اشتراطات الحظائر
في أسواق المواشي المؤقتة
Public

يجب على أسواق المواشي المؤقتة التي تعمل في مجال تجارة الحيوانات الحية الحصول على رخصة
تجارية من الجهات ذات العالقة و كذلك شهادة عدم ممانعة من هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية
قبل مزاولة النشاط  ،مع التزام هذه األسواق باالشتراطات اآلتية:
أوالً :اشتراطات البنية التحتية للحظائر المؤقتة:
 .1عدم استخدام أي فرشة ضارة بالحيوان أو تحتوي على مواد كيماوية أو أجسام مؤذية أو ينتج عنها
روائح كريهة ،ويجوز أن تكون رملية بشرط االهتمام بالنظافة اليومية وأن يتم تغيير الرمل بصورة
دورية.
 .2أن تكون جدران الحظيرة من أعمدة حديدية وشبك بارتفاع (2م) مترين.
 .3أن يكون باب الحظيرة بعرض (2م) مترين من المعدن سهل الفتح واإلغالق وبزوايا غير حادة.
 .4أن يكون السقف من مواد قابلة للفك والتركيب بشكل مائل ،غير معدني ،وال يقل ارتفاعه عن3
امتار لألغنام واالبقار و  5أمتار للجمال
 .5توفير معالف وأماكن لشرب المواشي داخل الحظيرة.
 .6توفير إضاءة مناسبة بالحظيرة في حالة البيع في الفترات المسائية.
ثانيًا :اشتراطات الممارسات التشغيلية:
 .1تطبيق الممارسات الصحية الجيدة في حظائر المواشي.
 .2عدم تجاوز أعداد وأنواع الحيوانات لسعة الحظيرة ،وذلك بناء على المساحة الواجب تخصيصها
للرأس الواحد (أال تقل المساحة المخصصة لكل حيوان عن  1متر مربع لكل رأس من الماعز أو
الضأن  ،ومن  5 – 3متر مربع لكل رأس من األبقار ،ومن  7 -5متر مربع لكل رأس من االبل).
 .3عدم إيواء أنواع الحيوانات المختلفة بحظائر مشتركة عدا المجترات الصغيرة من نوعي الضأن
والماعز.
 .4عدم عرض المواشي الحية للبيع خارج أسواق المواشي أو في غير األماكن المخصصة لذلك.
 .5عدم إدخال وإيواء أو تربية حيوانات الرياضة أو الرفقة أو الزينة أو تربية الدواجن بأنواعها في
كافة محالت السوق.
 .6التخلص اآلمن والسليم من المخلفات والنفايات والحيوانات النافقة.
 .7عدم عرض حيوانات مريضة للبيع أو التي ما زالت تتلقى العالج.
 .8عدم عرض اإلناث الحوامل في الشهر األخير للحمل أو الحيوانات الرضيعة بعمر أقل من أسبوع.
 .9عدم إدخال أي حيوانات للحظائر قبل إجراءات الفحص البيطري وتدقيق الوثائق المصاحبة
لشحناتها ،وإخضاعها لإلجراءات الصحية الخاصة كالتخلص من الطفيليات الخارجية أو الحجز
االحترازي للحاالت المرضية أو المشكوك بها في حظائر مخصصة لذلك الغرض.
 .10تطبيق برنامج مكافحة اآلفات والقوارض أو ما يكافئه للتخلص من اآلفات والقوارض.
 .11إبالغ الطبيب البيطري الحكومي المتواجد في السوق بشكل فوري عند حدوث أحد الحاالت اآلتية:
أ .حاالت النفوق واإلجهاض واالشتباه بوجود أي مرض معدي
ب .الحاالت المرضية غير المعدية أو الحوادث مثل الكسور
ج .حاالت الوالدة الحديثة
ثالثًا :اشتراطات نقل الحيوانات:
 .1يجب إيواء ونقل الحيوانات بطريقة تراعي متطلبات الرفق بالحيوان.
 .2يجب نقل الحيوانات من الحظائر إلى المقصب باستخدام وسائل نقل مناسبة تتوفر بها جميع
اشتراطات الرفق بالحيوان.

Public

رابعًا :اشتراطات الصحة والنظافة الشخصية :
ً
 .1االهتمام بالنظافة الشخصية والحرص على غسل اليدين جيدا وبشكل دوري متكرر.
 .2استخدام معدات الوقاية الشخصية بما يشمل مالبس واقية وقفازات وكمامات عند التعامل مع
الحيوانات .
 .3خلع المالبس الواقية بعد انتهاء العمل وغسلها يوميا واالحتفاظ بها في مكان العمل والتخلص من
الكمامات والقفازات بصورة آمنة.
 .4عدم استخدام الحظائر لتعليق المالبس واألغراض غير المخصصة لها لضمان عدم تلوثها.
 .5عدم الجلوس والنوم داخل الحظائر.
سا :اشتراطات تداول االعالف:
خام ً
 .1تخزين العلف في أماكن مناسبة وبطريقة صحيحة بما يتناسب مع نوع العلف.
 .2حماية العلف من العوامل الجوية مثل الرطوبة وأشعة الشمس.
 .3حماية العلف من التلوث العرضي بمصادر التلوث مثل النفايات والروث وغيرها.
 .4حماية العلف من اآلفات كالقوارض والطيور.

صور توضيحية لبعض الممارسات الصحيحة

نموذج ( )1الطرق الصحيحة لنقل الحيوانات داخل سوق المواشي

نموذج ( )2حظائر مؤقتة
Public

نموذج ( )3توفير معالف ومشارب مناسبة

توفير حظائر عزل
نموذج ( )4عمل التدابير الوقائية الكافية لمكافحة اآلفات والحشرات والطفيليات المسببة لألمراض

Public

صور توضيحية تقارن بين الممارسات الصحيحة والممارسات الخاطئة:
أوالً :نقل الحيوانات للمقصب

يمنع نقل الحيوانـات من الحظائر إلى المقصب عن
طريق الحمل اليدوي

يتم نقل الحيوانات من الحظائر إلى المقصب من
خالل عربات خاصة تتوفر بها جميع اشتراطات
الرفق بالحيوان

ثانياً :التخلص اآلمن والسليم من المخلفات والنفايات والحيوانات النافقة

عدم التخلص اآلمن والسليم من المخلفات والنفايات
والحيوانات النافقة

Public

التخلص اآلمن والسليم من المخلفات والنفايات
والحيوانات النافقة

ثالثاً :استخدام الحضائر لألغراض المخصص لها

عدم استخدام الحظائر لألغراض المخصص لها

استخدام الحظائر لألغراض المخصص لها لتجنب
التلوث

رابعاً :تخزين األعالف

عدم تخزين العلف بصورة جيدة وتعريضه ألشعة
الشمس المباشرة والقوارض والطيور

تخزين العلف بصورة جيدة بحمايته من أشعة
الشمس والقوارض والطيور

خامساً :تعريف الحيوانات

معرف
يحظر بيع أو عرض أو نقل أي حيوان غير ّ
Public

يسمح ببيع أو عرض أو نقل الحيوانات المعرفة فقط

سادساً :تسكين الحيوانات في الحظائر

يحظر الجمع بين حيوانات التربية والرفقة أو الزينة

عدم مراعاة كثافة تسكين الحيوانات بالحظائر
بالحظائر

Public

إيواء المواشي حسب الفصيلة

مراعاة كثافة تسكين الحيوانات

Public

