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أهداف الدليل

يهدف هذا الدليل إلى إبراز القواعد االرشادية املتعلقة بنشاط النقل التجاري للحيوانات احلية املنتجة للغذاء ومتطلباته 
األساسية حتى يتسنى االستيعاب والتطبيق األمثل للسياسات والقوانني الصادرة والتي متثل غطاًء تشريعياً كافياً ومالئماً 
الطيور. كما يتطرق  الدواجن وما في حكمها من  التي تتعلق بنشاط نقل  في هذا اجلانب، إضافة للتفصيل في اجلوانب 
بالتوضيح للمبادئ العامة ومعايير صحة ورعاية احليوان الواجب االلتزام بها خالل مراحل النقل مبوجب القوانني السارية 
التطبيق في نقل  الواردة تعتبر مفاهيم ممكنة  العامة  أن الضوابط  إال  املنتجة للغذاء  الدليل على احليوانات  ورغم تركيز 

معظم أنواع احليوانات التي لم يتطرق إليها الدليل بالتحديد، وتتلخص أهداف الدليل في اآلتي:

أفراد ومؤسسات مبهامهم وتيسير االستيعاب واالمتثال  بالنقل والترحيل من  إملام أصحاب احليوانات والقائمني  أ.  زيادة 
للتشريعات السارية واألنظمة احمللية ذات الصلة بالرفق باحليوان وتعزيز املمارسات التي حتقق املتطلبات املتعلقة بذلك، 
وغير  التجاري  النقل  خالل  باالهتمام  حتظى  أن  يتوجب  والتي  املنقولة  احليوانات  وحماية  ورعاية  صحة  تشمل  والتي 

التجاري أو عند نقل احليوان إلى حيث يتلقى العالج البيطري الضروري.

ب.  االلتزام مبتطلبات األمن احليوي والصحة العامة: من خالل االهتمام بتوثيق بيانات نقل احليوانات املنقولة وتطبيق ضوابط 
اخملتلفة،  املنشآت  بني  واخلروج  والدخول  احليوان  وحتريك  نقل  عند  األمراض  من  والوقاية  السيطرة  مع متطلبات  تتفق 

وخاصة عند وجود حظر حلركة حيوانات بعينها لدواعي قد تفرضها السلطات اخملتصة.

الكثير  النقل  أثناء  احليوان  ورفاه  بصحة  املتعلقة  املعايير  إهمال  على  يترتب  الغذائية: حيث  السالمة  أهداف  خدمة   ج. 
من العواقب واخلسائر االقتصادية جراء زيادة النفوق، أو التأثير السلبي على سالمة وجودة الغذاء املنتج بزيادة قابليته 
للتلف والفساد عند تعرض احليوانات والطيور لإلجهاد أو إلصابات مختلفة جراء النقل غير السليم على سبيل املثال 
)اللحوم احلمراء وحلوم الدواجن(. وتؤكد العديد من إصدارات املنظمات العاملية مثل منظمة الصحة احليوانية كذلك 
على العالقة الوثيقة بني حتقيق مقتضيات الرفق باحليوان وتعزيز ورفع معدالت وجودة انتاجية احليوان واحترام خيارات 

املستهلك.

نطاق الدليل 

يتعرض الدليل بتفصيل وافي ملتطلبات النقل التجاري ألنواع مختلفة من احليوانات )املاشية والدواجن( ذات النصيب األعظم 
في هذا النشاط باإلمارة حيث يتم التطرق للمبادئ واخلطوط التوجيهية ملتطلبات نقل احليوان داخل إمارة أبوظبي واملوصى 
بها من قبل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية كسلطة مختصة، وهي تتعلق مبتطلبات ترحيل حيوانات املزرعة وما في حكمها 
وقد يصلح تطبيق املبادىء الواردة بها أيضا على احليوانات التي تنقل ألغراض املناسبات الرياضية واالجتماعية كالسباقات 

واملزاينات الستنادها أساساً على مفهوم احلريات اخلمس التي تشكل قواعد الرفق باحليوان. 

ومت الرجوع لكثير من الضوابط ذات العالقة واملطبقة في رحالت نقل احليوانات براً أو جواً أو بحراً بني الدول والتي رغم اتصافها 
بطول الرحلة النسبي إال أن البعض منها يناسب الظروف احمللية وذلك لضرورة تضمني الوثيقة ألفضل املمارسات العاملية 

مع مراعاة خصوصية وطبيعة هذا النشاط باإلمارة.

مقدمة

إزدادت حركة نقل احليوانات احلية املنتجة للغذاء في اآلونة األخيرة بسبب منو الطلب على الغذاء ذي املنشأ احليواني والتوسع 
املضطرد املرافق لذلك في إقامة مشاريع االنتاج احليواني مما أدى إلى إزدهار حركة التجارة في احليوانات احلية. كذلك ارتبط 
املناسبات  في  يتمثل  والذي  احمللي  االجتماعي  التراث  على  باحلفاظ  تتعلق  بأنشطة  أبو ظبي  بإمارة  احليوانات  نقل  نشاط 
التقليدية التراثية كسباقات الهجن واملزاينة. وقد مت من خالل العديد من السياسات والتشريعات االحتادية واحمللية الصادرة 
بالدولة وإمارة ابوظبي وضع األسس املنظمة لهذا النشاط الهام األمر الذي أوجد احلاجة في ذات الوقت لوضع أدلة إرشادية 
كتشريعات ثانوية وجهد توعوي رديف ملساعدة ممارسي هذا النشاط على اإللتزام بتنفيذ السياسات والتشريعات السارية، 

واالسهام في شرح الكيفية واملمارسات اجليدة التي تضمن لهم الوفاء باملتطلبات وااللتزامات القانونية ذات الصلة.

باإلضافة ملا تقدم، يواجه نشاط ترحيل احليوانات بإمارة أبو ظبي عدة حتديات تستوجب من اجلهات احمللية اخملتصة كجهاز 
أبو ظبي للرقابة الغذائية إصدار ما يلزم من إرشادات تختص بضوابط تنظيم هذا النشاط. في مقدمة تلك التحديات زيادة 
النشاط االقتصادي املتعلق باإلنتاج احليواني واإلقبال املتزايد على إنشاء املشاريع التجارية باإلمارة وعلى وجه التحديد نشاط 
تربية الدواجن. ويشكل ازدحام الطرق التي تسلكها شاحنات نقل احليوانات القادمة إلى اإلمارة أو داخلها حتدياً إضافياً يتمثل 
في إطالة الفترات املتوقعة إلمتام الرحالت فضالً عن إمكانية تعّرض شاحنات أو ناقالت احليوانات حلوادث السير، مما يفرض 
ب ملواجهة اخملاطر التي قد تنشأ بسبب تلك احلاالت الطارئة. كذلك يفرض واقع اإلمارة  على ممارسي هذا النشاط التحسُّ
العالم، ضرورة تنظيم هذا النشاط كعمل جتاري ذو مالمح واشتراطات محددة  كمستورد للثروة احليوانية من شتى دول 
يتعني أن تستجيب لدواعي األمن احليوي والرفق باحليوان وسالمة الغذاء والصحة العامة في رحالت نقل احليوانات بني منافذ 
الدخول ووجهتها األخيرة باألسواق واملنشآت االنتاجية اخملتلفة واحليازات. اجلدير باإلشارة أن أهم مقومات هذا النشاط تتمثل 
والناقالت  بها  التي يقومون  األعمال  واخلبرات بطبيعة  التجارب  ذوي  واملشرفني من  السائقني  املدربة من  العمالة  توفر  في 

اجملهزة لهذا الغرض. 

 واستكماالً للجهد املنجز في تطوير السياسات والتشريعات املتعلقة باإلنتاج احليواني والسالمة الغذائية بإمارة أبو ظبي 
واضطالع اجلهاز مبسؤولية تطوير واقع الثروة احليوانية باإلمارة يصدر هذا الدليل اإلرشادي املبسط لتيسير الفهم وإلقاء 
اخملاطر  لتقليل مختلف  العاملني  واألفراد  املؤسسات  بها من قبل  اإللتزام  التي يتطلب  املهمة  اجلوانب  الضوء على بعض 

املتعلقة بعملية نقل وترحيل احليوانات. 

ويجدر بالذكر أن مادة الدليل تستند على املراجع القانونية التالية: 

القانون االحتادي رقم )16( لسنة 2007 بشأن الرفق باحليوان، والئحته التنفيذية الصادرة مبوجب القرار الوزاري رقم)384( . 1
لسنة 2008. 

2 . GSO714 / 1997 .املواصفة القياسية اخلليجية 
اجلزء األول: اشتراطات نقل املاشية احلية بالشاحنات والسكك احلديدة والسفن. 

نظام رقم )4( لسنة 2010 بشأن تعريف وتسجيل احليوانات بإمارة أبو ظبي. . 3

نظام رقم )8( لسنة 2012 بشأن الشروط الفنية والصحية ملنشآت اإلنتاج احليواني بإمارة أبو ظبي.. 4

النظام رقم)10( لسنة 2013 بشأن وحدات االنتاج احليواني والنباتي الصغرى باملزارع والعزب.. 5

وثيقة سياسة الزراعة وسالمة الغذاء بإمارة أبوظبي.. 6
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الفئات المستهدفة بالدليل

يستهدف هذا الدليل الفئات اآلتية: 

املؤسسات التجارية العاملة بنشاط نقل احليوانات احلية )ألغراض االنتاج الغذائي وكذلك املزاينة واملزادات والسباقات(.   أ. 

مالكي ومربي احليوانات واملشرفني عليها من أصحاب منشآت االنتاج احليواني التجارية وعزب ومزارع صغار املنتجني   ب. 
العاملة بتربية احليوان.

الكادر الفني اخملتص باجلهاز والشركاء احلكوميني.  ج. 

كما ميكن أن يستفيد من الدليل الفئات التالية: 

املسؤولني عن أسواق املواشي احلية.  أ. 

جمعيات الرفق باحليوان. ب. 

 ج.  املسؤولني عن مقاصب اللحوم احلمراء ومجازر الدواجن.

اجلهات املرورية وكافة فئات اجملتمع.   د. 

حيث يتعني تطوير وتوثيق الشراكة الفعالة مع اجلهات املرورية كجهة معنية بسالمة املمارسات في هذا الشأن لتقوم إلى 
جانب اختصاصها األصيل بتقرير صالحية املركبة للسير على الطرقات، بالتنسيق املطلوب مع اجلهة اخملتصة في اإلمارة 

فيما يتعلق بصالحية الناقلة وتلبيتها ملتطلبات ترحيل احليوانات. 

المتطلبات العامة للنقل البري للحيوانات

التزامات األفراد وأصحاب احليوانات واملؤسسات الناقلة: أ . 

احليوانات من مقدمي  نقل  بنشاط  العاملة  باجلهات  املعنيني  يتعني على  التي  االلتزامات  أبرز  أدناه  الواردة  املتطلبات  متثل 
اخلدمة من األفراد واملؤسسات وكذلك مالكي إرساليات احليوانات واملسؤولني بأسواق املواشي احلية ومقاصب اللحوم احلمراء 

ومجازر الدواجن التقيد وااللتزام باآلتي:

حتمل املؤسسة الناقلة وصاحب احليوانات املسؤولية القانونية في حالة إضرار الرحلة أو طريقة الشحن بصحة ورفاه . 1
احليوان، أو عند وقوع حوادث بسبب االهمال أو افتقاد السائقني للخبرة املطلوبة كما توضح األشكال )1 ،2(.

السلطات . 2 من  احلية  احليوانات  نقل  على  موافقة  شهادة  على  الناقلة  املؤسسة  أو  احليوانات  إرسالية  مالك  حصول 
اخملتصة مبنشأ الرحلة.

توفير سائقني ومشرفني على احليوانات من ذوي اخلبرة والدراية في نقل احليوانات وطرق ومسالك الرحلة والعمل على . 3
اختصار مدة النقل باختيار أقصر أو أسهل الطرق واملسارات املتاحة إلمتام الرحلة. 

وخصائص . 4 ونوع  الرحلة  طبيعة  تناسب  للسير  وصاحلة  ومرخصة  للغرض  فقط  مخصصة  نقل  وسائل  استخدام 
احليوانات املنقولة وتوفير البدائل عند الطوارئ.

التحسب للظروف املرتبطة بتقلبات الطقس أثناء الرحلة بتوفير ما يلزم حلماية الشحنة من اآلثار املتوقعة للظروف . 5
اجلوية القاسية كأشعة الشمس أوسقوط األمطار واحلرارة والرطوبة العالية. 

االلتزام بالسعة احملددة للناقلة وفصل احليوانات املنقولة على أساس التجانس العمري والنوعي وعدم خلط احليوانات . 6
كبيرة احلجم أو ذات القرون الطويلة مع صغيرة احلجم أثناء عمليات النقل، والطلب من املسؤول عن احليوانات بتجهيز 

احليوانات للرحلة وقص القرون واألظالف قبل التحميل بفترة أسبوعني على األقل.

وجود مشرف لتفقد حالة احليوانات املنقولة قبل إنطالق الرحلة وأثناء التوقف للراحة وقبل إنزالها عند إنتهاء الرحلة . 7
وتوفير املاء والعلف بكمية وأسلوب مناسب.

االلتزام بتعليمات اجلهات اخملتصة عند تفشي األمراض وعدم نقل احليوانات من وإلى املناطق املوبوءة.. 8

التأكيد على السائقني بااللتزام بقواعد السير واملرور اخلاصة بهذا النوع من املركبات لتجنب حوادث الطريق أو التأخير . 9
غير املبرر في وصول الرحلة إلى وجهتها.

على السائق املسؤول إبالغ املؤسسة أو صاحب احليوانات املنقولة بشكل فوري عند توقف الرحلة بسبب احلوادث وذلك . 10
لعمل الالزم وتوفير البدائل أشكال )1 ،2( .

أن تزود املؤسسة الناقلة السائق بسجالت حتتوي على كافة بيانات الرحلة من حيث املنشأ والوجهة النهائية وتوقيت . 11
االنطالق ووثائق احليوانات املنقولة كالشهادات الصحية البيطرية واإلفراج احملجري ووثائق تعريف وتسجيل احليوانات.

شكل )2( فشل ترحيل احليوانات جراء عدم جاهزية الشاحنة للنقلشكل )1( قيادة متهورة نتج عنها  فشل عملية ترحيل احليوانات 

متطلبات وسائل النقل: ب . 

يتعني أن تستوفي شاحنات وناقالت احليوانات املتطلبات اآلتية:

في . 1 احليوانات  نقل  يتم  وأال  الغرض  بهذا  القيام  ويناسب تصميمها  احلية حتديداً  احليوانات  لنقل  تكون مخصصة  أن 
املركبات اخلاصة. 

أن تكون آمنة وبحالة تشغيلية جيدة ومرخصة رسمياً من اجلهة اخملتصة لنقل احليوانات. . 2

نوع . 3 ترحيل  متطلبات  لتناسب  ومهيأة  احملددة  بالرحلة  املنقولة  احليوانات  عدد  إلستيعاب  كافية  سعة  ذات  تكون  أن 
الفصيلة احليوانية املنقولة لتجنب إصابة احليوانات. 

أن تكون ذات أبواب جيدة االغالق بحيث يتعذر فتحها من الداخل بواسطة احليوانات املنقولة ويستحسن استخدام . 4
نظام لإلغالق يزود بإحتياطات أمان خاصة بذلك الغرض.   

أن تكون ذات أرضية غير زلقة حتول دون إنزالق واصطدام احليوانات بجدران الناقلة أثناء عملية النقل وسهلة الغسل . 5
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)9( )8(

والتنظيف والتطهير قبل وبعد عملية النقل وأن تكون األرضيات واجلوانب واحلواجز واألسقف مثبتة بقوة ومتنع سقوط 
فضالت احليوانات على الطرق. 

أن توفر اجلدران واألسقف في أماكن وضع احليوانات بالناقلة احلماية من السقوط أو القفز وأن تتصف باملتانة الالزمة . 6
ل احليوانات أثناء التحميل والنقل واإلنزال.  لتحمُّ

أن تكون اجلدران ملساء مسطحة وخالية من أي نتوءات وأطراف حادة ميكن أن تتسبب في إيذاء احليوان.. 7

أن يكون إرتفاع السقف كافياً حسب نوع احليوان بحيث يسمح للحيوانات بالوقوف دون أن تالمس رؤوسها السقف في . 8
حالة إحتواء الوسيلة على سقف. 

أو الصناديق التي توضع فيها احليوانات مزودة بحواجز جانبية حتول دون بروز رؤوس وأرجل احليوانات . 9 أن تكون األقفاص 
املنقولة.

أن تتوفر بها إمكانية التهوية املناسبة واحلماية من التعرض للشمس وللظروف البيئية القاسية وأن تصمم بطريقة . 10
حتمي احليوانات أثناء النقل من تقلبات الطقس اخملتلفة.

املراجع . 11 بعض  )حُتدد  ذلك ملسافات قصيرة  يكون  أن  فيجب  احليوانات  لنقل  مزودة بسقف  غير  وسيلة  استخدمت  إذا 
الرحالت القصيرة بأقل من 65 كيلومتر للمجترات الكبيرة كاألبقار أو50 كيلومتر  للضأن أو املعز( أو مدة ألقصر من 
أو  الرطوبة  أو  احلرارة  درجات  الشديد في  اإلنخفاض  أو  )كاإلرتفاع  بيئية قاسية  8 ساعات، شريطة عدم وجود ظروف 

األمطار(.

أن تكون الوسيلة ذات أبواب بأبعاد تسمح للحيوانات املنقولة بسهولة احلركة والدخول واخلروج دون عوائق تؤثر وحتول . 12
دون تدافع احليوانات أثناء التحميل أو اإلنزال. كما يتوجب إتخاذ االحتياط الكافي عند استخدام الوسائل املقطورة في 

نقل احليوانات لتالفي إنقالبها.  

أن تكون الوسيلة مجهزة مبعدات تسهل عملية حتميل وتنزيل احليوانات خصوصاً تلك الوسائل املزودة باألقفاص لتجنب . 13
تعرض احليوانات للضرر ويستحسن توفر جسر قابل لالستخدام عند اللزوم في التحميل والتنزيل. 

أن تتوفر احلماية للحيوانات املنقولة من اإلنبعاث الغازي للسيارة الناقلة. وأن يكون عادم احملرك في الوسيلة بعيداً عن . 14
منطقة وجود احليوانات.

أن تتوفر بوسيلة النقل إمكانية التثبيت اجليد لألقفاص عند استخدامها في إيواء احليوانات أثناء الرحلة، مع جتهيز . 15
الوسيلة بفرشة مناسبة من القش أو نشارة اخلشب أو الرمل للمساعدة على إمتصاص إفراز احليوانات اثناء النقل، 

خصوصاً عند نقل احليوانات ملسافة طويلة.

أن تتوفر بوسيلة النقل املعالف واملشارب املناسبة )في الرحالت الطويلة( وبطريقة حتول دون إزدحام وتدافع احليوانات . 16
املنقولة. 

التعرض لإلهتزاز . 17 املركبة من  أجل حماية  وذلك من  املفاجئ  التدريجي وغير  التوقف  النقل خاصية  تتوفر بوسيلة  أن 
الشديد لتجنب إصابة احليوانات بالضرر مع توجيه السائق بعدم جتاوز السرعة املطلوبة لثبات احلمولة.

أن يتوفر بوسائل النقل مصدر إضاءة  إلستخدامه عند احلاجة خاصة في حالة مراقبة احليوانات أثناء النقل ليالً.. 18

متطلبات ما قبل حتميل احليوانات وإنزالها: ج. 

عند نقل احليوانات احلية يجب على املسؤول األخذ باالعتبار العناصر التالية إلمتام عملية الترحيل بصورة سليمة:

نوع احليوان. . 1

عمر وحجم ووزن احليوان.. 2

احلالة الصحية وحالة القرون.. 3

احلمل والوالدة احلديثة.. 4

الظروف املناخية.. 5

الشعر والصوف والريش.. 6

سعة وتصميم املركبة.. 7

الطول املتوقع للرحلة.. 8

وجود تقييد أو حظر حلركة احليوانات من قبل السلطات البيطرية للسيطرة على األوبئة واألمراض.. 9

وكذلك يتوجب عليه اإللتزام باآلتي:  

جتميع احليوانات في مناطق مناسبة وقريبة من مكان التحميل.. 1

إراحة احليوانات لفترة كافية قبل التحميل مع توفر إمكانية لسقي وتغذية احليوانات خالل إثنا عشر 12 ساعة قبل . 2
الرحلة.

توفر عمالة مدربة أو أشخاص ذوي خبرة ودراية لتحميل وإنزال احليوانات بصورة آمنة ال تلحق الضرر بها. . 3

جتنب السلوك الذي يؤدي إلى إخافة وترويع احليوانات أثناء التحميل أو التفريغ أو النقل.. 4

التعامل مع احليوانات بطريقة سليمة دون ضجيج وصخب مع مراعاة عدم رفع احليوانات أثناء التحميل أو التنزيل من . 5
الرأس أو األذنني أو العنق أو الصوف أو الشعر أو الذيل.

إجراء الفحص البيطري قبل 48 ساعة لضمان سالمة وخلو جميع احليوانات املنقولة من أية أمراض معدية أو سارية.. 6

عدم جتاوز احلدود الزمنية القصوى املوصى بها الستمرار السير دون تقدمي ماء للحيوانات، واإللتزام بفترات الراحة والتوقف . 7
للسقي خالل الرحلة كما هو موضح باجلدول رقم )1(. 

العناية الالزمة باحليوانات أثناء نقلها خصوصاً إذا ظهرت عليها عالمات األلم واملعاناة كالعرج. . 8

 تفّقد احليوانات بعد مدة ال تزيد عن 30 دقيقة من إنطالق الرحلة وكل ساعتني أثناء الرحلة. . 9

إخطار اجلهات اخملتصة عند حدوث نفوق جماعي مفاجئ للحيوانات أثناء النقل.. 10

عدم حتميل املواشي في الوسيلة بطريقة اإللقاء مع جتنب إنزال احليوانات بطريقة اإلسقاط املباشر شكل )24(.. 11

عدم استخدام األدوية املسكنة واخملدرة عند نقل احليوانات إال بإشراف طبيب بيطري.. 12

جتنب استخدام احملفزات كالعصي الكهربائية على احليوانات أثناء عمليتي التحميل واإلنزال.. 13
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)11( )10(

أقصى فترة للسير الفئة )أبقار/ دواجن(
املتواصل دون تقدمي 

املاء )بالساعة(

عدد الساعات 
الالزمة  للتوقف  

إلراحة احليوان 
وتقدمي املاء

أقصى فترة للسير الفئة )ضأن /وماعز(
املتواصل دون تقدمي 

املاء )بالساعة(

عدد الساعات 
الالزمة  للتوقف  

إلراحة احليوان 
وتقدمي املاء

أبقار اكبر من 6 
أشهر

ماعز أكبر من 6 4836
أشهر

4836

حمالن أقل من 6 2412عجول 1-6 أشهر
أشهر

2812

أبقار مرضعة برفقة 
العجل

املاعز احلوامل أكثر 2412
من 14 أسبوع عدا 

آخر أسبوعني 

2412

عجول أقل من شهر  
دون مرافقة األم

ضأن أكبر من 4 -18
أشهر

4836

أبقار حوامل أكثر 
6 شهر  عدا آخر 4 

أسابيع

صغار الضأن أقل من  2412
4 أشهر

2812

دواجن)أفراخ أكبر 
من 4 أيام(

الضأن   احلوامل عند -24
14 أسبوع عدا آخر 

أسبوعني

2412

60دواجن صيصان*

جدول رقم )1( احلدود الزمنية القصوى للرحلة بدون سقي وفترات التوقف للسقي والراحة لألنواع اخملتلفة من حيوانات املزرعة 

* احلد الأق�صى لزمن الرحلة 72 �صاعة حت�صب كالآتي: 12 �صاعة : مدة تهيئة الطيور للرحلة و 60 �صاعة:  مدة الرحلة حتى الو�صول للوجهة النهائية .

ه- حاالت احليوانات التي يجب أن تستبعد عند النقل: 

وفقاً  مّعرفة  املنقولة  احليوانات  تكون  أن  يجب  كذلك  للنقل،  السليمة  احليوانات  إختيار  احليوانات  عن  املسؤول  يتحمل   
إستبعاد  كذلك  عليه  ويتوجب  املطلوبة  بالوثائق  ومصحوبة  التعريف،  واجبة  األنواع  من  كانت  إذا  السارية  للتشريعات 

احليوانات التي ال تتحمل النقل والتي تبدو عليها العالمات غير الطبيعية أو املرضية اآلتية:

املصابة مبختلف أنواع الكسور واجلروح وااللتهاب كالتهابات الضروع واصابتها كما توضح االشكال )3( و)4( أدناه.    . 1

املصابة باإلنهاك وصعوبة التنفس بحيث ال تستطيع املشي مبفردها كما هو موضوح في الشكل )5(.. 2

احليوانات العمياء أو املصابة إحدى العينني التي ال تستطيع الرؤية الواضحة كما هو موضوح في الشكل )6(.. 3

احلوامل في الشهر األخير كما هو موضح في الشكل )7(.. 4

التي يبدو عليها الهزال كما هو موضح في الشكل )8( وشكل )22(.. 5

التي ولدت حديثاً أقل من 72 ساعة كما هو موضوح في الشكل )9(.. 6

التي تعاني من مشاكل صحية قد تتفاقم أثناء الرحلة )كاإلسهال الشديد واألعراض العصبية(.. 7

 علماً بأن احليوانات غير القابلة للنقل لألسباب املذكورة قد يسمح بنقلها فقط لتلقي العالج بأقرب عيادة بيطرية بقرار 

من طبيب بيطري مع توفر وسائل السيطرة املناسبة أو ارسالها للذبح باجملازر أو املسالخ إذا كان النقل ال يسبب أية معاناة 
إضافية لها. 

شكل )3(  إلتهاب الضرع قد مينع احليوان أحياناً من الوقوف أثناء النقل

شكل)5( حيوان مصاب بعسر التنفس

شكل )7( احلوامل في األشهر األخيرة

شكل )4( نزيف في الضرع

شكل )6( حيوان مصاب العني

شكل )8( حيوانات شديدة الهزال
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)13( )12(

شكل )9( الوالدات احلديثة

متطلبات نقل المجترات الصغيرة )الضأن والمعز(

تطبق النقاط املناسبة املذكورة باملتطلبات العامة في نقل اجملترات الصغيرة )الضأن واملاعز( مع مراعاة اآلتي:

أ.  توفير سقف أو أغطية محكمة للحماية بالشاحنات املستخدمة في املسافات الطويلة التي تتألف من طوابق متعددة 
شكل )10-11( وأن تستخدم حواجز للفصل بني احليوانات املنقولة من احلديد غير القابل للصدأ أو ما في حكمه، وأال 

يقل إرتفاع كل طابق عن متر وال يزيد إرتفاع الطابق األخير عن سطح مقصورة السائق بأكثر من متر واحد.

ب.  أال يتجاوز احلد األقصى ملسافة نقل )صغار املاعز والضأن( احلمالن وال يقل عمرها عن 7 أيام أكثر من 100 كيلومتر في 
الظروف املعتادة، وعدم نقل التي لم يلتئم عندها مكان قطع احلبل السري. 

زاوية  أن تكون  الكبيرة شكل)12( ويتعني  اإلنزال في الشاحنات  أو  أو ممرات ومنصات للتحميل  ج.  توفير عدد من اجلسور 
نفس  وحدات من   8 إمتداد  وحدات مسافة على   4 إرتفاع  )يعادل   %50 يبلغ  مبيل   26.34 درجة  التحميل مبقدار  منصة 
القياس( ويجب أال يقل عرضها وارتفاع جوانبها عن75 سم وأن تزود أرضيتها بعوارض خشبية تفصل بني كل منها 

مسافة 15 سم ملنع إنزالق احليوانات.

د.  يتعني حلب اإلناث املنقولة التي ال ترافقها صغارها مرتني كل 12 ساعة.

اإللتزام باملساحات املطلوبة التي يجب أن تخصص للمجترات الصغيرة للرأس الواحد كما هو موضح في جدول رقم )2(.

املساحة الالزمة )م2(متوسط وزن احليوان احلي )كغم(

200.15

300.17

400.22

500.25

600.28

جدول رقم)2( املساحات التي يجب أن تخصص للمجترات الصغيرة لألغنام )الضأن واملعز( بشاحنة النقل

شكل )10-11( ناقالت مناسبة حلجم الشحنة املنقولة ونوع احليوانات )الضأن أو املعز(

شكل )13-14( تعريض احليوانات للظروف اجلوية القاسية كأشعة الشمس واألمطار أو البرد

شكل )12( عناصر الترحيل املطلوبة في وسائل التحميل: السعة الكافية للحيوانات املنقولة واإلنحدار املناسب جلسور التحميل واإلنزال



دليل �ملمار�شة رقم )1( /2015 ب�شاأن نقل �حليو�نات �ملنتجة للغذ�ء يف �إمارة �أبوظبيدليل �ملمار�شة رقم )1( /2015 ب�شاأن نقل �حليو�نات �ملنتجة للغذ�ء يف �إمارة �أبوظبي

)15( )14(

شكل )15( وسيلة نقل مثالية لنقل احليوانات من أجل توفير احلماية لها 
من الظروف اجلوية وتوفر التهوية اجليدة 

شكل )17( تنزيل سليم لألبقار

شكل )16( ترحيل غير مناسب إلمكانية التسبب في ايذاء احليوانات 
واختناقها 

شكل)18( حتميل سليم لألبقار بجسر ذو إنحدار مناسب لـتأمني احلماية 
الكافية من التزاحم واإلنزالق

متطلبات نقل األبقار

تطبق النقاط املناسبة املذكورة باملتطلبات العامة في نقل األبقار مع مراعاة اآلتي:

إرشادات واجبة اإلتباع أثناء نقل األبقار أ . 

توخي احلذر عند نقل األبقار احلوامل )خالل احلمل املبكر( واألبقار املدرة للحليب أو التي توشك على الوالدة خاصة تلك التي تكون . 1
في األسبوعني اآلخرين من احلمل حتى ولو ملسافات قصيرة.

يفضل عدم نقل األبقار املدرة للحليب ملسافات طويلة كما ينصح بحلبها مرتني كل 12 ساعة خالل النقل. . 2

التأكد من توفير املساحات الالزمة  واملناسبة في سيارة النقل إلرسالية األبقار شكل )17(.. 3

عدم نقل العجول بعمر أقل من 10 أيام التي لم يلتئم عندها أماكن قطع احلبل الُسّري إال ضمن حاالت اضطرارية ترتبط بتحسني . 4
ظروف إيوائها ورعايتها. 

عدم نقل العجول بعمر 10 ملسافات تزيد عن 100 كيلومتر وعدم نقل العجول بعمر أسبوعني إال مع أمهاتها إذا كانت الرحلة . 5
أطول من 8 ساعات.

يجب عدم نقل األبقار مع حيوانات أخرى مختلفة ويجب فصل األبقار املقيدة عن غير املقيدة. . 6

التأكد من سالمة إجراءات حتميل وتنزيل احليوانات باستخدام جسور مناسبة شكل)18( بحيث تكون درجة إنحدار سلم أو جسر . 7
حتميل احليوانات كاآلتي:

للعجول: الزاوية القصوى للميل 20 درجة ومبيل 36.4% )ما يعادل إرتفاع 4 وحدات مسافة رأسياً على إمتداد 11 وحدة أفقياً(.	 

لألبقار: الزاوية القصوى للميل 26.34 درجة ومبيل 50% )ما يعادل إرتفاع 4 وحدات مسافة رأسياً على إمتداد 8 وحدة أفقياً(.	 

ضمان توزيع احليوانات من حيث األعداد واألحجام بصورة ال تخل بتوازن وسيلة النقل.	 

عدم ترك فراغات بني احليوانات ملنع االصطدام بينها شكل)23(.	 

مراقبة احليوانات أثناء الرحلة والتدخل عند وجود ما يهدد سالمة احليوانات املنقولة. 	 

توجب بعض قوانني النقل أال تطول فترة السير قبل التوقف لراحة األبقار أو العجول في حالة الرحالت الطويلة ألكثر عن 8 ساعات إذا 
 كانت الناقلة عادية غير مجهزة بوسائل مثالية لراحة احليوان، وأال تتجاوز فترة السير عند إستخدام ناقلة مجهزة 14 ساعة لألبقار 

و9 ساعات للعجول على أال تقل فترة التوقف للراحة عن ساعة واحدة في كل توقف كما يوضح اجلدول رقم )4(.

إذا أوقف ماء الشرب عن االبقار بعمر 6 أشهر أواكثر مدة 48 ساعة يجب أراحتها ملدة ال تقل عن 36 ساعة قبل استئناف الرحلة، اذا 
أوقف املاء ملدة 24 ساعة عن احلوامل )أكثر من 6 أشهر عدا االسابيع االربع األخيرة( واملرضعة يجب اراحتها ملدة ال تقل عن 12 ساعة.

امل�ساحة التي يتعني اأن تخ�س�س للأبقار بو�سيلة النقل:   ب . 

        يبني اجلدول رقم 3 أدناه املساحات املطلوبة

سعة ناقلة  12.2 م X 2.4م بالرأس  املساحة الالزمة )م2(متوسط وزن احليوان احلي )كغم(الفئة

117 رأس500.25عجول صغيرة

1000.3194

1500.4270عجول متوسطة

2000.5355

2500.7738عجول كبيرة

3000.8634

3500.9830أبقار متوسطة

4001.0528

4501.1326

5001.2324

5501.3422أبقار كبيرة

6001.4720

6501.6318

ً -≤ 1.63 ≤ 700   أبقار كبيرة جدا

جدول رقم )3( املساحات التي يجب توفيرها بالناقلة لألبقار
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)17( )16(

شكل )24( نقل احليوان بطريقة تعرضه لألذى والكسور أو التسبب في ترويع احليوانشكل )19( حتميل غير سليم لألبقار

شكل )25( طريقة خاطئة لنقل اإلبل تعرض احليوان خملاطر السقوط والترويع

شكل )20( حتميل غير سليم للعجول

شكل )22( احليوانات الهزيلة يجب إستبعادها من النقلشكل )21( حتميل خاطئ لألبقار بإستخدام مركبة غير مخصصة للغرض

شكل)23( حتميل احليوانات في ظل وجود فراغات يؤدي إلصطدامها ويجب مراعاة عدم وجود قرون طويلة تلحق األذى احليوانات

جدول رقم )4( الفترات الزمنية للتوقف للراحة أثناء الرحالت الطويلة حسب جتهيزات الشاحنة املستخدمة

متطلبات نقل اإلبل

النقل،  أثناء  الرعاية املطلوبة لها  التطرق لها على نقل اإلبل لغرض تقليل اخملاطر وتأمني  التي مت  املناسبة  العامة  تطبق اإلرشادات 
وتشمل املسؤولية القانونية كل من مالكي احليوانات وسائقي الشاحنات والبائعني واملشترين واملسؤولني بأسواق املواشي واملقاصب 
ومواقع السباقات واملزاينات كل حسب حدود واجباته في ضمان االلتزام مبعايير الرفق باحليوان والعناية بها قبل وخالل جميع مراحل 
النقل. يجب تفقد اإلبل قبل بداية الرحلة وخالل الساعة األولى من بدء الرحلة ومرة خالل كل ثالث ساعات تالية وخالل التوقف عند 

اللزوم لغرض إراحة أو إستبدال السائقني.

أقصى فترة للسير الفئة العمرية
املتواصل بناقالت 

غير مجهزة

أقصى فترة زمنية للسير بالساعة بإستخدام  ناقلة مجهزة للرحالت الطويلة

املسيرة للتوقف مدة الراحةالفترة األولى
التالي

الراحة بالتوقف 
التالي

1 ساعة14 ساعة1 ساعة14 ساعة8 ساعاتأبقار

1 ساعة9 ساعات1 ساعة9 ساعات8 ساعاتعجول
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)19( )18(

متطلبات ما قبل الرحلة:  اأ . 
املنقولة  اإلبل  بقابلية  تتعلق  بأي مخاوف وشكوك  اإلبل  قبل حتميل  النقل علماً  احليوانات إحاطة سائق وسيلة  يجب على صاحب 
اإلبل  عن  املسئول  بني  اإلتفاق  يتعني  كما  خاصة،  متابعة  أو  لرعاية  التحديد  وجه  على  بعضها  احتياج  أو  النقل  لعملية  وحتملها 
والسائق بخصوص تلبية كافة متطلبات حماية احليوانات املنقولة ويجب أن يراعي قرار نقل اإلبل توفر كافة متطلبات الرفق باحليوان 

ومستلزمات الرعاية.

شكل )26( حتميل اإلبل بصورة سليمة للرحالت القصيرة

جدول رقم )5( املساحة املطلوب تخصيصها لإلبل بالناقلة حسب الوزن

معاملة اإلبل قبل حتميلها بوسيلة النقل:   ب . 

  يجب االلتزام باآلتي قبل عملية التحميل: 

فصل اإلبل التي تظهر نوع من العدوانية والهياج عن باقي احليوانات.. 1

إذا كان الترحيل أثناء موسم التزاوج يجب فصل الذكور عن بقية احليوانات خاصة اإلناث والصغار. . 2

مراعاة التجانس العمري لإلبل املنقولة وعدم ترحيل اإلبل بعمر أقل من 12 شهراً مع اإلبل البالغة األكبر سناً ويجب . 3

الفصل بينها إذا كان النقل مبركبة واحدة. إال أنه من املمكن نقل األمهات مع احليران الرضيعة.

عند وجود سقف بالشاحنة يجب التأكد من وجود مسافة ال تقل عن 100 مليمتر تفصل بني سقف املركبة عن قمة . 4

سنام اإلبل أو رأسه.

قبل الشروع في حتميل اإلناث احلوامل إذا كانت في فترة األربعة أسابيع األخيرة من احلمل يتعني أن يخضع قرار النقل . 5

الستشارة وموافقة الطبيب البيطري إال إذا كانت مدة الرحلة أقل عن 4 ساعات ومباشرة للوجهة املقصودة.

التحميل:  ج. 

رملية  بفرشة  السلم  تغطية  يجب  ذلك  ولتجنب  وانزعاجها  اإلبل  نفور  التحميل  من سلم  الصادر  الصوت  يسبب  عادة 

للتقليل من ذلك التأثير على اإلبل. ويستحسن إستخدام جسور ذات أرضيات صلبة يتم فرشها بالتراب أو الرمل لتحميل 

اإلبل وميكن إمتام عملية التحميل إذا توفرت دكة ذات انحدار جانبي متدرج ومستوية السطح يعادل إرتفاعها إرتفاع سطح 

املركبة، وذلك في حاالت األعداد القليلة التي تستخدم لنقلها شاحنات صغيرة. متثل الشاحنات أفضل الوسائل لنقل اإلبل 

لوزنها احلي كما هو موضح في جدول رقم )5(. وبحساب املساحة  ويتعني تخصيص املساحات املناسبة للحيوانات وفقاً 

الكلية املتاحة بالشاحنة ميكن التوصل للعدد الواجب نقله عليها إذا تباينت أوزان احليوانات املزمع ترحيلها خصوصا في 

حالة الرحالت الطويلة. 

قد تنتج بعض الصعوبات عند محاولة حتميل اإلبل وهي في وضع جانبي ملدخل الشاحنة وذلك لصعوبة إدراك احليوان لوجود 

مسافة كافية للدخول واالستدارة بالداخل. لذلك يجب أن تؤدي املداخل واملمرات لفتحة مدخل الشاحنة والتي يجب أن 

تكون بنفس إرتفاع سنام اإلبل ويجب مع مراعاة عدم وجود حواجز أو حواف حادة ميكن أن تؤدي إليذاء احليوان. كما يجب أن 

يكون مستوى سلم التحميل منخفضاً أو قليل االنحدار )10-20 درجة( قدر اإلمكان بحيث ال تتجاوز درجة امليل 20 درجة.

في حالة النقل من مزارع التربية يجب أال يقل إرتفاع محيط احلظائر وممرات التحميل وأماكن اإليواء عن 1.8 متر، ويتعني 

االنتظار  وأن تكون مناطق  باألرضية  )اخلف( جراء االحتكاك  األقدام  تغطية مسارات حتميل احليوانات مبادة حتد من إصابات 

للتحميل بسعة مناسبة تتيح لإلبل اجللوس في وضع البروك إذا تطلب األمر. ويتعني أال تطول فترة إبقاء اإلبل وانتظارها 

بأرضية  البارزة  الصلبة  واألجسام  األوتاد  تزال  وأن  القدم  باطن  ايذاء  في  تتسبب  قد  صلبة  أسطح  ذات  بأماكن  التحميل 

الشاحنة أو تغطى بطبقة من القش أو الرمل. ويوصي بفحص فرشة األرضية بصورة منتظمة وتغطيتها بالسجاد أو الرمل 

الرطب المتصاص البلل خاصة في الرحالت الطويلة. وإذا مت حتميل اإلبل بناقلة ذات أقفاص )حواجز أو فواصل( فيجب مراعاة 

اآلتي:

إستواء أرضية الشاحنة وخلوها من الفتحات أو الشبك الذي يعيق البروك وأن تكون فتحات اجلدران من الصغر بحيث . 1

متنع إنحباس أسفل خف اإلبل بينها. 

أن يحول إرتفاع احلواجز دون مالمسة السنام أو الرأس ملداخل وسقف الشاحنة عند إدخال اإلبل وذلك بوجود مسافة . 2

100 ملليمتر على األقل بني سنام / رأس اإلبل والسقف. 

نقل اإلبل كبيرة احلجم في مركبة أحادية السطح ال يقل إرتفاعه رأسيا عن 2 متر ما لم يكفي اإلرتفاع املتوفر حلماية . 3

السنام أو الرأس من االحتكاك. 

نقل اإلبل الصغيرة التي بعمر سنة عن طريق شاحنات ذات طوابق مزدوجة شريطة عدم احتكاكها بالسقف العلوي.. 4

سعة ناقلة 12.2 م X 2.4 م بالرأس  املساحة متر مربع / رأسالوزن احلي )كج(

30 - 32 رأس0.97أقل من 250

300 - 2501.1628

350 - 3001.3526

400 - 3501.5424

500 - 4001.9320

600 - 5002.3118

700 - 6002.6916
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)21( )20(

شكل )27( ترحيل غير صحيح بسبب اكتظاظ الناقلة إضافة خللط أنواع مختلفة الحظ وجود أغنام بني اإلبل مما يعرضها للدهس واإلصابات

جدول رقم )6( الفترة الزمنية لتنظيم مياه الشرب لفئات االبل اخملتلفة

الفترات الزمنية املوصى بها للسقي والراحة أثناء الرحلة:  د. 

يجب أال تتجاوز الفترة الزمنية لوقف مياه الشرب عن فئات اإلبل املنقولة املبينة باجلدول رقم)6( عن املدد الزمنية املذكورة 
قرين كل منها. على سبيل املثال: على الشخص املسؤول اإلنتظار لفترة 36 ساعة قبل إستئناف ما تبقى من الرحلة إذا 
إنقطعت اإلبل املنقولة التي جتاوزت 6 أشهر من العمر عن شرب املاء لـ 48 ساعة. كما يجب التأكد من مرور فترة 12 ساعة 

قبل إستئناف اإلبل التي إنقطعت عن املاء لـمدة 24 ساعة ألي رحلة تالية إذا كانت اإلبل املنقولة ضمن الفئات اآلتية:

الصغار )احليران( بعمر شهر الى 6 أشهر.. 1

إناث اإلبل )النوق( املرضعة التي ترافقها صغارها.. 2

النوق احلوامل التي تعدت 9 أشهر من احلمل عدا التي تبقت لها 4 أسابيع على الوالدة. . 3

املدة الواجبة للتوقف للراحة 
)بالساعة(

أقصى وقت لوقف مياه 
الشرب )بالساعة(

أقصى فترة سير للرحلة 
)بالساعة(

الفئة

36 48 48 إبل أكبر من 6 أشهر

12 24 24 إبل من 1 - 6 أشهر

12 24 24 إبل مرضعة برفقة احلوار 

12 24 24 إبل حوامل من9 - 12 شهر

36 4 4 إبل حوامل أكثر من 12 شهر

كذلك من املمكن أن متتد الرحلة لإلبل التي تكون اعمارها فوق 6 أشهر الى 72 ساعة عند الضرورة )باستثناء التي في أخر 
شهر من احلمل( إذا توفرت الشروط اآلتية:

تقدمي العلف واملاء لإلبل في املركبة عند الضرورة كل 24 ساعة )يومياً(.. 1

أن تكون هناك مساحة كافية بالناقلة تسمح لكل اإلبل بالبروك.. 2

أن يتم تفقد اإلبل أثناء الرحلة لتقييم حالتها العامة ومدى احتمالها ملواصلة الرحلة للوجهة املقصودة.  . 3

يجب التوقف لفترة راحة ملدة 24 ساعة قبل إستئناف الرحلة من جديد.. 4

توفير املاء والعلف: ه. 

ميثل توفر املاء والعلف جزء هام من عملية النقل إال أن فضالت احليوانات باملركبة قبل أو أثناء الترحيل قد تتسبب في تلوث 
واتساخ احليوانات وأرضية املركبات ومسارات ودرج التحميل واإلنزال. والحقا قد تتسبب أرضية الشاحنة املبتلة في انزالق 
وسقوط احليوانات وتعُرضها لإلصابات. لذا يجب ضبط إتاحة مياه الشرب للحيوان وفقا لإلطار الزمني املذكور باجلدول رقم 

)6( للتقليل من ذلك، كما ينبغي تدريب اإلبل على ذلك بتمديد انقطاع املاء تدريجياً قبل تطبيقه أثناء رحلة النقل.

 يجب اإلسراع بتقدمي املاء والعلف لإلبل في أقرب وقت ممكن بعد إنزالها ومراقبتها بعناية عند إعادة تقدمي املاء قبل مواصلة 
الرحلة من جديد. وتكتسب عملية مراقبة الشرب بعد إعادة تقدمي املاء عقب الرحلة أهميتها لتجنب تعرض اإلبل لالختناق 
خاصة تلك املصابة بالعطش الشديد أو اجلفاف، ويحدث ذلك جراء االقبال النهم على املاء في بداية الشرب، ولذلك يتعني 

سقي اإلبل بالتدريج وعلى مدى عدة ساعات.

بعض متطلبات رعاية ومعاملة اإلبل أثناء الرحلة:  و. 

يُفّضل إبقاء اإلبل بالشاحنة عند التوقف املؤقت خالل الرحالت الطويلة )التي تستغرق أكثر من 12 ساعة( للراحة أو . 1
السقي بدالً عن إعادة وتكرار اإلنزال والتحميل ويجب إيقاف الشاحنة حتت الظل خاصة في األجواء املشمسة احلارة. 

اجللوس اجلماعي لإلبل أثناء النقل ولعدة ساعات في وقت واحد، يجعلها متيل بشكل تلقائي لتحريك أرجلها لتسمح . 2
البروك بغرض  إذا أوجبت الضرورة وبشكل مؤقت تقييد اإلبل خاصة من مفصل الركبة في وضع  بدوران الدم، لذلك 

حمايتها من اإلصابة، فيجب حل الرباط أو القيد والسماح لها بالوقوف على االقل كل أربع ساعات.

عدم ربط اإلبل من الرقبة باألجسام الصلبة أو األشجار باستخدام احلبال وغيرها من وسائل التقييد إذا توقفت الرحلة . 3
للراحة وأنزلت اإلبل من الشاحنة، ما لم تكن تلك الوسائل بأطوال كافية ال حتد من حتريك احليوان لرقبته، ويجب ابقاء 

اإلبل حتت املالحظة واملراقبة املستمرة وهي في هذه الوضعية.
توخي احلذر خاصة في نقل اإلبل املرضعات أو احلوامل التي على وشك الوالدة بسبب قابليتها العالية لإلصابة باألمراض . 4

.)Ketosis( املعدية كالتهاب الضرع وأمراض التمثيل الغذائي كحمى احلليب، وخلونية الدم

يجب حلب النوق املرضعة ذات اإلدرار إلفراغ الضروع من احلليب مرتني يوميا كل 12 ساعة، وجتنب ترحيل اإلناث في غضون . 5
أسبوعني قبل أو بعد الوالدة.

متطلبات نقل الدواجن

تتصف الدواجن عموماً بحساسيتها العالية للتغيرات في درجة احلرارة إذا تعرضت لذلك أثناء الترحيل وتصاب باإلجهاد من 
جراء ارتفاع أو انخفاض احلرارة وتساهم عوامل أخرى في درجة تعرض الدواجن لذلك ويفاقم من ذلك تأثير الفترات الطويلة 
لوقف ماء الشرب والعلف عن الطيور. وقد أدت هذه الصفات إلى تكثيف جهود التحسني الوراثي في الدواجن بغرض حتسني 
السالالت والتوصل لسالالت ذات مقاومة عالية لالمراض وقدرة حتمل مرتفعة للظروف البيئية نسبياً تساعد على اجناح 

املشاريع االنتاجية. كذلك تتمتع السالالت احمللية بقدرات أعلى للمقاومة.

أسباب ودواعي ترحيل الدواجن: أ. 

 يختلف نقل الدواجن عن أنواع احليوانات األخرى في اعتماده على حتميل الطيور واألفراخ بأقفاص حُتٌمل ليتم شحنها فيما 
بعد بوسيلة النقل والترحيل وهي في ذات الوقت السمة املشتركة لنقل الدواجن مهما اختلفت أغراض الترحيل وأنواع 
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)23( )22(

الدواجن. تتعدد أوجه هذا النشاط بإمارة أبو ظبي ويتضمن اآلتي:

نقل بيض التلقيح والصيصان بعمر يوم واحد من منافذ الدخول باملطارات أو من املزارع احمللية إلى املفاقس أو لبيوت . 1
التربية.

نقل الصيصان بعمر يوم واحد أو أقل عقب الفقس لبيوت التربية )داخل املزرعة من املفقس لبيوت التربية( أو للمزرعة . 2
من مصدر خارجي.

 نقل الدواجن للتربية أو البيع أو للذبح باجملازر بعد انتهاء دورة التربية.. 3

شكل )29( نقل الصيصان بعمر يوم واحد لبيوت التربيةشكل )28( ومنوذج لصندوق ترحيل

جدول رقم )7(: أقصى فترة زمنية حلرمان الطيور املنقولة من الشرب 

متطلبات قبل الرحلة: ب. 
هناك عوامل ذات تأثير هام في عملية نقل الطيور لألغراض اخملتلفة حيث حتتم أساليب التربية املكثفة نقل الطيور . 1

بطرق سليمة. وتؤثر طول الرحلة ودرجة احلرارة والتهوية بوسيلة النقل في نسبة النفوق للدجاج املنقول بعد وصول 
الطيور لوجهتها، كذلك تؤثر احلالة الصحية العامة كاألمراض والكسور. تشير بعض الدراسات ذات الصلة إلى ارتباط 
الرحالت القصيرة )أقل من 50 كيلومتر( مبعدالت أقل للنفوق بعد الوصول )Dead On Arrival( ومبعدل 0.15 % مقارنة 
مع معدل0.86 % في الرحالت األطول التي تبلغ أحيانا 300 كيلومتر. وتتمثل املتطلبات الضرورية التي يجب مراعاتها 

قبل الرحلة كاالتي: 

يجب إخضاع األقفاص للغسل والتطهير قبل اإلستخدام وبني اإلستخدامات اخملتلفة أو التخلص السليم من حاويات . 1
الصوص الكرتونية ويجب فرز حاويات التحميل بصورة متيزها عن بعضها إذا كانت من مصادر مختلفة.

يجب عدم جتاوز العدد احملدد للصيصان بالصندوق كما يوضح شكل )28( أو القفص الواحد لألعداد احملددة في جدول رقم . 2
)8( ويتعني إخضاع كل شاحنات نقل الصيصان بعمر يوم واحد للتطهير والتعقيم قبل حتميل إرسالية الطيور وعند 

وصولها لوجهتها شكل )41-40(.

يجب إزاحة املناهل )أدوات شرب الدجاج( واملعالف وتوفير اإلضاءة الكافية للرؤية الواضحة ببيوت تربية الدجاج لتجنب . 3
إعاقة العاملني في جمع الطيور قبل وقت كاف من بدء تقفيص الدجاج املنقول.

االلتزام بإجراءات األمن احليوي الضرورية قبل دخول البيوت لتحميل الطيور باألقفاص من ارتداء األلبسة الواقية وتطهير . 4
األيدي واألحذية قبل الدخول وبعد الفراغ من التحميل. 

استبعاد الطيور التي تبدو عليها عالمات االعياء أو الهزال أو االجهاد الشديد أو فقدان الرؤية أو العرج أو أي مظاهر . 5
مرضية أخرى من الترحيل والتأكد من أن عملية االستبعاد قد متت بالشكل املطلوب قبل الشروع في حتميل الطيور. 

االحتفاظ بسجالت منتظمة ملواعيد الرحالت املتكررة واملنتظمة )املبرمجة(.. 6

تأمني املاء والغذاء للطيور قبل التحميل واستئناف التغذية بعد إنزال الطيور عقب نهاية الرحلة مباشرة.. 7

التأكد من التخلص من الطيور املستبعدة غير الصاحلة للنقل بالطريقة السليمة واملناسبة. . 8

التأكد من خلو الطرق املؤدية للوجهة النهائية من املوانع لتجنب االنتظار وإطالة زمن بقاء الطيور بالشاحنة.. 9

 يجب تفقد وتفتيش الشاحنة اخملصصة للنقل قبل انطالق الرحلة للتأكد من نظافتها قبل وضع األقفاص والتأكد من . 10
التهوية والتكييف )عند نقل الصيصان من املفقس( وسالمة وضع األقفاص وثباتها أثناء الرحلة، شكل )29(. 

ميثل توفر املاء أثناء الرحالت الطويلة أهم متطلبات الرفق باحليوان الواجب مراعاتها وال يجوز أن تبقى الطيور لفترات . 11
طويلة دون تقدمي املاء لها ومتثل املدد الزمنية باجلدول رقم )7( أقصى مدة إلبقاء الطيور دون إمدادها باملاء.

تتمثل أهم متطلبات خفض أخطار الرحلة على الطيور املنقولة باآلتي:

جتهيز الطيور بالصورة املالئمة لطول الرحلة والظروف احمليطة بها.. 1

كفاءة تطبيق املعايير املطلوبة الختيار الطيور قبل بدء الرحلة.                                                               . 2

توفر الكفاءة في العمالة التي تتولى التعامل مع الطيور املنقولة.. 3

سالمة ومالئمة وسيلة الترحيل ومالئمة الطريق. . 4

التخطيط احملكم لتوقيت انطالق ونهاية الرحلة في األوقات احملددة لذلك.. 5

توفر خطة للتواصل والتبادل الفوري للمعلومات خاصة عند الطوارئ بني أطراف عملية النقل باجلدول رقم)10(.. 6

أفصى فترة دون ماءنوع الطيور 

60 ساعة صيصان بعد التحميل من املفقس

 األفراخ الصغيرة )1 - 3 يوم( )دجاج بلدي، دجاج أبيض، رومي، بط، 
سمان( الخ

36 ساعة

15 ساعةدجاج ابيض الحم في عمر الذبح 35 - 42 يوم

20 ساعة أمهات، دجاج بياض 

20 ساعةدجاج رومي
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)25( )24(

شكل )30( الترحيل الداخلي للدجاج الالحم من بيوت التربية للمجزر

جدول رقم )8(: كثافة التسكني بالقفص عند حتميل الدواجن اخملتلفة وفقا للوزن

جدول رقم )9( أبعاد فتحات إدخال الطيور وباب خروجها من قفص التحميل

 يجب أن ال تقل املساحة سواء باملتر املربع أو السنتيمتر املربع اخملصصة لكافة فئات األوزان احلية للطيور بأرضية القفص كما 

هو موضح باجلدول رقم )8(، وميكن أن تتغير املعايير املذكورة وفقاً حلالة الطقس السائد واحلالة اجلسمية للطيور املنقولة.

املساحة بالسنتيمتر املربع  الفئة

21 - 25  سم2 / للفرخ عمر يوم

180 - 200 سم2 / طائر وزن أقل من 1.6 كلغم

160 سم2 / طائر وزن من 1.6 - 3 كلغم

115 سم2 / طائر وزن  3 - 5 كلغم

105 سم2 / طائر وزن أكثر من5 كلغم

450 سم2 / طائر حمام بالغ

200 سم2 / طائر حمام صغير

أقفاص نقل الطيور  ج. 

يجب توفر برنامج منتظم لغسل وتطهير األقفاص بعد الرحلة وقبل االستخدام التالي وذلك حماية ملتطلبات األمن احليوي 
وااللتزام بخطوات التطهير عند دخول وخروج الشاحنات من مزارع الدواجن. يتعني أن تُضمن طرق وكيفية تنظيف وتطهير 

األقفاص والشاحنات لبرنامج سالمة الغذاء بكل من مواقع بداية ونهاية رحالت نقل الطيور.

يجب أن تكون املطهرات واملعقمات املستخدمة معتمدة االستخدام للغرض وأن تكون األقفاص بحالة جيدة ومصنوعة 
من مواد مناسبة للغرض وذات قابلية جيدة للتنظيف والتطهير وتتوفر بها مداخل ومخارج الطيور بأبعاد مناسبة لنوع 
وحجم الطيور املنقولة شكل )32،31( )حسب اجلدول رقم 9( وأن تكون بحالة سليمة، وأن تستبعد التي تتعرض للكسر من 

االستخدام.

إرتفاع باب اخلروج من القفص  نوع الطير

12 سماألفراخ الصغيرة )دجاج بلدي، دجاج أبيض، رومي، بط، سمان( الخ

23 سمدجاج أبيض الحم عمر 35 - 42 يوم

25 سم دجاج بياض بعد انتهاء دورة االنتاج، بط

32 سمدجاج رومي

يجب االمساك بالطيور بأسلوب هادئ دون التسبب في إثارتها، وعدم إستخدام أسلوب يتسم بالعنف أو اإلهمال عند   .3
وضعها في األقفاص مما قد يفضي إليذائها، واالنتباه عند حمل األقفاص بعد وضع الطيور لتجنيبها املعاناة.

عند إستخدام جرار شكل )30( أو رافعات لتحميل األقفاص في حاالت الترحيل داخل املزرعة يجب إخضاعها للتطهير   .4
والتنظيف املنتظم. ويجب أن تكون الشاحنات الناقلة لألقفاص مهيأة للغرض من حيث األبعاد واستيعاب األقفاص 
وثباتها عند حركة املركبة وأن تتوفر بها التهوية واحلماية من عوامل الطقس وإمكانية تفقد وضع الطيور أثناء الترحيل 

والتصحيح الفوري لألوضاع اخلاطئة. 

يجب حتديد مواعيد الرحالت من أجل إمتام عملية نقل الطيور دون تأخير والقيام باالستعداد املسبق أياً كانت وجهة   .5
الرحلة ومدتها سواء كانت إلى اجملزر أو من املفقس إلى بيوت التربية. ومن الضروري توفر مسؤول للترحيل ذو خبرة جيدة 

لإلشراف وينصح بذلك على وجه اخلصوص خالل الرحالت الطويلة التي تتجاوز 65 كيلومتر.

تهيئة االستقبال املطلوب للطيور بعد اكتمال الرحلة مبزرعة االستالم وإنزال األقفاص دون تأخير وجمع النفوق الذي   .6
يحدث أثناء الترحيل وأن يكون مسؤول االستالم مهيئا الستقبال الطيور املنقولة في كل أغراض الترحيل.

االلتزام بتوفير الوثائق املصاحبة للشحنة التي توضح بيانات منشأ ومصدر حتميل الطيور والدفعة والشهادات البيطرية   .7
الصحية الالزمة خللوها من األمراض والوجهة النهائية واملستلم للشحنة.

شكل )32( أبواب باتساع مناسب إلدخال وإخراج الطيورشكل )31( فتحات مناسبة للتهوية
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)27( )26(

شكل )33( طيور في أقفاص مناسبة وبكثافة مناسبة

شكل)35( أقفاص غير مناسبة لنقل الطيور

شكل )37( تقفيص سليم بتهوية وكثافة مناسبة

شكل )39( التثبيت احملكم ألقفاص نقل الدجاج الالحم الذي يحول دون 
تساقطها 

شكل )34( صيصان في أقفاص مناسبة

شكل )36( خروج أطراف الطيور من االقفاص 

شكل )38( عدم االهتمام بالتثبيت اجليد لألقفاص

شكل )40( تنظيف وغسل وتطهير األقفاص بعد إنزال الطيور 

شكل )41( وسائل تنظيف وغسل وتطهير األقفاص بعد إنزال الطيور 

متطلبات ترحيل الطيور:  د. 

يتعني وضع األقفاص بالشاحنة بأسلوب يؤمن عملية التهوية الكافية للطيور املنقولة شكل )37( وعدم تعرضها لالختناق 
وتأثير الظروف اجلوية كاحلرارة أو البرودة الشديدتني وبالتالي اإلصابة باإلنهاك واإلجهاد جراء ذلك. ويجب تفقد وضع األقفاص 

وأسلوب وضعها بالشاحنة قبل انطالق الرحلة والتأكد من التثبيت اجليد لها.

عند نقل األفراخ من املفقس لبيوت التربية يجب أن تتراوح درجة احلرارة مبكان جتميع األفراخ باملفقس بني 24-28 درجة مئوية 
للترحيل ويجدر  املزمع ترحليها ألي غرض بوضع صحي جيد يؤهلها  الطيور  أن تتمتع  النسبية 70% كما يجب  والرطوبة 
االنتباه لعدد الطيور باملتر املربع من القفص وتتباين وفقاً حلجم الطير وساللته وكما موضح باجلدول رقم )8(. يجب كذلك 
أن تكون االقفاص من مادة مناسبة تفي بالغرض كالبالستيك أو الورق والكرتون املقوى )للطيور بعمر يوم( كما يجب تفقد 
احلالة الصحية باستمرار أثناء تعبئة األقفاص وحتميلها على شاحنات النقل، وأال يقل ارتفاع احلاوية أو الصندوق عن 12 سم 
ويتعني أن تكون جافة قبل التعبئة. يجب قدر اإلماكن احملافظة على نظافة املكان وتطهيره بني فترات االستخدام. يجب 
ايضاً فحص سيارات التحميل دورياً من أجل ضمان سالمة التشغيل وكفاءة التكييف للناقالت اجملهزة بذلك. كما يتعني 
برمجة رحلة نقل األفراخ بعمر يوم لتصل وجهتها النهائية خالل أقل من 60 ساعة بعد الفقس ويتعني شحن الطيور قبل 
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)29( )28(

4-8 ساعات من بدء الرحلة. ويجب أن تتوفر املعلومات اآلتية لكل األطراف: 

عدد الطيور بالشاحنة أو احلاوية التي تضم األقفاص وتاريخ ووقت بدء الرحلة.. 1

الشخص املسؤول عن االستالم عند وصول الرحلة. . 2

سجالت مراقبة درجة حرارة احلاوية أثناء الرحلة لتبقى في احلدود التي ال تعرض الطيور لإلجهاد، مع مراعاة أن تكون . 3
درجة حرارة حاوية ترحيل األفراخ بعمر يوم بحدود 25-35 درجة مئوية.

برامج التنظيف والتطهير املنتظمة التي يتعني اتباعها بني االستخدامات املتتالية.. 4

املستلم بالوجهة النهائية) نقطة 
انتهاء الرحلة(

املؤسسة الناقلة ) السائق ومعاونوه( املرسل / املالك / املسئول )نقطة 
االنطالق(

 متتد املسؤولية من وصول الشاحنة حتى 
تفريغها من احلمولة وإنزال الطيور بنقطة 

انتهاء الرحلة.

متتد املسؤولية من مغادرة الشاحنة 
للموقع وسالمة توصيلها للوجهة األخيرة 

ومراقبة ومتابعة الطيور   أثناء الرحلة إذا 
اشتملت على فترات توقف للراحة.

متتد املسؤولية من التخطيط للرحلة حتى 
انتهاء عملية التحميل ومغادرة الشاحنة 

للموقع.

توفير املكان املناسب الستالم الشحنة 
وتنزيل االقفاص.

استكمال واصطحاب الوثائق املطلوبة 
للرحلة والطيور املنقولة وتطبيق 

متطلبات األمن احليوي.

اختيار الطيور السليمة للنقل واستبعاد 
املريضة .

  التعاون مع الشركة الناقلة عند استالم 
الشحنة وتوفير املساعدة املمكنة عند 

إنزال االقفاص.

التأكد من وجود خطة سليمة لترحيل 
الطيور التي يقوم بنقلها من حيث طبيعة 

الرحلة وخط السير والطيور والظروف 
اجلوية وكثافة التحميل.

تقدمي املاء والعلف الكافي قبل نحو)12( 
ساعة على بدء الرحلة.

  إحاطة السائق بأية آثار سلبية للرحلة 
تالحظ على الطيور جراء الترحيل.

حتميل الشحنة والتأكد من ثبات األقفاص، 
حساب ومتابعة مدة وقت توقف الطيور 

عن الشرب واألكل.

وقف العلف واملاء قبل الرحلة بفترة 
لتجنب التلوث بالفضالت أثناء الترحيل.

إزالة النفوق او التي أصيبت بأية أضرار 
خالل الرحلة من الشاحنة والتخلص منها 

بالطرق الصحية السليمة.

قيادة الشاحنة بصورة تضمن أقل تهديد 
على متطلبات الرفق للطيور والتحسب 

حلاالت الطوارئ واألعطال امليكانيكية.

االستعداد للرحلة باختيار وسيلة الترحيل 
املالئمة لغرض الرحلة.

استئناف تقدمي املاء والعلف بعد توقف 
الرحلة.

 التخلص السليم من الطيور او فصل 
الطيور التي يصيبها اإلعياء أو أية إصابات 
جتعلها غير قابلة أو قادرة على استكمال 

الرحلة.

مراعاة متطلبات السالمة الغذائية وتوفر 
سجالت موثقة ومنتظمة للطيور املنقولة 

وتقدميها للناقل.

تقدمي املساعدة والتوجيهات الالزمة 
للسائق ومساعديه لضمان االنزال 

والتفريغ للشحنة بأقل صعوبات ممكنة.

إخطار وإحاطة املستلم بأي مشاكل 
تعرضت لها الشحنة أثناء الرحلة.

مراعاة متطلبات بيانات التتبع للطيور 
احلية أو املنتجات الغذائية.

 توفير إمكانية غسل وتطهير األقفاص 
والشاحنة بعد انتهاء العمل )باالتفاق مع 
املؤسسة الناقلة( ومستلزمات الغسيل 

كاملطهرات، املاء واملكان.

 انتقال وتسليم مسؤولية الطيور 
للمزرعة التي متثل الوجهة األخيرة وإزالة 

وغسل ما تبقى من فضالت الطيور 
بالشاحنة.

احلرص على املمارسات الصحية اجليدة 
كارتداء املالبس الواقية وغسل األيدي 

قبل االمساك بالطيور لتقفيصها وبعد 
االنتهاء من العمل.

جدول رقم )10( املهام واملسؤوليات الرئيسة لألطراف املشاركة في عملية نقل الدواجن
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