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بشأن وحدات اإلنتاج الحيواني والنباتي 
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نظام رقم )10( ل�سنة 2013
بشأن وحدات اإلنتاج الحيواني والنباتي

الصغرى بالمزارع والعزب 
رئي�س جمل�س اإدارة جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية، 

بعد االطالع على: 
اإنتاج واإ�سترياد  اإن�ساء امل�ساتل وتنظيم  على القانون االإحتادي رقم )38( ل�سنة 1992م يف �ساأن   -

وتداول ال�ستالت، 
االأ�سمدة  وتداول  واإ�سترياد  اإنتاج  �ساأن  يف   1992 ل�سنة   )39( رقم  االإحتادي  القانون  وعلى   -

وامل�سلحات الزراعية،
وعلى القانون االإحتادي رقم )41( ل�سنة 1992 فـي �سـاأن مبيـدات االآفـات الزراعيـة،  -

البيطري والئحته  الطب  �ساأن مزاولة مهنة  ل�سنة 2002 يف  القانون االحتادي رقم )10(  وعلى   -
التنفيذية، 

-  وعلى القانون االحتادي رقم )16( ل�سنة 2007 يف �ساأن الرفق باحليوان والئحته التنفيذية،
وعلى القانون رقم )2( ل�سنة 2005 باإن�ساء جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية واملعدل بالقانون رقم   -

5 ل�سنة 2007 ،
وعلى القانون رقم )9( ل�سنة 2007 يف �ساأن اإن�ساء دائرة �سوؤون البلدية،  -

وعلى القانون رقم )2( ل�سنة 2008 يف �ساأن الغذاء يف اإمارة اأبوظبي واالأنظمة ال�سادرة عنه،  -
وعلى القانون رقم )2( ل�سنة 2009 ب�ساأن اإن�ساء دائرة التنمية االقت�سادية،  -

وعلى القــرار الوزاري رقم )223( ل�سنة 2002 يف �ساأن اإ�سترياد نحل الع�سل.  -
اإدارة جهاز  ت�سكيل جمل�س  باإعادة  ل�سنة 2010  رقم )43(  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  قرار  وعلى   -

اأبوظبي للرقابة الغذائية،
وعلى قــرار اللجنة التنفيذية باالأمانة العامة للمجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي رقم )2ج2011/17(   -

ب�ساأن منح �سغار املزارعني تراخي�س جتارية لت�سويق منتجاتهم،
تراخي�س  منح  ب�ساأن   2011 ل�سنة   )79( رقم  االإداري  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  قرار  وعلى   -

الأ�سحاب املزارع والعزب باإمارة اأبوظبي،
اأبوظبي  عام جلهاز  مدير  تعيني  ب�ساأن   2006 ل�سنة   )2( رقم  االإدارة  رئي�س جمل�س  قرار  وعلى   -

للرقابة الغذائية.
وبناءًا على ما عر�سه مدير عام اجلهاز، وموافقة جمل�س االإدارة،

قررنا اإ�سدار النظام التايل ب�ساأن وحدات االإنتاج احليواين والنباتي ال�سغرى باملزارع والعزب.
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التعاريف
المادة )1(

اأبوظبي  اإمارة  يف  الغذاء  �ساأن  يف   2008 ل�سنة   )2( رقم  القانون  يف  الواردة  التعاريف  اإىل  باالإ�سافة 
واالأنظمة ال�سادرة عنه، يكون يف تطبيق مواد واأحكام هذا النظام للكلمات والعبارات والكلمات التالية 

املعاين املبينة قرين كل منها، ما مل يدل ال�سياق على غري ذلك: 

جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية.اجلهاز

ال�سلطات احلكومية االإحتادية اأو املحلية ذات ال�سلة. اجلهات املخت�سة

االإدارة امل�سوؤولة يف جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية.االإدارة املخت�سة

املوقع املخ�س�س ملمار�سة ن�ساط االإنتاج احليواين اأو النباتي يف املزارع الوحدة االإنتاجية ال�سغرى
والعزب.

حائز الوحدة االإنتاجية 
ال�سغرى

املواطـــن امل�ستاأجر للعزبة النظامية اأو املالك للمزرعة التي تقام عليها 
اأن�سطة االإنتاج احليواين والنباتي.

م�سوؤول/م�سرف الوحدة 
االإنتاجية ال�سغرى

ال�سخ�ـــس الـــذي يبا�ســـر و/اأو ي�سرف علـــى الن�ساط املتعلـــق باالإنتاج 
احليـــواين اأو النباتـــي بالوحـــدة واملخـــول مـــن قبـــل �ساحبهـــا بتحمل 

امل�سوؤولية القانونية واالإدارية والفنية املرتتبة على ن�ساطها.

كافة املفاهيم التي من �ساأنها �سمان �سالمة  الغذاء / االأعالف والبيئة املمار�سات الت�سغيلية اجليدة
املحيطة بها وت�سمل املمار�سات الزراعية اجليدة، املمار�سات البيطرية 
اجليدة، املمار�سات ال�سحية اجليدة واملمار�سات الت�سنيعية اجليدة.

كافة املمار�سات/االأن�سطة التي من �ساأنها �سمان �سالمة الغذاء اأو املمار�سات الزراعية اجليدة   
االأعالف اأو احليوانات اأو العاملني وحماية امل�ستهلك واملحافظة على 

البيئة وت�سمل املمار�سات ال�سحية اجليدة.

املباين امل�سرح باإن�سائها يف 
الوحدة االنتاجية ال�سغرى

املرافق املقامة ب�سكل دائم اأو موؤقت كمجال�س ال�سيافة اأو االإ�سرتاحة، 
�سكن للعمال، املخازن، غرف حرا�سة واملرافق االإنتاجية وغريها. 

ال�سخ�ـــس املرخ�س من قبل وزارة البيئة وامليـــاه وفقا الأحكام القانون الطبيب البيطري 
االإحتادي رقم )10( ل�سنة 2002، اأو ال�سخ�س الذي يعمل بهذه ال�سفة 
يف اأي دائـــرة حكومية اأو حملية يف دولة االإمارات العربية املتحدة وفقا 

لالأنظمة املعمول بها يف كل اإمارة.
من�ساآت تقام باملزرعة الإنتـــاج املحا�سيل الزراعية بهدف حمايتها من بيوت الزراعة املحمية

العوامل اجلوية الغري منا�سبة وتوفري الظروف املالئمة لها مثل البيوت 
الزراعية البال�ستيكية اأو الزجاجية اأو االألياف الزجاجية وغريها.

الزراعة املائية )الزراعة 
بدون تربة(

طريقة لزراعة النباتات باإ�ستخدام حملول املغذيات املعدنية، يف املاء 
دون الرتبة.

الفـــرتة الزمنيـــة الواجب اإنتظارها ما بني اآخـــر معاملة كيميائية متت فرتة االأمان للمبيدات
علـــى املح�سول قبل ح�ساده وتكون حمددة على مل�سق عبوة املبيدات 
�سمانـــًا خللو املنتج من اأية متبقيات للمبيدات اأعلى من احلد امل�سموح 

به.
فرتة ال�سحب/ االنح�سار 

الدوائي 
الوقـــت الالزم اإنق�سائـــه بني اآخر تناول للـــدواء مبا�سرة اأو عن طريق 
الغـــذاء واملـــاء وزوال متبقياتـــه اإىل م�ستويـــات اأقـــل من احلـــد االأعلى 

امل�سموح به وفقا للوائح واالأنظمة املعمول بها يف الدولة.
مبـــاين مغلقـــة اأو �سبه مغلقـــة اأو مفتوحة خم�س�سة لرتبيـــة الدواجن بيوت تربية الدواجن 

مثـــل الدجاج الالحم والبيا�ـــس وغريها، ويتم ت�سييدهـــا وفقًا ملعايري 
وموا�سفات حمددة وتتوفر بها و�سائل الإيواء وتغذية الدواجن.

املن�ساأة املرخ�ســـة ر�سميًا والتي ت�ستخدم لذبح احليوانات اأو الدواجن  امل�سلخ/ املجزر
وفقا للطرق ال�سحية ال�سليمة بغر�س االإ�ستفادة من منتجاتها. 

اأدوات اأو و�سائـــل اأنبوبيـــة اأو وعائية لتوفري ميـــاه ال�سرب لغر�س �سقي املناهل/ امل�سارب
واإرواء الطيور اأو احليوانات يف مواقع االإيواء والرتبية. 

مـــكان ي�سيـــد وُيعد لغر�ـــس اإيواء نـــوع من احليوانـــات مثـــل االأبقار اأو احلظرية
االأغنـــام اأو املاعـــز اأو االإبـــل وتختلف اأبعـــاده ح�سب نـــوع وعمر وجن�س 
احليـــوان والغر�ـــس االإنتاجي من االإيـــواء اأو غري ذلـــك ويزود مبعالف 
ومناهـــل. وتكون احلظائر اإما مغلقة اأو مفتوحة وذات �ساحة )م�سرح( 

وتكون مظللة ب�سورة كاملة اأو جزئية.
مالئم/منا�سب/عند 

ال�سرورة/ ما اأمكن ذلك
يق�سد بها القدر الكايف املحقق للغر�س املن�سود وفقًا ملا يقت�سيه 

ال�سياق. 
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النطاق
المادة )2(

تطبـــق ال�سوابط الواردة مبـــواد هذا النظام على �سغار املزارعني اأ�سحـــاب وحدات االإنتاج احليواين  اأ. 
والنباتي ال�سغرى يف العزب واملزارع، الراغبني يف ت�سويق منتجاتهم ذات املن�ساأ احليواين اأو النباتي. 
ُي�سمـــح للَمزارع التي متار�ـــس الن�ساط الزراعي املختلط )اجلمع بني ن�ســـاط االإنتاج احليواين وزراعة  ب. 
املحا�سيل واالأعالف( باإ�ستخدام الطرق التقليدية اأو احلديثة كبيوت الزراعة املحمية اأو املعتمدة على 
التقنيـــات احلديثة كالزراعة بدون تربة، وذلك �سريطة االإلتـــزام بال�سوابط اخلا�سة بكال الن�ساطني 

باملوقع واملحددة من قبل االإدارة واجلهات املخت�سة. 
حتـــدد االإدارة املخت�سة ال�سقف االأعلى لالإنتاج احليـــواين بالوحدة االإنتاجية بناء على املعايري الفنية  ج. 
املتعلقـــة مب�ساحة الوحدة االإنتاجية ووفقا لتقديراتها يف توفـــر التجهيزات واملعدات الالزمة والعمالة 

املدربة ال�سرورية لقيام الن�ساط االإنتاجي.
لـــالإدارة املخت�سة تنظيم تقدمي الدعم الفني واالإر�سادي التوعـــوي، والتدريبي املالئم عند ال�سرورة  د. 
ملالكي وم�سريف الوحدات االنتاجية ال�سغرى ب�ساأن املمار�سات الت�سغيلية اجليدة املنا�سبة لنوع الن�ساط 
القائـــم التي يتعني االإلتزام بها بعـــد احل�سول على الرتاخي�س التجارية لبيع منتجاتهم والرقابة على 

التزامهم بتطبيقها.

األهداف
المادة )3(

يهدف هذا النظام اإىل االآتي :
حتقيق متطلبات ال�سالمة الغذائية. اأ. 

تعزيز امل�ساهمة يف االأمن الغذائي وتلبية حاجة ال�سوق املحلي من املنتجات الغذائية املحلية. ب. 
حت�سني دخل املزارعني. ج. 

الضوابط العامة
المادة )4(

يجب على مالك اأو م�سرف الوحدة االإنتاجية ال�سغرى بالعزبة اأو املزرعة االإلتزام باالآتي:

االإحتفـــاظ، يف موقع العزبة اأو املزرعة، بامل�ستندات االأ�سليـــة املطلوبة اأو �سور طبق االأ�سل منها كعقد  اأ. 
االإيجـــار، هوية املالك، بيانات العاملني، بطاقـــة اخلدمات الزراعية اأو اأي وثائق اأخرى تطلبها االإدارة 

اأو اجلهات املخت�سة، وذلك الإبرازها عند الطلب. 
ب.  االإلتـــزام بال�سوابط املحددة للرتاخي�س وكافة القـــرارات ال�سادرة عن االإدارات واجلهات املخت�سة  

واالإجراءات املتعلقة بتعديل البيانات اخلا�سة بذلك.  
االإلتـــزام بال�سوابـــط والن�ســـب املحددة التـــي حتددها اجلهات املخت�ســـة فيما يخ�ـــس ت�سييد االأبنية  ج. 

واملرافق باملوقع.  
االإلتـــزام بالن�ســـاط االإنتاجي املحدد من قبل االإدارات املخت�سة كرتبية وبيـــع احليوانات احلية، اإنتاج  د. 
احلليـــب اخلام، اإنتاج الدواجن، اإنتاج الع�سل، اإنتاج املحا�سيل واالأعالف والذي مت اإ�سدار الرتخي�س 
علـــى اأ�سا�ســـه  الإقامة الن�ســـاط بالعزبة اأو املزرعـــة واملحافظة على تطبيق ال�ســـروط ال�سحية والفنية 

لالإنتاج طاملا ظل ترخي�س الن�ساط القائم �ساريًا.
احل�ســـول علـــى موافقـــة االإدارة املخت�ســـة علـــى خمطط املرافـــق االإنتاجيـــة والتاأكد مـــن اإ�ستيفائها  ه. 
الإ�سرتاطـــات الرتبيـــة واالإنتـــاج وعنـــد الرغبة يف اجلمـــع بني اأكرث من ن�ســـاط اإنتاجي وفـــق ال�سوابط 

املحددة للن�ساط.  
االإلتـــزام بتثبيـــت لوحة اإر�سادية حتمل االإ�سم التجاري واأرقـــام التوا�سل عند مدخل العزبة اأو املزرعة  و. 

ب�سورة دائمة.
اإتخـــاذ التدابري الالزمة الأن حتـــاط الوحدة االإنتاجية ال�سغرى بالعزبـــة اأو املزرعة ب�سياج خارجي ال  ز. 
يقـــل ارتفاعـــه عن 2 مرت، واأن تتم املحافظة الدائمة على �سالمـــة ال�سياج واأال ي�سبب ت�سميمه اأو مواد  

ت�سنيعه ال�سرر للحيوانات. 
التقيـــد بعدم جتاوز ال�سقف املحـــدد لالإنتاج من قبل االإدارة املخت�سة واالإلتزام ب�سروط �سالمة املنتج   ح. 

واإ�ستيفائه ملعايري ال�سالمة الغذائية.
ال�سمـــاح ملفت�سي اجلهاز بالدخول والتفتي�س على الن�ســـاط االإنتاجي مبوقع الوحدة االإنتاجية ال�سغرى  ط. 
واالإلتزام بتوجيهاتهم ال�سحية املتعلقة بالن�ساط وبتطبيق االإجراءات الت�سحيحية لالأو�ساع اخلاطئة 

وال�سماح باأخذ العينات الإغرا�س التحليل عند ال�سرورة.
ي.  االإلتزام باأن تكون جميع احليوانات يف العزبة اأو املزرعة مّعرفة وفق نظام تعريف وت�سجيل احليوانات 

باإمارة اأبوظبي واأن يلتزم مالكها بتطبيق كل متطلبات اإنفاذ النظام.
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ك. التقيـــد بعـــدم بيع املنتجات مبا�ســـرة للجمهور من باب العزبـــة اأو املزرعة اإال بعـــد اإ�ستيفاء املتطلبات 
املوؤهلـــة لذلك والتـــي حتددها اجلهات املخت�ســـة، وال ي�سمح بت�سويق املنتجات اإال عـــر قنوات ت�سويق 

ر�سمية ومنافذ معتمدة ووفقًا لالآليات واملتطلبات املحددة من قبل اجلهات املخت�سة. 
ل. التقيد بعدم اإ�ستخدام العزبة اأو املزرعة كم�سلخ  للموا�سي )االأغنام، االأبقار واجلمال(.

م. ال�سمـــاح باإقامـــة ن�ساط جمزر اأو م�سلـــخ �سغري لذبح الطيور واالأرانب والغـــزالن يف الوحدات االإنتاجية  
يف املـــزارع بعد احل�سول على موافقات االدارة واجلهات املخت�سة واأن تكون الطيور اأو احليوانات من 
م�ســـادر تلبي ا�سرتاطات االأمـــن احليوي ويجب اأن ت�ستويف االإن�ســـاءات والتجهيزات اخلا�سة باملجزر 

�سوابط �سالمة االإنتاج االآتية:
االإلتـــزام بـــاأال يوؤثر موقع املجزر باملزرعـــة �سلبا على االإنتـــاج بباقي اأجزاء الوحـــدة واأن يلبي   .1
�ســـروط تقليل فر�س التلوث التباديل للمنتج واأال ي�ستخدم لذبح وجتهيز حيوانات غري م�سرح 

بها من االإدارة املخت�سة.
االإلتـــزام بتوفـــري اإمدادات املاء ال�ساحلـــة لل�سرب للمجـــزر وفقًا للوائح الفنيـــة املعتمدة واأن   .2
تكـــون بدرجة حرارة منا�سبة لغر�س �سمط ذبائـــح الطيور، ودرجة حرارة التقل عن 82 مئوية 
لالإ�ستخدام يف تنظيف وتعقيم االأدوات امل�ستخدمة يف العمل، واأال تتجاوز ن�سبة الكلور يف حال 

اإ�ستخدامه يف ماء غ�سيل املنتج النهائي احلدود الق�سوى امل�سموح بها.
االإلتـــزام باأن يتم ت�سميم اجلدران واالأ�سقف واالأر�سيات بحيث تكون �سهلة الغ�سل والتنظيف   .3
وت�سريـــف املياه امل�ستخدمـــة واأن تكون اأدوات اال�ستنزاف والتعليـــق والطاوالت امل�ستخدمة يف 
جتهيـــز الذبائـــح وكافة االأ�سطح املالم�ســـة للمنتج من مواد مقاومة لل�ســـداأ واأن تتوفر و�سائل 

ملكافحة الذباب واحل�سرات يف االأماكن املنا�سبة باملجزر.
االإلتزام بتوفري  التهوية والتكييف واالإ�ساءة الكافية باأماكن العمل والك�سف والتفتي�س.  .4

االإلتـــزام باأن يتـــم الف�سل املكاين ب�سورة كافيـــة بني عمليات اإ�ستقبال الطيـــور اأو احليوانات   .5
احليـــة، الذبح واالإدمـــاء، ال�سمط واإزالة الري�ـــس )للطيور( اأو ال�سلـــخ )للحيوانات االخرى(، 
اإ�ستخـــراج االأح�ســـاء الداخليـــة، الغ�ســـل اخلارجـــي والداخلـــي النهائـــي والتعليـــق والتجفيف 
والتريـــد، التغليـــف والتعبئة، واأن تكون حركة العمل واالإنتاج  باجتاه واحد لالأمام دون ارتداد 

للخلف.
االإلتزام بتوفري معدات التجفيف والتريد للمنتج بدرجة اأقل من 4 درجة مئوية.  .6

االإلتـــزام بعـــدم تنفيذ اأي عمليات اإ�سافيـــة تتعلق باإنتاج منتجات جانبيـــة واأن يقت�سر االإنتاج   .7
علـــى الذبائح الكاملة للطيور واحليوانات وعدم جتاوز الطاقة االإنتاجية التي حتددها االإدارة 
املخت�ســـة واأال تتـــم باملجـــزر اأو امل�سلخ اأيـــة عمليات اإذابـــة اأو اإعادة تعبئة ملنتجـــات جممدة اأو 

منتجات خارجية امل�سدر مل تذبح  يف املجزر اأو امل�سلخ.
االإلتزام باأن تكون مواد التغليف والتعبئة من النوع امل�سموح باإ�ستخدامه يف تعبئة املواد الغذائية   .8

واأن يتم كتابة البيانات الكاملة واملطلوبة من قبل اجلهة املخت�سة على غالف املنتج.
االإلتـــزام بتوفـــري طبيب بيطري لالإ�ســـراف على عملية االإنتـــاج واأن يتقيد العاملـــني باالألب�سة   .9

الواقية املنا�سبة اأثناء مراحل العملية االإنتاجية املختلفة.
10. االإلتـــزام باإتباع املمار�سات ال�سحية اجليدة يف التخل�س من الدم واملياه امل�ستخدمة يف الذبح 
والنواجت اجلانبية لعمليات الذبـــح والتجهيز من النفايات ال�سلبة )الري�س واجللود والروؤو�س 

واالأرجل(، ويف غ�سل وتنظيف و�سائل نقل الطيور واحليوانات.
11. االإلتزام بتطبيق اأي �سوابط اإ�سافية تقررها االإدارة املخت�سة.

ن. االإلتزام بتطبيق االإ�سرتاطات ال�سحية والفنية املنا�سبة يف من�ساآت االإنتاج احليواين والواردة يف نظام 
ال�ســـروط الفنيـــة وال�سحية ملن�ساآت االإنتـــاج احليواين يف حاالت مزاولة اأن�سطة تربيـــة واإنتاج االأرانب 

والنعام.
�س. ال�سماح باإقامة ن�ساط اإ�ستزراع االأ�سماك واالأحياء املائية يف الوحدات االإنتاجية ال�سغرى بعد اإ�ستيفاء 

املتطلبات الالزمة ومبوافقة االإدارة واجلهات املخت�سة. 

ضوابط اإلنتاج النباتي في الوحدات اإلنتاجية الصغرى
المادة )5(

يلتـــزم حائـــز/ م�سرف/ م�ســـوؤول الوحـــدة االإنتاجية ال�سغـــرى امل�سرح لهـــا بزراعة واإنتـــاج اخل�سروات 
والفاكهة وما يف حكمها بال�سروط االآتية:   

اإ�ستخدام مواد اإكثار نباتي �سليمة وخالية من االآفات واالأمرا�س وم�سبباتها. اأ. 
ب.  اإ�ستخدام اأ�سمدة من م�سادر موثوقة ومعتمدة واأن تكون �سارية ال�سالحية.

ج.  توفـــري اأدوات ال�سالمـــة والوقاية الالزمـــة للعاملني بالوحـــدة االإنتاجية ال�سغرى �سمانـــًا ل�سالمتهم 
وحمايتهم من التعر�س ملخاطر املواد الكيميائية.
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عدم ح�ساد منتجات الوحدة االإنتاجية ال�سغرى اإال بعد اإنق�ساء فرتة االأمان للمبيدات على املحا�سيل  د. 
الزراعية املعاملة باملبيدات واملطبقة يف الوحدة.

ه. اإتبـــاع املمار�سات الت�سغيلية اجليدة يف مكافحة االآفـــات الزراعية وعند اإ�ستخدام املبيدات مثل املعايرة 
ال�سحيحـــة ملعـــدات ر�س املبيدات والتخل�س ال�سليم من العبوات والكميـــات املتبقية بعد الر�س، وعدم 
اإ�ستخدام اأي مبيدات حمظورة اأو غري م�سجلة يف دولة االإمارات العربية املتحدة اأو جمهولة امل�سدر. 
و. اإتبـــاع املمار�ســـات اجليدة اخلا�ســـة باإ�ستخـــدام التقنيات املالئمة لتعزيـــز اإ�ستدامة املـــوارد الطبيعية   
بوحـــدة االإنتاج النباتي وتطبيـــق ال�سوابط واملوجهات املرتبطة بتقنيات الزراعـــة املائية التي تقررها 

االإدارة املخت�سة، ب�سورة �سليمة عند الرغبة يف اإ�ستخدام هذا النوع من الزراعة.  
ز. اإ�ستخـــدام امليـــاه ال�ساحلة لل�سرب ملعاملـــة املنتجات الزراعية الأي غر�س كغ�ســـل املنتج، تنظيف بع�س 
اأجزاء املنتج باملاء، ترطيب املنتج باملاء، ويجب اأن تكون تلك املياه مبوا�سفات املياه ال�ساحلة لل�سرب.     

متطلبات إيواء وتسكين الطيور والحيوانات
بالوحدات االنتاجية الصغرى

المادة )6(
يجب االإلتزام يف اإيـــواء وت�سكني وتربية احليوانات باالآتي:

اأن يتوفر بالعزبة اأو املزرعة عدد كاف من احلظائر ذات �سعة اإ�ستيعابية توفر امل�ساحة املطلوبة للراأ�س  اأ. 
الواحد من املا�سية.

اأن تكون بيوت تربية الدواجن ذات �سعة منا�سبة الإيواء العدد املوجود من الطيور ومتنع تكد�س الطيور.  ب. 
اأال ت�ستخـــدم يف الت�سييـــد مواد �سارة اأو موؤذية للحيوانات )كاالأ�ســـالك ال�سائكة( واأن ت�سّمم بطريقة  ج. 
جتنـــب تعر�س احليوانات الأي �سرر كوجود نتوءات حـــادة اأو عدم اإ�ستواء االأر�سية اأو فر�س االأر�سيات 

مبواد غري منا�سبة. 
اأن تتوفـــر م�ساحـــات مظللة تكفي الإيـــواء احليوانات باملوقع، حلمايتها من العوامـــل املناخية كال�سم�س  د. 
واالأمطار، والف�سل بني اأنواعها وفئاتها العمرية املختلفة )احلوامل وال�سغار والذكور( مع �سرورة اأن 

ت�سيد باالأبعاد املنا�سبة ومن مواد تخ�سع ملوافقة اجلهات املخت�سة.
اأن تتوفر م�ساحات تكفي للحركة احلرة للحيوانات بفناء العزبة اأو املزرعة. ه. 

اأن تتوفـــر بالعزبـــة اأو املزرعة التـــي تعمل بن�ساط تربية الدواجن بيوت للرتبيـــة مغلقة اأو �سبه مغلقة اأو  و. 

مفتوحة ي�سهل تطهريها، واأن يتوفر بها اإ�ساءة وتهوية بالقدر الالزم واأن تزود بو�سائل اإطعام ومناهل 
الطيور بحيث توفر للطيور املرباة حماية كافية من ال�سم�س والظروف اجلوية املحيطة. 

اأن تكون بيوت الرتبية ذات اأر�سية �سلبة ي�سهل تنظيفها واأن تزود بفر�سة من مادة منا�سبة غري �سارة  ز. 
اأو ت�سبـــب خطـــرًا كن�سارة اخل�سب، واأن تخلو من التلوث واملواد الغريبة واأن يجري تغيريها جراء البلل 

الزائد، مع مراعاة عدم تربية اأكرث من نوع من الطيور يف بيت الرتبية الواحد. 
اأن يراعى الف�سل الكامل ومب�سافة منا�سبة بني حظائر احليوانات املختلفة وبني بيوت تربية الدواجن  ح. 
وحظائـــر احليوانات االأخرى لتفادي االإختالط بـــني اأنواع احليوانات املختلفة واملتفاوتة احلجم وذلك 

يف حالة ال�سماح برتبية اأكرث من نوع باملوقع.
ط.  اأن يخ�س�س مكان لعزل احليوانات املري�سة والتي تتلقى العالج وعدم ال�سماح ببيعها اإال بعد اإنق�ساء 
فرتة ال�سحـــب/ االإنح�سار الدوائي لالأدوية امل�ستخدمة يف عالجها وفقـــا لتوجيهات الطبيب البيطري 

امل�سرف. 

متطلبات تغذية الحيوانات
المادة )7(

يجب توفري مياه ال�سرب النظيفة واالأعالف من م�سدر معروف وفقًا لالإحتياجات اليومية للحيوانات  اأ. 
املوجودة واأن تتوفر املعالف واملناهل باالأبعاد واالأعداد ومواد ال�سنع املنا�سبة الأنواع احليوانات املرباة.

يجب توفري خزان للمياه ب�سعة تنا�سب االإ�ستهالك اليومي حليوانات العزبة اأو املزرعة واأن تكون �سبكة  ب. 
التو�سيالت اخلا�سة باخلزان حممية من التعر�س للتلوث وتاأثري التغريات يف درجات حرارة اجلو.

يجب حفظ وتخزين االأعالف مبكان خم�س�س لذلك الغر�س واأن يكون جيد التهوية وبعيدًا عن اأماكن  ج. 
جمـــع خمّلفات احليوانات ونفايات املوقع بحيث يوؤمن احلمايـــة التامة من الرطوبة والتعر�س املبا�سر 

لل�سم�س اأو االآفات والطيور الرية وكافة م�سادر التلوث.
يجب حتديث البيانات ال�سحية وال�سجالت املوّثقة اخلا�سة بحيوانات العزبة اأو املزرعة باإ�ستمرار.   د. 

يجب جتهيز العالئق باأ�سلوب �سحي و�سليم واأال ت�ستخدم بقايا االأطعمة اأو خملفات اخل�سار والفواكه  ه. 
جمهولة امل�سدر يف تعليف احليوانات. 

يجـــب احل�ســـول على االأعـــالف من م�سادر معروفـــة لـــدى االإدارة املخت�سة، للتمكن مـــن تتبعها اإذا  و. 
اإقت�ست ال�سرورة ذلك.



نظام رقم )10( ل�سنة 2013 نظام رقم )10( ل�سنة 2013

13 12

متطلبات العالج واإلشراف البيطري
المادة )8(

يجـــب اأن تخ�سع احليوانـــات يف الوحدة االإنتاجيـــة ال�سغرى لالإ�سراف البيطـــري املنتظم واأن تخطر  اأ. 
االإدارة املخت�سة علما اإذا مت احل�سول على اخلدمة من العيادات البيطرية اخلا�سة. 

ب.   يجـــب عـــدم ال�سماح بقيام اأي من العاملني بتقـــدمي اأدوية اأو مواد عالجية اأو ما يف حكمها اإال مبعرفة 
الطبيب البيطري امل�سرف على الوحدة. 

يجـــب االإلتـــزام برامج الوقايـــة والتح�سني التـــي تقرهـــا االإدارة اأو اجلهات املخت�ســـة فقط، ومينع   ج. 
اإ�ستخـــدام اأي لقاحـــات اأو اأدويـــة اأو مـــواد عالجيـــة حمظـــورة اأو دون علم ومعرفة الطبيـــب البيطري 

امل�سرف على الوحدة.

متطلبات النظافة العامة واألمن الحيوي
المادة )9(

يجب االإلتزام باالآتي:
اأن تكـــون للوحـــدة االإنتاجية ال�سغرى بالعزبة اأو املزرعة �سياج يحيط بها وبوابة يتم التحكم يف فتحها  اأ. 

واإغالقها، مع �سرورة توفري حو�س لتعقيم ال�سيارات الداخلة اإليها.  
اأن تتوفر بالوحدة االإنتاجية احلماية من احل�سرات واالآفات والقوار�س واأن تتخذ االحتياطات  الالزمة  ب. 

ملكافحتها ومنع انت�سارها.
اأال ي�سمـــح باختـــالط حيوانات الرفقة اأو الزينـــة اإذا تواجدت بالوحدة االإنتاجيـــة ال�سغرى بالعزبة اأو  ج. 

املزرعة باحليوانات املنتجة واحلر�س على عدم تلوث العلف واملياه بف�سالتها.
اأن يتـــم عـــزل احليوانات التي تـــرد حديثًا للوحـــدة االإنتاجية ال�سغرى بالعزبـــة اأو املزرعة يف حظرية  د. 
منف�سلـــة للحجر االإحـــرتازي ملدة يحددهـــا الطبيب البيطري امل�ســـرف عليها وذلك قبـــل اإختالطها 

باحليوانات املوجودة �سابقًا. 
اأال ي�سمح باإنتقال احليوانات احلية من الوحدة االإنتاجية ال�سغرى  بالعزبة اأو املزرعة اإال ب�سهادة من  ه. 
الطبيـــب البيطري امل�سرف تو�سح �سالمتها وخلوها مـــن االأمرا�س واإنق�ساء فرتة ال�سحب/ االإنح�سار 

الدوائي اإذا تلقت عالجًا �سابقًا.

اأال يحتفظ يف املوقع باأي اأدوات اأو معدات لي�س لها عالقة بالعمل اأو العناية باحليوانات. و. 
ز.  اأن يتـــم تخ�سي�س مالب�س خا�ســـة بالعمل يف حظائر وبيوت الرتبية مع االإلتـــزام باإجراءات النظافة 

ال�سخ�سية للعاملني.
اأن يتـــم التنظيف الدائم وامل�ستمر للموقع من الف�سالت والنفايـــات املختلفة، مع االإلتزام بتخ�سي�س  ح. 

حاويات خا�سة جلمع النفايات واالأو�ساخ والروث لتنظيم التخل�س منها ب�سورة �سحية �سليمة.
اأن يتـــم التخل�س من جثـــث احليوانات النافقة وخملفات الوالدة اأو االأجنة املجه�سة بالطرق ال�سحية  ط. 

ال�سليمة التي حتددها االإدارة املخت�سة.
اأال ي�سمـــح باختـــالط حيوانـــات الوحدة االإنتاجيـــة ال�سغرى بالعزبـــة اأو املزرعة مـــع حيوانات العزب  ي. 
واملـــزارع املجاورة، خا�سة التناول امل�سرتك للعلف وتبادل املعالف وامل�سارب وكافة االأدوات امل�ستخدمة 

يف الرعاية.
ك. اأن يتـــم عـــزل احليوانات املري�سة اأو امل�ستبه باإ�سابتها باملر�ـــس اأو التي حدثت لها حاالت االإجها�س اأو 
نفـــوق االأجنة اأو النفـــوق املفاجئ للحيوانات ال�سغـــرية والبالغة، مع �سرورة اإبـــالغ الطبيب البيطري 

امل�سرف فورًا عند حدوث ذلك.   
ل. اأن يتـــم التقيـــد مبا تفر�سه االإدارة واجلهات املخت�سة من اإجراءات طارئة للحد وال�سيطرة على تف�سي 

االأمرا�س امل�سرتكة واالأوبئة. 

العاملون
  المادة )10(

يجب على حائز الوحدة االإنتاجية ال�سغرى االإلتزام باملتطلبات االآتية:
تخ�سي�ـــس �سكن ومرافق منا�سبـــة للعاملني واأماكن وو�سائل منف�سلة للحفـــظ االآمن لالأدوية واأماكن  اأ. 
خا�سة حلفظ املواد الكيماوية من اأ�سمدة ومبيدات ومواد النظافة ومكافحة احل�سرات واملعدات حتت 
االإ�ستخـــدام، بحيث ال تتعدى امل�ساحة الكلية جلميع املباين واملرافق االإنتاجية باملوقع  الن�سبة املحددة 

من قبل اجلهات املخت�سة من امل�ساحة الكلية.  
ب.  توفري اللياقة ال�سحية واملهارة واخلرة الالزمة للعاملني لالإ�سراف على احليوانات املرباة.

اإ�ستبعـــاد العمال الذين ي�سابـــون بعدوى مر�سية من العمل خا�سة املتعلقـــة باملنتجات الغذائية خالل  ج. 
فرتة املر�س وعدم ال�سماح لهم باإ�ستئناف مهامهم اإال بعد اإ�ستكمال ال�سفاء.
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اإخ�ساع العاملني لرامج التدريب واالإر�ساد البيطري والزراعي التي تقررها االإدارة املخت�سة. د. 
املتابعـــة والتاأكـــد من قيام العاملـــني بتقدمي املاء والعلـــف للحيوانات باالأ�سلوب والكميـــات الكافية مع  ه. 

االإلتزام بقواعد الرفق باحليوان.

الضوابط على المنتجات الغذائية
المادة )11(

يجـــب على حائز/ م�سرف/ م�سوؤول الوحدة االإنتاجية ال�سغرى التقّيد بال�سوابط التالية املحققة ل�سالمة 
املنتجات النباتية واحليوانية املعدة للت�سويق واالإ�ستهالك:

اأن تقت�ســـر العزبة اأو املزرعة على ت�سويق منتجاتها اخلا�ســـة وعدم الرتويج الأي منتجات اأو حيوانات  اأ. 
من اأي م�سدر اآخر بخالف امل�سرح به من قبل االإدارة املخت�سة.  

ب.  اأن يتـــم توفري االأماكـــن والو�سائل والتجهيزات الالزمة للحفظ والتخزيـــن ال�سليم للمنتجات النباتية 
واحليوانية ملنع الف�ساد واإمكانية التلوث. 

ال�سوابط اخلا�سة باإنتاج احلليب: ج. 
اأن يتـــم احللب مبكان خا�س نظيف ومظلل ذو اأر�سية �سلبة بعيدًا عن احلظائر واأن يزود باالأواين   .1

واملعدات النظيفة الالزمة جلمع االإنتاج.
اأن يتحقـــق الطبيب البيطري امل�سرف من �سالمة احليوانات املعدة للحلب واحلليب املنتج واأن يتم   .2
اإ�ستبعـــاد احليوانـــات املري�سة اأو التـــي تتلقى العالج وال يتم حلبها مع احليوانـــات ال�سليمة اإال بعد 

�سفائها وانق�ساء فرتة ال�سحب/ االإنح�سار الدوائي املحددة.
اأن يتـــم اإ�ستخـــدام مواد تنظيف من �سنـــف م�سموح اإ�ستخدامه يف جمـــال االأغذية لغ�سل وتنظيف   .3

�سروع احليوانات قبل احللب وتطهريها بعد احللب. 
اأن يتـــم التاأكد من نظافة االإناث احللوبـــة والعناية بعملية حلبها وتنظيف وتطهري �سروعها واإتباع   .4

املمار�سات ال�سحية ال�سليمة عند ممار�سة احللب. 
اأن يتـــم توفري و�سائـــل احلفظ والتخزين ال�سليم للحليب حتت التريـــد بدرجة حرارة ال تتجاوز 4   .5

درجة مئوية. 
اأال يتـــم خلط احلليب املنتج من اأنواع خمتلفة من احليوانـــات )النوق، االأغنام، االأبقار( اأو خلطه   .6

باملاء اأو اأي مواد اأخرى.

ال�سوابط اخلا�سة مبنتجات الدواجن: د. 
يجب اأن يتوفر ببيت الرتبية احلماية الكافية للدواجن من القوار�س ودخول احليوانات االأخرى.   .1

يجب مراعاة التجان�س بني الطيور من ناحية العمر والنوع وغر�س الرتبية وف�سل دجاج اللحم عن   .2
البيا�س.

يجب اأن تخ�س�س باملوقع غرفة منف�سلة عن بيوت الرتبية عند وجود مفق�س لتزويد املزرعة   .3
       باأفراخ اللحم، تتوفر بها التهوية واالإ�ساءة واملعدات والتجهيزات املنا�سبة. 

يجـــب اأن تتوفر و�سائل واأقفا�س منا�سبـــة لنقل الطيور للذبح واالإلتزام بالنظافة والتطهري الدوري   .4
لها بعد كل اإ�ستعمال. 

يجب اأن يتوفر يف بيوت الرتبية االأر�سية لدجاج البي�س العدد املنا�سب من املوا�سع اخلا�سة لو�سع   .5
البي�س وحفظه من الك�سر والتلوث قبل جمعه.

يجـــب اإذا مّت اإتبـــاع نظام االأقفا�س يف تربية الدواجن اأن تكون من مـــواد منا�سبة وبال�سعة الكافية   .6
لعدد الطيور املوجودة بها واأن تتوفر الو�سائل املنا�سبة لتزويد الطيور باملاء والعلف الكايف.

يجب تنظيف البي�س املت�سخ اأو امللوث بالف�سالت وتطهريه بعد جمعه وقبل اإعداده للبيع واإ�ستبعاد   .7
امل�سوه وامل�سقق واملك�سور منه وعدم عر�سه للبيع.

يجب تعبئة وتغليف وتعريف املنتج باملواد والطرق املقررة من اجلهاز قبل عر�سه للبيع.  .8
يجب حفظ البي�س بدرجة حرارة ال تتجاوز 8 درجة مئوية اإىل حني ت�سويقه.  .9

ه.    �سوابط خا�سة بن�ساط اإنتاج الع�سل:
اأن يكـــون موقـــع املنحل بعيدًا عن حميـــط املزرعة وم�سّيجًا وذو ارتفاع منا�ســـب بعيدًا عن م�سادر   .1
احل�ســـرات والطفيليـــات التي ت�سيـــب النحل باالأمرا�ـــس املختلفة وعن الروائـــح الكريهة كالروث 

وم�سادر التلوث الكيماوي. 
اأن تخطـــر املـــزارع اأو العزب املجاورة بوجود املنحـــل التباع ما يلزم من اإجـــراءات اإحرتازية عند   .2

ال�سرورة.
اأال يكون م�سدر النحل حمظورا اأو غري معروف لدى االإدارة املخت�سة ويجب عزل اخلاليا امل�ستبه   .3

باإ�سابتها باالأمرا�س واالإبالغ عند مالحظة ذلك.
اأن يتوفر مكان منا�سب حلفظ كافة املعدات واالأدوات بعيدًا عن االأماكن امللوثة.   .4
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اأن تفح�ـــس اخلاليا با�ستمـــرار واأن تتوفر بالعاملـــني املعرفة مبهام النحالـــة املختلفة واإ�ستخدام   .5
املالب�س الواقية واالأدوات الالزمة.

اأن يتنا�ســـب عدد اخلاليا باملنحل مع قدرته االإ�ستيعابية وفقـــا للم�ساحة املخ�س�سة لذلك باملوقع   .6
واأن يتم الف�سل مب�سافات منا�سبة بني اخلاليا.

اأن يتوفـــر مـــكان منا�ســـب و�سهل التنظيف لفـــرز وت�سفية وتعبئـــة وتخزين الع�ســـل، واأن يتم ذلك   .7
باإ�ستخـــدام عبـــوات نظيفة منا�سبة للغر�ـــس واأن يتم التخزين بعد و�ســـع البطاقة الغذائية مبكان 

تتوفر به و�سائل ملكافحة احل�سرات والذباب.

األحكام الختامية
المادة )12(

يعاقب كل من يخالف اأحكام هذا النظام وفقًا للت�سريعات ال�سارية يف ذلك ال�ساأن.

المادة )13(
ُيلغى كل حكم اأو ن�س يخالف اأو يتعار�س مع اأحكام هذا النظام.

المادة )14(
ين�سر هذا النظام يف اجلريدة الر�سمية، ويعمل به بعد �ستة اأ�سهر من تاريخ ن�سره.

من�سور بن ز�يد �آل نهيان
رئي�س جمل�س االإدارة

�سدر يف اإمارة اأبوظبي 
بتاريخ:  2 ذو القعدة 1434
املوافق: 8 �سبتمر 2013م


