
إرشادات بمتطبات ا�من الحيوي في 
أسواق المواشي بإمارة أبوظبي



المقدمة

والسالمة  للزراعة  أبوظبي  إطار جهود هيئة  ا�رشادي في  الكتيب  إصدار هذا  يأتي 
الغذائية لتعزيز منظومة ا�من الحيوي واالهتمام بالقطاع الزراعي والسالمة الغذائية 

وا�من الغذائي في إمارة أبوظبي.

تستهدف هذه الوثيقة مسؤولي ومشغلي أسواق المواشي والعاملين بها، ومن 
بالمتطلبات  التوعية  بهدف  وذلك  والزائرين  الحية  الحيوانات  مع  يتعاملون 
ا�مراض والمحافظة على  انتشار  اتباعها لمنع  الواجب  الجيدة  الصحية  والممارسات 
صحة العاملين مما يؤدي إلى رفع مستوى ا�من الحيوي في أسواق المواشي بإمارة 

أبوظبي بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام.

يعرف ا�من الحيوي بأنه نهج استراتيجي متكامل لتقييم وإدارة المخاطر المتعلقة 
وا²فات  الحيوانية  ا�مراض  انتشار  مسببات  لمنع  والنبات  والحيوان  ا�نسان  بصحة 
المعدية  ا�مراض  على  السيطرة  خالل  من  مخاطرها  من  ا�نسان  وحماية  الزراعية 

والوبائية ومنع انتشارها.

بيع  لحظائر  التجارية  الرخص  وأصحاب  المواشي  �سواق  المشغلة  الجهات  تعتبر 
المواشي و جميع العاملين في نقل وتغذية ورعاية الحيوان شريك استراتيجي في 

تطبيق منظومة ا�من الحيوي با�مارة.



إرشادات عامة للجهات المشغلة �سواق المواشي

• الحصول على التراخيص والموافقات الالزمة لممارسة النشاط التجاري من الهيئة.
بدخول  للسماح  وذلك  حكومية  بيطرية  عيادة  من  صادرة  صحية  شهادة  توفير   •

الحيوانات إلى أسواق المواشي.
• عدم إدخال أي حيوان للسوق إال بعد إجراء الكشف البيطري والتدقيق علي الوثائق.
• منع دخول الحيوانات المستوردة والمحلية المصابة بالقراد أو بأي طفيليات خارجية 

إلى أسواق المواشي حتى لو كانت مصحوبة بشهادة صحية بيطرية.
 2020 (1) لسنة  رقم  للتعميم  المرافقة  القائمة  المحددة في  المتطلبات  • تطبيق 

بشأن منشآت بيع ا�غنام وا�بل وا�بقار في أسواق المواشي في ا�مارة.
الخاصة  الممارسة  ودليل  وا�نظمة  بالقوانين  التجارية  الرخص  أصحاب  تعريف   •

بمتطلبات ا�من الحيوي والرفق بالحيوان.
• حظر بيع أو عرض أو نقل أي حيوان غير معّرف وواجب التعريف.

• مكافحة الطفيليات من خالل الرش المنتظم للحيوانات.
للجهات  والمشتركة  الوبائية  با�مراض  واالشتباه  النفوق  الفوري عن حاالت  ا�بالغ    •

المختصة
دون  لسوائلها  التعرض  وتفادي  آمن  نحو  على  النافقة  الحيوانات  من  التخلص   •

مالبس واقية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
• ضبط حركة دخول وخروج الحيوانات من وإلى السوق.

• منع دخول الطيور البرية والقطط والكالب والقوارض إلى السوق.
المسببة  والطفيليات  والحشرات  ا²فات  لمكافحة  الكافية  الوقائية  التدابير  عمل   •

لËمراض.
• توفير حظائر عزل للحيوانات المريضة وأخرى للحيوانات المشتبه بإصابتها با�مراض 

الوبائية.
• توعية العاملين بالممارسات الصحية الجيدة.

بالمرافق  الخاصة  والتطهير  النظافة  لعمليات  وموثق   ثابت  برنامج  اتباع  ضرورة   •
والمعدات وا�دوات المستخدمة في تلك المواقع.

مع  بالتعاون  المشتركة  ا�مراض  والوقاية ضد  التحصين  لبرامج  العاملين  إخضاع   •
مركز أبوظبي للصحة العامة.

الثروة  التي تصيب  والمعدية  الوبائية   ا�مراض  السيطرة  على  بإجراءات  االلتزام    •
للزراعة  أبوظبي  هيئة  توجيهات  وفق  والمسالخ  المواشي  أسواق  في  الحيوانية 

والسالمة الغذائية.



إرشادات عامة للعاملين وأصحاب الحظائر في أسواق المواشي

• االلتزام بالممارسات الصحية والتشغيلية الجيدة في حظائر المواشي.
• الحصول على التراخيص والموافقات الالزمة لممارسة النشاط التجاري من الهيئة.

 2020 (1) لسنة  رقم  للتعميم  المرافقة  القائمة  المحددة في  المتطلبات  • تطبيق 
بشأن منشآت بيع ا�غنام وا�بل وا�بقار في أسواق المواشي في ا�مارة.

• االهتمام بالنظافة الشخصية بما يشمل الحرص على غسل اليدين جيدÏ وبشكل 
متكرر.

•  ارتداء الزي المعتمد  ووسائل الحماية الشخصية  بما يشمل مالبس واقية وقفازات 
وكمامات عند التعامل مع الحيوانات. 

• خلع المالبس الواقية بعد انتهاء العمل وغسلها يوميا واالحتفاظ بها في مكان 
العمل والتخلص من الكمامات والقفازات بصورة آمنة. 

• نقل الحيوانات من الحظائر إلى المقصب  باستخدام وسائل نقل مناسبة  خاصة 
تتوفر فيها جميع اشتراطات الرفق بالحيوان.

•  االهتمام بالنظافة اليومية وإزالة الروث وتغيير ا�رضية.
• عدم استخدام الحظائر لتعليق المالبس وا�غراض غير المخصصة لها لضمان عدم 

تلوثها.
• عدم الجلوس والنوم داخل الحظائر.

• التخلص ا²من والسليم من المخلفات والنفايات والحيوانات النافقة.
• حماية العلف من أشعة الشمس والقوارض والطيور.

•  مراعاة كثافة تسكين الحيوانات بالحظائر.
•  عدم إيواء الحيوانات المختلفة بحظائر مشتركة عدا المجترات الصغيرة.

•  عدم السماح بعرض حيوانات مريضة للبيع.
•  عدم الجمع بين حيوانات التربية والرفقة أو الزينة.



إرشادات عامة للزوار

• ا�لتزام بتوجيهات الجهات المشغلة لËسواق.
• تجنب دخول الحظائر ولمس الحيوانات. 

بالصابون  بانتظام  اليدين  ذلك غسل  في  بما  العامة،  النظافة  ممارسات  تطبيق   •
والماء. 

أو  الحيوانية  النفايات  لمس  وعدم  باليدين  والفم  وا�نف  العينين  لمس  تجنب   •
السوائل المحتمل تلويثها للتربة أو ا�سطح أو مرافق السوق.

• تجنب شراء المواشي من الباعة الجائلين وا�سواق العشوائية.

التدقيق علي الوثائق عند استالم الشحنةالكشف البيطري عند استالم الشحنة

عمل التدابير الوقائية الكافية لمكافحة ا�فات 
والحشرات والطفيليات المسببة ل�مراض

توفير حظائر عزل



 االهتمام بارتداء الزي المعتمد والمالبس الواقية  

 التخلص ا�من والسليم من المخلفات والنفايات والحيوانات النافقة

الرش  خالل  من  الطفيليات  مكافحة 
المنتظم للحيوانات قبل إدخالها للسوق 



عدم استخدام الحظائر �غراض غير المخصص لها لتجنب التلوث

وتعرضه  جيدة  بصورة  العلف  تخزين  عدم 
�شعة الشمس المباشرة والقوارض والطيور

حماية العلف من أشعة الشمس والقوارض 
والطيور وتخزينها في ا�ماكن المخصصة

غير  حيوان  أي  نقل  أو  عرض  أو  بيع  يحظر 
معّرف

حيوانات  نقل  أو  عرض  أو  ببيع  يسمح 
معّرفة فقط



جميع  فيها  تتوفر  خاصة  ناقالت  خالل  من  المقصب  إلى  الحظائر  من  الحيوانات  نقل  يتم 
اشتراطات الرفق بالحيوان

والرفقة  التربية  حيوانات  بين  الجمع  عدم 
أو الزينة

الحيوانات  تسكين  كثافة  مراعاة  عدم 
بالحظائر

مراعاة كثافة تسكين الحيوانات بالحظائر

إيواء المواشي حسب الفصيلة



أمثلة من التشريعات 

قرار رقم (8) لسنة 2020 بإصدار نظام الشروط الفنية والصحية لمنشآت ا�نتاج 
الحيواني في إمارة أبوظبي.

قرار رقم (5) لسنة 2020 بإصدار نظام الوقاية والسيطرة على ا�مراض الحيوانية 
الوبائية والمشتركة في إمارة أبوظبي.

نظام رقم (4) لسنة 2010 بشأن تعريف وتسجيل الحيوانات في إمارة أبوظبي.

دليل الممارسة رقم (1) / 2015  بشأن نقل الحيوانات المنتجة للغذاء في إمارة 
أبوظبي.

      السياسة التفصيلية الخاصة بتعريف وتسجيل الحيوانات في إمارة أبوظبي.
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