اإذن م�سبق من اجلهة الق�سائية املعنية اإذا كانت املن�ساأة منازل �سكنية .

املــادة ) 11 (

تتعر�ص  احليوانات  اأن  الق�سائية  ال�سبطية  �سفـــة  املخولـــني  للموظفــــني  ثبــــت  اإذا   -  1
لالإهمال فـي الرعايــة اأو خلطــر مــا يتعيــن عليهــم تقديــم امل�ســورة والن�ســح مبتطلبات 
الو�ســع  لت�سحيــح  احليــوان  �ساحب  اإلى  عامة  اإر�سادات  �سورة  فـي  باحليوان  الرفق 

ول�سمــان المتثــال للقانــون , اأو هذه الالئحة , اأو القرارات ال�ســادرة مبقت�ســاه .

2 - فـي حالة تكرار االإهمال من قبل �ساحب احليوان تتم م�سادرة احليوان نهائيا وفقا 
لالإجراءات القانونية املعمول بها :

اأ - حمايــة احليوانــات مــن االأذى واحتجازهــا فـي مــكان �سحــي ، وتاأميــن متطلبــات 
الرفــق بهــا .

ب - يتحمل �ساحب احليوان تكاليف النقل والرعاية ال�سحية والبيطرية للحيوانات 
طوال فرتة التحفظ عليها .
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3 - فـي حالة عدم ظهور ملكها االأ�سليني ، اأو التعرف عليهم خلل مدة اأق�ساها )15( 
خم�سة ع�سر يوما يتم التحفــظ علــى احليوانــات وم�سادرتهــا والت�ســرف فـيهــا بالبيــع 
اأو الهبة ملــالك اآخريــن اأو التخلــ�س منهــا بطريقــة رحيمــة فـي حالة ال�سرورة , وحتت 

اإ�سراف بيطري . 

البـــاب ال�ســـاد�ض

نقــــل احليوانــــات

املــادة ) 12 (

ال يجوز نقل احليوانات اإال فـي و�سائل النقل املرخ�ص لها من الوزارة ، ووفقـا لل�ســروط 
واملعاييــر واملمار�ســات العمليــة القيا�ســية للمنظمــة العامليــة لل�سحــة احليوانيــة .

البـــاب ال�سابــع

ا�ستخدام احليوانات لالأغرا�ض العلمية

املــادة ) 13 (

يحظــر ا�ســتخدام احليوانــات لأغــرا�س التجــارب العلميــة اإل بعــد احل�سول على ترخي�س 
من الوزارة , ويعد �ســجل خــا�س لقيــد الرتاخيــ�س ال�ســادرة لهــذا الغــر�س , ول يتــم منــح 

الرتخيــ�س اإل بعــد ا�ســتيفاء الآتــي :
1 - طلب مبني به االأبحاث التي �سيتم اإجراوؤها واملربرات العلمية والتــي مــن اأجلهــا 

�ســتخ�سع هــذه احليوانــات للتجــارب .

2 - خطــة العمــل مت�سمنــة االحتياطــات املتبعــة ، واإجــراءات االأمــن احليــوي واالأدوات 
واملــواد البيولوجيــة امل�ســتخدمة .

3 - اأ�سماء الباحثني ، وامل�ساركني ، وموؤهلتهم .

4 - يجــب اأن تكــون احليوانــات امل�ســتوردة لغــر�ص البحــث العلمــي خا�سعــة الإ�ســراف 
بيطــري ببلــد املن�ســاأ .

5 - يجــب اأن حت�ســل اجلهــة امل�ســتوردة للحيوانات علــى ترخيــ�س ا�ســترياد مــن الوزارة .

6 - ال يجوز ا�ستخدام احليوانات فـي اأكرث من جتربة اإال اإذا اقت�ست ال�سرورة ذلك ، 
وبعد اأخذ موافقة كتابية من الوزارة .
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7 - يجــب علــى جميــع املوؤ�س�ســات البحثيــة التــي ت�ســتخدم احليوانــات فـي التجــارب 
توفـري  مع  احليوانات  هذه  ا�ســتخدام  ملراقبــة  داخليــة  جلنــة  ت�ســكيل  العلميــة 
بالكفــاءة  تتمتــع  وعمالــة   , بيطــري  طبيــب  قبل  من  والطبية  ال�سحية  الرعاية 

واخلربة والدراية املن�سو�س عليها فـي املــادة )6( مــن هــذه الالئحــة .

8 - املوافقــة علــى قيــام الوزارة باالإ�ســراف علــــى خطــوات تنفـيـــذ البحــث ، ومتابعــة 
نتائجــه .

9 - اأن يكـــون �سمـــن �سيا�ســـة اجلــــودة للموؤ�س�ســــة القائمــة علــى ا�ستخــدام احليوانات 
فـي التجارب ال�سيا�سات الآتية :

 اأ - العمل على تخفـي�ص عدد احليوانات امل�ستخدمة .

ب - حت�سني االأ�ساليب امل�ستخدمة فـي التجارب قدر االإمكان .

ج - اأن يتــم اال�ســتغناء عــن احليوانــات باإيجــاد طــرق بديلــة ، اإن اأمكــن .

د - اللتزام باملتطلبات الأ�سا�سية للرفق باحليوان , واملذكورة فـي هذه الالئحة .

هـ - تعريــف العامليــن فـي املوؤ�س�ســة بهــذه ال�سيا�ســات ، وااللتــزام بهــا من قبلهم 
فـي كافة مراحل العمل .

و - اأن يتــم التخلــ�ص مــن جثــث احليوانــات النافقــة وخملفاتهــا اإذا لــزم االأمــر 
وفــق القوانيــن املتعلقــة بال�سحــة , وال�ســالمة البيئيــة .

البـــاب الثامــن

التخلــ�ض مــن احليوانــات

املــادة ) 14 (

وباء  حدوث  مثل  الق�سوى  ال�سرورة  حاالت  فـي  اإال  احليوانات  من  التخل�ص  مينع   -  1
مر�سي , اأو اإ�سابة احليوان باأي اإعاقة حتول دون ا�ستمرار حياته ب�سورة طبيعية .

2 - اإذا ا�ستدعى االأمر التخل�ص من احليوانات كما فـي حاالت مكافحة االأمرا�ص يراعى 
فـي ذلك طريقة الذبح اأو اأي طريقة اأخرى رحيمة , كما يجب اأن تتم عملية التخل�س 
حتت اإ�سراف طبيب بيطــري ل�سمــان فعاليتهــا ، وااللتــزام ب�ســروط الرفــق باحليوان ، 

و�سالمة العاملني , وال�سالمة العامة .
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التخل�ص من جثثها وخملفاتها  فاإنــه يجــب  بالذبــح  مــن احليوانــات  التخلــ�ص  - عنــد   3
اإذا لزم الأمر وفــق القوانيــن والت�ســريعات املتعلقــة بال�سحــة احليوانيــة , كمــا يجب 

توفـري عمالة للتخل�س من احليوانات وفق مبادئ الرفق باحليوان .

 4 - يجب اإراحة احليوانات ، وعدم جعلها ترى الو�سيلة امل�ستخدمة للتخل�ص منها اأو الدم 
املراق اأو اأي حيوان اآخر يعدم اأو يذبح اأمام عينيها , واأن يتم �سقيها قبل الذبح .

مبوقع  املحيطة  اخلا�سة  الظروف  مع  متنا�سبة  املطبقة  االإجراءات  تكون  اأن  يجب   -  5
التخل�س من احليوانات , كما يجب الهتمام ب�سالمة العمال وال�سالمة البيولوجية 

والأمور املت�سلة بالبيئة والأمور املتعلقة براحة احليوانات .

 6 - يجــب العمــل علــى التقليــل مــن احتمــال انت�ســار االأمــرا�ص اإلــى اأق�سى درجة ممكنة 
على اأن يتم التخل�س من احليوان فـي املوقــع نف�سه املوبــوء , اإن اأمكــن .

  7 - يجب توفـري التجهيزات اللزمة لرفع جثث احليوانات ، وطرحها ، والتخلــ�ص منهــا .

تقييــد  بعــد  ممكــن  وقــت  اأ�ســرع  فـي  احليوانات  من  التخل�ص  عمليــة  اإمتــام  يجــب   -  8  
حركــتها . 

 9 - يجــب االقت�ســار علــى احلــد االأدنــى فـيمــا يتعلــق باالإم�ســاك باحليوانــات ، ونقلهــا مــن 
مــكان لآخــر .

10 - مينع تقيــيد احليوانــات عنــد الذبــح اأو التخل�ص ، كمــا مينــع ك�ســر االأرجــل اأو قطــع 
الأوتــار اأو تعميــة احليوانــات , اأو قطــع احلبل ال�سوكي , كما مينع تعليقها من الأرجل 

اأو الأقدام , وذلك ما عــدا الطيــور .

11 - يجب اأن ت�ستوفـي امل�سالخ املعدة لذبح احليوانات اال�سرتاطات املذكــورة فـي الد�ســتور 
الدولــي ال�ســادر مــن املنظمــة العامليــة لل�سحــة احليوانيــة فـي هــذا ال�ســاأن .

�ســريها  حركــة  مــن  اأكثــر  ب�ســرعة  للحركــة  للذبــح  املعــدة  احليوانــات  دفــع  مينــع   -  12
الطبيعيــة ,  حتــى ل تتعــر�س لالإ�سابــة .

االلتزام  مع  التخل�ص  عمليــة  لت�ســهيل  كافـية  بطريقــة  احليوانــات  تثبيــت  يجــب   -  13
مببادئ راحة احليوان , و�سالمة منفذي العمليــة .
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14 - يجب اأن توؤدي الو�سيلة امل�ستخدمة للتخل�ص من احليوانات اإلى نفوقها ، اأو فقدانها 
الوعي ب�سورة �سريعة )وفـي هذه احلالة يجب اأن ت�ستمر احليوانات دون اإفاقة حتى 
املـوت( ، واأن تكــــون الو�سيلــــة امل�ستخدمـــة غيـــر عنيفـــة ، وال ت�سبــــب اأملا للحيوانــــات ، 

اأو �ســعورها باخلــوف ، اأو املعانــاة قبــل النفــوق .

امل�سابــة  احليوانــات  مــن  التخلــ�ص  ت�ســتدعي  التــي  الوبائيــة  االأمــرا�ص  حالــة  فـي   -  15
يجــب اأن يتــم ذلــك مــن احليوانــات املوبــوءة اأوال ، تليهــا تلك التــي اختلطــت بهــا ، ثــم 

احليوانــات املتبقيــة ، وذلــك بعــد اأخــذ موافقــة الوزارة .

16 - يجب اأن تتم عملية التخل�ص من احليوانات بعيدا عن التجمهر قدر االإمكان للحــد 
مــن ترويــع احليوانــات .

عن  الواردة  وال�سوابط  املعايري  وفق  احليوانات  من  التخل�ص  بو�سائل  التقيد  يتم   -  17
املنظمــة العامليــة لل�سحــة احليوانيــة فـي حالــة عــدم ا�ستخدام طريقة الذبح ، ووفق 

املعايري املذكورة قرين كل و�ســيلة ، ووفــق التجهيــزات املمكنــة .

18 - يجــب علــى الطبيــب البيطــري اإعــداد تقريــر بكافــة تفا�سيــل عمليــة التخلــ�ص من 
نهايــة  عنــد  ذلــك  ا�ســتدعت  التــي  واالأ�ســباب   ، اإ�ســرافه  التــي متــت حتــت  احليوانات 

عمليــة التخل�ص ملراجعتــه مــن قبــل الوزارة فـي اأي وقــت تــراه .

البـــاب التا�ســع

اأحكـــام ختاميـــة

املــادة ) 15 (

مع عدم االإخالل باأي عقوبة اأ�سد ين�ص عليها قانون اآخر ، ت�سدر الوزارة الئحة بالتدابري 
االإدارية ، توقع على كل من يخالف اأي حكم من اأحكام القانون ، وهذه الالئحة .
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