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 7.1.1المادة 

 

 مةاعتبارات عا
 

 محيطه.  ضمنله الالزمة  عقليةالحيوان المادية والسبل عيش  تأمينلحيوان تعني ا رعايةعبارة 

 

ً كان  الرعاية إذايعتبر الحيوان حاصالً على حسن  علـى الحصـو  وواالرتيـا  الصحة الجيدة ب متمتعا

اسية يعاني فيهـا وأال تظهر عليه آية عالمات لأللم بسبب ظروف ق والشعور باألمن، المناسب،الغذاء 

التعبير عن سلوكيات طبيعية هامـة بالنسـبة لحالتـه الضيق؛ وأن يكون قادراً على من األلم والخوف و

  البدنية والعقلية.

 

لحيوان حمايته من المرض وتأمين العالج الالزم له والمأوى المناسب والعناية ل الرعايةتتطلب حسن 

لحيـوان ا رعايةمة والقتل الرحيم عند اللزوم. كما أن مفهوم الالزمة والغذاء المناسب والمعاملة الرحي

 والعنايــةكالرحمـة أخــرى  لهــا عبـارات معاملـة الحيــوان فتسـتعمل حســن بالراحــة. أمـا  يعنـي تمتعـه

 .السليمة التربيةممارسات و

 

 7.1.2المادة 

 

 لحيوانلرعاية ااألساسية  المبادئ
 

 .الرعايةحسن وهناك عالقة قوية جداً بين صحة الحيوان    -1

 

التغذيـة؛  وسـوء الجوع والعطـشعدم لحيوان وهي " لعالمياً هناك "خمس حريات" معترف بها  -2

وعدم التعرض للمضايقات الجسـدية والحراريـة؛ وعـدم األلـم والجـرو   ،الخوف والحزن وعدم



لتأمين  توجيهات قيمة. وهذه الحريات الخمس تمثل يترك ليتصرف على طبيعتهواألمراض؛ وأن  

 العيش الطبيعي للحيوان. 

 

وسـالل العـيش الطبيعـي للحيـوان لتـأمين  يجـب اعتمادهـاثالثة معتـرف بهـا دوليـاً  مبادئهناك    -3

واســتبدا   المخبريــة،طــرا الفحوصــات تحســين ، وفــي االختبــارات  )تخفــيع عــدد الحيوانــات 

فية استخدام الحيوانات ترشدنا إلى كي مةقي   (. وهذه اتجاهات  آليةاستخدام الحيوانات بتطوير طرا 

 .في البحث العلمي

 

 

 جـدريلحيوان يدعونا لألخذ بعين االعتبار عدة عناصـر رعاية اإن التقييم العلمي لمستوى أعما    -4

بينهـا يتطلـب منـا فـي معظـم األحيـان  قارنةوأن اختيار هذه العناصر والم مجتمعة،ساتها ادربنا 

 .اإلمكانقدر  كبيروضو  إظهارها ب وضع فرضيات ترتكز على قيم يجب 

 

لمرافقة والتسلية واالستعراضـات ، وكذلك لإن استخدام الحيوانات في الزراعة واألبحاث العلمية   -5

 إلنسان.سعادة اساهم بشكل فعا  في تأمين  الفنية قد 

 

 كان.إن استخدام الحيوانات يحملنا مسؤولية أخالقية تدعو إلى بذ  الجهد لحماية الحيوان قدر اإلم  -6

 

 اوسـالمته يـةغذ إلـى زيـادة إنتـاج األ يتؤد ما تغالباً  الحيوانات بالشكل المناسب  رعايةإن تأمين   -7

 .زيادة المداخيل االقتصاديةالصحية، وبالتالي 

 

ال أسـا  الـنظم المتقاربـة المبنيـة علـى تصـميم علـى األداء  النتالج المبنيـة تكافؤ يعتبريجب أن  -8

ً الحيوان، أس رعايةمعايير   .للمقارنة بين معايير رعاية الحيوان والتوصيات الواردة بشأنها اسا

 

 7.1.3المادة 

 

 

 الحيوان رعايةللتوصيات الخاصة ب ةالعلمياألسس 
 

تحسين  تساهم في يالعناصر التضم عدداً من ة المعاني تواسع  عبارةلحيوان  ا  رعايةمفهوم    يمثل   -1

 وا الخمسة الواردة أعاله.الحقتمتعه بنوعية عيش الحيوان بما فيها 

 

 ال  السنوات األخيرة وهو المرتكزلحيوان تقدماً سريعاً خا رعايةلقد حقق التقييم العلمي لمفهوم   -2

 .لهذه التوصيات األساسي      

 

 بقيـا  درجـةتـتلخ   رعايـة الحيـوانعلـى مسـتوى  المستخدمة للحكـمهناك بعع القياسات     -3

الجسدية، واألمراض وسوء التغذية عند الحيوان.  ية نتيجة لألضرارفي الوظالف البيولوجالخلل 

تزودنا بالمعلومات المتعلقة بحاجـات الحيـوان وأحاسيسـه كـالجوع واأللـم  ىمعايير أخرهناك و

، وذلك عن طريق قيا  مدى شدة رغبـات الحيـوان فـي بعـع األمـور والـدوافع التـي والخوف



نـاك أخيـراً قياسـات تتنـاو  التعـديالت أو التـأثيرات . وهتحركه نحوها وأمور أخرى ينفر منهـا

 رداً على اإلغراءات المختلفة.يظهرها الحيوان ً  التصرفات التيالبيولوجية أو المناعية أو 

 

تـأثير نظـم  قيـا معايير ومؤشرات تفيدنا في  وضع إلى يتؤد إن إجراء قياسات كهذه يمكن أن    -4

 .يوانرعاية الححسن التربية المختلفة على 

 

 

 

 7.1.4المادة 

 
 الحيوان  رعايةالالزمة لتقييم التدابير الستخدام  اإلرشاديةمبادئ ال

 
ينبغي   العالمي،قابلة للتطبيق على المستوى  OIE منظمةللكي تكون معايير رعاية الحيوان  .1

على الرغم من أنه قد يكون من الضروري في   للحيوانات، إيجابية على نتالجالحصو  تأكيد 

 وطرا التربية.  لبيئة الحيوان بالنسبة  المحددةبعع الشروط  نفيذ بت األحيان التوصية بعع 

الحيوانات لـ "الحريات الخمس"  ممارسةمن خال  تقييم مدى  ويمكن قيا  النتالج بشكل عام

 .7.1.2الموضحة في المادة 

 

، ينبغي أن تدرج أكثر المعايير ذات الصلة )أو القابلة  .7.1.5 في المادة وارد لكل مبدأ  .2

يمكن ربط أي كما لحيوانات. ل العالدةعلى التدابير  من الناحية المثاليةللقيا ( ، التي تشتمل 

 .الحيوانات بأكثر من مبدأ يتناو تدبير 

 

بالنسبة   حقيقهاتينبغي  خطوات واضحةافاً أو أهد  ذلك،كلما أمكن  التوصيات،ينبغي أن تحدد  .3

  علوم وخبرات يجب أن تستند هذه القيم المستهدفة إلى كما على الحيوانات.  المرتكزة للتدابير

 العلماء المختصين. 

 

 ات ويجب تحديدها على أسا  الخبرالمرتكزة على الحيوانات مقاييس اليمكن استخدام   .4

مورد أو بأحد المرتبطة بوضو   تالج أعما  رعاية الحيواننالتي تبين أن  والتطبيقيةالعلمية 

 طرا التربية.

 

من حيث نظام  على الحيوانات  المرتكزةالطرا فضل اختيار أ المعاييريجب على مستخدمي  .5

يمكن قيا  النتالج من خال  تقييم األفراد أو والمدرجة في المعيار. وأو البيئة التربية 

المؤسسات   المستحصل عليها منبيانات الباستخدام  منها،مثيلية أو عينة ت الحيوانية، القطعان

على السلطات المختصة جمع كل البيانات ذات الصلة و  المسالخ.أو وسالل النقل أو 

 نتالج.  الحصو  على )بداية( وعتبات القيم المستهدفة  بمستخدمي المعايير لتحديد 

  المقيا   يجب على مستخدمي ،المقيا مرتكز مهما كان وإذا كانت النتالج غير مرضية  .6

اإلدارة أو  المستخدمة بالموارد المتعلقة و إدخالها في المعيارالواجب عديالت النظر في الت

 .للحصو  على نتالج أفضل

https://www.oie.int/#article_aw_introduction.5.


 7.1.5لمادة ا

 

 الحيوان في نظم اإلنتاج الحيواني عايةالمبادئ العامة لر
 

 رفاهية الحيوانات.يجب أن يأخذ االنتقاء الجيني دالًما في االعتبار صحة و -1

 

يجب أن تكون الحيوانات المختارة إلدخالها في بيئات جديدة مناسبة للمناخ المحلي وقادرة  -2

 على التكيف مع األمراض والطفيليات والتغذية المحلية. 

 

إلخ(  الراحة،سطح  المشي،بما في ذلك الركيزة )سطح  الفيزيالية،يجب أن تكون البيئة  -3

 طر اإلصابة ونقل األمراض أو الطفيليات إلى الحيوانات.مناسبة لألنواع لتقليل خ

 

بما في ذلك التغيرات  والمريحة،والحركة اآلمنة   ،التامةيجب أن تسمح البيئة المادية بالراحة  -4

 .للحيوان وفق إيراداته  السلوك الطبيعي واتاحة ،وتغيراتها  الطبيعي ية الجسموضعفي 

 

لها بالتصرف طبيعياً وايجابياً، واالقال  من سما  لمع بعضها وا  تجمع الحيوانات يجب تنظيم  -5

 الضيق والخوف المزمن.اإلصابات ب

 

ودرجة الحرارة والرطوبة   النظيف الهواء أن يتوفر لهايجب  في الحظالرالنسبة للحيوانات ب -6

ال ينبغي منع    القاسية،الظروف  وفي حا  الجيد دون إكراه. ةاالزمة للصحة الحيواني

 . لتنظيم حرارتهاتخدام طرقها الطبيعية الحيوانات من اس

 

بما يتناسب مع عمر الحيوانات   ،العلف والماءيجب أن تحصل الحيوانات على ما يكفي من  -7

ولمنع الجوع أو العطش أو سوء   ،للحفاظ على الصحة واإلنتاجية بشكل طبيعي واحتياجاتها،

 التغذية أو الجفاف لفترة طويلة.

 

قدر اإلمكان من خال  ممارسات  مراقبتهاو ،مراض والطفيليات األ  وقاية الحيوانات من يجب  -8

وتقديم   هاعزل أما الحيوانات التي تعاني من مشكالت صحية خطيرة يجب اإلدارة الجيدة. 

 .أو ان يكون شفاؤها غير ممكن اجهعال  تعذرإذا  بطريقٍة رحيمةأو قتلها  العالج السريع لها

 

يجب معالجة األلم الناتج بالقدر الذي تسمح به  المؤلمة،تجنب اإلجراءات استحالة  عند  -9

 األساليب المتاحة.

  ، دونبين االنسان والحيوانات التعامل مع الحيوانات وجود عالقة إيجابية  يعزز يجب إن -10

 .ا يمكن تجنبه المضايقات التيدالم أو الخوف الأو ذعر أو   إصابات جسديةأي ب التسبب 

 

معاملة ال حسن كافية لضمانالمعرفة المهارة وال يهامالكو الحيوانات ومرافق يتمتعيجب أن  -11

 حيوانات وفقًا لهذه المبادئ. لل
________________________________________________________________________ 

 


