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47.1الفصل   

 قتل الزواحف لجلدها ولحمها  
خرى ال  هات ومنتجا  

Killing of reptiles for their skins, meat  

and other products 
 

 ( رأ األرقام من اليسار إلى اليمين)تق 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .7.14.1المادة 

 موضوع البحث

 
  والتماسيح  ((Cheloniansالسالحف  عايةر ضمان إلى الحاجة الفصل هذا في الواردة التوصيات  تتناول

(Crocodilians  )لوا( سحلياتLizards ( واألفاعي )Ophidians)،  ا جلوده  ا للحصول علىقتله  عملية  أثناء  

 .األخرى اومنتجاته  مهاولح
 

 

 .7.14.2المادة 

 

 المصطلحات تعريف

 ألنها ،7.5 والفصلتعريف المصطلحات  في الواردة تلك عن تختلف الفصل هذا فيالواردة التعريفات  بعض 

 . الحيوانات  لهذه المحددة الخصائص  إلى بالنظر   لزواحف،ل موضوعة

 : الفصل هذا أغراض من أجل 

 الدماغ اختراق

  ه الشامل.تدمير لضمان الدماغ في نصل ثاقب  إدخالبواسطتها  يتم التي الطريقة يعني

 التفاعلية  أو الطوعية الحركة تعطيل أو من للحد مقبولة كيميائية أو فيزيائية طريقة أي به يقصد : التقييد

 .بفعالية القتل أو عملية الصعق  لتيسير للزواحف،

Stunning: means the procedure that causes immediate loss of consciousness until the reptile is 

dead, or causes the absence of pain, distress and suffering until the onset of unconsciousness, 

according to the outcomes defined in this chapter for the species covered. 



Unconsciousness: means the state of unawareness caused by temporary or permanent disruption 

of brain function.  

 :الصعق

  والمعاناة  قو الضياأللم أ غياب  أو الزواحف، تنفق أن إلى للوعي فوري ا فقدانا   يسبب  الذي اإلجراء به يقصد  

 الحيوانية المشمولة بالبحث. لألنواع الفصل هذا في المحددة للنتائج وفق ا ،غياب الوعي  حتى

 

 :  الالوعي

 . المخ وظائف في دائم أو مؤقت  اضطراب  عن ةالناجم لوعيانعدام ا حالة يعني

 

 .7.14.3المادة 

 

 عامة  نظرة

  اختيار  عند  مختلفة عوامل في النظرينبغي  الزواحفب  الخاصة األعضاء وظائفو  يةالتشريح نظرا  للصفات 

  تحمل  وعدم  تحمل أوو الزواحف، حجم العوامل هذه وتشمل. الرحيم والقتل والصعق لتقييد المناسبة ل طريقةال

الدموية    تهاأورد   إلى  الوصول  وسهولة  الزواحف،  وطريقة التعامل مع  معينة،قتل    لطرق  الحيوانية األنواع   بعض 

 .الزواحف المتعاملين مع وسالمة

 الحيوان  رعاية خطة .1

  المرتبطة   اإلجراءات كيفية تنفيذ  و  الحيوانات   لهذه  رعاية  خطة  الزواحف  فيها  تُقتل  التي  لمنشآت ل  توضع  أن  يجب 

 الزواحف مع التعامل مراحل جميع في الحيوانات رعاية  حسن الخطة هذه مثل أهداف تكون أن يجب كما . بها

  .نفوقها حتى

 الزواحف  مع التعامل خطوات  من  خطوة لكل قياسية  تشغيل إجراءات  الحيوان رعاية خطة تتضمن  أن يجب 

 في الواردة المعايير ذلك في بما الفصل، هذا في الواردة التوصيات  على بناء   صحيح، بشكل تنفيذها لضمان

  التيار  انقطاع منها  مخاطربعض ال لمعالجة تصحيحية  إجراءات الخطة  تتضمن أن يجب  . كما7.14.6 المادة

 .الزواحف احةر في سلب ا تؤثر قد  التي األخرى الظروف أو الكهربائي

 الموظفين  وتدريب  ات الكفاء .2

  أن عملية   من والتحقق وصعقها  ها ونقل الحيوانات اإلمساك بمدربين  لحيوانات العمال المرافقون ل يكون  أن يجب 

ها، والرعاية الالزمة لها، سلوكيات وفهم أنواعهامختلف  على التعرف في وكذلك ؛هاوقتل ،الفعالالصعق 

 . لقيام العاملين بالمهام المسندة إليهمالمطلوبة  الفنيةخبرات وال

 



  وعلى كفاءةال ذويمن و  مدربين يكونوا أن يجب  الذين الموظفين من كاف   عدد   هناك  يكون أن يجب 

. الوطني محيطها ا ضمنوتطبيقه الفصل هذا في الواردة بالتوصيات  دراية  

  للمبادئ  وفقا بمهامهم لقيامالالزمة ل ات بالكفاء يتمتعون الموظفين أن من التأكد  المؤسسة مدير على يجب 

 .7.1.2 المادة فيوالواردة  الحيوان الخاصة برعاية التوجيهية

  .عملهم فترة خالل مهامهم أداء على  وعقليا   جسديا   قادرون  الموظفين أن من التأكد  المؤسسة مدير على يجب 

  ههذ وجود   من التحقق يجب و . العملية الخبرة أو الرسمي التدريب  خالل من كفاءات العمل اكتساب  يمكن

 . قبلها من مدةمعت   مستقلة هيئةأية  أو المختصة السلطة قبل من ات الكفاء

 الزواحف وتقييدها وصعقها وقتلها.  بالتعامل معتتعلق  اعتبارات . 3

 : التالية األمور والقتل والصعق والتقييد الزواحف  تناول أساليب  تراعي أن يجب 

 واالهتزازية؛ والشمية والسمعية واللمسية البصرية للمؤثرات  واالستجابةالزواحف   حساسية •

•  

 وقوتها؛  حركتها  خفة بسبب  تقييد المعها و التعامل من الهرب  على القدرة •

•  

   صدمةوال ، حوالجر تلوث و كالعض، أخرى بها وإصابات بالممسكين   خطيرة جروح إلحاق على القدرة •

 التسمم؛  أو حادةال •

 

  التمثيل معدالت  أو الجسم حرارة درجات  انخفاض  بسبب  االستجابة وقلة بات والس  البطيئة الحركات  •

 الوعي؛  فقدان أو هدوءال  على مؤشرات  اعتبارها ينبغي ال  والتي البطيئة، الغذائي

 

 ؛لها حاالت األذى الشديد   في حتى الزواحف، في ةمألوفال إصدار األصوات  غياب  •

  .بالطرق غير المناسبة التضييق على الحيوان عند  االستفراغ واالختناق إلى الميل •

 .7.14.4المادة 

 ها ونقل الزواحف درامص

 االستيراد  بلدانقوانين بما فيها  الوطنية، القوانين مجملل وفق ا قانوني، بشكل الزواحف على الحصول ينبغي

  المعرضة   والنباتية  الحيوانيةالبرية    باألنواع  الدولية  التجارة  اتفاقية  ذلك  في  بما  الدولية،  والمعاهدات   والتصدير،

 (.CITES اتفاقية) لالنقراض 

 .بمصدرها المتعلقة بالوثائق مصحوبة الزواحف تكون أن يجب 



ة وسالم  عايةور  والحيوان اإلنسان صحة على والنقل االلتقاط طرق تؤثر أال يجب  الزواحف، تحريك عند 

 .الحيوانات 

 

 .7.14.5المادة 

 لقتل ل طريقة اختيار

حال  وفي . المباشر القتل طريقة أو الصعق ثم القتل إما القتل عملية تتضمن  أن يجب  الزواحف، حال في

 . لوعيل تهاستعاد  قبل نفوق الحيوان ضمان يجب  ،الصعق استخدام

 : ة التالي هي القتل عملية في المستخدمة لطرقا اختيار في تؤثر قد  التي المعايير

 الحيوان الزاحف؛ وحجم نوع •

 القتل؛ عملية  أثناء لحيوانا حركة تقييد القدرة على  مدى  •

 بفعالية؛  لتنفيذ العملية نيتالالزم والمهارة المعرفة مستوى   •

 

 ؛منفذ العملية سالمة   •

 

 ؛ج المستحصل عليه من الحيوان الزاحفالعملية والهدف من المنت   متطلبات  مع التوافق  •

 

  إساءة  ؛ واالستخدام الترخيص شروط و المستحضرات  هما مدى توافر هذ  المخدرات  استخدام حال في  •

 للمخدر  أخرىات استخدام على المترتبة واآلثار  ،من قبل منفذ العملية المحتملة المعاملة    

 ؛  البشر أو الحيوانات  أو الزواحف جانب  من    

 

 .الموضوع لها وفقا  للنظام المعدات استخدام  على القدرة  •

 : التالي  المستخدمة القتل عملية تحقق أن يجب 

 للزواحف؛  واأللم يقوالض والخوف التخبط  من الحد    •

 ؛وصحته وعمره  وحجمه لنوع الحيوان الزاحف مناسبة أن تكون   •

 .للتكرار وقابلة موثوقة عملية القتل تكون أن   •

   خطوةب  مباشرال قتلال  طريقة أو ، قتلال ثم ( 7.14.2 للمادة وفق ا) للصعق طريقة استخدام ضمنتتأن    •

 كذلكو  ؛ واحدة    

 . الوعي فقدان أثناء لنفوقا حدوث   من تأكد يجب ال ،أوال  في حال استخدام عملية الصعق  •



  أال يجب  القتل، أو للصعق المستخدمة الطريقة اختيار على  التكلفة أو االقتصادية لعوامل ل حال وجود تأثير في

 .الفصل هذا في واردةهي   العملية كما ونتائج الزواحف احةررعاية  على العوامل هذه تؤثر

 

 

 .7.14.6المادة 

 الزواحف  وقتلصعق   لنتائج( لقياسل )قابلة معايير

.  الحيوان لرفاهية مفيدة مؤشرات ( للقياس القابلة المواد  أو) الحيوانات  علىالمرتكزة  المعايير تكون أن يمكن

  الزواحف  لصدمة المستخدمة المختلفة  األساليب  مع لها  المناسبة والحدود  المعايير هذه استخدام تكييف يجب 

لكلتا  ه يمكن أن إلى بالنظر المستخدمة،  واإلدارة الطريقة تأثير لرصد  أدوات  المعايير هذه اعتبار يمكن. وقتلها

 .الحيواناحة ر على اؤثرت  أنالطريقتين 

  مفضلة   متعددة  معاييره من المفضل استخدام  أن   حين  وفي  والقتل،  الصعق  أساليب   فعالية  قياس  بمعايير  يتعلق  فيما

بقاء   في الشك إلثبات  كافيا   التالية العالمات  من أي وجود  اعتبار ينبغي الوفاة، أو  الوعي فقدان من للتحقق

 :الحيوان واعيا  

 المتحركة؛ للضوء أو األشياء الحدقة استجابة •

 الحركة؛  أو جساملأل استجابة العين حركة •

 الجفون؛ فيها توجد   التي األنواع في القرنية مالمسة أو للمسالعين  الغشاءردة فعل  أوالعين  وميض  •

 الجفون؛ فيها توجد  التي األنواع في إغالقه أو التلقائي الجفن فتح •

 مقصودة؛  دفاعيةفعل  ردود  •

 .اللسان حركة •

 . ) التماسيح باستثناء) الفكصوت  •

  :يلي  لما الدائم التوقف بتأكيد النفوق  استنتاج يمكن أعاله، المذكورة العالمات  جميع وجود  عدم إلىفي حال 

 الدماغ؛  نشاط التي تتسبب  لمنبهات ل االستجابة •

 .التنفس •

 التوقف   فإن  الحياة،  قيد   على  الزاحفالحيوان    أن  بالضرورة  يعني  ال  قلب   نبضات   وجود   نإ)  القلب   نشاط •

 .للموت  وحيد  كمؤشر القلب توقف  اعتبارهنا  ينبغي الو(. النفوق إلى يشير القلب  ات لنبض الدائم

 

 .7.14.7المادة 

 تقييد جسم الحيوان 

.  التطبيق  دقة  وتحسين  تهاحرك   في  للتحكم  الزواحف  وقتل  الصعق  عملية  في  مطلوبة  الجسدية  القيود   تكون  ما  غالب ا

  المجموعة  لهذه والسلوكية الفيزيائية الخصائص  بسبب  الزواحف لضبط خاصة العتبارات  حاجة هناكلكن 

 .الحيوانية



يجب أن تراعي    ،عايتهبر  يتعلق  ماللحيوان و الفعال الجسدي بعملية التقييد  الخاصة بالتوصيات   يتعلق فيما

 :يلي ماعملية تقييد الحيوان 

 ؛ منفذيه أوالتقييد  معدات بسبب  المفرط الضغط عن  الناجمة اإلصابات  تجنب  •

 ؛لها الزواحف إطالة وقت مقاومة لتجنب  بسرعةيجب استخدام معدات التقييد  •

 اإلصابة؛ أو األلم تسبب  قد  أية طرق استبعاد  ▪

 الرأس؛ أو الذيل أو الساقين أو القدمينمن  الحيوانات  عدم رفع أو تعليق •

ا  الباقيوترق  (  الرقبة  أو  الرأس  مثل)  الجسم  من  فقط  واحدة  منطقة  تقييد   عدم •  الحركة  على  قادر 

 مفرط؛  بشكل

 الفم؛ تقييد  يتم حيث  الخياشيم عبر بحرية  التنفس على الحيوانات  قدرة من التأكد  ▪

 تحريكه؛  عند   الحيوان سمحسن تناول ج •

  جسم  لضبط الوحيدة الطريقة باعتبارها الزواحف أقدام أو  سيقان ربط  أو  إلصاق تجنب  •

 .لماأل أو بالجروحالتقييد  عملية تتسبب  أال يجب  عند الضرورةو ،الزواحف

Procedures or practices unacceptable on animal welfare grounds are: 

 :هي  الحيوان في رعاية المقبولة غير الممارسات  أو اإلجراءات 

 األطراف،  كسر  الشوكي،  الحبل  قطع  المثال  سبيل  لىوع  ضرورية  غير  إصابات   ةأي  في  التسبب  •

 آخر؛ سبب  ألي أو التثبيت  بسبب  سواء ،العيون إتالف أو األطراف أوتار قطع

 رد  مثل الفعل ردود  بعض  من التحقق ألغراض  ال الحساسة الجسم أجزاء فحص  أو سحب  •

 .(البولي)المذرقي  الفعل

لجروح ا  المفرط،  النطق  المفرطة،  الحركات   ،المقاومة  في  اإلفراط:  : )أو قياسها(  الحيوانات القائمة على    معاييرال

 .واإلصابات 

 

 

 .7.14.8المادة 

 

 القتلو  الصعق أساليبلمحة عن 

 الزواحف موت إلىإما  الصعق طرق تؤدي قدو . الزواحف قتل لتسهيل يمكن استخدام الصعق

 .إضافية قتل خطوة تتطلب قد أو  الوعي، فقدان بعد

 :تطبيق الشروط التالية يجب ،الصعق استخدامفي حال 

 وصحته؛  وعمره وحجمه لحيوانا لنوع مناسبةالطريقة  تكونأن  •

https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_bien_etre_animal


 .للتكرار وقابلة موثوقة تكون أن •

 الزواحف؛  عند   واأللم  واإلجهاد  الهياجمن  تقللأن  •

 ؛ 7.14.7 للمادة وفق ا عملية التقييد  تقليل   أو تجنب أن تساعد في  •

فقدان  حتى والمعاناة والضيق األلمب  الشعور عدم  أوللوعي  الفوري  الفقدان إلى ؤديأن ت •

 ؛ والنفوق  الوعي

 .الوعي فقدان عند  الزواحفنفوق  إلى ؤديي الالصعق  كان إذا قتللل طريقةاستخدام  يجب  •

  يتعلق  فيما سيما ال المصنعة، الشركة لتوصيات  وفق ا صحيح بشكل وتشغيلها المستخدمة المعدات  حفظ يجب 

 تحت  يتم ذلك أن  يجب كما  المنشأة، إدارة عاتق على المعدات  صيانة مسؤولية تقعو . الحيوان وحجم بنوع

 فيوارد    هو  كما  الوعيفقاد  إ  في  الصعق  طريقة  فشلت   إذاو.  بذلك  المفوضة  الجهة  أو  المختصة  السلطة  إشراف

  ادتين لموفقا       ل) القتل    أوللصعق  إضافية فورية    طريقة  استخدام  يجب عندها    المادة،  لهذه  ووفق ا  7.14.6  المادة

 (. 7.14.16 إلى 7-14.9

 في  وارد كما هو  هو كمالنفوق ا أو لوعيلفقدان ا فوريالحدوث ال: المقاييس الحيوانية  علىالمرتكزة  معاييرال

 .7.14.6 المادة

 

 

 .7.14.9المادة 

 (فقط للتماسيح ) لكهربائيالصعق ا

 الفوري الحيوان وعيه د افقإل مناسب  بتردد و  ،تانكافي  ومدة  قوةب الدماغ خالل من  كهربائي تيارإرسال  هو

 .النفوق حتى يستمر يجب أن الذي

 :هي   الحيوان عايةبر  يتعلق فيما هربائيللصعق الك الفعال الستخدامل توصيات 

سلطة أية  أو المختصة السلطة قبل منالصعق معتمدة  وإجراءات  المعدات أن تكون  يجب  •

 ؛أخرى معتمدة

االصعق الكهربائي   جهازرسل ي أن يجب  •  الدماغ؛ عبر  كافي ا تيار 

  وفق اباستمرار  استخدامها قبل علميا   ومعايرتها واختبارها المعدات  صحة من التحقق يجب  •

 محدد؛ لبروتوكول

مترات ا البر تختلف قد و(. والتردد  فولطيةوال التيار) البرامترات   من األدنى الحد  تطبيق يجب  •

 ؛وفقا  لنوع الحيوان الزاحف ذلك، إلى وما والوزن، والعمر الحجم حسب 

 والعمر الحجم  حسب  المدة تختلف قد و. إرسال التيار الكهربائي ألقصر وقت ممكن يجب  •

 ؛ وفقا  لنوع الحيوان ذلك إلى وما  والوزن

التأكد من استخدام   بعد   تأخير دون 7.14.16 حتى. 7.14.10 واد للم  وفق ا الزواحف قتل يجب  •

 الحيوان لوعيه؛ استعادة لتجنب  الفعالةالصعقة الكهربائية 

بدقة  الكهربائية وضع اإللكترونات بعملية الصعق  اعتماد  عند   بفعالية الزواحف تقييد  يجب  •

 ؛في المكان الصحيح

 ونوعها؛  وحجمها الزواحف أنواع لتناسب  المعدات  اختيار ينبغي •



 .عةصن  مال الشركة لتوصيات  وفق ا وتخزينها  وصيانتها المعدات  تنظيف يجب  •

 .7.14.6 المادة في موضح هو كما للوعي فوريال الحدوث : المقاييس الحيوانية علىالمرتكزة   معاييرال

 

 

 .7.14.10المادة 

 النصل الثاقب 

بواسطة نصل ثقب يطلقه جهاز   لدماغبالغة ل أضرارب  والتسبب  لفقدان الوعي حالة نتاجإل  الطريقة هذه تهدف

  الوعي  فقدان إلىه فيه تؤدي مرور عن الناجمة المادية األضرارالنصل الثاقب للدماغ و تأثير قوةو. ميكانيكي

إضافية    قتل  طريقة   النصل الثاقب فيجب استخدام  مرور  بعد   النفوق فورا    حدث ي  لم  إذاو.  ي للحيوانالفور  والنفوق

 . 7.14.16  حتى. 7.14.10 للمواد  وفق االنفوق   لضمان

 :الحيوان  عايةبر  يتعلق  فيما للنصل الثاقب  الفعال باالستخدام المتعلقة التوصيات 

 بفعالية؛ الزواحف ضبط حركة ينبغي •

  بواسطة  اختراق المخ إلى يؤدي بحيث  الرأس على الجهاز في المكان المناسب  وضع يجب  •

 ؛النصل الثاقب 

 ؛والشكل قطرالو  طولالو الوزن مناسبا  من حيث لنصل ا يكون أن يجب  •

المطلوبة للنصل  سرعةإلعطاء ال الهواءضغط  مواصفات الجهاز و خرطوشة تحديد  يجب  •

 ؛الثاقب 

 ونوعها؛  وحجمها الزواحف  نواعأل  المناسبة والشحنة المعدات  اختيار يجب  •

 معاييرال .الصانعة الشركة لتوصيات  وفق ا وتخزينها،  وصيانتها المعدات  تنظيف يجب  •

 المادة في ارد وصفهو كماالنفوق  أو  فوريفقدان الوعي ال: المقاييس الحيوانية علىالمرتكزة 

7.14.6. 

 

 .7.14.11المادة 

 

 النصل الثاقب دون اختراق 

  هو  االرتجاج أن من الرغم على المذهل"، االرتجاج"  االختراقية غير األسير الترباس طريقة تسمى ما أحيان ا

. والموت  الوعي فقدان من كل إلى يؤدي قد  ارتجاج. االختراق  وغير االختراق طرق من لكل األساسي المبدأ

  على  تستخدم أن  يجب  إضافية قتل طريقة هناك تكون فحينئذ   القاضية، الضربة تطبيق عقب  الوفاة تحدث  لم إذا

 . 7.14.16حتى  . 7.14.10واد للم وفق ا  نفوق الحيوان  لضمان الفور



 :الحيوانات  يةعا بر  يتعلق فيما للنصل غير الثاقب  الفعال باالستخدام خاصة توصيات 

 بفعالية؛  الزواحف تقييد  ينبغي• 

 الدماغ؛ إلى للطاقة  المناسب  بالنقل للسماح الرأس على  صحيح بشكلالتقييد  جهاز وضع يجب  •

 والدماغ؛  الجمجمة لتكوين مناسب  والشكل  والقطر الكتلةحيث  من جهاز التقييد  يكون أن يجب  •

 ؛وحجمها الزواحف نوعل مناسب  بشكل وتعديلها وصيانتها المعدات  اختيار يجب  •

 الصحيحة؛  الصعق سرعة لتوفير المضغوط الهواء  مواصفات  أو خرطوشةمواصفات ال تحديد  يجب • 

 ؛  ونوعها وحجمها  الزواحف أنواع لتناسب  قوتهاو المعدات  اختيار يجب  •

 .نعةص   مال الشركة لتوصيات  وفق ا  حفظهاو  وصيانتها المعدات  تنظيف يجب  •

 المادة في وارد   هو كما الموت  أو حدوث فقدان الوعي الفوري: المقاييس الحيوانية علىالمرتكزة   معاييرال

7.14.6 . 

 
 

 .7.14.12المادة 

 لرأسعلى اصاعقة ال ضربةال

  بفقدان  عادة   الدماغ رتجاجا رتبطوي. الدماغ في ارتجاجإلحداث  صاعقة على الرأسيدوية  ضربةتسديد  يمكن

 الدماغ إلىقدر كاف  من الطاقة  نقل يتطلب  الوعي فقدان إحداث  إنو. واالنعكاسات العصبية للوعي مفاجئ

  النفوق   حدث ي  لم  إذاو.  الحيوان  موت   عنها  ينتج  كافية  الضربة  شدة  كانت   إذاف.  الطبيعية  العصبية  وظائفه  لتعطيل

.  7.14.16 إلى. 7.14.10 واد للم  وفق ا إضافية قتل طريقة يجب اللجوء إلى فحينئذ   ،الصاعقة الضربة بتسديد 

ا أنه مالحظة المهم  منو. النفوق لضمان الفور  على تستخدم أن يجب    األنواع  بين العضوية لالختالفات  نظر 

الحاالت   هذه  مثل  وفي  .الطريقة  هذه  تطبيق  الصعب   من  يكون  قد (  التماسيح  فيلدماغ  قحف    كمسُ   مثل)الحيوانية  

   للصعق والقتل.  أخرى طرق استخدام يفضل

 : كالتالي  الحيوان ةعايرب فيما يتعلقلرأس ل ةعقا صللضربة ل الفعال الستخدامل توصيات 

 بفعالية؛ الزواحفحركة تقييد  يجب  •

 ؛بالشكل المناسب  الدماغ إلى لطاقةا نقل إلى لتؤدي  صحيح بشكل الصاعقة الضربة تطبق أن يجب  •

   ارتجاجحداث إل كافية الصعق بقوة وضربة مناسبين، ووزن حجم ذات الصعق  أداة تكون أن يجب  •

 ؛الدماغ  



 . وحجمها الزواحف أنواعمع  تناسب ت ل والطريقة المعدات  اختيار يجب  •

 . 7.14.6 المادة وارد في  هو كمانفوق ال أو فوريالوعي  الفقدان : يةالحيوانمقاييس ال علىالمرتكزة   معاييرال

 

 

 .7.14.13المادة 

 ناري ال طلقال

أما . والموت  الفوري الوعي فقدانللحيوان  انتسبب أن يمكن الدماغ إلى القذيفة ودخول ةالفعال الرصاص  طلقة

.  استخدامه ينبغي ال وبالتالي لزواحف،لالوعي الفوري يؤدي إلى فقدان  الف الرقبة أو القلب  في الناري الطلق

حتى   7.14.10 للمواد  وفق افورية  إضافية قتل طريقة اتباع  عندئذ   ب يجفلنار اإطالق  بعد النفوق  يأت   لم إذاو

 . الحيوان موت  لضمان 7.14.16

الموجودين   لبشرا بسالمة المتعلقة طرالمخا بسبب حركتها تعطيل باليد لالزواحف  إمساكاللجوء إلى  ينبغي  ال

 . النار خطعلى 

 : الحيوان  يةعا بر  فيما يتعلق إلطالق الرصاص  الفعال االستخدامب خاصة توصيات 

 ؛دماغلل دقيقال ستهدافاال ضمان ينبغي •

   وحجمها لزواحف مع النوع الحيواني ل  ستخدمة الم والقذائف  الناري السالح يتناسب  أن يجب  •

 ؛ وصنفها           

 المنتجة للسالح؛  الشركة لتوصيات  وفق ا صيانتهاو المعدات  تنظيف يجب  •

 . 7.14.6 المادة فيوارد   هو كماالنفوق  أو فقدان الوعي الفوري: الحيوانات مقاييس  علىالمرتكزة   معاييرال

 

 

 .7.14.14المادة 

 ( Pithing) الدماغتخريب 

  إدخالب  ذلك ويتم. المخ أنسجة  تدمير طريق عنالحيوان الزاحف  موت  لضمان تستخدم  مساعدة وسيلة هو

 ويجب أن يدور. في الدماغ نارية ةطلق أوالنصل الثاقب  أوثقب الحبل الشوكي  خالل من مسبار أو قضيب 

 . المخ أنسجة تدمير لضمان  على األقل مرات  أربعالدماغ  إلىالثاقب عند دخوله  لأو النصالطلق الناري 

 : كالتالي الحيوان يةعار من أجل  طريقة تدمير الدماغل  الفعال الستخدامل توصيات 

 ؛ فقط الالواعية الزواحف في طريقة تدمير الدماغ استخدام ينبغي •



 .الدماغ نسجةأل  تدمير أقصى هذه العملية تضمن أن يجب  •

 . 7.14.6 المادة في وارد  هو كماالزواحف المؤكد  موت : يةالحيوانالمقاييس  علىالمرتكزة   معاييرال

 

 

 7.14.15المادة 

 الشوكي  أوالحبل الرأس قطع

( سكين   أو  فأس  أو  مقصلة)  حادة  أداة  باستخدام  عنقلل  فقرة  وأول  الجمجمة  بين   الحيوان  عنق  قطعب   الرأس  قطع  ميت 

 ناحية  منأوتوماتيكيا   ممكن غير الرأس قطع  فإن الزواحف، أنواع لبعض  بالنسبة و . الرأس قطع  إلى تؤدي 

  تظل   قد و.  ضروري ا  ليس  الرقبة  عن  للرأس  الكامل  الفصل  فإن  الشوكي،  الحبل  قطعل  بالنسبةو .  التشريحيالوضع  

 قطع أو  الرأس  قطع  يجعل مما  الشوكي،  الحبل  قطع  أو الرأس  قطع  بعد   ساعة  من  ألكثر  واعية  الزواحف  بعض 

 . للمخ فوري تدمير  يتبعها وعندما  ،الواعية وغير المصعوقة الزواحف في فقط مقبوال   الشوكي الحبل

 : كما يلي  الحيوان يةعا رب  يتعلق  فيما الشوكي الحبل قطع أو الرأس لقطع الفعال لالستخدام توصيات 

 الالواعية؛  الزواحفعند  فقط الشوكي الحبل قطع أو الرأس  قطع طريقةاستخدام  يجب  •

ا الشوكي الحبلقطع  أو الرأس قطع أن يتبع يجب  •    .للمخ الفوري السحقأو  المخ تدميروعلى الدوام  فور 

 . 7.14.6 المادة في وارد  هو كماموت الزواحف المؤكد : يةالحيوانالمقاييس  علىالمرتكزة   معاييرال

 

 

 7.14.16المادة 

 المواد الكيماوية 

.  الزواحف قتل أو تقييد لوفقا  للشروط الموضوعة لها  استخدامها يمكن  التي ،الكيماويةالعديد من المواد  هناك

  وفق ا  القتل أو التقييد  في المواد  هذه استخدام على مساعدون بيطريون أو بيطريون أطباء يشرف أن كما يجب 

 قتل  طريقة يجب إيجاد  ،الكيماويةالمادة  ءإثر إعطاالنفوق وفي حال عدم حدوث . المختصة السلطة لشروط

 .الحيوان موت  لضمان. 7.14.16  حتى. 7.14.10 واد للم وفق افورية  إضافية

 .للزواحف  الغذائي التمثيل لمعدل وفق االقاتلة المخدرة أو  المادة الكيماوية فعالية تختلف

 : الحيوان  برعاية  يتعلق فيمافي قتل الزواحف  الكيماوية للمواد  الفعال لالستخدام توصيات 

 حركة الزواحف لدى إعطاء المادة المخدرة؛تعطيل  ضمان   •

 وحجمها؛ الزواحف ألنواع مناسبة المستخدمة الكيماوية والجرعات  المواد  أن من التأكد   •



 .للحيوان الزاحف ةمناسب إعطاء المخدر ةطريق أن من التأكد   •

 . 7.14.6 المادة في وارد  هو كماموت الزواحف المؤكد : ية الحيوان المقاييس  علىالمرتكزة  معاييرال 

 

 

 .7.14.17المادة 

 لصعق الزواحف وقتلها  المقبولة غير الطرق

ا  المواد  في الموضحة تلك غير طريقة ةأي  استخدام فإن للزواحف، والفسيولوجية التشريحية للخصائص  نظر 

 : ما يلي المقبولة غير الطرق على األمثلةومن . مقبول وغير مناسب  غير  يعتبر .، 7.14.16 حتى. 7.14.10

 االستنزاف؛  •

 التبريد؛ أو التجميد  •

 الغليان، أو التسخين• 

 الغرق، أو لخنقا •

 السائل،  أو المضغوط الغاز باستخدام  النفخ •

 الحي، السلخ أوالحي نزع األحشاء  •

 القلبية،  السكتة الربط الشديد إلحداث  •

   النيتروجين أو( CO) الكربون أكسيد  أول أو( CO2) الكربون أكسيد  ثاني: االختناق  غازات   استنشاق •

  (N2 ،) 

 المعطلة للعضالت، األدوية استخدام •

 . عنقال خلع •
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