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 مالحظات مهمة بخصوص هذه األمور المعايير

على اعتماد جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء  للحصول : ( والحفاظ عليهAZA. الحصول على اعتماد جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )1

تتجاوز  كاجتماع و/ أو ( AZAلجنة االعتماد التابعة لجمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية ) من قبل ( والمحافظة عليه، يجب أن يحكم AZAالمائية )

 والفلسفات.  AZA، وتبني الممارسات AZAالمعايير 

إذا كانت مؤسسة ما تتخذ الخطوات ل على التوثيق المناسب للبرامج واألنشطة واألحداث األخرى أمًرا ضروريًا لتلبية هذه المعايير. : يعد الحصو . التوثيق 2

التصاريح   لديهم بعد تحديد أن مجمعي المعلومات  ،  سبيل المثال   على)  المناسبة لالمتثال لمعيار ولكنها فشلت في توثيق مثل هذا اإلجراء، فلن يتم اعتباره ممتثاًل 

 الالزمة، ولكن ليس لديهم توثيق لذلك(.

: هذه المعايير مخصصة لمقدمي طلبات االعتماد والمتقدمين للحصول على الشهادات على حد سواء. في حالة الحصول على . معايير االعتماد والشهادات3

تستضيف  و / أو إذا كان للمنشأة برنامج تعليمي،  ومع ذلك ، ترتبط المعايير بشكل مباشر بحضور الجمهور الزائر.  الشهادة، ال يلزم وجود برنامج تعليمي، وال

 تلبية جميع المعايير ذات الصلة. مجموعات عامة على أساس منتظم، فيجب 

الزائرة هي ذراع هيئة   اللجنة ات والفلسفات الحديثة في علم الحيوان.  : تحدد لجنة االعتماد ووكالؤها ما إذا كانت المنشأة تفي بالمعايير وتتضمن الممارس. السلطة4

 فإن هيئة االعتماد هي السلطة النهائية في تفسير هذه المعايير والتأكد من أنها تطبق بالتساوي على الجميع.  ومع ذلك ، االعتماد. 

 المجاالت ذات صلة بتشغيل مؤسسة مهنية.  جميعاالعتماد حيث تعتبر : ال يؤثر وضع العناصر في هذا المستند على أهمية معالجة . ترتيب األقسام5

اإلنجاز الذي يعتبر   المثال، قياس مستوى )على سبيل  معايير أداءاألساس  هي في  AZA، معايير استثناءات قليلة : مع . معايير األداء مقابل المعايير الهندسية6

، حيث يلزم اتخاذ خطوات دقيقة ومدروسة بدقة لتحقيق خاصية المعايير الهندسيةمقبوالً للوفاء بخصائص األداء، واختيار طريقة لتحقيق الهدف(. يختلف هذا عن 

 هندسية، مع اختالف بسيط أو بدون اختالف في الطريقة لتحقيق الهدف. 

كل من اللجنة  قبل ر من المتغيرات الموجودة بين المؤسسات، فإن بعض المعايير تسمح بالضرورة بمستويات معينة من الذاتية من : نظًرا للعدد الكبي. الذاتية 7

ة النهائية العتماد هي السلط الزائرة ولجنة االعتماد. باإلضافة إلى ذلك، قد يكون رأي فريق ما مختلفًا قليالً عن رأي فريق آخر. في مثل هذه الحاالت، تكون لجنة ا

 المعايير والتأكد من تطبيقها بالتساوي على الجميع.  هذه في تفسير 

لتعكس بدقة الفهم الحالي  AZAعلم الحيوان والدراسات المائية في المعرفة، فكذلك تفعل ارتفاع معايير  ينمو : كما . التقدم المستمر والمعايير المتصاعدة8

في الماضي قد ال يعتبر كافياً بعد خمس   AZA. ما كان مقبوالً بموجب معايير AZAر في مؤسسات معتمدة من قبل  الحديثة، ولدفع التحسين المستم والممارسات 

لمتزايدة والتأهل سنوات عند إجراء فحص االعتماد التالي للمؤسسة. من المتوقع أن تتقدم المؤسسات وتتحسن باستمرار في جميع المجاالت لمواكبة المعايير ا 

 . AZAماد للحصول على اعت

تطبيق  سيتم متاحة منذ تم تجميع الكتاب. في مثل هذه الحالة ،  أصبحت : ومن الممكن أن نسخة أحدث من السياسة العامة الواردة في هذا الكتاب قد . السياسات9

 . أحدث إصدار من السياسة 
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 التعريفات

 للحيوان من خالل توفير الفرص للسلوكيات واالختيارات المناسبة لألنواع. اإلثراء: عملية لضمان تلبية االحتياجات السلوكية والمادية 

 أساس منتظم: ساعات منتظمة، بحيث يكون الوصول مناسبًا بشكل معقول للجمهور. 

الشهادة مراجعة وتقييم المرافق التي تعمل لدعم حدائق الحيوان وحدائق  ، تتضمن  AZA حالة في "االعتماد" أعاله(.  االعتماد: عملية مشابهة لالعتماد )انظر 

 األحياء المائية، ولكنها عادةً ال تكون مفتوحة للجمهور بشكل منتظم.

على المهنة بناًء على معايير االعتماد: وضع المعايير المهنية والمحافظة عليها والتقييم النوعي للمنظمات في ضوء تلك المعايير. من خالل هذه العملية، يتم الحكم 

 يختارها الخبراء في هذا المجال، بدالً من الوكاالت الخارجية و/ أو األفراد الذين ال يعملون بنشاط في هذا المجال. 

طرق جديدة وأفضل.  إذا كانت حاليا تحت المراجعة: تخضع السياسات الواردة في هذه الوثيقة للمراجعة باستمرار مع تقدم العلم إلى األمام ونستمر في تعلم 

تزال سارية، لكن الترميز يعمل   السياسة قيد المراجعة حاليًا للتحديث )يشار إليها على أنها قيد المراجعة حاليًا(، فإن السياسة الحالية التي تظهر في هذا الكتيب ال

 . بمثابة إشعار بأن المستند قيد المراجعة ويمكن تحديثه في اإلصدارات المستقبلية

قة. حجم المعارض كبير جًدا مع حدائق األحياء المالية المماثلة للمحيط: عادة ما يتم إيواء الحيوانات المائية في العديد من المباني العامة الموجودة في محيط الحدي

 مناطق جذب / خدمات أخرى منتشرة بين المعارض. 

قل يحتوي على حيوانات مائية. ومع ذلك، عادة ما يتم تقسيم الحيوانات إلى العديد من المعارض.  حدائق األحياء المائية: عادة ما يكون مبنى عام واحد على األ

 .[العتماد حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية 2023التعريفات األساسية، دليل ]للحصول على التعريف الكامل، راجع 

التعريفات األساسية،  لمعارض العامة في الداخل والخارج. ]للحصول على التعريف الكامل، راجع حديقة الحيوان: مجموعة من الحيوانات الموجودة في العديد من ا

 [ .16العتماد حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية، الصفحة  2023دليل 

 تشتمل على حيوانات حرة النطاق داخل المعرض. حديقة حيوانات برية: الحيوانات التي يتم االحتفاظ بها في حديقة عامة، وعادة ما تكون في معارض كبيرة جًدا 

، يُفهم أن حماية الحياة البرية هو اإلشراف الفعال على البيئة الطبيعية، بما في ذلك الحياة البرية والنباتات AZAحماية الحياة البرية: ألغراض برنامج اعتماد 

 والطاقة والموارد الطبيعية األخرى. 

 ة غير الداجنة.الحياة البرية: الحياة الحيواني

د الالزمة لمتابعة هذه الخطة االستراتيجية: خطة مكتوبة تحدد استراتيجية المنظمة أو اتجاهها، بما في ذلك اتخاذ القرارات بشأن مصادر التمويل وتخصيص الموار

 االستراتيجية. 

 ألرض والمرافق ومجمع المباني، إلخ.الخطة الرئيسية: خطة طويلة المدى مكتوبة تزود المنظمة بالتوجيهات لتطوير أو تحسين ا

( عبارة عن وثيقة مصممة إلجراء تقييم مدروس ألسباب وجود كل تصنيف  ICP(: تُعد خطة جمع المعلومات المؤسسية )ICPخطة جمع المعلومات المؤسسية )

قل(. يجب أن يتضمن خطة جمع المعلومات سنوات على األ  5( على أساس منتظم )كل ICPفي المجموعة. يجب تحديث خطة جمع المعلومات المؤسسية )

( في االعتبار معايير مثل  ICP( بيانًا يتضمن جميع أنواع السالالت في خطة التحصيل للمؤسسة. يجب أن تأخذ خطة جمع المعلومات المؤسسية )ICPالمؤسسية )

بيئة صحية  ات برامج اإلدارة التعاونية، والقدرة على الحفاظ على السالالت في الحالة في البرية، والحالة في حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية، ووجود وأولوي

 خطط المجموعة اإلقليمية  ونفسيًا واجتماعيًا، وقيمة العرض، ومدى مالءمة العرض، والحاجة إلى التربية. وغيرها من األبحاث والتوصيات الواردة في  جسديًا 

 وأي قضايا أخرى خاصة برسالة المؤسسة ورؤيتها. TAG (AZAئية )لجمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء الما

 دائم )مؤسسة ثقافية(: مؤسسة أسستها سلطة تنوي االستمرار إلى أجل غير مسمى. 

سلة متصلة من الجيد إلى لرعاية / رفاهية الحيوان: الحاالت الجسدية والعقلية الجماعية للحيوان )أو مجموعة الحيوانات( على مدى فترة زمنية، ويتم قياسها على س

 الفقير. 

 الرفاهية: )انظر "الرفق بالحيوان / العافية" أعاله(. 

ي، المشرف، المشرف، الرئيس التنفيذي / المدير: الشخص الذي يتمتع بالسلطة والمسؤولية عن تشغيل المؤسسة. قد تشمل األلقاب األخرى الرئيس، الرئيس التنفيذ

 المدير، إلخ. 

مجلس  مجتمع أو حكومية اتحادية أو شركة خاصة أو مؤسسة أو  أو هيئة  المقاطعة / الوالية  المدينة أو عمليات المؤسسة )مثل    بإدارة الوكالة المخولة السلطة الحاكمة: 

 إدارة أو كيانات أخرى مماثلة(. 
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(  AZAهو برنامج للمنشآت غير األعضاء المهتمة بالتحضير لعملية اعتماد جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية ) PTMالطريق المؤدي إلى العضوية:  

الحيوان  والخضوع لها في نهاية المطاف، والذين يرغبون في الحصول على مدرب يساعدهم.  كجزء من البرنامج، سيتم تعيين مدرب من قبل جمعية حدائق 

( لمساعدة المنشأة في تحديد المجاالت التي يجب معالجتها، وسوف يراجع ويساعد في تحديث السياسات واإلجراءات والوثائق AZAاء المائية )وحدائق األحي

رب تقديم (. يمكن للمد AZAالداخلية وحفظ السجالت وجميع المجاالت المشاركة في عملية االعتماد وعضوية جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

.  تحقق مع قسم المشورة بشأن جاهزية المنشأة، ويمكنه أيًضا تقديم إرشادات حول تجميع الطلب، إذا رغبت في ذلك.  يتم تضمين مزايا إضافية مع البرنامج

 ( لمزيد من المعلومات. AZAالعضوية في جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

س مالي يشير إلى عدد األيام التي يمكن للكيان العمل فيها دون الحاجة إلى الوصول إلى األصول طويلة األجل أو الموارد المالية فترة الفترات الدفاعية: مقيا

 الخارجية اإلضافية. 

ة حاليًا من جمعية حدائق معتمد أي مؤسسة غير  أوالمتقدمون الجدد: المتقدمون "الجدد" هم تلك المؤسسات التي تقدمت بطلب للحصول على االعتماد ألول مرة، 

 ( أم ال.AZA، بغض النظر عما إذا كانت قد تم اعتمادها من قبل جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )(AZAالحيوان وحدائق األحياء المائية )

 تقديم الطلب ومعالجته.  في وقت AZAالمتقدمون المعتمدون حاليًا: المتقدمون المعتمدون حاليًا هم تلك المؤسسات المعتمدة من 

 المجاور: بجانب، قريب من، المجاور. الجمالية: المتعلقة بالجمال.

في معالجة المخاوف المحددة أو التحضير لعملية   AZAالمرشد )مستشار األقران(: فرد يعتبر مؤهالً وُمعين من قبل لجنة االعتماد لمساعدة مؤسسة معتمدة من 

 مدة، انظر المسار نحو العضوية أدناه. . المرافق غير المعتAZAاعتماد 

 معايير األداء: معايير تقيس مستوى اإلنجاز وتعتبر مقبولة للوفاء بخصائص األداء، واختيار الطريقة لتحقيق الهدف.

 في الطريقة لتحقيق الهدف. المعايير الهندسية: المعايير التي تتطلب خطوات دقيقة ومقاسة بدقة لتحقيق خاصية هندسية، مع اختالف بسيط أو بدون اختالف

ة في جميع المجاالت التي  الممارسات والفلسفات الحيوانية الحديثة: إن الفهم والمشاركة وااللتزام بالنهوض بالمعايير والممارسات والسياسات والفلسفات ذات الصل

اد يشكل "ممارسات وفلسفات حيوانية حديثة". تحدد أفضل الممارسات ( من خالل االعتمAZAتم تقييمها من قبل جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

( عن المؤسسات األخرى التي AZAوالفلسفات المقبولة التميز في مهنتنا، وهي ما يميز المؤسسات المعتمدة من جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

 ارسات" ما هو ملموس بينما تشير "فلسفات" إلى منظور شامل. لديها حيوانات ليراها الضيوف ويقدرونها. تمثل كلمة "مم

المنظمات التي تحتفظ  أنها:  ، يتم تعريف المنشأة ذات الصلة على( AZAجمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )  برامج اعتماد لغرض:   المنشأة ذات الصلة 

راف طاقم مهني بالحياة البرية التي ليست كيانات تجارية، وليست مفتوحة للجمهور على أساس منتظم مجدول ويمكن التنبؤ به. يجب أن تكون المنشأة تحت إش

مهمة يجب أن يكون لها تأثير مفيد وملموس وداعم  -تها مدرب على تربية الحيوانات، وسيتم تعريفها بشكل أكبر على أنها تقوم بحماية الحياة البرية كجزء من مهم

البقاء على قيد الحياة، على مهن علم الحيوان واألحياء المائية. وهذا يشمل مالجئ الحياة البرية أو مراكز إعادة التأهيل، ومرافق البحث غير الغازية، ومراكز 

 ماد ووكالئها ما إذا كانت المنشأة تفي بتعريف المنشأة ذات الصلة. ومزارع التكاثر، و/ أو المنظمات المماثلة". تحدد لجنة االعت

ل اتفاقية رسمية منظمة الدعم: منظمة تابعة أو مستقلة وكيان غير حكومي، وعادة ما تكون مؤسسة خيرية عامة، ويتمثل هدفها األساسي في تقديم الدعم من خال

متفق عليها بشكل متبادل مثل جمع األموال، وجمع الهبات واشتراكات العضويات، والتعليم، خدمات   لحديقة حيوان وأحياء مائية معتمدة من خالل أداء وظائف

 الضيوف والعالقات العامة.

يات المتحدة. في  المؤسسات الدولية: يجوز للمؤسسات الموجودة خارج الواليات المتحدة التقدم للحصول على االعتماد بموجب نفس القواعد المطبقة داخل الوال 

ة أشهر، وقد تتطلب عاًما أو أكثر قبل  ، قد ال تكون معالجة الطلبات الخاصة بالمؤسسات الدولية ممكنة خالل اإلطار الزمني القياسي البالغ ست الحاالت النادرة بعض 

المرتبطة بتفتيش المؤسسات الموجودة خارج  تكاليف السفر تحديد موعد جلسة اللجنة. باإلضافة إلى ذلك، قد يكون مبلغ وديعة اللجنة الزائرة أعلى بسبب زيادة 

 المواد األوليةلفريق التفتيش لجميع المؤسسات الدولية، ولكن االستبيان وجميع بتعيين فرد يجيد اللغة األم لمقدم الطلب  AZAالواليات المتحدة. إن أمكن، ستقوم 

يجب  مترجم فوري.  مسؤولة عن توفير  المؤسسة غير قادر على تعيين األفراد الذين يتحدثون اللغة األم، فإن  AZAالمقدمة يجب أن تكون باللغة اإلنجليزية. إذا كان 

 .AZAأي أسئلة حول هذا، يرجى االتصال بـ   لديك الترجمة. إذا كان  من قبل المواد المطبوعة مسبقا أن تكون مصحوبة الكتيبات وغيرها من 

ة على الوصول إلى  الموظفون المهنيون: موظف بدوام كامل يتقاضى أجراً كامالً ويتولى قيادة هيئة مناسبة من المعرفة الخاصة ولديه تدريب مهني وخبرة وقدر

 ان وحدائق األحياء المائية بما يتوافق مع خبرة األقران، ولديه إمكانية الوصول إلى األدبيات والمعرفة بها بالميدان. قرارات إدارة حدائق الحيو
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 تظهر االختصارات في هذه المعايير

AAZV -   الرابطة األمريكية لألطباء البيطريين في حديقة الحيوان 

ACM -  دليل رعاية الحيوان 

AED -  مزيل الرجفان اآللي في حاالت الطوارئ 

APMC -  لجنة إدارة أعداد الحيوانات 

ARKS - نظام حفظ سجالت الحيوانات 

AVMA -   الجمعية الطبية البيطرية األمريكية 

CAP -  ياة البرية خطة عمل حماية الح 

CBSG -   مجموعة اختصاصي حماية سالالت الحياة البرية 

 الرئيس التنفيذي  -الرئيس التنفيذي 

CITES -   اتفاقية التجارة الدولية في السالالت المهددة باالنقراض 

FDA -  إدارة الغذاء والدواء 

FEMA -  الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ 

GFI -  قاطع دائرة الصدع األرضي 

ICP -   خطة جمع المعلومات المؤسسية 

ICS -  نظام قيادة الحوادث 

 تحديد الهوية  -الهوية 

NASPHV -   الرابطة الوطنية لألطباء البيطريين للصحة العامة بالوالية 

OSHA -  إدارة السالمة والصحة المهنية 

PPEQ -   الحجر الصحي بعد الدخول الدائم 

RPM -  اإلدارة المسؤولة لمجتمعات الحيوانات 

SAG -  المجموعة االستشارية العلمية 

SCUBA -  جهاز تنفس تحت الماء مستقل بذاته 

SDS -  أوراق بيانات السالمة 

SSC -   لجنة بقاء السالالت 

SSP -  خطة بقاء السالالت 

TAG -  مجموعةTaxon  االستشارية 

TB –  مرض السل 

TRACKS®-  نظام إلكتروني لحفظ السجالت الحيوانية  

UL -  مختبرات التأمين 

USDA -  وزارة الزراعة األمريكية 

UV -  األشعة فوق البنفسجية 
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WAZA -   الرابطة العالمية لحدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية 

ZIMS -  نظام إدارة معلومات علم الحيوان 
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 معايير االعتماد 

 المقدمة

 الغرض -( AZAعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )اعتماد جم

( عمليات معقدة ذات أهداف مهمة. تشمل  AZAتعد حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية المعتمدة من جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

رعاية الحيوانات المثالية ورعايتها، وإشراك الضيوف الملهم من خالل التعليم الفعال وحماية الحياة البرية. تمثل معايير  AZAأعلى أهداف اعتماد 

ستخدام العلم والخبرة والتصميم الذي ال يلين لخلق تأثير  ( عقوًدا من التحديث باAZAومتطلبات اعتماد جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

 إيجابي ودائم على الضيوف، والحفاظ على الحيوانات البرية واألماكن البرية في العالم.

الفرصة لفحص أو تلبية أو تجاوز ( لجميع حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية AZAيوفر برنامج اعتماد جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

مما يؤدي إلى أعلى المعايير في المهنة. تجمع عملية االعتماد بين التقييم الداخلي )أصحاب المصلحة( والخارجي )مراجعة األقران( من أعلى إلى أسفل، 

 لمشاركة العامة والتعليم وحماية الحياة البرية والعلم.المنظمات األكثر تمحيًصا وتخصًصا وديناميكية في العالم المخصصة لرعاية الحيوان والرفاهية وا

( إظهار التميز باستمرار في جميع مجاالت العمليات  AZAيجب على المؤسسات المعتمدة بنجاح من قبل جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

 والتكيف بانتظام مع المعايير الجديدة والمتطورة.

 ( AZAائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )عملية اعتماد جمعية حد

(، تتطلب المؤسسة رؤية وقيادة غير عادية، وجهود جماعية شاملة لتحقيق التميز في  AZAلتحقيق اعتماد جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

تحت عالمة  جميع مجاالت العمليات واإلدارة. تبدأ عملية االعتماد عندما يدرس أصحاب المصلحة المؤسسيون ويلتزمون بمعايير المستوى الذهبي المتاحة

( االلتزام الكامل بجميع المعايير على أساس يومي. AZAة حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية ) . يتطلب اعتماد جمعي AZA.orgتبويب االعتماد في 

 تشمل المجاالت األساسية للتقييم الذاتي وتقييم األقران ما يلي:

 والرفاهية( )التميز في رعاية الحيوان  والرفاهية  االجتماعية،  والرعاية رعاية الحيوان  •

 رعاية صحة الحيوان( ز في )التمي  الرعاية البيطرية •

 )االبتكار في تعليم العلوم وحماية الحياة البرية(  التعليم والتفسير •

 )تأثير قابل للقياس في العلوم(  حماية الحياة البرية والتقدم العلمي •

 )القيم واألهداف والخطط والنتائج(  الرؤية والرسالة والخطة الرئيسية •

 تمع( )الرقابة واألخالق وقيادة المج  الحوكمة •

 )إدارة األعمال والمساءلة(  المالية •

 فريق احترافي( )تطوير وإدارة  طاقم العمل •

 )جودة وسائل الراحة للزوار وخدمات الجذب(  خدمات الزوار •

 الموظفين واالستعداد(  الحيوان، تدريب  السالمة العامة وسالمة )  السالمة واألمان •

 )جودة البناء، الصيانة، وتصميم جميع المرافق(  المرافق المادية •

 )الدعم الداخلي والشراكات(  منظمات الدعم •

 )تابع الصفحة التالية( 
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طة جمعية حدائق إن الفهم والمشاركة وااللتزام بالنهوض بالمعايير والممارسات والسياسات والفلسفات ذات الصلة في جميع المجاالت التي تم تقييمها بواس 

( من خالل االعتماد يشكل "ممارسات وفلسفات حيوانية حديثة". تحدد أفضل الممارسات والفلسفات المقبولة التميز  AZAالحيوان وحدائق األحياء المائية )

التي لديها حيوانات ليراها  ( عن المؤسسات األخرى AZAفي مهنتنا، وهي ما يميز المؤسسات المعتمدة من جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية ) 

 الضيوف ويقدرونها. تمثل كلمة "ممارسات" ما هو ملموس بينما تشير "فلسفات" إلى منظور شامل.

 )يَْعنِي  معايير أداء( بعناية لتكون AZAنظًرا لالختالفات العديدة بين المؤسسات، تم تصميم غالبية معايير جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية ) 

، حيث يلزم اتخاذ المعايير الهندسية اإلنجاز الذي يعتبر مقبواًل لتحقيق خاصية األداء، واختيار طريقة لتحقيق الهدف(. هذا يختلف عن  مستوى ذلك، تقييم 

معايير األداء   AZA خطوات دقيقة ومحددة بدقة لتحقيق خاصية هندسية، مع اختالف بسيط أو بدون اختالف في الطريقة لتحقيق الهدف. قد تحقق مؤسسات

 المعايير.   جميعتلبية  يجبولكن  بعدة طرق ، 

 المنتج -( AZAاعتماد جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

والتطوعي بالمعايير  ( كمرافق نموذجية من خالل االلتزام القوي AZAيتم تمييز المؤسسات المعتمدة من جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

لمعايير ضمان التميز العالية المشتركة، وتحقيق أهداف قابلة للقياس، والسعي المستمر لتحقيق النتائج التي تفيد الحيوانات والزوار والمجتمعات. تشمل هذه ا

واء وعرض  جميع الحيوانات تحت رعايتها واإلجابة عن في رعاية الحيوان ورعايته، وحماية الحياة البرية، والتعليم، والبحث. تقوم المؤسسات المعتمدة بإي

يتم إيواء  أية استفسارات حولها بطريقة تحترم الحيوان وتوحي بتقدير الحياة البرية والطبيعة، مع إعطاء األولوية لصحة وسالمة الحيوان واإلنسان.

والتغذوية، مع مراعاة اعتبارات الرعاية مدى الحياة. تعتبر رسائل حماية    الحيوانات ورعايتها بطريقة تلبي احتياجاتها االجتماعية والجسدية والسلوكية

 الحياة البرية الهادفة مكونات أساسية للمعارض والتفسير.

 

 ( ما يلي:AZAتشمل الخصائص المميزة لمؤسسة معتمدة من جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

 الحيوان والرفاهية والرفاهية *تركيز استثنائي على رعاية  •

 المرافق والممارسات الحديثة للرعاية البيطرية الشاملة  •

 التقدم العلمي في رعاية الحيوان وحماية الحياة البرية  •

 التركيز والمشاركة لدعم مجموعات الحيوانات المستدامة  •

 عرض الجماليات ودراسات الموائل والتخطيط والتصميم  •

 تكرة وملهمة برامج وخبرات تعليمية مب  •

 التميز في مشاركة الزوار وخدمات الزوار الفعالة  •

 التنمية االقتصادية والشراكات المجتمعية  •

 تطوير الموظفين المحترفين وتدريبهم  •

 االستعداد الشامل للسالمة العامة وسالمة الحيوان  •

 التخطيط السليم لألعمال واإلدارة المالية  •

 وقائمة على المهام  والتخطيط الرئيسي واستراتيجية ديناميكية •

 "رفع المستوى" وتطوير معايير التشغيل بانتظام  •

الحصول  -( التغذية 1( فرضية خمس فرص للنمو. تقترح هذه الَمبادئ أن الحيوانات: )AZAتدعم معايير جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية ) *

تُمنح تجارب معيشية مريحة مع االختيار والتحكم لتعزيز السلوكيات  -( البيئة 2وسلوك التغذية الطبيعية ؛ ) على أنظمة غذائية كاملة تغذويًا تُظهر استجابة 

يتم توفير مساحات جيدة للعيش فيها مع مجموعات اجتماعية  -( السلوك 4التمتع بصحة بدنية جيدة ؛ )  -( الصحة البدنية 3الصحية العقلية والبدنية ؛ )

تطوير مهارات التأقلم الطبيعية وتجنب اإلجهاد المزمن ؛ وعادة ما يتم  -( الرفاهية النفسية  5الطبيعي والمالئم لألنواع والمحفز ؛ و)مناسبة تعزز السلوك 

 اختبار الراحة والفائدة والهدوء.
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( والمرافق ذات الصلة المعتمدة جميع AZA)مالحظة مهمة: يجب أن تتبع جميع المؤسسات المعتمدة من قبل جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية 

( أكثر صرامة من القوانين AZAالقوانين و/ أو اللوائح المحلية والوالئية واالتحادية. قد تكون بعض معايير جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

 (.AZA)معايير( جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )و/ أو اللوائح الحالية. في مثل هذه الحاالت، يجب استيفاء معيار 

 . رفاهية الحيوان ورعايته وإدارته: 1

 االعتبارات العامة: 

الحيوان وحدائق ائق تعد رعاية الحيوانات ورعايتها واإلدارة المستدامة لمجتمعات الحيوانات من بين المهام األكثر أهمية وتعقيًدا التي تقوم بها جمعية حد

 (. يجب أن تسترشد اإلدارة والتنظيم بالمبادئ المهنية الحديثة التي تضع الخطط واإلجراءات لتنفيذ تلك الوظائف. AZAاألحياء المائية )

انوا موظفين أو متطوعين يؤدي توفير رعاية ممتازة للحيوان وتثقيف عام حول الحياة البرية إلى اتصال مباشر وغير مباشر بين الحيوانات والبشر، سواء ك

ة التعليمية أو زوار. فوائد هذا االتصال متعددة الجوانب. وهي تشمل تعظيم الجودة في الرعاية الصحية وإدارة السلوك والصرف الصحي، إلى جانب القيم

االعتبار أيًضا، مثل إصابة الحيوانات   لربط الجمهور الحضري المتزايد بالحيوانات والطبيعة. عند القيام بذلك، هناك مخاطر كبيرة يجب وضعها في

يجي لفوائد ومخاطر والبشر، والضغط النفسي، واحتمال انتقال األمراض المعدية. من المهم لجميع حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية إجراء تقييم استرات

لمزيد   11.4.1نسان والحيوان وأكثرها إنتاجية وأمانًا. )انظر المعيار االتصال بالحيوانات في جميع أنحاء مؤسساتها، وتنفيذ أفضل تفاعالت ممكنة بين اإل 

 من المعلومات.( 

 اعتبارات الرفاهية: 

( على أساس ثالثة مبادئ أساسية:  AZAتعمل حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية المعتمدة من قبل جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

المة، ومشاركة الزوار. التميز في رعاية الحيوان هو األساس األساسي الذي تقوم عليه جميع المعايير والممارسات وتطويرها. يجب رعاية الحيوان، والس

 مقبولة عموًماتقييم وتصحيح جميع المخاوف المعقولة المتعلقة برفاهية الحيوانات أو المجموعات الفردية. يتعين على المؤسسات دمج إرشادات الرعاية ال 

سام هذه الوثيقة إلى  واتباع عملية موثقة لتقييم رفاهية الحيوان والعافية. سيؤدي عدم االمتثال لجميع المعايير القائمة على الرفاهية الموجودة في جميع أق

 (.AZAفقدان اعتماد جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

 تحادية القوانين المحلية والوالئية واإلقليمية واال 1.1

اللوائح المحلية والتابعة للوالية / المقاطعة والفيدرالية ذات الصلة، بما في ذلك تلك الخاصة  يجب أن تمتثل المؤسسة لجميع القوانين و/ أو  . 1.1.1

( أكثر AZAبالحياة البرية. من المفهوم أنه في بعض الحاالت، تكون معايير اعتماد جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

 (.AZAذه الحاالت، يجب استيفاء معيار جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )اللوائح الحالية. في ه و / أو صرامة من القوانين 

 كتيبات رعاية الحيوان  1.2

كما هو متاح، يجب على المؤسسة مراجعة وتوفير الوصول لجميع موظفي رعاية الحيوان مدفوع وغير مدفوع األجر، إلى جميع أدلة  .1.2.1

 تمت الموافقة عليها والتي تنطبق على السالالت في المؤسسة. ( التي ACMs) AZAرعاية الحيوان 

( اإللكتروني على: يجب AZAالمعتمدة متاحة على موقع جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية ) ACMsالتفسير: قائمة 

 على المؤسسات التحقق بانتظام من وجود تحديثات. 

 



 والسياسات ذات الصلة  2023معايير االعتماد لعام      12

 (. ACMsلة رعاية الحيوان ) يجب اتباع اإلرشادات الموضحة في أد .1.2.2

حسب الحاجة، وتصميم برامج رعاية الحيوانات   ACMsالتفسير: يجب على المؤسسات مراجعة اإلرشادات واالقتراحات داخل 

 والبروتوكوالت والمعارض وفقًا لذلك. تنطبق اإلرشادات أيًضا على الحيوانات السفيرة. 

 الوثائق والسياسات  1.3

 كل ( وتحديثها ICP(. يجب إعادة تقييم خطة جمع المعلومات المؤسسية )ICPالمؤسسة خطة جمع المعلومات المؤسسية )يجب أن تتبع  .1.3.1

 خمس سنوات على األقل. 

( هو إجراء تقييم مدروس، وعلى أساس منتظم، لسبب وجود كل  ICPالتفسير: يُعد الغرض من خطة جمع المعلومات المؤسسية )

( بيان لجميع السالالت وعدد من األفراد أو ICPن تتضمن خطة جمع المعلومات المؤسسية )تصنيف في المجموعة. يجب أ

( في االعتبار بعض  ICPيجب أن تأخذ خطة جمع المعلومات المؤسسية ) للمؤسسة. الجماعات في جمع المعلومات ذات الصلة 

التي قد تكون ذات صلة: • اعتبارات الرعاية الخاصة،  المعايير التالية، ولكن ليس بالضرورة كلها، باإلضافة إلى المعايير األخرى

• الوضع في الحياة البرية، • الوضع في حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية، • التوصيات المذكورة في جمعية حدائق الحيوان  

التعاونية، • القدرة على  خطط المجموعات اإلقليمية، • وجود وأولويات برامج اإلدارة ’ TAGs(AZAوحدائق األحياء المائية )

ونفسية واجتماعية ، • إظهار القيمة والمشاركة في العروض التقديمية / البرمجة العامة   جسدية حماية السالالت في بيئة صحية 

عرض المالءمة )قد تشمل االعتبارات المناخية( ، • الحاجة إلى تربية وأبحاث سلوكية   • غير الرسمية أو المنظمة كحيوان سفير ، 

 أخرى ، و • أي قضايا أخرى خاصة برسالة المؤسسة ورؤيتها. 

يجب أن تتبع المؤسسة سياسة مكتوبة حول اإلدارة المسؤولة لمجتمعات الحيوانات والتي تتضمن جميع المتطلبات الواردة في سياسة   .1.3.2

الخاصة بجمعية   RPMالحيوانات ]سياسة  ( حول اإلدارة المسؤولة لمجتمعاتAZAجمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

 من هذه المعايير لمزيد من المعلومات(. 104 - 95([. )انظر الصفحات AZAحدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

التفسير: يجب مراجعة سياسات اقتناء الحيوانات ونقلها والقتل الرحيم وإعادة الحيوانات للحياة البرية )بما في ذلك قروض التربية(  

  و / أو باستمرار إلبقائها مواكبة لجميع القوانين و/ أو اللوائح المعمول بها. يجب أن تتضمن هذه السياسات أيًضا جميع السياسات 

( فيما يتعلق بمزارع الصيد، ومزادات الحيوانات، AZAاعتمدتها جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية ) التي القرارات 

  الحياة البرية ونقلها التي تنطوي على اقتناء  القضايا وغيرها من  ،   TAGs، وSSPsوالبحوث، والحيوانات األليفة، والمشاركة في 

 اة البرية. والقتل الرحيم أو إعادة الحيوانات للحي

أو القتل الرحيم أو إعادة الحيوانات للحياة البرية من وإلى   نقل يجب االحتفاظ بسجالت لجميع المعامالت التي تنطوي على اقتناء أو 

المؤسسة ويجب أن تتضمن شروط المعاملة. عند اتخاذ قرار بنقل حيوان )حيوانات( إلى منشأة غير معتمدة من جمعية حدائق  

  أن ( أن توثق  AZA(، يجب على مؤسسة جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )AZAاألحياء المائية ) الحيوان وحدائق

  لسياسة المؤسسة المستقبلة مستعدة وقادرة على توفير الرعاية والرفاهية المناسبة للحيوان )الحيوانات( وأن النقل يتم في وفقًا 

RPM   الخاصة بجمعية حدائق الحيوان ( وحدائق األحياء المائيةAZA .) 

يجب االحتفاظ بنسخ من جميع التصاريح ذات الصلة وأوراق االستيراد واستمارات اإلقرار والعناوين والمستندات المناسبة  

الخاصة بجمعية حدائق الحيوان وحدائق   RPMاألخرى التي تنشئ مساًرا ورقيًا لالستحواذ القانوني )كما هو مفصل في سياسة 

توفير شرحا  يجب عند عدم وجود مثل هذه المعلومات )صيانة المؤسسة من الحيوانات البرية المصادرة(  ((. AZAاء المائية ) األحي 

 عن هذه الحيوانات.

 السجالت  1.4

ها من  إدارة سجالت حيوانية إلدارة سجالت الحيوانات، والسجالت البيطرية، وغير نظام يجب أن تظهر المؤسسة دليالً على وجود  . 1.4.0

 المعلومات ذات الصلة. 

خاللها إنشاء سجالت الحيوان  من يتم  التي واإلطار التشغيلي  العامة إدارة السجالت حيواني المؤسسة الفلسفة  نظام التفسير: ويشمل 

البيطرية وغيرها من المعلومات ذات الصلة وإدارتها. يجب أن يشمل نطاق إدارة السجالت جميع مراحل دورة حياة  والسجالت 

مبادئ توجيهية لتوثيق المعامالت للحيوانات  الرئيسية المعلومات من وقت اإلنشاء واالستخدام والحفظ والتخلص. وتشمل العناصر  

)دور مثل  السجالت االستيراد / التصدير والتراخيص(، وإجراءات حفظ  )تصاريح مثل نوني أو أجزاء منها، الحكومة / االمتثال القا 

ومراقبة   الدخول ، في الوقت المناسب من السجالت  تدفق البيانات، الذي يلعبه أعضاء هيئة التدريس في إنشاء وإدارة السجالت، 

واالستخدام، وإدارة الطلبات العامة للحصول على  جودة البيانات، والتحقق من الصحة، واالستخراج، والتحليل، والمرجع
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حفظ السجالت، واالحتفاظ بالسجالت، وإدارة المحفوظات لالحتفاظ بالسجالت الحيوية على  ومواصفات أجهزة وبرامج المعلومات(، 

 المدى الطويل. 

من مجموعة   والمزالة علق بالحيوانات المضافة يجب تجميع قائمة جرد للحيوانات مرة واحدة على األقل في السنة وتتضمن بيانات تت . 1.4.1

 الوفاة أو اإلعادة مرة أخرى إلى الحياة البرية.  النقل أو الوالدة أو  عن طريق المؤسسة سواء 

 وإلى المؤسسة. من تملكها المؤسسة وتلك على سبيل اإلعارة  التي يجب أن يتضمن جرد جميع السالالت   . 1.4.2

أرقام تعريف مقابلة. بالنسبة للحيوانات التي يتم العناية بها  يكون لها ات أرقام تعّريف، متى كان ذلك عمليًا، وأن يجب أن يكون لدى الحيوان . 1.4.3

في مستعمرات / مجموعات أو ضمن حيوانات أخرى ال يعتبر التعرف عليها أمًرا سهالً، يجب أن المؤسسة تقدم بيانا يوضح كيف يتم 

 واالحتفاظ بها. السجالت حفظ 

ف السجالت   . 1.4.4 يجب نسخ السجالت الحيوانية والسجالت البيطرية، سواء كانت إلكترونية أو ورقية، وتخزينها في مكان منفصل. تُعرَّ

ات أو أنها بيانات، بغض النظر عن الشكل المادي أو الوسيط، توفر معلومات حول الحيوانات الفردية، أو العين على الحيوانية والبيطرية 

أجزاء منها، أو مجموعات الحيوانات. األنظمة الرقمية هي األفضل. يجب أن تكون هناك خطة استمرارية التأهب للكوارث واألعمال في 

 متطلبات طويلة األجل أو االحتفاظ الدائم. لديها حيوي للحيوان والسجالت البيطرية، وتلك التي  مكان 

لحيوانية والبيطرية من الضياع أو التلف في كارثة. يجب نسخ مجموعة كاملة وحديثة  التفسير: يجب أن تمنع المؤسسة السجالت ا

من هذه السجالت وتخزينها في مواقع منفصلة )على سبيل المثال، ليس في نفس المبنى، إذا تم االحتفاظ بها في الموقع(. يجب 

للتأكد من توفير ظروف تخزين مناسبة وااللتزام  مراعاة المسافة المادية والمخاطر الطبيعية وتقييم بائعي تخزين السجالت

 بالمتطلبات الفيدرالية عند اختيار الموقع المنفصل. 

بالنسبة لألنظمة اإللكترونية، يجب إجراء عمليات النسخ االحتياطي أسبوعيًا على األقل. يجب تقييم سالمة نظام النسخ االحتياطي 

 ت بشكل موثوق من موقع النسخ االحتياطي.بشكل دوري للتأكد من إمكانية استعادة البيانا

يجب أن يكون لدى المؤسسة نسخة من خطة استمرارية عمل بائع البرنامج إذا كانت السجالت الحيوانية والبيطرية مستضافة على  

للسجالت المحفوظة في السحابة، وخطط استمرارية األعمال الداخلية لجميع أنظمة السجالت التي تستضيفها المؤسسة. بالنسبة 

األنظمة الورقية، يجب أن تكون المؤسسة قادرة على إثبات عمليتها الستمرارية األعمال بما في ذلك االزدواجية والتشتت / 

 التخزين عن بعد وإجراءات النسخ االحتياطي / االسترداد.

 ن في حالة وقوع كارثة. السجالت الحيوانية والبيطرية الحيوية هي تلك المطلوبة إلعادة رعاية الحيوا 

األقل من الحيوانات التاريخي للمؤسسة والسجالت البيطرية يجب تخزينها وحمايتها. يجب أن تكون المؤسسة قادرة  على مجموعة واحدة  . 1.4.5

ية أو بحثية أو قانون لها قيمة على إثبات كيف توفر األمن والحماية والوصول طويل األجل للسجالت البيطرية والحيوانية الحيوية التي 

 مرجعية دائمة، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، التصاريح والعناوين ونماذج التصريح والمعلومات األخرى ذات الصلة. 

يجب على المؤسسة وضع جدول زمني لالحتفاظ بالسجالت وسياسة لسجالتها الحيوانية والبيطرية للتأكد من إنشائها وإدارتها وحفظها  .1.4.6

 للسجالت البيطرية.[  2.0.4شكل مناسب أو التخلص منها وفقًا للحد األدنى من القيم القانونية واإلدارية والتاريخية. ]انظر ب

يجب تعيين موظف مدفوع األجر ليكون مسؤوالً عن نظام إدارة سجالت الحيوان في المؤسسة. يجب أن يكون هذا الشخص مسؤوالً عن  .1.4.7

موظفي رعاية الحيوانات المدفوع وغير المدفوع األجر  بجميع لحيوانات الخاصة بالمؤسسة، باإلضافة إلى االحتفاظ إنشاء وإدارة سجالت ا

 ذات الصلة المتعلقة بحيوانات المؤسسة.  واللوائح على علم بالقوانين  

التدريب المناسب إلدارة  يكون الحيوان يجب أن  حفظ السجالت األقل من موظفي مؤسسة المدفوع مسؤولة عن  على يشترط عضو واحد  .1.4.8

 النظام بشكل صحيح.

( ZRA( وبرنامج شهادة تدريب جمعية مسجلي علم الحيوان ) IRKالخاصة بحفظ السجالت المؤسسية ) AZAالتفسير: تعد دورة 

 ب المناسب.أمثلة على الخيارات للحصول على التدري

سجالت بيانات علم الحيوان بالمؤسسة )المسجلين،  البيانات مباشرة في نظام  بتسجيل لجميع الموظفين الذين يقومون  يجب توفير التدريب  . 1.4.9

 والمتخصصين في رعاية الحيوان، واألطباء البيطريين، وما إلى ذلك( لضمان إدخال البيانات بشكل متسق وإدارة البيانات.
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 يجب االحتفاظ بسجالت الحيوانات محدثة. . 1.4.10

التفسير: بالنسبة لمتخصصي رعاية الحيوانات وغيرهم من الموظفين ذوي األجور المدفوعة، يجب تسجيل األحداث الخاصة 

لى  بالحيوانات، ومعلومات تحديد الهوية، وتربية الحيوانات في تقارير أخصائي رعاية الحيوان أو عن طريق الدخول المباشر إ

نظام إدارة سجالت الحيوان في نفس اليوم كلما أمكن ذلك، ولكن في موعد ال يتجاوز اليوم التالي. يجب إدخال بيانات االستحواذ 

والنقل والوفاة وإعادة الحيوانات للحياة البرية مرة أخرى في نظام إدارة سجالت الحيوان في غضون أسبوعين واالحتفاظ بها لمدة 

 ل بعد وفاة الحيوان أو نقله. خمس سنوات على األق 

إدارة سجالت حيواني يوفر تفاصيل كافية لتعزيز التربية، والرفاهية، والتربية، وحماية الحياة البرية  المؤسسة نظام   يكون لدى يجب أن  . 1.4.11

 لدائمة والقابلة لالسترجاع.المعلومات والتحليالت ا خالل قدًما في المعرفة الحرجة ألنواع السالالت من   للمضي والتقدم الصحي الطبي 

نظام إدارة سجالت الحيوان، بما في ذلك أي  ضمن عندما يتم نقل عينة إلى مؤسسة أخرى، يجب نقل جميع البيانات الخاصة بهذا الحيوان  . 1.4.12

 ة ممكنة للحيوان. بيانات تاريخية من المؤسسات السابقة، مع الحيوان للتأكد من أن المؤسسة المستقبلة يمكنها توفير أفضل رعاي

،  Species360على سبيل المثال أنظمة  -المؤسسة الناقلة  من قبل االستخدام  قيد التفسير: نظام إدارة السجالت حيواني هو تطبيق 

Tracks Oerca  تربية والطبية   على الرقمية. وتشمل سجالت رعاية الحيوانات، ولكن ال تقتصر  السجالت وغيرها من نظم حفظ

 والمختبر والرفاهية وثائق للحيوانات المستوردة مثل تصاريح مسح، والتخليص الجمركي، والحياة البرية إزالة كالة، الخ 

ة الرقمية مع نقل السجالت بتنسيق يمكن قراءته  من أجل السهولة والكفاءة والقدرات التحليلية الُمحسَّنة، يُفضل استخدام األنظم

بواسطة الكمبيوتر. إذا لم تستخدم المؤسسة نظاًما رقميًا إلدارة الحيوانات و/ أو تم تخزين سجالت إضافية خارج النظام، فيجب نقل 

 نسخ من جميع السجالت الورقية للحيوان إلى المؤسسة المستقبلة.

 Species360، يجب تقديم جميع البيانات المطلوبة إلدارة هذه البرامج بشكل فعال إلى AZAبواسطة سجل  بالنسبة لألنواع المدارة  . 1.4.13

 . ZIMS for Studbooksالستخدامها في 

 الرفق بالحيوان ورعايته ورفاهيته 1.5

 يجب أن يكون لدى المؤسسة عملية لتقييم رفاهية الحيوان والعافية.  .1.5.0

تفسير: يجب أن تكون هذه العملية استباقية وتفاعلية وشفافة ، وتشمل موظفين أو مستشارين على دراية بتقييم نوعية الحياة للحيوانات 

التي تظهر عليها عالمات الضيق أو التدهور الجسدي أو العقلي. يجب أن تتضمن العملية أيًضا آلية لتحديد وتقييم تأثيرات الرفاهية / 

حداث الحياة الهامة أو التغييرات في بيئة الحيوان على النحو الذي تحدده المؤسسة الفردية. يمكن أن تشمل أمثلة أحداث/ العافية أل

تغيرات الحياة ما يلي: أحداث البناء ، أو األحداث الجوية غير العادية ، أو التطفل على الضوضاء ، أو التغيير في السكن ، أو  

عروضة مع أو في مكان قريب ، أو التغيير في دور الحيوان ضمن المجموعة ، أو المشاركة في  التغييرات في الحيوانات الم

العروض / البرامج غير الرسمية أو المنظمة كحيوان سفير ، إلخ. تشير رفاهية / صحة الحيوان إلى الحاالت الجسدية والعقلية  

سلسلة متصلة من الحالة جيد إلى الحالة سيء باستخدام كل من الجماعية للحيوان على مدار فترة زمنية، ويتم قياسها على أساس 

، وعبر  AZAالمقاييس القائمة على المدخالت والمخرجات. يتوفر مزيد من المعلومات حول إنشاء عملية تقييم الرفق بالحيوان من 

)سيُطلب  center-eresourc-https://www.aza.org/accredعلى  AZAاإلنترنت في مركز موارد االعتماد التابع لـ 

منك تسجيل الدخول باستخدام الفرد الخاص بك اسم مستخدم العضوية وكلمة المرور(.  يتضمن مركز الموارد العديد من الوثائق 

 .WAZAالمفيدة حول تقييمات الرفاهية ، بما في ذلك استراتيجية رعاية الحيوان 

وتقديمها بطريقة تعكس الممارسات والفلسفات الحديثة في علم الحيوان، وتصميم المعارض، وتحقيق  يجب رعاية جميع الحيوانات جيًدا  .1.5.1

 التوازن بين متطلبات رعاية الحيوانات واالعتبارات الجمالية والتعليمية.

 يجب أن يتم إيواء جميع الحيوانات في حاويات آمنة للحيوانات وتفي باحتياجاتها الجسدية والنفسية. .1.5.2

 يجب االحتفاظ بجميع الحيوانات في مجموعات مناسبة تلبي احتياجاتهم االجتماعية والرفاهية.  .1.5.2.1

 يجب إتاحة الفرصة لجميع الحيوانات لالختيار من بين مجموعة متنوعة من الظروف داخل بيئتها. .1.5.2.2

فيجب أن تكون الرسالة التعليمية / الخاصة بالحفاظ على البيئة جزًءا ال  إذا كانت العروض التقديمية للحيوانات جزًءا من برامج المؤسسة ، .1.5.3

 يتجزأ. قد تتضمن الرسائل المحافظة ، ورعاية الحيوان ، ومعلومات التاريخ الطبيعي ، وما إلى ذلك. 

الحية في البرامج وتضمين العناصر  إذا تم استخدام حيوان ممثلة عن السالالت ، فيجب اتباع سياسة مكتوبة بشأن استخدام الحيوانات .1.5.4
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( وتشمل خطة إدارة 90 - 84لتطوير السياسة المؤسسية للحيوانات الممثلة عن السالالت" )انظر الصفحات  AZAالواردة في "توصيات 

أجر و/ أو (. يجب صيانة الحيوانات في برامج التعليم ورعايتها من قبل موظفين مدربين ب11.4.1المخاطر لكل حيوان سفير )انظر 

بدون أجر، ويجب أن تفي ظروف السكن داخل السياج األساسي بالمعايير المطلوبة لبقية الحيوانات في المؤسسة. أثناء وجودهم خارج  

 السياج األساسي، على الرغم من أن الظروف قد تكون مختلفة، يجب ضمان سالمة الحيوانات ورعايتها في جميع األوقات. 

مثابة سفير عندما يفي بالشروط الموضحة في مخطط التدفق "دليل تقييم الوقت الذي يتصرف فيه الحيوان  تفسير: يعتبر الحيوان ب

، تتطلب إدارة AZA( لدى Ambassador Animalsكسفير". كما هو مذكور في سياسة الحيوانات الممثلة عن السالالت )

ظروف السكن الحيوانات الممثلة عن السالالت قد تبدو مختلفة   الحيوانات الممثلة عن السالالت اهتماًما خاًصا. على الرغم من أن

في بعض األحيان عن تلك المقدمة لعرض الحيوانات، يجب أن توفر المؤسسات فرًصا اجتماعية وجسدية وسلوكية وتغذوية مماثلة 

صير األجل للبرامج أو النقل(  للحيوانات الممثلة عن السالالت. يجب أن توفر حاويات الحيازة المنتظمة )ال يشمل ذلك الحجز ق 

ألي نوع من أنواع الحيوانات الممثلة عن السالالت مساحة كافية للراحة والتمرين والمأوى ، وأن يكون لديها ما يكفي من التعقيد  

ك مناسباً  للحيوانات لالنخراط في السلوك المناسب لألنواع. يجب إيواء الحيوانات الممثلة عن السالالت اجتماعياً عندما يكون ذل

ع لألنواع والحيوانات الفردية ، باستثناء الحاالت التي قد ال يكون فيها الحيوان )الحيوانات( قادًرا على االزدهار أو التنافس مع أنوا 

ت معينة )مثل الحيوانات التي يتم تربيتها يدويًا أو بعض حيوانات إعادة التأهيل التي ال يمكن إطالقها( . كما أن تزويد الحيوانا

الممثلة عن السالالت بالخيارات وفرصة لالختيار والتحكم في بيئتهم )على سبيل المثال ، ما إذا كانوا يريدون المشاركة في برنامج  

في أي يوم معين ، وتوفير خيارات ألنشطة اإلثراء( ودمج قيود الوقت )بما في ذلك تناوب الحيوانات والراحة الفترات( ، حيثما 

بًا ، ضروريًا لضمان الرعاية واإلدارة الفعالة. قد توفر األنشطة المرتبطة بالبرامج بعًضا من هذه االحتياجات ومتى كان ذلك مناس

من وقت آلخر ، ولكن ال ينبغي أن تكون بدالً من اإلثراء والتعقيد السكني في حاوياتها األولية. يجب أن تكون رسالة التعليم 

 ال يتجزأ من جميع البرامج.وحماية الحياة البرية والرعاية جزًءا 

بالنسبة للحيوانات المستخدمة في البرامج خارج الموقع ولألغراض التعليمية، يجب أن يكون لدى المؤسسة بروتوكوالت مكتوبة مناسبة  .1.5.5

 لحماية بقية الحيوانات في المؤسسة من التعرض للعوامل المعدية.

جب أن تتضمن البروتوكوالت المكتوبة المطلوبة أعاله وتنفيذها تقييم المخاطر  التفسير: لحماية صحة الحيوانات في المؤسسة، ي

 البيطرية والموافقة البيطرية.

 إلدارة ورعاية األفيال. AZAيجب أن تتبع المؤسسات التي تضم األفيال في مجموعتها معايير  .1.5.6

 لرعاية ورعاية الحيتان. AZAيجب على المؤسسات التي تضم الحيتان في مجموعتها اتباع معايير  .1.5.6.1

 يجب حماية الحيوانات أو توفير مأوى لها من الطقس أو الظروف األخرى المعروف بوضوح أنها ضارة بصحتهم أو رفاهيتهم.  .1.5.7

بشكل كاٍف للبقاء بصحة جيدة ودعم رفاهيتهم. على سبيل المثال ، يجب التفسير: يجب تزويد الحيوانات ببيئة يمكنهم فيها التأقلم 

حماية الحيوانات من الضوضاء أو االهتزازات الزائدة. يجب تزويد الحيوانات التي ال تتعرض عادة للطقس البارد في موائلها 

التي تعيش بشكل طبيعي في المناخات  الطبيعية بحاويات ساخنة. وبالمثل، يجب توفير الحماية من الحرارة الزائدة للحيوانات

الباردة. يجب أيًضا مراعاة الحماية من االفتراس بواسطة الحيوانات البرية أو الوحشية باإلضافة إلى العوامل األخرى غير البيئية.  

س الزائدة يجب توفير الحماية للحيوانات المشاركة في العروض التقديمية أو البرامج خارج غالفها األساسي من أشعة الشم 

 والحرارة والبرودة وهطول األمطار أثناء البرامج والنقل من البرامج وإليها. 

يجب على المؤسسة تطوير وتنفيذ عملية واضحة وشفافة لتحديد والتواصل ومعالجة مخاوف رعاية الحيوان من الموظفين الذين يتقاضون  .1.5.8

 لمناسب، ودون عقاب.رواتب أو غير مدفوعي األجر داخل المؤسسة في الوقت ا

التفسير: يجب تحديد لجنة أو عملية أخرى وإبالغها لجميع الموظفين الذين يتقاضون رواتب أو بدون أجر لمعالجة أي مخاوف 

تتعلق برفاهية الحيوان داخل المؤسسة. تهدف هذه اللجنة أو العملية إلى استكمال التسلسل القيادي العادي للتأكد من أن أي نزاعات 

ليس لها تأثير ال داعي له على العملية أو نتائجها، أو إذا كان المشتكي يعتقد أن مخاوف الرفاهية لم يتم التعامل معها  شخصية

 بشكل كاٍف من خالل القنوات العادية.

 يجب أن تتضمن اللجنة أو العملية العناصر التالية:

 التواصل الواضح للعملية للموظفين بأجر وبدون أجر.  •

 جميع الموظفين بأجر وبدون أجر. قبل إلى اللجنة أو العملية من  سهولة الوصول •
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وتنفيذ أي تغييرات  المالحظات المقدمة أن يقوم الموظفين الذين يتقاضون رواتب ولديهم الخبرة والصالحية الالزمة بتقييم  •

 ضرورية. 

الحيوان يمكن الحصول على   رعاية   ردود الفعل في الوقت المناسب للشخص مقدم المالحظة. أمثلة على العمليات المؤسسية •

center-resource-https://www.aza.org/accred  باستخدام اسم مستخدم العضوية   الدخول )سيطلب منك تسجيل

 الخاصة بك وكلمة المرور(. 

ي يجب أن يكون لدى المؤسسة برنامج منتظم لمراقبة جودة المياه لألسماك والثدييات البحرية والحيوانات المائية األخرى ، باإلضافة إلى أ  .1.5.9

تفاظ بسجل مكتوب لتوثيق نتائج جودة المياه على  معروضات أخرى تحتوي على ميزات مائية مهمة تستخدمها الحيوانات. يجب االح 

 المدى الطويل واإلضافات الكيميائية. 

التفسير: ستوفر مراقبة معايير جودة المياه المحددة تأكيًدا للتشغيل الصحيح للترشيح وتطهير إمدادات المياه المتاحة للحيوانات.  

برامج صحة الحيوان الموضوعة للحيوانات المائية. يجب أيًضا مراقبة معايير  باإلضافة إلى ذلك، فإن المياه عالية الجودة تعزز 

 جودة المياه المناسبة للحيوانات المائية أثناء المشاركة في البرامج. 

ة أو الترتيبات يجب تقديم العروض أو البرامج أو العروض التقديمية للحيوانات الحية المؤقتة والموسمية والمتنقلة )بغض النظر عن الملكي .1.5.10

التعاقدية( والحفاظ عليها في نفس مستوى الرعاية مثل الحيوانات المقيمة الدائمة للمؤسسة، مع إيالء اهتمام أساسي العتبارات رعاية  

 الحيوان، سواء في الموقع أو في الموقع حيث يتم إيواء الحيوانات بشكل دائم.

إلثبات أن المورد المتعاقد لديه الخبرة والموارد والتسهيالت الالزمة لتلبية  تفسير: يجب على المؤسسات إجراء العناية الواجبة 

االحتياجات الجسدية والنفسية والسلوكية واالجتماعية للحيوانات. يجب مراقبة الموردين المتعاقد معهم بشكل دوري للتأكد من  

 الحفاظ على الرعاية المناسبة للحيوانات.

ات بطريقة آمنة ومخططة ومنسقة بشكل جيد، وتقلل من المخاطر التي يتعرض لها الحيوان )الحيوانات(  يجب أن يتم نقل الحيوان 1.5.11

 والموظفون وعامة الناس. يجب االلتزام بجميع القوانين و/ أو اللوائح المعمول بها.

وخطًطا لمجموعة متنوعة من حاالت التفسير: يتطلب التخطيط والتنسيق لنقل الحيوانات اتصاالً جيًدا بين جميع األطراف المعنية، 

الطوارئ التي قد تنشأ، وتنفيذ عملية النقل في الوقت المناسب. يتطلب النقل اآلمن للحيوانات استخدام وسائل نقل ومعدات مناسبة  

/ الماء،  تعمل بشكل جيد. يجب أن توفر المعدات االحتواء الكافي، ودعم الحياة، والراحة، والتحكم في درجة الحرارة، والغذاء

وسالمة الحيوان )الحيوانات(. يتطلب النقل اآلمن أيًضا تعيين عدد كاٍف من الموظفين المدربين تدريبًا مناسبًا )من قبل المؤسسة أو  

المقاول( المجهزين والمستعدين للتعامل مع حاالت الطوارئ و/ أو الطوارئ التي قد تحدث أثناء النقل. يجب أال يتعرض الحيوان 

 نات( أو األشخاص في أي وقت لمخاطر أو مخاطر ال داعي لها. )الحيوا

يجب تدريب الموظفين الذين يتقاضون رواتب و/ أو بدون أجر والمكلفين بالتعامل مع الحيوانات أثناء العروض التوضيحية أو البرامج  .1.5.12

. يجب تقييم تعامل الموظفين مع الحيوانات أثناء نقل  التعليمية وفقًا لبروتوكوالت التعامل مع الحيوانات المكتوبة الخاصة بالمؤسسة 

 الحيوانات والبرامج بانتظام لضمان استمرار االلتزام ببروتوكوالت المؤسسة. يجب أن يتم مثل هذا التدريب قبل حدوث المناولة. 

حيوانات( من قبل موظفين مدربين بأجر و / أو عند التشغيل ، يجب اإلشراف على مناطق االتصال بالحيوانات )المالعبة والتغذية ولمس ال .1.5.13

بدون أجر. يجب أن تتمتع حيوانات منطقة االتصال بإمكانية الوصول إلى مناطق الراحة أو الهروب حيث يمكنهم تجنب االتصال  

 بالضيوف ، إذا اختاروا ذلك. 

ة، فيجب توفير طيف األشعة فوق البنفسجية المناسب لألنواع  إذا تم إيواء الحيوانات على المدى الطويل أو بشكل دائم في مرافق داخلي .1.5.14

 سابقًا[ 10.3.1)بناًء على المعرفة المتاحة حتى اآلن( في هذا السياج. ]

تفسير: تُظهر الدراسات العلمية المنشورة أن الحيوانات الموجودة في الداخل دون االتصال المباشر بأشعة الشمس، بما في ذلك 

ألسماك والبرمائيات والزواحف والطيور والثدييات، تستفيد من الوصول إلى أطوال موجات فوق بنفسجية بعض الالفقاريات وا

محددة للغاية من الضوء لتعزيز التمثيل الغذائي للمعادن والفيتامينات والتكاثر والسلوكيات الطبيعية والصحية وصحة المناعة.  

لرعاية الحيوان   AZAعة الدراسات العلمية المنشورة وكتيبات يجب على موظفي رعاية الحيوان ومصممي المعارض مراج 

عند تحديد احتياجات جودة الضوء للحيوانات الموجودة  AZAبانتظام باإلضافة إلى التشاور مع المجموعات االستشارية العلمية 

فوق البنفسجية في بعض األحيان ؛ ومع  في الداخل. قد تتلقى الحيوانات التي تسافر خارج حاوياتها األولية ضوًءا كافيًا من األشعة 

 ذلك ، ال ينبغي اعتبار هذا بدالً من دورة ضوء األشعة فوق البنفسجية العادية. 

يجب حماية جميع الحيوانات التي تعرض وتحتجز تدفقات الهواء والماء إلى الداخل والخارج بشكل آمن لمنع إصابة الحيوانات أو   .1.5.15

https://www.aza.org/accred-resource-center


 17والسياسات ذات الصلة      2023معايير االعتماد لعام 

 خروجها.

كون من المحتمل أن يتسبب ضوء الشمس أو مصادر اإلضاءة األخرى في ارتفاع درجة حرارة الحيوانات أو إزعاجها )بما في عندما ي .1.5.16

قبل أو أثناء أو بعد البرامج والعروض التقديمية( ، يجب توفير الظل الكافي )باإلضافة إلى هياكل   Ambassador Animalsذلك 

 10.3.4وسيلة اصطناعية للسماح لجميع الحيوانات بحماية نفسها من أشعة الشمس المباشرة. ] المأوى المناسبة( بواسطة الطبيعة أو

 سابقًا[

 اإلثراء والتدريب على تربية الماشية  1.6

 يجب أن تتبع المؤسسة برنامج إثراء مكتوب رسمي يعزز الفرص السلوكية المناسبة لألنواع.  .1.6.1

تفسير: يجب أن يعتمد برنامج اإلثراء على المعلومات الحالية في علم األحياء، ويجب أن يتضمن العناصر التالية: تحديد األهداف، 

(، والتقييم، وإعادة التقييم. يجب أن ينطبق  1.6.3وعملية التخطيط والموافقة، والتنفيذ، والتوثيق / حفظ السجالت )انظر المعيار 

ًضا على الحيوانات في الحجر الصحي، حسب االقتضاء واإلمكان. في بعض الحاالت، قد توفر ميزات وتعقيد برنامج اإلثراء أي

المعرض اإلثراء الكافي. قد يتم إثراء الحيوانات الممثلة عن السالالت و التي تمت إزالتها من العلبة األولية للبرامج أو العروض 

يجب تقييم المشاركة في البرمجة لتحديد ما إذا كان الحيوان يظهر فائدة تخصيب. عالوة التقديمية من خالل هذا النشاط ؛ ومع ذلك ، 

على ذلك ، ينبغي اعتبار المشاركة في البرامج المكملة لبرنامج اإلثراء العادي وليس الشكل الوحيد لإلثراء. يتوفر مزيد من  

  center-resource-https://www.aza.org/accred، وعبر اإلنترنت على  AZAالمعلومات حول إنشاء برنامج اإلثراء من  

 الدخول باستخدام اسم مستخدم العضوية الخاص بك وكلمة المرور(.  )سيُطلب منك تسجيل 

ة لإلشراف على برنامج اإلثراء وتنفيذه وتقييمه  يجب أن يكون لدى المؤسسة موظف )موظفين( مدفوع األجر محدد أو لجنة مخصص .1.6.2

 والتنسيق بين اإلدارات لجهود اإلثراء.

 يجب توثيق أنشطة اإلثراء وتقييمها، ويجب إجراء تحسينات على البرنامج بناًء على النتائج، إذا كان ذلك مناسبًا. يجب أن تبقى السجالت .1.6.3

 محدثة.

برنامًجا رسميًا مكتوبًا لتدريب الحيوانات يسهل عمليات التربية والعلوم واإلجراءات البيطرية ويعزز الصحة  يجب أن تتبع المؤسسة  .1.6.4

 العامة ورفاهية الحيوانات.

التفسير: يجب أن يعتمد برنامج تدريب الحيوانات على أفضل ممارسات تدريب الحيوانات الحالية في مجال علم الحيوان ويجب أن  

لتالية: • تحديد األهداف )ما هي السلوكيات التي سيتم تدريبها، وما السالالت / األفراد ذوي األولوية(، • يتضمن العناصر ا 

 التخطيط )عملية التطوير و اعتماد خطط التدريب( و • التوثيق )سجل النجاح(.

 جامعي المعلومات التجاريين  1.7

 البرية أن تبذل جهًدا حسن النية لتحديد أن إجراءات التجميع تتم بطريقة مستدامة. يجب على المؤسسات التي تكتسب الحيوانات المائية من .1.7.1

يجب أن تحدد المؤسسات التي تتعامل مع جامعي المعلومات التجاريين أنه يُسمح لهواة الجمع بشكل صحيح بإجراء مجموعات قانونية من  .1.7.2

 الحيوانات )بما في ذلك الحيوانات المائية( من البرية. 

التفسير: يجب أن تكون المؤسسة استباقية في ضمان السماح ألي جامعين تجاريين مستخدمين بشكل صحيح بإجراء مجموعات 

 قانونية من الحيوانات من البرية. 

 . المشاركة / الدعم 1.8

يتعلق بالحيوان ضمن مجموعتها. قد تشير المؤسسة إلى المستوى الذي ترغب في   SSPيجب أن تشارك المؤسسة في كل برنامج  .1.8.1

 سابقًاSSP [3.3.1  .]المشاركة فيه في كل 

للحيوانات، وأن تتعاون في توفير المعلومات المطلوبة فيما يتعلق بحيواناتها  AZAيجب على المؤسسة أن تدعم وتشارك بنشاط في برامج  .1.8.2

، ومتابعة SAFE، وبرامج SSP، ومنسقو وكراسي Studbook Keepers، بما في ذلك AZAلقادة برنامج في الوقت المناسب  

 سابقًا[. 3.3.2التوصيات المتفق عليها )على سبيل المثال، خطط التربية والنقل؛ عمليات االستحواذ والنقل واالنتقال وما إلى ذلك( ]

 

https://www.aza.org/accred-resource-center
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 رعاية بيطري   -طبيب بيطري 

 الرفاهية:   اعتبارات 

صحة جميع الحيوانات التي تحت رعايتها. باإلضافة إلى األساس   AZAيجب أن تضمن حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية المعتمدة من قبل 

ديثة. يجب  القوي لموظفي رعاية الحيوانات المحترفين، يلزم االستعانة بطاقم بيطري وبيطري مؤهل تأهيال عاليا، والوصول إلى المرافق البيطرية الح 

أولوية باستخدام خبرة وموارد الفريق البيطري وكما هو متاح أيًضا من خالل  ك وتصحيحها تقييم جميع المخاوف المتعلقة بصحة الحيوانات ومعالجتها 

AZA  وAAZV . 

 برنامج الرعاية البيطرية  2.0

 المبادئ التوجيهية لحديقة الحيوانات وحدائق األحياء المائية برامج للطب البيطري والمستشفيات البيطرية،يجب أن المؤسسة تعتمد  .2.0.1

(. يتوفر أحدث إصدار من كتيب البرامج AAZVالجمعية األمريكية لحديقة حيوان األطباء البيطريين ) تدعمها والسياسات الموضوعة أو 

، تحت عنوان "المنشورات"، على AAZVالطبية والمستشفيات على موقع 

https://cdn.ymaws.com/www.aazv.org/resource/resmgr/files/aazvveterinaryguidelines2016.pdf  ، 

 .AZAاالتصال بموظفي  عن طريق  PDFويمكن أيًضا الحصول عليها بتنسيق 

 سابقًا[ 2.4.1األمراض. ]يجب أن يركز برنامج الرعاية البيطرية على الوقاية من  .2.0.2

التفسير: يجب أن تكون برامج الطب الوقائي )التطعيمات، اختبار السل، فحوصات الطفيليات، إلخ( سارية لجميع حيوانات  

 المؤسسة ويجب أن تكون تحت إشراف طبيب بيطري مؤهل.

ل دوري في الحيوانات البرية أو غيرها من الحيوانات يجب أن تكون المؤسسات على دراية وأن تكون على استعداد لتفشي األمراض بشك .2.0.3

 األليفة أو الغريبة التي قد تؤثر على حيوانات المؤسسة )مثل إنفلونزا الطيور وفيروس التهاب الدماغ الشرقي للخيل، وما إلى ذلك(. يجب

 ة في هذه المواقف. وضع الخطط التي تحدد الخطوط العريضة للخطوات التي يجب اتخاذها لحماية حيوانات المؤسس 

 لسجالت الحيوانات.[ 1.4.7يجب االحتفاظ بسجالت طبية كاملة لجميع الحيوانات في المجموعة التي تلقت العناية البيطرية. ]انظر  .2.0.4

 . طاقم العمل:2.1

ة الحيوانات المقيمة هناك، يجب أن ينصح طبيب بيطري بدوام كامل. في الحاالت التي ال يكون فيها هذا ضروريًا بسبب عدد و / أو طبيع .2.1.1

يكون طبيب بيطري / طبيب بيطري بدوام جزئي بموجب عقد مكتوب إلجراء فحوصات مرتين شهريًا على األقل للحيوانات والرد في 

 أقرب وقت ممكن ألي حاالت طوارئ.

لمؤسسات معينة )على سبيل المثال،   التفسير: بسبب حجمها أو طبيعتها، يمكن إجراء استثناءات لمتطلبات الفحص مرتين شهريًا

 الحشرات فقط، وما إلى ذلك(. 

 24حتى يتم التعامل مع مؤشرات المرض أو اإلصابة أو اإلجهاد على الفور، يجب أن تكون التغطية البيطرية متاحة للحيوانات على مدار  .2.1.2

 أيام في األسبوع. 7ساعة في اليوم، 

 . األدوية 2.2

إلجراءات الرسمية المكتوبة متاحة لموظفي رعاية الحيوانات المدفوع األجر وغير المدفوع األجر الستخدام عقاقير  يجب أن تكون ا .2.2.1

 الحيوانات لألغراض البيطرية، ويجب توفير األمان المناسب لألدوية. 

التفسير: يجب أن تشمل هذه اإلجراءات على األقل ما يلي: األشخاص المرخص لهم بإدارة عقاقير الحيوانات، والمواقف التي سيتم 

استخدامها فيها، وموقع عقاقير الحيوانات واألشخاص الذين يمكنهم الوصول إليها، وإجراءات الطوارئ في حالة التعرض  

القديمة على هذا النحو وتخزينها بشكل منفصل عن جميع األدوية األخرى. يجب تخزين  العرضي لإلنسان. يجب تمييز األدوية

جميع المواد الخاضعة للرقابة في حاوية مغلقة بإحكام ذات بنية كبيرة مناسبة ألنواع األدوية الموجودة في المخزون ، مع إيالء 

و   Thiafentanilالموقع ، يجب تخزين األدوية مثل اهتمام خاص لجميع أدوية الجدول الثاني. إذا تم االحتفاظ بها في 

Carfentinil  وEtorphine hydrochloride (M99)  و Diprenorphine (M50-50)   في خزانة آمنة أو فوالذية

https://cdn.ymaws.com/www.aazv.org/resource/resmgr/files/aazvveterinaryguidelines2016.pdf
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ة ( المدرجة في قائمة الخزن ULبتصميم مكافئ لحاوية أمان من الدرجة الخامسة للحكومة األمريكية. ]مالحظة:  مختبرات التأمين )

(. يجب أن يكون للخزانة اآلمنة أو المصنوعة من  R- 1مع قفل المجموعة  TL 45أو  TL  30أو  UL-TL 15المقاومة للسطو )

ساعة ضد التالعب   10دقائق ضد الدخول القسري،   20دقيقة ضد الدخول السري،  30الصلب المواصفات التالية أو ما يعادلها: 

 عاعية[.ساعة ضد التقنيات اإلش 20باألقفال، و 

ام  يجب أن يتوافق استخدام العقاقير في حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية مع قانون توضيح استخدام األدوية الحيوانية الفيدرالية لع .2.2.2

1994 (AMDUCAواللوائح ذات الصلة، باإلضافة إلى جميع القوانين و / أو اللوائح الفيدرالية والوالئية والمحلية المعمول )  .بها 

لألطباء البيطريين في حدائق الحيوان / حدائق األحياء المائية  خيارات وصف وصرف مهمة لصحة   AMDUCAالتفسير: توفر 

ورفاهية الحيوانات التي تحت رعايتهم ؛ مورد مهم للغاية نظًرا لنقص األدوية المصنفة لالستخدام في حيوانات حديقة الحيوان / 

ن العثور على معلومات إضافية تتعلق بمتطلبات استخدام األدوية ذات التسمية اإلضافية على:  حدائق األحياء المائية. يمك 

https://www.avma.org/KB/Resources/Reference/ Pages / AMDUCA.aspx 

 ( للدواء قابل للتطبيق: FDAألغراض هذا المعيار، فإن تعريف إدارة الغذاء والدواء )

 في دستور األدوية أو كتيب الوصفات الرسمي.  بها مادة معترف  •

 الوقاية من المرض.  أو التشخيص أو العالج أو التخفيف أو العالج  مادة مخصصة لالستخدام في •

 الجسم. مادة )بخالف الطعام( تهدف إلى التأثير على بنية أو وظيفة  •

 مكون أو جزء أو ملحق لجهاز.  أو مادة مخصصة لالستخدام كأحد مكونات الدواء وليس كأداة  •

بشكل عام من خالل نفس القوانين واللوائح، ولكن توجد   تغطيتها يتم تضمين المنتجات البيولوجية في هذا التعريف ويتم  •

 )العملية الكيميائية مقابل العملية البيولوجية.(  بعمليات التصنيع الخاصة بهم اختالفات فيما يتعلق 

 األدوات  2.3

 جيدة وأن تكون متاحة لألفراد المدربين المعتمدين في جميع األوقات. يجب أن تكون معدات االلتقاط في حالة  .2.3.1

 يجب أن يكون لدى مرافق المؤسسة معدات تصوير إشعاعي أو لديها إمكانية الوصول إلى خدمات التصوير الشعاعي. .2.3.2

 ال، الحشرات فقط، إلخ(.التفسير: بسبب حجمها و / أو طبيعتها، يمكن إجراء استثناءات لبعض المؤسسات )على سبيل المث 

 الطب الوقائي 2.4

 [ .2.0.2]انظر  .2.4.1

يجب تدريب طاقم رعاية الحيوانات المدفوع األجر وغير المدفوع على تقييم الرفاهية والتعرف على السلوك غير الطبيعي والعالمات   .2.4.2

معرفة بالنظم الغذائية وتربية الحيوانات )بما في ذلك عناصر واستراتيجيات اإلثراء( وإجراءات التقييد  يكون لديهم السريرية للمرض وأن 

يجب أال يقوم موظفو رعاية الحيوانات )بأجر وغير مدفوع األجر( بتشخيص األمراض أو  ومع ذلك ، المطلوبة للحيوانات التي ترعاهم. 

 وصف العالج.

 التشريح  2.5

الطلبات  وتلبية الحيوانات المتوفاة لتحديد سبب الوفاة لتتبع اتجاهات المراضة والوفيات لتعزيز برنامج الرعاية البيطرية  يجب تشريح .2.5.1

 .SSPالمتعلقة بـ 

علم األمراض الكامنة التي قد تكون ذات صلة بالحالة التغذوية،   وكذلك معلومات عن سبب الوفاة،  Necropsiesالتفسير: توفر 

بيانات التشريح على أساس منتظم لتحديد أي آثار صحية جماعية أو   يجب مراجعة  الوقائي. خرى للتربية، أو الطب والجوانب األ

للموظفين المدربين تحت إشراف طبيب بيطري إجراء التشريح. جميع الحيوانات  يجوز تغييرات ضرورية في إدارة الحيوان. 

أمراض األنسجة تحت سلطة تقديرية   من التشريح اإلجمالي بدعم  من قبل ييمها أخذ العينات من فيات الكتلة( يجب تق )أو المتوفاة 

 .SSPالبيطري. يجب اتباع بروتوكوالت التشريح 

في حين يجب بذل جهد حسن النية إلجراء تشريح إجمالي لجميع الحيوانات المتوفاة )أو أخذ عينات مناسبة من النفوق الجماعي(،  

المتقدم لألسماك أو الالفقاريات، حيث ال يكون فحص ما بعد الذبح ممكنًا وال عملي. يجب توفير  إال أن هناك حاالت، مثل التحلل

https://www.avma.org/KB/Resources/Reference/Pages/AMDUCA.aspx
https://www.avma.org/KB/Resources/Reference/Pages/AMDUCA.aspx
https://www.avma.org/KB/Resources/Reference/Pages/AMDUCA.aspx
https://www.avma.org/KB/Resources/Reference/Pages/AMDUCA.aspx
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الموارد، سواء الداخلية أو الخارجية لفحوصات التشريح المرضي وغيرها من االختبارات التشخيصية المساعدة، واستخدامها وفقًا 

 لتقدير الطبيب البيطري. 

 ساحة مخصصة ألداء التشريح.يجب أن يكون للمؤسسة م .2.5.2

التفسير: لتقليل انتقال العدوى المحتملة، يجب إجراء التشريح في غرفة مخصصة. يجب تقييم بدائل غرفة التشريح )مثل منضدة  

المختبر، أو العربة، أو خزانة السالمة البيولوجية، أو المنطقة الخارجية( من حيث المخاطر الصحية التي تتعرض لها الحيوانات  

 األخرى، والموظفين، والزوار. 

 يجب حفظ الجثث في منطقة تخزين مخصصة قبل وبعد التشريح. يجب التخلص من البقايا وفقًا للقوانين المحلية / الفيدرالية. .2.5.3

 . التغذية 2.6

 المعمول بها.يجب أن يتوافق تحضير الطعام الحيواني وتخزينه مع جميع القوانين و / أو اللوائح  .2.6.1

يجب على المؤسسة اتباع برنامج تغذية مكتوب يلبي االحتياجات السلوكية والغذائية لجميع السالالت واألفراد والمستعمرات / المجموعات  .2.6.2

 حيوان. في المؤسسة. يجب أن تكون النظم الغذائية الحيوانية ذات نوعية وكمية مناسبة لالحتياجات الغذائية والنفسية لكل 

 المناسبة، و  SAGsأو  AZA TAGsالتفسير: يجب تطوير برامج التغذية باستخدام توصيات مجموعات 

 AZA Nutrition Advisory Group -ons/feedinginstituti-aza-http://nagonline.net/guidelines

/guidelines  يجب أن تتضمن معايير صياغة النظام الغذائي التاريخ الفردي والتاريخ الطبيعي لكل حيوان، وبيئة التغذية .

واالحتياجات السلوكية. بالنسبة للمؤسسات الموجودة في الواليات المتحدة، يجب معالجة اللحوم المعالجة في الموقع وفقًا لجميع 

زراعة األمريكية )أو الفيدرالية(. بالنسبة للمؤسسات الموجودة خارج الواليات المتحدة، يجب اتباع عملية تساوي معايير وزارة ال 

 أو تتجاوز معايير وزارة الزراعة األمريكية. 

للسالمة  ومراجعتها نود يجب تحديد الب لها، النباتات كجزء من نظام غذائي أو المواد اإلثرائية للحيوانات  تصفح إذا االستخدامات مؤسسة  .2.6.3

 قبل استخدامها.

التفسير: كحد أدنى، يجب أن يحدد البرنامج النباتات التي يمكن إطعامها بشكل آمن والسالالت وأي أجزاء من النبات آمنة، وما إذا  

 كانت النباتات المصفوفة قد عولجت بأي مواد كيميائية أو إذا كانت قريبة من أي مصادر تلوث.

يجب على المؤسسة تعيين موظف واحد مؤهل على األقل مدفوع األجر أو غير مدفوع األجر لإلشراف على مواد التصفح المناسبة   .2.6.3.1

 للحيوانات )بما في ذلك الحيوانات المائية(. 

لك الحيوانات المائية( التي تتعرض يجب أن يتعامل برنامج رعاية الحيوان في المؤسسة مع المخاطر المحتملة للحيوانات )بما في ذ .2.6.3.2

 للنباتات السامة التي تنمو في مساحة العرض الخاصة بها أو بالقرب منها. يجب فحص المعارض بانتظام خالل موسم النمو.

ات )بما في إذا لم تكن في مباٍن منفصلة، فيجب فصل مناطق تحضير طعام الحيوانات فعليًا عن الوظائف األخرى مثل مستشفى الحيوان .2.6.4

ذلك عالج الحيوانات، والعزل، واالحتفاظ، وتخزين الحيوانات المتوفاة( وصاالت ومكاتب الموظفين. يجب عدم تخزين األطعمة الحيوانية 

في نفس منطقة تخزين األدوية الحيوانية. يجب عدم تخزين أغذية الحيوانات واألغذية البشرية في نفس المكان )الثالجات والمجمدات وما 

 إلى ذلك(. 

 . الحجر الصحي 2.7

يجب أن يكون لدى المؤسسة مرافق أو إجراءات للحجر الصحي للحيوانات الوافدة حديثًا ومنشآت عزل أو إجراءات لعالج الحيوانات  .2.7.1

 المريضة / المصابة.

بأجر وبدون أجر الذين يعملون مع الحيوانات يجب أن تكون اإلجراءات الرسمية المكتوبة للحجر الصحي متاحة ومألوفة لجميع الموظفين  .2.7.2

 المعزولة. 

اإلرشادات الخاصة بالبرامج  يجب أن تكون مناطق الحجر الصحي والمستشفيات والعزل متوافقة مع المعايير / اإلرشادات الواردة في  .2.7.3

طورتها الجمعية األمريكية ألطباء حدائق الحيوان  ي الت  الطبية البيطرية في حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية والمستشفيات البيطرية

http://nagonline.net/guidelines-aza-institutions/feeding-guidelines/
http://nagonline.net/guidelines-aza-institutions/feeding-guidelines/
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(، والتي يمكن الحصول عليها  AAZVالبيطريين )

 www.aazv.org/resource/resmgr/files/aazvveterinaryguideline2016.pdfمن:

 مكافحة اآلفات 2.8

لموظفين بأجر وبدون أجر والجمهور والحياة البرية للتهديد يجب أن تدار برامج إدارة مكافحة اآلفات بطريقة ال تتعرض فيها الحيوانات وا .2.8.1

 من اآلفات أو التلوث من اآلفات أو طرق المكافحة المستخدمة.

 السياسة العامة والممارسة  2.9

الحالية للقتل الرحيم للحيوانات )ابحث في  AVMAيجب أن تتبع المؤسسة سياسة القتل الرحيم المكتوبة التي تلتزم بإرشادات  .2.9.1

AVMA.org أو إرشادات ،)AAZV  ابحث في( للقتل الرحيم للحيوانات غير المنزليةAAZV.org  .) 

( بشأن اإلدارة الرشيدة لمجتمعات الحيوانات: االستحواذ  AZAالتفسير: سياسة جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

لرحيم وإعادة التقديم من قبل حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية يشير إلى سياسة القتل الرحيم المؤسسية. يجب والنقل والقتل ا 

تصميم هذه السياسة وفقًا الحتياجات المؤسسة، مع تحديد اإلجراءات والمسؤوليات المناسبة لجميع األصناف ضمن مجموعة  

يوانات المدفوعين وغير المدفوعين على دراية بهذه السياسة، ويجب على المؤسسة. يجب أن يكون جميع موظفي رعاية الح 

 المؤسسة تقديم المشورة وإشراك مقدمي الرعاية ذوي الصلة في القرار. 

 

 حماية الحياة البرية 

 االعتبارات العامة: 

. وتشمل هذه المساهمة  AZAتعد مبادرات حماية الحياة البرية المؤثرة والمستدامة من أولويات حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية المعتمدة من قبل 

( خارج AZAوحدائق األحياء المائية )وتعزيز بقاء السالالت على المدى الطويل في النظم البيئية الطبيعية، والدعم الكامل لبرامج جمعية حدائق الحيوان 

يجب أن تلهم الممارسات الخضراء، والتعليم، ودراسات حماية    (.SAFE( وإنقاذ الحيوانات من االنقراض ) SSPsالموقع مثل خطط بقاء السالالت )

رية على النظام اإليكولوجي وإدارة الموارد الطبيعية، الحياة البرية، والدعوة، وبرامج المشاركة التي تؤكد على دور المؤسسة والمجتمع في حماية الحياة الب 

 للخطر. إجراءات حماية الحياة البرية بنتائج قابلة للقياس في كل من المؤسسة وفي المجتمع / المجتمع ككل للتعامل معها أسباب تعريض السالالت 

 اعتبارات الرفاهية: 

والتمويل على تحسين رفاهية الحيوانات في البرية ونظيراتها في مجال رعاية اإلنسان. يجب تساعد أخالقيات وممارسات حماية الحياة البرية والرسائل 

 .AZAاعتبار رفاهية الحيوان أحد مكونات مشاريع الحماية الميدانية التي تدعمها حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية المعتمدة من قبل 

 المهمة  3.1

 لبرية مكونًا رئيسيًا لرسالة المؤسسة ورسالتها. يجب أن تكون حماية الحياة ا  .3.1.1

، يُفهم أن حماية الحياة البرية هو اإلشراف الفعال على البيئة الطبيعية، بما في ذلك الحيوانات  AZAالتفسير: ألغراض اعتماد 

 والنباتات والموارد الطبيعية األخرى. 

 برنامج حماية الحياة البرية  3.2

المؤسسة خطة عمل / إستراتيجية مكتوبة لحماية الحياة البرية مع نتائج محددة قابلة للقياس بما يتناسب مع حجم ونطاق  يجب أن تتبع  .3.2.1

المنظمة بهدف إظهار التحسين المستمر في كل مجال. يجب أن تتضمن الخطة مكونات تحدد التزامات المؤسسة تجاه ممارسات حماية  

 ذلك كل مما يلي:الحياة البرية الخاصة بها، بما في 

جهود حماية الحياة البرية الميدانية )على سبيل المثال، دعم األولويات المحلية و/ أو العالمية بما في ذلك الموظفين بأجر أو  •
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مشاركة المتطوعين في البرامج الميدانية، أو الدعم المالي للبرامج الميدانية المؤثرة(. مثل هذه البرامج هي تلك البرامج التي 

 لها تأثير مباشر وقابل للقياس على الحيوانات والموائل في البرية. 

الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها / الممارسات الخضراء مثل مبادرات حماية الموارد المائية؛ تقليل استخدام الطاقة   •

، والمواد القابلة لالحتراق، والمواد السامة  والمصادر البديلة؛ إدارة النفايات للمواد القابلة إلعادة التدوير، والمواد السماد

 والخطرة؛ الشراء المستدام والعقود؛ البناء األخضر والممارسات الخضراء األخرى. 

ربط مجموعة الحيوانات بإنقاذ السالالت في البرية )على سبيل المثال، رسائل حماية الحياة البرية، والدعوة، ودعم برامج  •

 رية، والتبرع و/ أو االنخراط في البحوث التطبيقية، وما إلى ذلك( إعادة الحيوانات للحياة الب 

 تقاس برامج تعليم حماية الحياة البرية، والدعوة، والمشاركة وفقًا ألهداف حماية الحياة البرية المكتوبة للمؤسسة.  •

والتي يجب    ة البرية الخاصة بها، خطة عمل / إستراتيجية حماية الحيا التفسير: يجب أن تشارك كل مؤسسة في الممارسات التي تنفذ 

النتائج القابلة للقياس والمؤثرة. قد تشمل مقاييس مراقبة وتقييم األثر، على سبيل   من أن تتضمن في حد ذاتها مجموعة متنوعة 

إلخ(، اإلنفاق  المثال ال الحصر، مقاييس التأثير المباشر لحماية الحياة البرية )أحجام مجتمعات الحيوانات، منطقة الرعاية البرية، 

على حماية الحياة البرية )كل من المبلغ اإلجمالي والنسبة المئوية للميزانية التشغيلية أمران إرشاديان(، عدد الموظفين المخصصين 

لحماية الحياة البرية، إلخ.  كونك الوكالة الرائدة أو الشراكة مع الوكاالت / المنظمات األخرى في برامج حماية الحياة البرية  

إظهار دورها في حماية الحياة البرية والنظام البيئي والحفاظ على   AZAالتي يمكن لمؤسسات  الطرق لميدانية هي واحدة من أهم ا

المسؤولية إلثبات إدارة الموارد المسؤولة، بوصفها قادة في مجتمعاتهم. إن مساعدة   تتحمل  AZAالحياة البرية. المؤسسات 

ر المأجورين على االنخراط في التزامات حماية الحياة البرية الخاصة بالمؤسسة أمر أساسي  الضيوف والموظفين المأجورين وغي 

عن االستطالعات ذات الصلة بحماية الحياة البرية   AZAلمهامنا. قوائم البرامج والمشروعات المقدمة إلى التقرير السنوي لـ 

 تراتيجية حماية الحياة البرية الخاصة بها. ( بمثابة دليل على أن المؤسسة تتبع خطة عمل / إسARCSوالعلوم )

 يجب على كل مؤسسة تقييم وقياس ومراقبة تأثير خطة العمل / اإلستراتيجية المكتوبة لحماية الحياة البرية.  .3.2.2

تحقيق األهداف  التفسير: يجب إجراء بعض أشكال التقييم المنتظم لجهود حماية الحياة البرية. يمكن أن يشمل قياس األثر تقييم 

 البرنامجية، والقياس الفعلي لألثر على السالالت والمحافظة على الموائل، و/ أو بعض المقاييس الكمية األخرى للنجاح.

 .AZA)التقرير السنوي عن حماية الحياة البرية والعلوم( سنويًا إلى  ARCSيجب على المؤسسة تقديم استبيانات  .3.2.3

سنويًا من المرافق األعضاء ويجمع البيانات لتوضيح الجهد الجماعي المخصص لحماية  ARCSت استطالعا AZAتفسير: يجمع 

الحياة البرية الميدانية والبحث والتعليم والممارسات الخضراء.  المشاركة الكاملة ضرورية للقياس الدقيق واإلبالغ عن نشاط  

ات الصلة المعتمدة ألصحاب المصلحة المحليين واإلقليميين  حماية الحياة البرية التراكمي للمؤسسات المعتمدة والمرافق ذ

والوطنيين والدوليين )مثل المجتمع والحكومة والممولين والشركاء(. يجب على المؤسسات والمرافق ذات الصلة االحتفاظ بسجالت 

 تفتيش الموقعي. لمراجعتها من قبل مفتشي االعتماد أثناء ال ARCSالسنوات الخمس الماضية من عمليات تقديم مسح 

 المشاركة / الدعم  3.3

يجب أن تشارك المؤسسة في برامج األنواع اآلمنة. قد تشير المؤسسة إلى المستوى الذي ترغب في المشاركة فيه في كل برنامج   .3.3.0

SAFE . 

 & 1.8.1)انظر   .3.3.1

 & 1.8.2)انظر   .3.3.2

 

 

 

 

 



 23والسياسات ذات الصلة      2023معايير االعتماد لعام 

 الترجمة  و التعليم 4

 العامة: االعتبارات 

هير المستهدفة مثل يشمل هذا القسم جميع األسئلة المتعلقة بالتعليم والتفسير. بشكل جماعي، يشير التعليم والتفسير إلى: البرمجة في الموقع وخارجه للجما 

ل، الرسومات والمعارض واستخدام المجموعات المدرسية والمعلمين والعائالت، باإلضافة إلى جميع أنواع األساليب التفسيرية للزوار، على سبيل المثا 

(، ومحادثات أخصائي رعاية الحيوان. قد تختلف المؤسسات من الناحية التنظيمية في كيفية  Ambassador Animalsالحيوانات الممثلة عن السالالت )

سومات بواسطة قسم الفنون(. والمفتاح هو دور إنجازها لهذه المهام )على سبيل المثال، قد يكون لدى بعض المؤسسات قسم للمعارض، أو قد يتم تنسيق الر 

لتقييم مع مؤسسات  طاقم التعليم بأجر وبدون أجر في إنجاز هذه المهام. يتم تشجيع المؤسسات على مشاركة البرامج التعليمية والتفسيرية والمواد وتقنيات ا 

AZA  .األخرى 

 اعتبارات الرفاهية: 

وسائل نقل مبتكرة وديناميكية لمهمتها وأهدافها القائمة على العلم. تخلق    AZAالمائية المعتمدة من قبل  يجب أن تكون حدائق الحيوان وحدائق األحياء

وفي البرية. مجتمعات الحيوانات المتعلمون هم  AZAالمعرفة وعيًا يؤدي إلى التغيير، وتؤثر على رفاهية الحيوان في كل من المؤسسات المعتمدة من 

 راءات والممارسات التي تعزز رعاية الحياة البرية ورفاهيتها وحماية الحياة البرية.بشكل كبير أكثر دعما لإلج 

 المهمة  4.1

 يجب أن يكون التعليم مكونًا رئيسيًا لرسالة المؤسسة.  .4.1.1

الفعالة طريقة مثبتة لزيادة الوعي  التفسير: يعد التعليم مكونًا مهًما في مهمة حماية الحياة البرية لكل مؤسسة. تعد البرمجة التعليمية 

 والمشاركة في اإلشراف على العالم الطبيعي. 

 برنامج التعليم 4.2

 يجب أن تتبع المؤسسة خطة تعليمية مكتوبة تتضمن األهداف والغايات. .4.2.1

التفسير: يجب أن تتضمن الخطة التعليمية للمؤسسة نسخة من رؤيتها / رسالتها التعليمية، باإلضافة إلى األهداف والغايات 

اإلستراتيجية. قد تتضمن الخطة نسخة من المخطط التنظيمي، ووصفًا لكيفية تفاعل قسم التعليم مع األقسام األخرى حول قضايا 

، وبرامج حماية الحياة البرية في الموقعالعروض التقديمية المتخصصة في رعاية الحيوانات، مثل تطوير المعارض والرسومات، و

 إلخ. يجب أن تتضمن الخطة رسائل حماية الحياة البرية الخاصة بالمؤسسة. 

يشارك موظفو التعليم  يجب أن يكون قسم التعليم تحت إشراف موظف مدفوع األجر مدرب أو لديه خبرة في البرمجة التعليمية. يجب أن  .4.2.2

 في تطوير المعارض والرسومات والتفسير، باإلضافة إلى جميع البرامج المنظمة للجمهور الزائر. 

يجب أن تشارك المؤسسات في شراكات تعاونية نشطة ومستمرة مع المنظمات واألفراد التي يمكن أن تسهم في توسيع البعد التعليمي. قد  .4.2.3

عات المجتمع، ومؤسسات التعليم غير الرسمية األخرى )المتاحف، ومراكز العلوم، ومراكز الطبيعة، وما إلى تشمل هذه الشراكات مجمو

 ذلك(، والمناطق التعليمية، ومعاهد التعليم العالي، ومنظمات حماية الحياة البرية األخرى والوكاالت الحكومية. 

ر وبدون أجر إلى موارد المعلومات بهدف دعم التميز في البرامج وإدارة يجب أن توفر المؤسسات للموظفين إمكانية الوصول بأج  .4.2.4

الحيوانات والمعارض. قد تشمل هذه الموارد مكتبة منشأة، والوصول إلى مكتبة خارج الموقع أو الوصول اإللكتروني إلى موارد 

 اإلنترنت. 

 التقييم / التفسير  4.3

لمحادثات الحيوانية والبرامج التفسيرية وبرامج التعليم األخرى على أساس منتظم من حيث يجب تقييم الفصول الدراسية والبرامج وا .4.3.1

تحديث البرامج بالمعلومات العلمية الحالية، مع رسالة تعليمية / حماية الحياة البرية كمكون أساسي. يجب أن تقوم   يجب الفعالية والمحتوى.  

النظر أيًضا في تأثير البرنامج )من الناحية المثالية بما في ذلك التأثير على المعرفة  هذه التقييمات بتقييم أكثر من رضا المشاركين، و

 جديدة.المتعلقة بحماية الحياة البرية، والمواقف / التأثير، والسلوك(. يجب استخدام نتائج التقييمات لتحسين البرامج الحالية وإنشاء برامج 
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 حتياجات جمهورها وعلى هذا النحو توفير برامج لتلبية هذه االحتياجات. يجب أن يكون لدى المؤسسة فهم شامل ال .4.3.2

التفسير: يمكن تحقيق تعليم حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية من خالل البرامج المقدمة لمجموعة متنوعة من الجماهير 

ورات، وتقديم خدمات الترجمة الفورية  والموظفين بأجر / بدون أجر من خالل مجموعة متنوعة من األساليب البرامجية: المنش

بالمعارض، والعروض التقديمية في الموقع، والجوالت، والمعسكرات الصيفية، ومكتب المتحدثين، وبرامج التوعية، والمعلم  

التدريب، إلخ. ال تحتاج المؤسسة إلى الوصول إلى جميع الجماهير على قدم المساواة، ولكن يجب أن يكون النهج المدروس 

على سبيل المثال، فهم واضح الحتياجات جمهورهم، بما في ذلك احتياجات المجموعات الممثلة تمثيالً   -ختيار الجمهور واضًحا ال

ولكن يجب أن يكون النهج   بالتساوي ، ناقًصا والمجموعات ذات القدرات الخاصة. وبالمثل، ال يجب استخدام جميع أنواع البرمجة 

ا. يجب أن تشمل البرمجة قضايا وموضوعات الحماية المحلية / العالمية، ودور حدائق الحيوان  المدروس لتطوير البرامج واضحً 

وغيرها من المنظمات الموجهة نحو الحفاظ على البيئة؛ باإلضافة إلى   AZAوحدائق األحياء المائية في الحماية، والمعلومات عن 

اية الحياة البرية والقضايا ذات الصلة. يجب أن تتناول البرمجة  التي تعمل بها المؤسسة كمورد في مجتمعها لتعليم حم  الطرق 

 بوضوح النتائج المعرفية والعاطفية والسلوكية )أي خيارات العمل الفردي الذي يشجع اإلشراف في الحفاظ على البيئة(.

ن تستند إلى المعرفة العلمية ذات الصلة  يجب أن تكون رسومات العرض واألجهزة التفسيرية األخرى في حالة جيدة وتعمل بشكل جيد، وأ 4.3.3

 وتعكس األساليب التفسيرية ذات الصلة.

التفسير: يجب أن يعتمد البرنامج التفسيري على التطوير المدروس لرسائل حماية الحياة البرية للمؤسسة. قد يتضمن تفسير 

والعالقة بالبشر، وتحديد  والبيئة ، لرعاية والرفاهية، الطبيعي للحيوان، وحماية الحياة البرية وا بالتاريخ المعارض معلومات تتعلق 

التصنيف الصحيح والوضع الحالي )على سبيل المثال، مهددة أو مهددة باالنقراض(، باإلضافة إلى المجموعات النباتية، وسلوكيات  

ضمين التفسير في برامج اإلدارة  ت معينة مسؤولة بيئيًا للزوار ليتم تشجيعهم على اتخاذ نفس النهج. على وجه الخصوص، يتم تشجيع 

 (. TAGsو  SSPs)على سبيل المثال،    AZAالتعاونية لـ  

 العلمي  التقدم 

 االعتبارات العامة: 

بالتقدم العلمي من ام يجب أن تستند ممارسات اإلدارة والرفاهية وتربية الحيوانات والرعاية البيطرية وحماية الحياة البرية المعاصرة إلى العلم. يعد االلتز

ت العلمية من  خالل الدراسات البحثية، األساسية والتطبيقية على حد سواء، عالمة تجارية لمتنزه علم الحيوان الحديث واألكواريوم. يجب تبرير الدراسا

 البيئي. حيث المساهمة في فهم المبادئ البيولوجية، أو النتائج التي يُتوقع أن تفيد البشر أو الحيوانات أو النظام 

 اعتبارات الرفاهية: 

على تعزيز المعرفة وفهم الحيوانات   AZAتعمل الدراسات التي يتم إجراؤها أو دعمها من قبل حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية المعتمدة من 

على تحسين رفاهية الحيوانات في كل من رعاية اإلنسان  AZAواالحتياجات الفردية لكل نوع. من خالل المعرفة المكتسبة، تساعد المؤسسات المعتمدة من 

 ونظيراتها في البرية.

اسب مع حجم ونطاق مرافقها وموظفيها )بأجر وغير مدفوع األجر( يجب أن يكون لدى المؤسسة التزام واضح بالدراسة العلمية بما يتن 5.0

 والحيوانات.

 يجب أن تكون الدراسات العلمية تحت إشراف موظف أو لجنة مؤهلة التخاذ قرارات مستنيرة.  5.1

، وتحدد نوع الدراسات التي يجب أن تتبع المؤسسة سياسة رسمية مكتوبة تتضمن عملية التقييم والموافقة على مقترحات المشاريع العلمية 5.2

تجريها، واألساليب، ومشاركة الموظفين )مدفوعة األجر وغير مدفوعة األجر(، والتقييمات، والحيوانات التي قد تشارك، و المبادئ  

 التوجيهية لنشر النتائج.

 AZAمشاركة في الدراسات التي ترعاها يجب على المؤسسة تعظيم توليد ونشر المعرفة العلمية المكتسبة. يمكن تحقيق ذلك من خالل ال 5.3

TAG / SSP  عند االقتضاء، وإجراء ونشر مشاريع بحثية أصلية، واالنتساب إلى جامعات محلية، و / أو توظيف موظفين لديهم أوراق

 اعتماد علمية.
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 الحاكمة: السلطة . 

 االعتبارات العامة: 

ومستعدة لدعم )من الناحية النظرية والتمويل( للتقدم المستمر في مهمة المؤسسة وأهدافها وغاياتها )بما في يجب أن تكون السلطة الحاكمة على دراية كاملة 

ارض، وجودة تجربة  ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، رعاية الحيوان، ومشاريع حماية الحياة البرية، والتعليم، والدراسات العلمية، والتقدم في تصميم المع 

 الزائر.( 

 ارات الرفاهية: اعتب

المؤسسة بدعم يقظ ومتسق لضمان قدرة  AZAمن األهمية بمكان أن تزود حديقة الحيوانات أو السلطة الحاكمة لحدائق األحياء المائية المعتمدة من 

ة في تجنب أو تخفيف أوجه القصور المؤسسة على توفير رعاية جيدة للحيوان بشكل مستمر. قد تساعد القيادة المتسقة والقوية والدعم من قبل السلطة الحاكم

 وغيرها من الظروف التي يمكن أن تؤثر على جودة رعاية الحيوانات داخل المؤسسة. 

 

 ومدونة قواعد األخالق المهنية واللوائح الداخلية.  AZAيجب أن تكون السلطة الحاكمة داعمة للمؤسسة التي تلتزم بمعايير اعتماد  6.1

ومدونة قواعد  AZAنة من أن السلطة الحاكمة للمؤسسة تتفهم وتدعم التزام المؤسسة بمعايير اعتماد التفسير: يجب أن تتأكد اللج 

 األخالق المهنية واللوائح الداخلية. 

 يجب أن تعترف السلطة الحاكمة بأهداف المؤسسة وغاياتها وتدعمها. 6.2

واإلشراف على المؤسسة. يجب أن يكون المدير التنفيذي / المدير مسؤوالً عن اإلدارة السلطة الحاكمة هي المسؤولة عن المسائل السياسية  6.3

جورين، اليومية للمؤسسة، بما في ذلك اقتناء الحيوانات، ونقلها، والرفاهية، والقتل الرحيم، وإعادة التقديم، والموظفين المدفوعين وغير المأ

 والبرامج. 

لها مدخالت، فإن القرارات المتعلقة بحيوانات المؤسسة يجب أن تتخذ من قبل المتخصصين المدربين   في حين أن السلطة الحاكمة قد يكون 6.4

 خصيًصا للتعامل مع حيوانات المؤسسة، وموظفيها )بأجر وغير مدفوع األجر(، وبرامجها. 

والمنظمة الداعمة بوضوح. باإلضافة إلى ذلك، يجب هيكلة يجب تحديد خطوط االتصال بين الرئيس التنفيذي / المدير والسلطة الحاكمة  .6.5

 السلطة الحاكمة ومنظمة الدعم بحيث يتم فهم عالقتهما بالموظفين المحترفين )بأجر وغير مدفوع األجر( ومتابعتها بوضوح.

وانات. من الضروري  التفسير: في حالة عدم وجود خطوط اتصال واضحة، يمكن أن يحدث انهيار في عمل المؤسسة والعناية بالحي

 أن تكون لديك عالقة عمل جيدة بين السلطة الحاكمة ومنظمة الدعم والمدير التنفيذي / المدير والموظفين بأجر وبدون أجر.

 عمليات المؤسسة. تؤثر على تتاح الفرصة للمدير التنفيذي / المدير لحضور االجتماعات التي من شأنها أن  يجب أن  . 6.6
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 العملطاقم . 

 االعتبارات العامة: 

، جنبًا إلى جنب مع موظفيها الذين يتقاضون رواتبًا وبدون أجر وسلطتهم AZAعند التقدم بطلب للحصول على االعتماد، توافق المؤسسات المعتمدة من 

االستحواذ، النقل، القتل الرحيم و سياسة إعادة  : • معايير وسياسات االعتماد، • مدونة األخالقيات المهنية، • اللوائح، • AZAالحاكمة، على االلتزام بـ 

. للوفاء بهذا االلتزام، من المتوقع AZAالحيوانات للحياة البرية، • جميع القرارات المعتمدة حسب األصول وبيانات المواقف، و • الموافقة على دعم أهداف 

على سبيل المثال، الرئيس التنفيذي / مدير حديقة الحيوانات أو حدائق األحياء  أن يشارك الموظفون المحترفون في المؤسسة، وكبير المديرين التنفيذيين ) 

 على مستوى الزمالء المحترفين.  AZAالمائية( في 

 اعتبارات الرفاهية: 

اً لرعاية الحيوانات وضمان عدًدا كافيًا من الموظفين المدربين تدريباً جيد AZAيجب أن يكون لدى حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية المعتمدة من قبل 

للموظفين   رفاهية الحيوانات بشكل جيد، والحفاظ على عمليات عالية الجودة، والعمل على تطوير )تحديث( المؤسسة باستمرار. التطوير المهني المستمر

 مطلوب للتأكد من أن الموظفين على اطالع بأحدث المعلومات وأفضل الممارسات. 

المؤسسة تحت إشراف رئيس تنفيذي / مدير يعمل بأجر. يجب أن يكون المدير التنفيذي / المدير أو من ينوب عنه متاًحا يجب أن تكون   7.1

 للمؤسسة على أساس دوام كامل.

يات في حالة وجود رئيس تنفيذي / مدير في العديد من "الوظائف" )أي أنه يوجه أيًضا مناطق أخرى من نظام المنتزه(، يجب تحديد أولو 7.2

 واضحة، بحيث يكون لكل وظيفة لها وصف وظيفي منفصل ومميز.

 يجب أن يكون هناك عدد كاف من الموظفين المدربين بأجر وبدون أجر لرعاية الحيوانات وإدارة برامج المؤسسة المتنوعة. .7.3

ع األجر(، فإن بعض المعايير  التفسير: على الرغم من عدم وجود صيغة محددة لتحديد عدد الموظفين )مدفوع األجر وغير مدفو

التي يمكن استخدامها لتحديد ما يعتبر "مناسبًا" تشمل عدد ونوع السالالت داخل المؤسسة، والحالة العامة الحيوانات والمعارض، 

 وممارسات التوظيف السابقة.

السوق المحلية / اإلقليمية / الوطنية، حسب يجب أن تكون تعويضات الموظفين مدفوعة األجر تنافسية مع المناصب المماثلة األخرى في  .7.4

 االقتضاء.

  عنصر أساسي التفسير: يجب أن تكون المؤسسات قادرة على تعيين موظفين مؤهلين بأجر واالحتفاظ بهم. التعويض التنافسي هو 

حين أن البعض اآلخر منافس على أساس   محليًا، في في تعيين الموظفين بأجر واالحتفاظ بهم. يمكن تعيين بعض المناصب بنجاح 

 إقليمي أو وطني )على سبيل المثال، متخصصو رعاية الحيوانات(. 

 يجب أن يحصل الموظفون العاملون بدوام كامل بأجر على فرص للتدريب والتطوير.  7.5

ستوى المؤسسة. يجب توفير  التفسير: يجب توفير فرص التدريب والتطوير المهني لجميع الموظفين العاملين بدوام كامل على م

التمويل للسفر، والمشاركة في االجتماعات / المؤتمرات، والتعليم، والتدريب عبر اإلنترنت، وغيرها من الفرص المهنية عندما 

 يكون ذلك ممكنًا. يمكن أيًضا توفير فرص التدريب والتطوير من قبل موظفين مؤهلين داخل المؤسسة.

 ب على جميع الموظفين بأجر وبدون أجر الحفاظ على سلوك وسلوك مهني في جميع عالقات العمل. لدعم عمليات المؤسسة، يج  7.6

، باإلضافة إلى البرامج التي طورتها AZAيجب أن تشجع المؤسسة الموظفين بأجر وبدون أجر على المشاركة بنشاط في لجان وبرامج  7.7

ذلك من خالل الوسائل االفتراضية مثل البريد اإللكتروني، واالجتماعات عن بعد،  المنظمات األخرى المهتمة بحماية الحياة البرية، بما في

 وما إلى ذلك.

والسياسات ذات الصلة   AZAيجب توفير إمكانية الوصول للموظفين بأجر وغير مدفوع األجر إلى أحدث إصدار من معايير اعتماد  7.8

 (.  materials-https://www.aza.org/accred)متوفرة على 

 التفسير: من المهم أن يفهم الموظفين بأجر وبدون أجر أهمية االعتماد وما يمكن توقعه أثناء عملية االعتماد وتفتيش لجنة الزائر.
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 يجب مراجعة المعايير والسياسات ذات الصلة من قبل القيادة المؤسسية سنويًا للحفاظ على االمتثال المستمر بين زيارات االعتماد. 7.8.1

ن تتبع المؤسسة برنامًجا مكتوبًا للتنوع واإلنصاف والوصول واإلدماج. يجب أن تكون البرامج استباقية وشفافة، ولها أهداف قابلة يجب أ 7.9

 للقياس لتقييم التقدم، ويجب أن يكون لها موظف )موظفين( مدفوع األجر أو لجنة مسؤولة عن اإلشراف. 

ة العالقة بين الرسالة والتنوع، وأن تقدم جهًدا مستمًرا لتعزيز التنوع واإلنصاف  التفسير: يجب أن تعكس البرامج االعتراف بأهمي

والوصول والشمول. يجب أن تعالج الجهود المجاالت بما في ذلك الموظفين بأجر وبدون أجر والزوار / الجمهور وتنوع  

إجراء التحسينات حسب الحاجة.  يتوفر مزيد من  الموردين. يجب تقييم البرامج سنويًا على األقل للتأكد من فعاليتها ومحتواها و

resource-https://www.aza.org/accred-، وعبر اإلنترنت على AZAمن  DEAIالمعلومات حول إنشاء برنامج 

center  .)سيُطلب منك تسجيل الدخول باستخدام اسم مستخدم العضوية الخاص بك وكلمة المرور( 

دم المتطوعين )الموظفين غير مدفوعي األجر( أحكاًما للتوظيف، وإجراء المقابالت، واالحتفاظ، يجب أن تتضمن البرامج التي تستخ  7.10

والتدريب، والتقييم الدوري. يجب أن تكون هذه العملية تحت إشراف موظف )موظفين( مدفوع األجر مكلف باإلشراف على برامج  

 المتطوعين.

 على مستوى الزمالة المهنية.  AZAسة عضوية فردية في يجب أن يحمل المدير التنفيذي / المدير للمؤس 7.11

في وقت تقديم الطلب على عضوية فردية كزميل  AZAالتفسير: يجب أن يحصل المدير التنفيذي / مدير مؤسسة غير معتمدة من 

 محترف في الوقت الذي يتم فيه منح اعتماد المؤسسة.

. يجب على المؤسسات التي لديها موظفين AZAوار قيادية في برامج الحيوانات يجب على المؤسسات تشجيع الموظفين بأجر لتولي أد 7.12

بأجر في أدوار قيادية في هذه البرامج تقديم دعم مستمر للموظف المعين واتخاذ خطوات للتأكد من أن الموظف المعين يدير البرنامج 

 بكفاءة ويتواصل مع المشاركين في الوقت المناسب. 

 الدعم. منظمة  

 اعتبارات الرفاهية: 

التعرف على مكونات الرفق بالحيوان وفهمها ودعم المؤسسة في المجاالت التي  AZAمن المهم لمؤسسة دعم حديقة الحيوانات أو األكواريوم المعتمدة من 

يجب أن تدعم ستعزز قدرتها على توفير الرفاهية الجيدة للحيوانات التي ترعاها باستمرار )على سبيل المثال، تمويل تدريب الموظفين وتطويرهم، إلخ(. 

المؤسسات الفردية رعاية الحيوان من خالل التواصل مع األعضاء حول الرعاية التي تقدمها  المنظمات الداعمة التي تركز بشكل أساسي على عضويات 

 المؤسسة يوميًا لضمان رفاهية جيدة للحيوانات التي تحت رعايتها. 

 إدارة المؤسسة وبرامجها.يجب أن تعترف المنظمة الداعمة بالسلطة العامة للمدير التنفيذي / المدير للمؤسسة، ودور السلطة الحاكمة في   8.1

التفسير: يجب أن يتمتع المدير التنفيذي / مدير المؤسسة بالسلطة النهائية على المنظمة الداعمة فيما يتعلق بالحيوانات، والمعارض،  

 والموظفين بأجر وبدون أجر، والبرامج، والخطة طويلة المدى، وأي أمور تؤثر على المؤسسة.

 عم أهداف المؤسسة وأهدافها وتوفر الموارد / الدعم لنفسها. يجب أن تشارك منظمة الد 8.2

 التفسير: يجب أن تتمتع منظمة الدعم بعالقة عمل جيدة مع المؤسسة وأن تشارك أهدافها.

يجب أن يكون هناك اتفاق رسمي يحدد أدوار ومسؤوليات المنظمة الداعمة. يجب أن تظل هذه االتفاقية محدثة، بحيث تعكس أحدث  8.3

 القات، ويتم االلتزام بها في الممارسة العملية. الع
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 المالية 

 اعتبارات الرفاهية: 

ير المالئم و / يعد الوضع المالي الصحي والمستقر أمًرا بالغ األهمية لضمان قدرة المؤسسة على توفير رعاية جيدة للحيوان بشكل مستمر. الوضع المالي غ

 وسلبي على جودة الرفق بالحيوان والتحديث المستمر للمؤسسة.أو خطة الطوارئ لها تأثير مباشر 

 خالل يجب على المؤسسة، بغض النظر عما إذا كانت تعمل على أساس ربح أو غير ربحي، أن تقدم أدلة كافية على استقرارها المالي من  9.1

 تقديم تقارير مالية كافية، بما في ذلك ميزانيات التشغيل والرأسمال. 

التفسير: يتضمن إثبات الدعم المالي الكافي تقديم ميزانيات التشغيل والرأسمال التي توضح بوضوح مصادر الدخل، وكذلك 

المصروفات وأي ديون. يجب أن تتضمن عروض الميزانية تفاصيل كافية حول نفقات صيانة المرافق، ورعاية الحيوانات،  

 .دلياًل كافياً ير المالية غير المدققة، يقرر المراجع األساسي أو الهيئة ما يشكل والتطوير المهني، واالستهالك. في حالة التقار

 يجب أن تكون المؤسسة قادرة على تقديم تعويض تنافسي بدرجة كافية لتعيين موظفين محترفين ومؤهلين واالحتفاظ بهم. .9.2

رواتب لجميع الموظفين العاملين بدوام كامل. يجب أن  نطاقات ال  أو التفسير: يجب أن تتضمن المعلومات المالية تفاصيل الرواتب 

ـ  تشارك المؤسسات في   وجهود المقارنة المالية األخرى.  AZAمسح الرواتب الخاص ب

يجب توفير تغطية تأمين المسؤولية العامة، عن طريق شركة نقل مستقلة أو وسائل داخلية، على األقل للزوار، والموظفين بأجر وبدون   9.3

 رافق المادية.أجر، والم

 التفسير: يجب أن يكون مقدار وطبيعة التغطية التأمينية كافيين لتغطية أي حادث متوقع بشكل معقول.

 يجب أن تشير المؤسسة إلى مصادر ومبالغ التمويل للتحسينات الرأسمالية وأعمال الصيانة واإلصالح واالستبدال الرئيسية.  9.4

والصيانة واإلصالحات الرئيسية التجديدات وصيانة المباني / األراضي / المعارض، والبناء التفسير: تشمل التحسينات الرأسمالية 

 الجديد، وهدم الهياكل القديمة. 

يجب أن يكون لدى المؤسسة، بغض النظر عما إذا كانت تعمل على أساس ربح أو غير ربحي، خطة طوارئ مكتوبة في حالة حدوث  9.5

 انخفاض كبير في الدخل التشغيلي.

التفسير: يجب أن تحتوي خطة الطوارئ المالية على تفاصيل كافية لشرح كيفية قيام المؤسسة بتوفير احتياجات الحيوانات والتشغيل 

 [ 5ثالثة إلى ستة أشهر )أي فترة دفاعية(. ]انظر "التعريفات"، الصفحة  على مدى الحرجة 

 مكتوبة و / أو خطة خالفة مالية في حالة وفاة أو عجز المالك )المالكين(.يجب أن يكون لدى المؤسسات المملوكة لألفراد خطة طوارئ  9.6
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 المرافق المادية

 االعتبارات العامة: 

ما سيتم النظر في بينما تهتم الهيئة بالخطط المستقبلية للمؤسسة، سوف يعتمد االعتماد على العمليات والمرافق الموجودة في وقت تفتيش اللجنة الزائرة. ك

 األنماط التاريخية والقضايا المتكررة، إن وجدت. 

 يجب على جميع مؤسسات الواليات المتحدة االمتثال لقانون األمريكيين ذوي اإلعاقة. 

 اعتبارات الرفاهية: 

ن وحدائق األحياء المائية تؤثر حالة مناطق الحيوانات وحجمها ومالءمتها ووظائفها تأثيًرا مباشًرا على رفاهية الحيوان. يجب أن تراعي حدائق الحيوا 

هذه العوامل عند تقييم رفاهية كل حيوان فردي أو مجموعة من الحيوانات تحت رعايتها. يُطلب من المؤسسات دمج إرشادات  AZAالمعتمدة من قبل 

فيها. تعكس جميع المرافق داخل المؤسسة التزام  الرعاية المقبولة عموًما واتباع عملية موثقة لتقييم رفاهية الحيوان وعافيته، ال سيما األماكن التي يعيشون 

 المؤسسة بالجودة والتحديث.

 والصيانة  والتحسينات  المنزلي التدبير. 10.1

 يجب أن تكون المؤسسة في حالة جيدة )مباني، معارض، ممرات، حواجز، هياكل، الفتات، إلخ(.  .10.1.0

 بانتظام.يجب ممارسة التدبير المنزلي الجيد  .10.1.1

التفسير: تتطلب مكافحة اآلفات، والصرف المناسب، والفوضى في مناطق العمل، واالستخدام المفرط ألسالك التمديد، وأسالك 

 التمديد "الدائمة"، وأنشطة التدبير المنزلي األخرى اهتماًما مستمًرا. 

 تبدال رئيسي.يجب أن تتبع المؤسسة تحسينات رأسمالية مكتوبة وبرنامج إصالح واس .10.1.2

التفسير: يجب أن تتضمن التحسينات الرأسمالية واإلصالحات الرئيسية وبرنامج االستبدال وصفًا لكيفية تقييم المرافق جنبًا إلى 

جنب مع جدول مكتوب للتجديدات الحالية والمتوقعة، والبناء الجديد، والتحسينات على المباني القائمة، واألراضي، والمعارض، 

 كل القديمة.وهدم الهيا

يجب أن تتبع المؤسسة خطة صيانة مكتوبة تحدد استراتيجية المؤسسة لتحديد ومعالجة الصيانة واإلصالحات الرئيسية في الوقت المناسب.  .10.1.3

 يجب أن تشتمل الخطة على جدول زمني للتحسينات والتكلفة المتوقعة والجدول الزمني لإلنجاز وخطة لتمويل احتياجات الصيانة. 

 األدوات . 10.2

 يجب الحفاظ على جميع المعدات الميكانيكية في حالة صالحة للعمل.  .10.2.0

يجب أن تكون أنظمة دعم الحياة الحرجة للحيوانات، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، السباكة والتدفئة والتبريد والتهوية  .10.2.1

مة احتياطية للطوارئ. يجب اختبار آليات التحذير وأنظمة الطوارئ االحتياطية سنويًا والترشيح، مجهزة بآلية تحذير، ويجب أن تتوفر أنظ

 على األقل. 

تفسير: يجب أن تحتوي المرافق مثل حدائق األحياء المائية ومباني الغابات االستوائية المطيرة أو غيرها من المعارض التي تعتمد 

ى أنظمة احتياطية للطوارئ وآلية للتحذير في حالة تعطل هذه األنظمة. قد على التحكم في المناخ لظروف الحفاظ على الحياة عل

تكون آليات التقييم واإلنذار لدعم الحياة عبارة عن أنظمة آلية أو قد تتم مراقبتها من قبل موظفين مؤهلين بأجر أو بدون أجر.  إذا 

 ل دعم الحياة قبل حدوث اآلثار الضارة. كانت المراقبة متقطعة، يجب أن يكون تواترها بحيث يتم تحديد حاالت فش

يجب أن تحتوي العبوات )الخزانات( المستخدمة لعرض األسماك و / أو الالفقاريات المائية أو االحتفاظ بها على آلية تحذير لتنبيه  . 10.2.1.1

حاوية )خزان( من أجل تحديد الموظفين حول حاالت فشل دعم الحياة الحرجة في الوقت المناسب.  يجب إجراء تقييم للمخاطر لكل 

اد المعلمات الحرجة التي يجب مراقبتها.  يفضل استخدام األنظمة اآللية ، ولكنها ليست إلزامية.  في تلك الحاالت ، التي يتم فيها االعتم
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الحاوية في حالة فشل دعم  على المراقبة اليدوية ، يجب أن يكون الفاصل الزمني لتقييم النظام أقل من وقت البقاء على قيد الحياة لسكان 

 الحياة.

تفسير: تتعرض النظم المائية مع األسماك و / أو الالفقاريات المائية للتهديد بشكل خاص بسبب فشل نظام دعم الحياة.  يمكن أن  

 يؤدي عدم قدرة النظام على الحفاظ على تدفق مناسب للمياه واألكسجين ودرجة الحرارة وتشبع الغاز إلى مراضة / وفيات

كارثية بين ركاب الخزان.  تعتبر حاويات المياه الضحلة الدافئة والمرتفعة البيولوجية المحملة ، مثل خزانات اللمس الالدغة ، 

معرضة للخطر بشكل خاص.  يجب تطوير بروتوكوالت المراقبة ، سواء كانت آلية أو يدوية ، بطريقة قادرة على اكتشاف  

 غير المرغوبة على شاغلي الخزان. أعطال النظام قبل ظهور التأثيرات  

يجب تدريب الموظفين ، الذين يتقاضون رواتبهم أو بدون أجر ، والمسؤولين عن مراقبة وظيفة دعم الحياة لحاويات الحيوانات المائية   . 10.2.1.2

 على التعرف على حاالت الشذوذ في نظام دعم الحياة والتخفيف منها. 

دعم الحياة الذي يعتمد على التقييمات اليدوية على تدريب الموظفين بأجر أو بدون أجر الذين   تفسير: تعتمد فعالية نظام مراقبة

يقومون بالرصد.  يجب تدريب هؤالء األفراد على التعرف على فشل )فشل( نظام دعم الحياة ؛ التأثيرات المحتملة التي قد  

صالحها والتخفيف من فشل النظام ؛ وتطبيق تدابير  تحدث مثل هذه اإلخفاقات على سكان النظام ؛ استكشاف األخطاء وإ

 الطوارئ المتخذة للحفاظ على صحة الحيوان في مواجهة فشل نظام دعم الحياة. 

ساعة. يجب أن  24يجب أن تكون أنظمة وطرق الحماية واألمن من الحرائق جاهزة وعملية لتوفير مستوى معقول من األمان على مدار  .10.2.2

 ة الروتينية التي تفصل فحوصات سالمة المعدات محدثة. تظل سجالت الصيان

التفسير: يمكن استخدام أي مجموعة مناسبة من أنظمة األمن الليلي، والدوريات، وأنظمة الكشف عن الحرائق والدخان، وأجهزة 

فايات الحريق وأنظمة الرش،  اإلنذار، والشاشات، أو ميزات تصميم المبنى. مطلوب االمتثال لقوانين البناء المحلية، بما في ذلك ط

 إلخ. 

 الحيوانات  حاويات. 10.3

ب يجب أن تكون اإلضاءة كافية في جميع المرافق الداخلية، بما في ذلك المنازل الليلية، بحيث يمكن إجراء الصيانة ومراقبة الحيوانات. يج  .10.3.1

 أن تتوفر وسيلة إلضاءة الطوارئ. 

 جميع المرافق الداخلية، بما في ذلك رعاية الحيوانات.  يجب أن تكون التهوية كافية في .10.3.2

يجب أن تكون جميع حاويات الحيوانات )المعارض، ومناطق التخزين، والمستشفيات، والحجر الصحي / العزلة( ذات حجم ومعقد كافيين  .10.3.3

الحيوانات الخاصة بجمعية حدائق الحيوان وحدائق   لتوفير الرفاهية الجسدية واالجتماعية والنفسية للحيوان. يجب اتباع إرشادات مجتمعات

 ( الموضحة في أدلة رعاية الحيوان.AZAاألحياء المائية )

 [ 1.5.16]انظر  .10.3.4

 

 العامة  األماكن. 10.4

 يجب أن تكون اإلضاءة في األماكن العامة كافية للمناورة اآلمنة للجمهور الزائر.  .10.4.1

 جميع الممرات في حالة جيدة.يجب الحفاظ على   .10.4.2

  



 31والسياسات ذات الصلة      2023معايير االعتماد لعام 

 السالمة / األمان

 اعتبارات الرفاهية: 

تعمل هو السالمة. يجب صيانة المرافق بشكل  AZAأحد المبادئ األساسية الثالثة التي تقوم عليها حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية المعتمدة من قِبل 

المؤسسة. يجب  صحيح، والبنية التحتية سليمة، والممارسات المناسبة في مكانها، والموظفين على دراية وتدريب، وثقافة السالمة المتأصلة في جميع أنحاء

 والزوار والموظفين وتصحيحها بدقة.تقييم جميع المخاوف المعقولة المتعلقة برفاهية الحيوانات أو المجموعات الفردية 

 . عام11.1

يجب أن تمتثل المؤسسة لجميع القوانين و / أو اللوائح المعمول بها فيما يتعلق بتدريب الموظفين والمتطوعين من أجل السالمة في مكان  .11.1.1

 العمل. 

 باألمراض الحيوانية المنشأ.يجب أن يكون التدريب واإلجراءات في مكانها فيما يتعلق  .11.1.2

التفسير: تشكل األمراض التي يمكن أن تنتقل بين الحيوانات والبشر )األمراض الحيوانية المنشأ واألمراض الحيوانية المنشأ(  

مخاطر محتملة للموظفين الذين يتقاضون رواتب وغير مدفوعي األجر والجمهور الزائر. يجب على المؤسسة تصميم المرافق  

تقلل من هذا الخطر )على سبيل المثال، محطات  بطرق الحيوانات وتقديم الحيوانات لالتصال العام  بروتوكوالت رعاية وتطوير 

غسل اليدين أو تعقيم األيدي والالفتات، عند االقتضاء، إلخ(. يجب على المؤسسات تدريب الموظفين المناسبين بأجر وبدون أجر 

المنشأ. أعدت الرابطة الوطنية لألطباء البيطريين في الصحة العامة بالوالية  األمراض الحيوانية الوقاية من على طرق 

(NASPHV مجموعة من التدابير ) المؤسسات التي األمراض المرتبطة بالحيوانات في األماكن العامة والتي ينبغي أن تتبعها  لمنع  

 (./documentsCompendiumAnimals.htmlhttp://www.nasphv.org ) تقدم الحيوانات لالتصال العام 

 المهنية. المؤسسة برنامج للصحة والسالمة   يكون لدى يجب أن  . 11.1.2.1

التفسير: يعتمد برنامج الصحة والسالمة المهنية الفعال على تحديد المخاطر وتقييم المخاطر. ستعتمد طبيعة البرنامج على أنواع  

الحيوانات، والمخاطر المحتملة، وتصميم المنشأة، وأنشطة مكان العمل. يختلف مدى ومستوى المشاركة )مثل اللقاحات، واختبار 

الطفيليات، والتحصينات، ومعدات الحماية الشخصية، وما إلى ذلك( اعتماًدا على التعرض للمخاطر المحتملة    السل، واختبارات

 وإدارة المخاطر. 

( للموظفين المناسبين الذين يتقاضون أجوًرا وبدون أجر من أجل ضمان صحة كل من TBيجب وضع برنامج اختبار / مراقبة السل )  .11.1.3

 أجر وغير مدفوع األجر. الموظفين والحيوانات ب

يجب تدريب الموظفين بأجر وبدون أجر الذين يعملون مع المواد السامة / الخطرة على التعامل الصحيح مع هذه المواد ووضع العالمات  .11.1.4

 عليها وتخزينها. يجب أن تتبع المؤسسة سياسة مكتوبة بشأن هذه اإلجراءات ويجب أن تكون متاحة للمعالجين. 

( ورقية أو إلكترونية، يجب أن تكون موجودة في مناطق ليسهل الوصول إليها من قبل  SDSسواء أكانت أوراق بيانات السالمة ) .11.1.5

 الموظفين بأجر وبدون أجر.

 . إجراءات الطوارئ 11.2

جيلها وتقييمها وفقًا لمعايير  يجب تعيين موظف أو لجنة بأجر ليكون مسؤوالً عن ضمان إجراء جميع تدريبات الطوارئ المطلوبة وتس .11.2.0

 ( . للتدريبات المطلوبة 11.7.4و 11.5.2و 11.2.5انظر  )  AZAاعتماد 

توفر التدريب للموظفين المناسبين الذين  ويجب أن ( AEDالمؤسسة جهاز مزيل الرجفان اآللي في حاالت الطوارئ )  يكون لدى يجب أن  .11.2.1

 يتقاضون رواتبهم والذين ال يتقاضون رواتب. 

المؤسسة أجهزة إنذار وطفايات حريق مناسبة ومتاحة في الحال، وأن توفر التدريب للموظفين المناسبين بأجر وبدون   يكون لدى يجب أن  .11.2.2

 أجر.

http://www.nasphv.org/documentsCompendiumAnimals.html
http://www.nasphv.org/documentsCompendiumAnimals.html
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متاحة لإلسعافات األولية وغيرها من حاالت الطوارئ الصحية المختلفة وأن توفر التدريب المؤسسة خطة مكتوبة   يكون لدى يجب أن  .11.2.3

 للموظفين المناسبين الذين يتقاضون أجر وبدون أجر. 

يجب أن تكون إجراءات الطوارئ   المناسبين الذين يتقاضون أجر وبدون أجر. يجب كتابة جميع إجراءات الطوارئ وتقديمها للموظفين  .11.2.4

 الفعلية. الطوارئ  حالة ناسبة متاحة بسهولة للرجوع إليها في الم 

التفسير: يجب أن يجمع نظام إدارة الطوارئ المتكاملة واالستجابة لها بين موظفي حديقة الحيوان / حدائق األحياء المائية  

(  ICS"نظام قيادة الحوادث" )والوكاالت المحلية المناسبة في أي تخطيط إلدارة الحوادث واالستجابة لها. مثال على ذلك هو 

استجابة منسقة بين   ICSهو نظام موحد، في الموقع، إلدارة الحوادث لجميع المخاطر. تتيح  ICSومقره الواليات المتحدة. 

ا  مختلف الواليات القضائية والوكاالت، وتوفر تسلسالً واضًحا للقيادة والهيكل ؛ يتيح ذلك للموظفين المحليين الذين يتقاضون أجورً 

وبدون أجر لحديقة الحيوان / حدائق األحياء المائية المشاركة الكاملة مع الوكاالت األخرى من خالل هيكل قيادة موحد. يؤسس 

فهًما مشترًكا من خالل لغة وعمليات مشتركة وأهداف تعاونية لتخطيط وإدارة الموارد التي تسمح بتكامل المرافق والمعدات  

- ICSصاالت التي تعمل ضمن هيكل تنظيمي مشترك. التدريب التفاعلي على شبكة اإلنترنت لـ والموظفين واإلجراءات واالت

 ( FEMAمجاني، ويمكن العثور عليه على صفحة ويب الوكالة الفيدرالية إلدارة الطواريء األمريكية ) 100

 (emiweb/is/icsresource/trainingmaterials.htmhttps://training.fema.gov/.) 

وظيفية( مرة واحدة على األقل سنويًا لكل نوع من أنواع الطوارئ األربعة األساسية   تمارين يجب إجراء تدريبات الطوارئ الحية )  .11.2.5

؛ وهروب الحيوانات (.  الموظفين بأجر / بدون أجر )الحريق ؛ الطقس أو الطوارئ البيئية األخرى المناسبة للمنطقة ؛ إصابة الزائر أو 

أربعة تدريبات منفصلة مطلوبة. يجب تسجيل هذه التدريبات وتقييم النتائج لالمتثال إلجراءات الطوارئ، وفعالية تدريب الموظفين بأجر /  

  11.5.2انظر  )، وتعزيز جوانب االستجابة للطوارئ التي تعتبر مناسبة، ويتم تحديد وتعديل تلك التي تتطلب التحسين. بدون أجر

 (. للتدريبات األخرى المطلوبة 11.7.4و

التفسير: تحدد تدريبات الطوارئ ما إذا كان موظفو المؤسسة الذين يتقاضون أجر وبدون أجر على دراية بإجراءات الطوارئ، 

ويفهمون واجباتهم ومسؤولياتهم. تمّكن تدريبات الطوارئ المؤسسة من تحديد المجاالت المحتملة التي يمكن أن تسبب مشاكل في  

حالة الطوارئ الفعلية. يجب أن يكون لدى المؤسسة إجراءات طوارئ مناسبة للتعامل مع السالالت األساسية األربعة لحاالت 

ألنواع إضافية من حاالت الطوارئ التي قد تكون المؤسسة عرضة لها بشكل خاص. يجب   الطوارئ المحددة أعاله، وإجراءات

 تدريب الموظفين يتقاضون أجر وبدون أجرعلى هذه اإلجراءات، ويجب االحتفاظ بسجالت لهذا التدريب.

ى االستجابة لحدث ، "تمرين" هو تمرين تفاعلي محاكى ومخطط مسبقًا يختبر قدرة المنظمة علAZAألغراض معايير اعتماد 

طارئ. يجب أن يتم تصميمه إلعادة إنشاء حالة طوارئ ماديًا واالستجابة الالحقة خارج حالة الطوارئ أو التحذير الفعلي، مثل 

التحذير من العاصفة. تعتبر النتائج الناشئة عن حالة طوارئ فعلية ذات أهمية، ويجب تحليلها بشكل مناسب، ولكن ال يمكن  

نًا ألغراض االعتماد. يمكن استكمال تدريبات الحركة الحية هذه )وليس استبدالها( بتدريبات على سطح الطاولة أو  اعتبارها تمري

 سيناريوهات أخرى لالستعداد للطوارئ.

 يجب أن يكون لدى المؤسسة نظام اتصاالت يمكن الوصول إليه بسرعة في حالة الطوارئ.  .11.2.6

وري إلى األشخاص المعينين في حالة الطوارئ عبر جهاز اتصال السلكي أو جهاز نداء أو  التفسير: يجب أن يكون هناك وصول ف

 هاتف محمول أو اتصال داخلي أو هاتف أو إنذار أو أجهزة إلكترونية أخرى.

 وارئ.يجب وضع بروتوكول مكتوب يشمل الشرطة المحلية أو وكاالت الطوارئ األخرى ويتضمن أوقات االستجابة لحاالت الط .11.2.7

 . المرافق / معارض الحيوانات11.3

 يجب تأمين جميع المعارض الحيوانية ومناطق التخزين لمنع خروج الحيوانات غير المقصود.  .11.3.1

التفسير: يجب إيالء اهتمام خاص ألبواب النقل والبوابات، وأبواب الوصول ألخصائي رعاية الحيوانات )باإلضافة إلى أنظمة  

ذات البابين(، وإظهار أبعاد الحاجز والبناء، لتوفير الموظفين )الذين يتقاضون أجر وبدون أجر( والسالمة العامة.  الدخول اآلمن 

 آليات القفل أو اإلغالق ضرورية للوفاء بهذا المعيار للحيوانات الخطرة.

األخرى، وتوفير مساحة للسماح بالصيانة   يجب أن تكون جميع مناطق خدمة المعارض مضاءة بأمان، وخالية من الحطام والمخاطر .11.3.2

اآلمنة. أيًضا، يجب أن تكون أبواب الخروج للخدمة محددة بوضوح وفي حالة عمل جيدة. يجب أن تكون جميع األقفال وأبواب النقل في 

 حالة عمل جيدة. 

 :   التدريبات المطلوبة

 سنويا 4

 &  11.5.2)انظر 

للتدريبات  11.7.4

 األخرى المطلوبة. 

https://training.fema.gov/emiweb/is/icsresource/trainingmaterials.htm
https://training.fema.gov/emiweb/is/icsresource/trainingmaterials.htm


 33والسياسات ذات الصلة      2023معايير االعتماد لعام 

ديد ال داعي له سواء على حيوانات المؤسسة أو يجب إيالء اهتمام خاص للحيوانات التي تعيش في أماكن حرة حتى ال يتم تشكيل أي ته .11.3.3

الحيوانات الطليقة النطاق أو الجمهور الزائر. يجب مراقبة الحيوانات التي يتم االحتفاظ بها في مكان تكون على اتصال به مع الجمهور 

 الزائر بعناية، ومعاملتها بشكل إنساني في جميع األوقات. 

ية في جميع البيئات الرطبة والمعارض المائية ومناطق الخدمة المرتبطة بها مجهزة بمقاطعات دائرة  يجب أن تكون الخدمة الكهربائ .11.3.4

 (. GFIاألعطال األرضية )

يجب أن تكون جميع مناطق الوصول العام مجهزة بعالمات خروج. يجب أن تكون األبواب خالية من العوائق ومفتوحة للخارج ومجهزة  .11.3.5

 بأجهزة الطوارئ. 

يجب أن تكون هناك حواجز )على سبيل المثال، حواجز الحماية، واألسوار، والجدران، وما إلى ذلك( ذات قوة و / أو تصميم كافيين لردع  .11.3.6

دخول الجمهور إلى معارض الحيوانات أو مناطق التخزين، ولردع االتصال العام بالحيوانات في جميع المناطق التي يكون فيها هذا 

 س المقصود.االتصال. ولي

 . إدارة المخاطر 11.4

 يجب وضع خطة مكتوبة إلدارة المخاطر وتنفيذها.  .11.4.1

التفسير: يتم تعريف إدارة المخاطر على أنها تحديد وتقييم المخاطر المحتملة لإلصابة / الضرر الذي يلحق بالجمهور الزائر  

ضل الممارسات. تشمل األمثلة على المخاطر التي يتعرض  والموظفين، وتخفيف أو منع اإلصابة أو الضرر من خالل أساليب أف

لها الموظفون االتصال المحتمل مع أي من حيوانات المؤسسة، واألرضيات الرطبة، وسوء اإلضاءة والتهوية في مناطق العمل،  

ت نقل الحيوانات ليست  ومناطق خدمة المعارض سيئة البناء / المخطط لها، ومساحة العمل المزدحمة، والتدريب غير الكافي، وآليا

 في اإلصالح المناسب، و التالمس المحتمل مع األدوية المخدرة واإلبر المستخدمة تحت الجلد.

تشمل األمثلة على المخاطر التي يتعرض لها الزائرون االتصال بين اإلنسان والحيوان، واألرضيات الرطبة، وسوء اإلضاءة، 

و الثقوب في ممرات الزوار، وحالة الدرابزين، والخطوات والممرات، والخشب  وعدم كفاية السياج الحاجز، والشقوق و / أ

 المتعفن، إلخ. يجب تقليل هذه المخاطر المحتملة قدر اإلمكان.

مع االعتراف بالفوائد المحتملة للتواصل بين اإلنسان والحيوان، يجب أن تتبع خطة إدارة المخاطر الخاصة بالمؤسسة أفضل 

لبشر )العاملين الذين يتقاضون أجر وبدون أجر، الزوار، إلخ( من اإلصابة أو المرض المحتمل الناتج عن  الممارسات لحماية ا 

االتصال الجسدي مع الحيوانات. يجب أن تتضمن الخطة تقييًما كتابيًا وتحديًدا لتلك السالالت والحيوانات الفردية التي قد يكون 

 مباشر أو غير مباشر معهم.للموظفين )بأجر وبدون أجر( والزائرين اتصال 

 . الحيوانات الخطرة 11.5

يجب أن يكون لدى المؤسسات التي تحتفظ بالحيوانات السامة مضادات سم مناسبة متاحة بسهولة، ويجب أن يكون موقعها معروفًا من قبل   .11.5.1

عن جرد مضادات السموم والتخلص منها / جميع الموظفين العاملين في تلك المناطق بأجر وبدون أجر. يجب أن يكون الفرد مسؤوالً 

 استبدالها وتخزينها.

التفسير: تقع على عاتق المؤسسة مسؤولية التحقق من توفر مضادات السموم المناسبة محليًا لجميع السالالت السامة التي يتم 

اإلمداد بمضادات السموم في  االحتفاظ بها في مؤسستهم، والتي يتم إنتاج مضادات السموم من أجلها. قد تعتمد المؤسسات على

المستشفيات المحلية ومنشآت العالج، ولكن تقع أيًضا على عاتق المؤسسة مسؤولية ضمان الحفاظ على هذه المخزونات بشكل 

 مناسب. يجب توثيق هذه الترتيبات. 

واإلقليمية والفيدرالية. يجب تطوير  يجب إدارة وتخزين مضادات السموم المخصصة لالستخدام في البشر وفقًا للوائح المحلية 

 اإلجراءات المناسبة وتنفيذها بالتعاون مع مهنيي صحة اإلنسان المناسبين.

يجب أن يكون لدى المؤسسات التي تحتفظ بالحيوانات السامة أنظمة إنذار للطوارئ و/ أو البروتوكوالت المعمول بها والتي تعالج على  .11.5.2

وجه التحديد إصابة الحيوانات أو الهجوم عليها أو الهروب من السياج. يجب أن تكون جميع المناطق التي تأوي الحيوانات السامة مجهزة 

طوارئ الحيوانات    حالة بروتوكوالت مطبقة إلخطار الموظفين الذين يتقاضون أجر وبدون أجر في  و / أو لديها بأنظمة إنذار مناسبة، 

يجب إجراء تدريبات على اتخاذ   المناسب. البروتوكوالت بشكل روتيني لضمان األداء الوظيفي  و / أو ص هذه األنظمة السامة. يجب فح 

لتقييم أنظمة و / أو بروتوكوالت اإلنذار في حاالت الطوارئ. تمرين تسميم الحركة الحية هو باإلضافة إلى   سنويًا على األقل اإلجراءات الحية 

  عمالت الحفر المطلوبة: 

 11.2.5)انظر  سنوًيا 1

للتدريبات   11.7.4و 

 األخرى المطلوبة. 
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 انظر )  ويجب أن يتم تسجيل التمرين وتقييمه بنفس طريقة تدريبات الطوارئ األخرى.   11.7.4و   11.2.5وبة في  تدريبات الطوارئ المطل 

(.   األخرى المطلوبة  للتدريبات   11.7.4و   11.2.5

ات واإلصابات يجب أن يكون لدى المؤسسات التي تحافظ على الحيوانات التي يحتمل أن تكون خطرة إجراءات سالمة مناسبة لمنع الهجم .11.5.3

من قبل هذه الحيوانات. يجب أيًضا أن تكون إجراءات االستجابة المناسبة في مكانها الصحيح للتعامل مع هجوم نتج عنه إصابة. يجب 

. 11.7.4و 11.5.2و 11.2.5ممارسة هذه اإلجراءات بشكل روتيني وفقًا لمتطلبات التدريب في حاالت الطوارئ الواردة في المعايير 

نجم اإلصابات عن هذه الحوادث، يجب تقديم حساب مكتوب يوضح سبب الحادث، وكيفية التعامل مع اإلصابة، ووصف أي  عندما ت

، واالحتفاظ به في الملف في المؤسسة لمدة خمس سنوات من AZAتغييرات ناتجة إما على إجراءات السالمة أو المنشأة المادية لموظفي 

 تاريخ الحادث.

 األسلحة النارية . األمان / 11.6

 ساعة على مدار العام. 24يجب توفير أنظمة أمنية مناسبة على مدار  .11.6.1

  يجب بذل كل  ومع ذلك ، ساعة.  24التفسير: تدرك اللجنة أن جميع المؤسسات قد ال تكون قادرة على توفير أفراد األمن على مدار 

يجب أن تشمل المسؤوليات األمنية جوالت منتظمة للمؤسسة بأكملها محاولة لتوفير األمن عند إغالق المؤسسة للجمهور الزائر. 

الكتشاف المشكالت. إذا كان من غير العملي توفير أفراد األمن، يجوز للهيئة الموافقة على استخدام األنظمة اإللكترونية أو غيرها  

 من التدابير األمنية. 

ل المؤسسة، أو خدمة مقدمة و / أو متعاقد عليها، للتعامل مع جميع حاالت يجب تدريب موظفي األمن، سواء كانوا موظفين من قب  .11.6.2

الطوارئ بما يتفق تماًما مع سياسات وإجراءات المؤسسة. في بعض الحاالت، من المعروف أن أفراد األمن قد يكونون مسؤولين عن  

 حاالت الطوارئ المعنية )أي فرق الرماية(. 

ية المخزنة في خزانة مقفلة ذات بنية وتصميم كافيين لعرقلة الدخول غير المصرح به، وأن تكون موجودة في يجب أن تكون األسلحة النار .11.6.3

منطقة آمنة وال يمكن الوصول إليها إال لألفراد المصرح لهم المدربين على استخدامها. يجب أن يكون األفراد المرخص لهم باستخدام 

 ة منتظمة.األسلحة النارية حاصلين على تدريب وممارس 

 

 . الغوص 11.7

 االعتبارات العامة: 

( أو الهواء المضغوط  SCUBAألغراض االعتماد، يشمل مصطلح "الغوص تحت الماء" وضع الغوص الذي يستخدم فيه الغواص الهواء المضغوط )

المضغوط المزود بالسطح )مثل الغطس أو الغوص  المزود بالسطح و / أو "الغوص الذي يحبس األنفاس" والذي ال يستخدم فيه الغواص أو الهواء 

 السطحي(.

 center-resource-https://www.aza.org/accred، وعبر اإلنترنت على AZAيتوفر مزيد من المعلومات حول كيفية تقييم برامج الغوص من 

 )سيُطلب منك تسجيل الدخول باستخدام اسم مستخدم العضوية الخاص بك وكلمة المرور(. 

 

الصيانة المنتظمة بالحد األدنى من معايير السالمة   و / أو يجب أن تفي المؤسسات التي تستخدم الغوص تحت الماء كجزء من العمليات  . 11.7.1

تفرضها اإلدارة  التي سات للقوانين واللوائح المعمول بها لموقعها وأن تتبع المعايير المؤس يجب أن تمتثل هذه التشغيلية لمثل هذا الغوص. 

( إذا كانت موجودة في الواليات المتحدة إذا كانت المؤسسة موجودة خارج الواليات المتحدة، OSHAالفيدرالية للسالمة والصحة المهنية )

 فيجب أن تمتثل للهيئة المكافئة لذلك البلد. 

 في الموقع بحسن نية.تراوح برامج الغوص تحت الماء في التعقيد من صيانة المعارض المتقطعة إلى الغوص العلمي التفسير: ت

باإلضافة إلى ذلك، قد يتم تقديم برامج الغوص الترفيهي في شكل برامج "الدفع مقابل الغوص مع…" لزوار حديقة الحيوان  

جودة في الواليات المتحدة إجراء تقييم لمكونات الغوص تحت الماء الفردية  وحدائق األحياء المائية. يجب على المؤسسات المو

)الغوص التجاري، الغوص العلمي، الغوص الترفيهي( األكثر مالءمة لهذا الجانب من  OSHAالخاصة بها من أجل تحديد معيار 

الفيدرالية ال تتناول الغوص الذي يحبس األنفاس على وجه  OSHAنظًرا ألن لوائح برنامج الغوص تحت الماء الخاص بالمؤسسة.  

توفير مكان عمل   )يتعين على أصحاب العمل  OSHAالتحديد، يجب االنتباه إلى كيفية توافق النشاط مع بند الواجب العام لـ 
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ذى الجسيم للموظفين "(  لموظفيهم "خاٍل من المخاطر التي يمكن التعرف عليها والتي هي يسبب أو يحتمل أن يسبب الموت أو األ

يجب أن يتم تقييم المخاطر يتضمن النظر في الضحلة المياه انقطاع التيار الكهربائي  

)rblackoutprevention.org/shallowwatehttp://www.(  هذه المخاطر وتوفير   لتقليل يجب وضع بروتوكول مصمم

الواليات المتحدة، يجب أن يتوافق مع ما  خارج التدريب وتحديد خطة الطوارئ وتنفيذها وتوثيقها. إذا كان موجودا في مؤسسة 

المياه الضحلة   يعادل ذلك البلد، ويجب أيضا القيام بتقييم المخاطر يتضمن النظر في تعتيم

)shallowwaterblackoutprevention.org/http://www.(  هذه المخاطر، وتوفير   لتقليل يجب وضع بروتوكول مصمم

 ضع الخطوط العريضة لخطة الطوارئ، وتوثيقها وتنفيذها.التدريب، وو

الصيانة تعيين مسؤول سالمة الغوص مع أوراق   و / أو يجب على المؤسسات التي تستخدم الغوص تحت الماء كجزء من العمليات العادية  .11.7.2

الغوص  مدرب   شهادة سالمة الغوص على الحد األدنى، يجب أن يكون ضابط  في االعتماد والمسؤوليات والسلطة ألداء هذا الدور. 

 أو ما يعادلها، لتلبية متطلبات اإلعتمادات.  الترفيهي، 

، وحجم العمل، والحجم، والوظيفة من مؤسسة إلى أخرى. في حين أن  تعقيدها التفسير: تختلف برامج الغوص تحت الماء في 

مؤهالت ضابط سالمة الغوص يجب أن تكون متناسبة مع طبيعة برنامج الغوص في المؤسسة، يجب تدريب الفرد في هذا الدور  

ث يكون / هي على دراية في بيئة تحت الماء. يجب تنظيم مسؤوليات ضابط سالمة الغوص بحي مهارات الغوص على تقييم ومعالجة  

 سالمة الغوص. وقادرة على تقييم 

الصيانة المنتظمة اتباع دليل الغوص الذي يحتوي، كأحد   و / أو يجب على المؤسسات التي تستخدم الغوص تحت الماء كجزء من العمليات   .11.7.3

 سالمة الغوص. حول   قسم مكوناته، على 

واحد على األقل لسالمة   تمرين تحت الماء كجزء من العمليات الدورية و / أو الصيانة إجراء  يجب على المؤسسات التي تستخدم الغوص .11.7.4

الغوص في حاالت الطوارئ سنويًا. يجب تسجيل هذه التدريبات وتقييمها للتأكد من اتباع اإلجراءات، وأن التدريب للموظفين الذين  

يتقاضون أجر وبدون أجر فعال، وأن ما تم تعلمه يستخدم لتصحيح و / أو تحسين إجراءات الطوارئ. يجب االحتفاظ بسجالت هذه  

للتدريبات األخرى  11.5.2و 11.2.5انظر  )ينات في اإلجراءات على النحو الواجب كلما تم تحديد ذلك. التدريبات ويجب تدوين التحس

 .( المطلوبة

التفسير: مطلوب تدريب حي واحد على األقل سنويًا. قد تتكون تمارين الممارسة اإلضافية من مجموعة متنوعة من األنشطة، بما 

ف التمرين بأنه تمرين تدريبي يعيد فعليًا خلق حالة طوارئ   في ذلك المناقشات والمحاكاة على الطاولة أو التدريبات الفعلية. يُعرَّ

واالستجابة لها خارج ظروف الطوارئ الفعلية. تعتبر النتائج الناشئة عن حالة طوارئ فعلية ذات أهمية، ولكن ال يمكن اعتبارها 

 تمرينًا ألغراض االعتماد.

تستخدم الغوص تحت الماء كجزء من العمليات العادية و / أو الصيانة أن تطور وتنفذ خطة طوارئ للغوص يجب على المؤسسات التي  .11.7.5

لكل خزان يدخل إليه الغواصون. يجب تدريب جميع الغواصين على اإلجراءات المرتبطة بخطط الطوارئ المرتبطة بالخزانات التي  

 يغوصون فيها.

 سياج خارجي 11.8

لسياج المحيط منفصالً عن جميع أسوار العرض أو العبوات األخرى، وأن يكون ذا نوعية جيدة وبنية جيدة. يجب إحاطة يجب أن يكون ا .11.8.1

متر( أو بحاجز قابل للتطبيق. يجب بناء السياج بحيث يحمي الحيوانات  2.4بوصات ) 8جميع المرافق بسياج محيطي ال يقل ارتفاعه عن 

نات الموجودة خارج المنشأة واألشخاص غير المصرح لهم من المرور عبره أو تحته واالتصال في المنشأة عن طريق تقييد الحيوا 

 بالحيوانات الموجودة في المنشأة، ولكي يعمل كاحتواء ثانوي نظام للحيوانات في المنشأة. 

جنة االعتماد ما يشكل "حاجًزا  التفسير: هناك حاالت نادرة حيث توفر التضاريس المحيطة بالمنشأة حاجًزا قابالً للتطبيق. ستحدد ل

قابالً للتطبيق" ويجب أن توافق على التنازل. ومع ذلك، يجب إحاطة معظم المرافق بسياج محيطي. يجب أن تفي المنشآت 

)الحجر الصحي الدائم بعد   PPEQالموجودة في المناطق الريفية داخل الواليات المتحدة والتي تمت الموافقة عليها من قبل 

 مبنى من هذا المطلب.  داخل المؤسسات المغلقة بالكامل  إعفاء الخاصة للسياج. قد يتم  وزارة الزراعة األمريكية معايير الدخول( ب

 

 :    المطلوبة  الحفر

 11.2.5)انظر  سنوًيا 1

للتدريبات   11.5.2و 

 األخرى المطلوبة. 

http://www.shallowwaterblackoutprevention.org/
http://www.shallowwaterblackoutprevention.org/
http://www.shallowwaterblackoutprevention.org/
http://www.shallowwaterblackoutprevention.org/
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 الزوار . خدمات

 

 االعتبارات العامة: 

 يجب على جميع مؤسسات الواليات المتحدة االمتثال لقانون األمريكيين ذوي اإلعاقة. 

 اعتبارات الرفاهية: 

إلى تقديم تجارب متنوعة وعالية الجودة لجميع  AZAتصور الزائر يقود النجاح. يجب أن تسعى حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية المعتمدة من قبل 

نخرطة في السلوكيات الزوار. تتطلب القيادة في رعاية الحيوان ورعايته بناء والحفاظ على بيئات معيشية تقدم بشكل جيد للزائر وتدعم الحيوانات السليمة الم

 ي إلى انطباع إيجابي عن المؤسسة وتجربة ملهمة بشكل عام.الطبيعية. هذا من بين أهم األشياء التي يشير إليها الزوار على أنها تؤد

 يجب أن توفر المؤسسة إمكانية الوصول والمرافق العامة لجميع الزوار، ويجب أن تلبي احتياجات كل من األطفال والبالغين.  .12.1

 التفسير: يجب على كل مؤسسة النظر في إمكانية الوصول لجميع الزوار مع إجراء التحسينات.

 يجب أن يكون لدى المؤسسة مرافق أساسية معينة الستيعاب الزوار، بما في ذلك دورات المياه وخدمات الطعام والشراب ومناطق الراحة. .12.2

يجب أن يكون للمؤسسة وسائل راحة مشتركة للزوار، بما في ذلك مرافق الهدايا، وخرائط مسار المؤسسة )الورقية أو اإللكترونية(،   .12.3

 فتات االتجاهية المرئية وغير المعوقة، وما إلى ذلك. والال

 يجب على المؤسسة أن تقدم للجمهور الزائر بيئة إيجابية ومهنية ونظيفة وممتعة من الناحية الجمالية.  .12.4

ين يتقاضون رواتبًا  يجب أن يكون لدى المؤسسة برنامج تدريبي لخدمات الزوار، خاصةً للموظفين العاملين في الخطوط األمامية والذ .12.5

والذين لديهم إمكانية المشاركة المنتظمة مع الزوار. يجب أن يتضمن برنامج التدريب على خدمات الزوار، من بين خيارات أخرى،  

التدريب على مجاملة الموظفين، وكيفية التعامل مع شكاوى الزوار، والمعرفة حول اإلرشاد واألنشطة اليومية، وأهمية التواصل مع  

 ، والرسائل القائمة على المهمة. AZAوار حول معنى اعتماد الز

يجب أن يكون لدى المؤسسة عملية للحصول على آراء الزوار وتقييمها فيما يتعلق بتجاربهم. توفر هذه المعلومات للمؤسسة منظوًرا   .12.6

ر استطالعات الرأي الشخصية و/ أو أكشاك أفضل لنقاط القوة وفرص التحسين. تتضمن األساليب الشائعة للحصول على تعليقات الزوا 

 التوجيه الذاتي، وبطاقات التعليقات، والتعليقات عبر اإلنترنت )رسائل البريد اإللكتروني(، وبرامج "المتسوق السري".

لعمل ومعلومات يجب أن يكون موقع المؤسسة على الويب احترافيًا في المظهر والمحتوى ويجب أن يوفر معلومات محدثة مثل ساعات ا .12.7

 .AZAالقبول والموقع والبرامج وانتماء 
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 والرئيسي التخطيط اإلستراتيجي 

 اعتبارات الرفاهية: 

بالتخطيط الرئيسي    كمؤسسة علمية تركز على رعاية الحيوان ورفاهه، وحماية الحياة البرية، والتقدم المستمر لمشاركة الزائر والمجتمع، فإن االلتزام القوي

االستراتيجي لجميع جوانب  والتخطيط االستراتيجي للتغيير المستمر والتقييم هو أساس االلتزام بـ "ممارسات وفلسفات علم الحيوان الحديثة ". التقييم

جميع  العمليات وتجديد و / أو استبدال المعارض القديمة بشكل روتيني بموائل حديثة جديدة مصممة مع مراعاة رفاهية الحيوان، هو أمر متوقع من

وتجارب الزوار االلتزام بأفضل   . باإلضافة إلى ذلك، يعكس التخطيط المستمر والحذر لبرامج تعليمية جديدة ومبتكرةAZAالمؤسسات المعتمدة من 

 الممارسات والفلسفات الحديثة المعترف بها مهنيًا. 

يجب أن تتبع المؤسسة خطة رئيسية وخطة إستراتيجية مكتوبة فيما يتعلق بابتكار المرفق والتخطيط والنمو وتنمية المجتمع، ويجب أن  .13.1

 .(  والخطة االستراتيجية لتعريفات الخطة الرئيسية 7- 6 الصفحات انظر )خمس سنوات على األقل.  كل أو تحّدث الخطط  تراجع 

يجب دمج الحفاظ على "ممارسات وفلسفات علم الحيوان الحديثة" والنهوض بها في الخطة الرئيسية والخطة اإلستراتيجية للمؤسسة.   .13.2

 لتعريف الممارسات والفلسفات الحديثة في علم الحيوان "، وانظر المقدمة لمزيد من التوضيح(.  6)انظر الصفحة 

القيم، واألهداف، واألهداف المستخدمة في تصميم وتطوير   والتنظيمية جية يجب أن تتضمن مهمتها، المؤسسة خطة رئيسية وخطة اإلستراتي .13.3

 معارض الحيوانات والتجارب زائر.

مرافق الحيوانات  ( أثناء تصميم وتطوير جميع 1.5.0يجب تطبيق أو مراعاة الرفق بالحيوان )بما في ذلك المتطلبات بموجب المعيار  .13.4

 التخزين(.  ومناطق)بما في ذلك مساحة العرض  و المجددة الجديدة و / أ 

 

 

 11/2021اإلصدار: 

 

 معايير إضافية:

 38 معايير إدارة ورعاية األفيال  

 61 معايير رعاية ورعاية الحيتان  

 أنظر أيضا:

 69 السياسات العامة ذات الصلة 

 98 السياسات اإلدارية العامة  
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 إلدارة ورعاية الفيل  AZAمعايير 

 2020، تمت المراجعة في مايو 2012، تمت المراجعة في أبريل 2011تمت الموافقة عليه في مارس 

 مقدمة 

 AZAبشأن تعظيم السالمة المهنية لمتخصصي رعاية األفيال في المنشآت المعتمدة من  AZAتتضمن هذه المراجعة للمعايير معلومات محدثة من سياسة 

معلومات قائمة على رعاية   -، باإلضافة إلى تحديث العلوم 2014سبتمبر  12وتم تحديثها في  2011أغسطس   15والتي تم توزيعها في  AZA والمعتمدة من

 األفيال. 

اهية األفيال ولمفتشي اعتماد فتمت كتابة المعايير للتركيز على التقييم القائم على النتائج. إنها بمثابة دليل للمؤسسات لقياس نجاحها في تعزيز السالمة المهنية ور 

AZA  لقياس نجاح برامج رعاية األفيالAZA .وبالتالي، باإلضافة إلى كل معيار، هناك قياس وشرح للمساعدة في فهم وتلبية أو تجاوز كل معيار . 

لى مستويات الجودة في إدارة ورعاية األفيال والتي تتمثل األهداف النهائية لهذه المعايير في توفير بيئة عمل أكثر أمانًا لمتخصصي رعاية األفيال وتوفير أع

بالمساهمة في حماية  AZAلمؤسسات   AZAستؤدي إلى رفاهية األفيال بشكل عام ممتاز في مؤسساتنا. في نهاية المطاف، سيسمح نجاح برامج رعاية األفيال في 

 الحياة البرية لألفيال وضمان بقاء األفيال في مستقبلنا لألجيال القادمة.

 على التباين AZAسياسات اعتماد 

 ( AZA)مقتطف من السياسات اإلدارية العامة لهيئة االعتماد  

 

إلدارة ورعاية األفيال تقديم  AZAيجب على المؤسسات التي تطلب تغييًرا مؤقتًا بموجب معايير . AZAوفقا لمعايير  التغير  المؤقتة  طلب -إدارة الفيل والعناية 

في الوقت الذي يصبح من الواضح أن هناك حاجة إلى تغيير مؤقت. يجب أن يكون الطلب في شكل خطاب يوضح بالتفصيل   AZAهذا الطلب إلى لجنة اعتماد 

يجب  ستنظر الهيئة في التغيير المؤقت المطلوب وستقوم بعد ذلك بإخطار المؤسسة بقرارها. الوثائق الالزمة.  جميع  التباين المؤقت المطلوب، ويجب أن يتضمن

جب  : يمالحظةقبل تاريخ انتهاء الصالحية الوارد في التباين، أو يجب تقديم الوثائق التي تفيد بأن سبب التباين المؤقت قد تمت معالجته.  إعادة تطبيق الفروق المؤقتة 

 في وقت تقديم الطلب. AZAمتوافقة تماًما مع معايير  AZAأن تكون المؤسسات غير المعتمدة حاليًا من 

في الحاالت التي يُعتقد فيها أن الرفاهية الجسدية و/ أو النفسية للفيل معرضة للخطر من خالل تنفيذ أحد المعايير، .  تباين الرعاية الخاصة -إدارة ورعاية األفيال 

إلدارة ورعاية األفيال. للتأهل للحصول على رعاية خاصة متعددة، يجب اعتبار الفيل )األفيال(   AZAقد تطلب المؤسسة تباينًا خاًصا في الرعاية بموجب معايير 

إصابة خطيرة عني من كبار السن، ويجب على المؤسسة تقديم دليل على أن رفاهية الفيل ستكون في خطر دون رعاية خاصة، أو أن تحريك الفيل قد يؤدي إلى الم 

ب التباين الخاص بالرفاهية أو الوفاة . يجب أن يكون الدليل في شكل وثائق من الموظفين البيطريين وإدارة الحيوانات المحترفين في المؤسسة. يجب أن يكون طل 

في الطلب وستقوم بعد ذلك بإخطار المؤسسة  AZAفي شكل خطاب يوضح بالتفصيل التباين المطلوب، ويحتوي على جميع الوثائق الالزمة. ستنظر لجنة اعتماد 

صالحية الوارد في التباين. في حالة منحها، يجب على ( سنوات ويجب إعادة تقديمه قبل تاريخ انتهاء ال3بقرارها. في حالة منح التباين، سيكون لمدة ثالث )

المكتوبة للموظفين  المؤسسات تقديم تقرير سنوي يوثق حالة وصحة الفيل )األفيال(، بما في ذلك السجالت البيطرية والتقييمات والمالمح السلوكية والتوصيات 

لغرض هذا التباين، يتم تعريف الرفاهية على أنها الصحة الجسدية والوظيفة والرفاهية   : مالحظةالبيطريين وموظفي إدارة الحيوانات المحترفين في المؤسسة. 

 النفسية. 

في الحاالت التي يتم فيها تحديد موعد نهائي في معيار، ويكون للمؤسسة تباين قائم حتى ذلك  تمديد االمتثال الجوهري ]لتباين موجود[.  -إدارة ورعاية األفيال 

. يمكن منح  AZAلم تحقق االمتثال الكامل بحلول الموعد النهائي، يمكن النظر في تمديد االمتثال الكبير للتباين الحالي من قبل لجنة اعتماد  الموعد النهائي ولكنها

تحديد تاريخ إنجاز واقعي. الموافقة فقط إذا كان بإمكان المؤسسة إظهار تقدم واضح وثابت نحو االمتثال للمعيار، والمشاركة بنشاط والعمل نحو االمتثال الكامل، و

 عتماد.ستكون التحديثات المنتظمة مطلوبة حتى يتم تحقيق االمتثال، وقد تطلب اللجنة فحص برنامج الفيل، وفقًا لتقديرها، كشرط للحفاظ على اال

 المعايير

E.1. )المتغيرات في مصفوفات البيئية الالأحيائية )تتناول مناطق العرض وخارجها 

E.1.1  درجة الحرارة 

: يجب توفير مناطق محمية كافية لحماية األفيال من سوء األحوال الجوية. يجب أن تتوفر المياه الصالحة للشرب أو   نهاري  -خارجي  -قياسي 

 االستحمام في جميع األوقات لتلبية احتياجات التبريد في البيئة المحيطة.



 39والسياسات ذات الصلة      2023معايير االعتماد لعام 

مس أو حروق الشمس أو األمراض أو وفيات األفيال المتعلقة بدرجة الحرارة البيئية / التعرض  : ال توجد حاالت لسعة الصقيع أو ضربة الش  القياس

 للطقس. 

ير مناطق : يجب أن يتوفر الماء أو الطين أو الغبار أو التربة أو الرمل لألفيال لتنفض الغبار عن نفسها للمساعدة في التنظيم الحراري. يجب توف الشرح

ال من سوء األحوال الجوية. عندما يكون من المحتمل التعرض ألشعة الشمس لفترات طويلة، يجب توفير ظل كاف بالوسائل  محمية كافية لحماية األفي

ان إمكانية  الطبيعية أو االصطناعية للسماح لجميع األفيال باختيار الحماية من أشعة الشمس المباشرة. يجب توفير عدد كاٍف من المناطق المظللة لضم

درجة  40فراد إلى الظل عند الرغبة وعدم استبعاد األفيال التابعة من الظل. يجب مراقبة األفيال التي تتعرض لدرجات حرارة أقل من وصول جميع األ 

دقيقة، كل ساعة لتحديد وقت توفير الوصول إلى الحرارة اإلضافية أو أشعة الشمس المباشرة أو   60درجات مئوية( لمدة تزيد عن  5فهرنهايت ) 

 لى أكشاك الحظيرة الداخلية أو خيارات أخرى لإلدارة الحرارية. الوصول إ

 درجة فهرنهايت  40: يجب تزويد األفيال التي يتم االحتفاظ بها في الهواء الطلق عندما تكون درجات الحرارة أقل من  ليلي  -خارجي  -قياسي 

 السيئة.  درجات مئوية( طوال الليل، بدفء إضافي ومأوى مناسب من األحوال الجوية 5) 

 : ال توجد حاالت لسعة الصقيع أو األمراض أو وفيات األفيال مرتبطة بدرجة حرارة البيئة / التعرض للطقس. القياس

إذا سمحت األحوال الجوية   -: يجب على المؤسسات النظر في تصميم المرافق والموائل التي تسمح لألفيال بالوصول إلى الخارج قدر اإلمكان  الشرح

سالمة. يمكن للفيلة أن تتحمل درجات الحرارة القصوى المعتدلة إذا تم تأقلمها مع الظروف المحيطة. يجب توفير مناطق محمية متعددة والصحة وال

الذي  لضمان حصول جميع األفيال على المأوى الكافي والحماية من العناصر. قد تقوم المؤسسات بتثبيت مصادر حرارة خارجية إلطالة مقدار الوقت 

فية لألفيال  ع األفيال البقاء فيه بالخارج. يعد تسخين الهواء المشع أو القسري أمثلة على الحرارة المقبولة. قد تكون هناك حاجة لتوفير حرارة إضاتستطي

 درجات مئوية(. 5درجة فهرنهايت ) 40الصغيرة وكبار السن أو األفيال المعرضة للخطر عند درجات حرارة أعلى من 

درجة مئوية( خالل األشهر الباردة من العام.  13درجة فهرنهايت ) 55جب تسخين المناطق الداخلية إلى درجة حرارة ال تقل عن : ي  داخلي -قياسي 

درجة مئوية( وأن تكون خالية من المسودات   21درجة فهرنهايت ) 70يجب أن تكون الغرفة الواحدة قادرة على الحفاظ على درجة حرارة ال تقل عن 

 يال المريضة أو المنهكة. يجب توخي الحذر للتحكم في الحرارة الزائدة في الداخل. الستيعاب األف

 : ال توجد حاالت من األمراض أو وفيات األفيال مرتبطة بدرجة الحرارة البيئية / التعرض للطقس. القياس

والوصول إلى الماء، والركيزة الباردة، والسماح لألفيال   : في درجات الحرارة الداخلية المرتفعة، يجب استخدام المراوح، والتهوية المتقاطعة، الشرح

 بالوصول إلى المنطقة الخارجية، أو تدابير التبريد األخرى حسب الحاجة. يجب تزويد األفيال بفرصة التنظيم الحراري قدر اإلمكان. 

E.1.2  الرطوبة والتهوية 

من الهواء النقي لتلبية احتياجات التنفس لألفيال، والتحكم في تراكم الرطوبة داخل   : يجب أن توفر أنظمة التهوية الداخلية لألفيال ما يكفيالقياسي

 الهيكل، وتحريك ما يكفي من الهواء لتخفيف الكائنات المرضية المحمولة بالهواء. 

 : يتضح الهواء النقي وتدفق الهواء الجيد في الحظيرة ويتم توفيرهما من خالل أنظمة سلبية و / أو ميكانيكية.  القياس

ألفيال  : في درجات الحرارة الداخلية المرتفعة، يجب استخدام المراوح، والتهوية المتقاطعة، والوصول إلى الماء، والركيزة الباردة، والسماح ل الشرح

 نطقة الخارجية، أو تدابير التبريد األخرى حسب الحاجة.بالوصول إلى الم

E.1.3  اإلضاءة 

 : يجب توفير إضاءة كافية لمتخصصي رعاية األفيال وغيرهم من الموظفين للعمل بأمان حول األفيال، ليالً أو نهاًرا. القياسي

: عندما يعمل متخصصو رعاية األفيال حول األفيال أو يتفاعلون معها، يجب أن تكون األفيال قادرة على الرؤية بوضوح وأن يتم مالحظة  القياس

( وحركة جميع  ERDحركاتها / سلوكها في جميع األوقات داخل مناطقها الداخلية. يجب توفير إضاءة كافية لمراقبة االستخدام اآلمن لجميع المعدات )

 األبواب والبوابات.

يح  : تعد دورات ضوء النهار الطبيعية مناسبة لألفيال، حتى في المناطق المعتدلة. عند االحتفاظ بها في الداخل لفترات طويلة، توفر المصاب  الشرح

 الفلورية أو المتوهجة نطاقًا كافيًا من اإلضاءة. المناور، باإلضافة إلى اإلضاءة الداخلية، فعالة وموصى بها.
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E.1.4  المرافق 

E.1.4.1.  إرشادات المساحة 

E.1.4.1.1.  مساحة داخلية 

: يجب أن توفر المرافق الداخلية مساحة كافية وتعقيًدا بيئيًا للسماح باألنشطة السلوكية الطبيعية والتفاعالت االجتماعية  القياسي

توفر المرافق الداخلية مساحة كافية لألفيال للتنقل  وتحفيزها، مما يؤدي إلى أفيال صحية ومتكيفة اجتماعيًا جيًدا. يجب أن 

(. يجب توفير مساحة مناسبة للسماح بفصل األفيال إما من خالل األكشاك Holdgate et al., 2016bواالستلقاء دون قيود )

اإلناث مصمًما التقييد(. يجب أن يكون السكن الداخلي لكل من الذكور و  3.3.2.7الخاصة أو من خالل استخدام الحبال )انظر 

م( عموديًا. يجب أن تكون جميع األسقف واألسالك واألنابيب وما   7.3قدًما ) 24الستيعاب الفيل الذي يمكن أن يصل ارتفاعه إلى 

 إلى ذلك بعيدة المنال أو محمية بشكل كاٍف.

في المنشأة. إذا كانت هناك مشكالت : تظهر األفيال المزدهرة ذخيرة سلوكية طبيعية بتردد عادي عندما تكون في أي مكان  القياس

سلوكية أو اجتماعية أو طبية لألفيال ثبت أنها ناجمة عن مساحة غير كافية، فيجب أن يكون هناك برنامج مطبق )من منظور  

 برنامجي و / أو مرفق( لمعالجة المشكلة.

(. ال توجد بيانات علمية تشير  Meehan, et al., 2016b: تُعد المساحة أحد أصعب المقاييس للتوحيد القياسي ) الشرح

( ينص على أن  2016bبوضوح إلى مقدار المساحة الالزمة للفيل ليكون بصحة جيدة ومتكيفًا اجتماعيًا جيًدا. ميهان وآخرون. )

االجتماعية، حجم المنشأة وحده ال يرتبط برفاهية األفيال. إن جودة النهج البرنامجي الشامل لإلدارة الجيدة لألفيال، ونوعية الحياة 

ونوعية المساحة من منظور الفيل هي التي تحدد مدى كفاية المنشأة من حيث صلتها برفاهية األفيال، وليس مجرد لقطات مربعة 

(. بالنسبة للمرافق في المناخات التي تتطلب وجود األفيال Greco et al., 2016b; Holdgate et al., 2016aمن البيئة )

من الوقت، يوصى بشدة بتطوير مساحات مشتركة داخلية أكبر لتعزيز التفاعالت االجتماعية والسماح   في الداخل لفترات طويلة

بقدر أكبر من الحركة وتنوع المساحات أثناء الظروف الجوية القاسية وكذلك بين عشية وضحاها. ال تقل مساحة المماطلة الموصى  

  400متًرا مربعًا( للذكور أو اإلناث مع عجول، وال تقل عن  56ربع )قدم م 600بها )أي الحجز المؤقت، طوال الليل، إلخ( عن 

 متًرا مربعًا( لإلناث. 37قدم مربع )

E.1.4.1.2.  المساحة الخارجية 

: يجب أن توفر الموائل الخارجية مساحة كافية وتعقيًدا بيئيًا للسماح باألنشطة السلوكية الطبيعية والتفاعالت االجتماعية  القياسي

 مما ينتج عنه أفيال صحية ومتكيفة اجتماعيًا جيًدا. وتحفيزها

: تظهر األفيال المزدهرة ذخيرة سلوكية طبيعية بتردد عادي عندما تكون في أي مكان في المنشأة. إذا كانت هناك مشكالت  القياس

رنامج مطبق )من منظور  سلوكية أو اجتماعية أو طبية لألفيال ثبت أنها ناجمة عن مساحة غير كافية، فيجب أن يكون هناك ب

 برنامجي و / أو مرفق( لمعالجة المشكلة.

(. ال توجد بيانات علمية تشير بوضوح  Meehan et al. 2016b: تُعد المساحة أحد أصعب المقاييس للتوحيد القياسي ) الشرح

( ينص على أن الحجم 2016b) إلى مقدار المساحة الالزمة للفيل ليكون بصحة جيدة ومتكيفًا اجتماعيًا جيًدا. ميهان وآخرون.

اإلجمالي للمعرض وحده ال يرتبط برفاهية األفيال الفردية. إن جودة النهج البرنامجي الشامل لإلدارة الجيدة لألفيال ونوعية  

ة  المساحة من منظور الفيل هي التي تحدد مدى كفاية المنشأة من حيث صلتها برفاهية األفيال، وليس فقط المساحة المربعة للبيئ 

(Greco et al., 2016b; Holdgate et al., 2016a وبالتالي، إذا كانت األفيال تتمتع بصحة جيدة وتتكيف مع .)

متر   500قدم مربع ) 5400المجتمع، فإن كل ما يتم تقديمه يفي بالمعيار. ال يقل الحجم األدنى الموصى به للموائل الخارجية عن 

 مربع( لكل فيل. 

E.1.4.1.3.  السلوك 

: يوفر المرفق والبرنامج بيئة مادية واجتماعية معقدة تحفز السلوكيات الطبيعية والتفاعالت االجتماعية ومستويات النشاط  اسيالقي

 مما يؤدي إلى أفيال صحية ومتكيفة اجتماعيًا جيًدا.

: تتمتع األفيال بصحة جيدة جسديًا ومتكيفة اجتماعيًا بشكل جيد دون سلوك منحرف أو عدوان مفرط داخل المجموعة   القياس

االجتماعية. يتناسب سلوك الفيل مع التردد الطبيعي وتنوع السلوكيات، ويتم تزويد األفيال بفرص لالختيار والتحديات المعرفية  

 والذخيرة السلوكية المعقدة. 
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: ال توجد بيانات حالية لإلشارة إلى مقدار النشاط، أو مسافة المشي اليومية األكثر مالءمة لرفاهية األفيال المثلى. قد تختلف   الشرح

االحتياجات األساسية لكل فيل. نظًرا ألن الهدف هو أفيال صحية ومتكيفة اجتماعيًا جيًدا، فإن كيفية تحقيقه أقل أهمية من تحقيقه.  

كم / يوم مع عدم   5.3التي أجريت على األفيال اآلسيوية واألفريقية في حدائق الحيوان أن األفيال تمشي بمعدل  أظهرت الدراسات

وجود فرق كبير بين السالالت، مما يشير أيًضا إلى وجود ارتباطات بين المسافة التي يتم قطعها سيًرا على األقدام واإلدارة 

 )مثل استراتيجيات التغذية المتنوعة(، والعوامل الديموغرافية  االجتماعية ومجتمعات الحيوانات واإلدارة

 (Greco et al., 2016b; Holdgate et al., 2016a لم يتم العثور على ارتباط بين النتائج الصحية أو السلوكية التي تم .)

 قطعها سيًرا على األقدام.

E.1.4.1.4. المعارض والتجديدات 

ؤسسات التي تخطط لبناء جديد أو تعديل مرافق األفيال الحالية ما يلي: بنية تحتية كافية إلدارة  : يجب أن تتضمن جميع المالقياسي

ورعاية األفيال مع وجود حواجز في مكان توفر مساحة أمان للموظفين ؛ مرافق الستيعاب الذكور البالغين بأمان ؛ والبنية التحتية 

  تمارس يحتوي تصميم المناطق الداخلية والخارجية على مناطق يمكن للفيلة أن  الكافية لتقليل الحاجة إلى الربط المنتظم. يجب أن

 ترغب في ذلك. إذا / عندما التنشئة االجتماعية  وتجنب  معًا ، فيها الرياضة وتختلط 

 إلدارة ورعاية األفيال. AZA: تتم مراجعة خطط تصميم المعارض والتجديدات وهي متوافقة مع معايير  القياس

باألفيال ناجًحا إال إذا أوفت جميع المرافق بالتزامها برعاية قطعان األسرة المتزايدة والذكور   AZA: لن يكون التزام  الشرح

. يتمثل أحد االعتبارات الرئيسية في تصميم مرافق األفيال في تعزيز السلوكيات المناسبة  SSPالبالغين، واالمتثال لتوصيات تربية 

وًعا اجتماعيًا وغالبًا ما تؤدي القطعان أنشطة معًا، مثل التغذية والشرب والمشي والراحة والغطس. يجب لألنواع. تعتبر األفيال ن

(. يجب أن تشجع Greco et al., 2016bأن تكون فرص اإلثراء جزًءا ال يتجزأ من كل من المناطق الداخلية والخارجية )

لطبيعية. يجب توفير الصخور أو جذوع األشجار أو األشياء القوية  المناطق الخارجية الحركة على ممارسة الرياضة واألحذية ا

الكبيرة في الموائل بحيث يمكن للفيلة استخدامها كحواجز بصرية و / أو للفرك والخدش. يتم تشجيع استخدام كل من الوخزات  

يجب أن تسمح الحواجز داخل وبين  الرطبة والجافة للمساعدة في العناية بالبشرة والحماية من أشعة الشمس والحشرات القارضة. 

 الموائل بدرجة معينة من االتصال السمعي والشمي واللمسي بين أفراد القطيع المنفصلين حسب االقتضاء حسب اختيارهم.

E.1.4.2  الركائز 

E.1.4.2.1.  في الخارج 

والرمل والعشب(. يجب أن تحتوي   : يجب أن تتكون أسطح الموائل الخارجية بشكل أساسي من ركائز طبيعية )مثل التربةالقياسي

مناطق األفيال على مجموعة متنوعة من الركائز، ويجب أن تكون قابلة للتنظيف بسهولة، ويجب أن يكون لديها تصريف جيد لمنع 

 المياه الراكدة غير المرغوب فيها.

ي. ال يظهر التراكم المفرط للجلد الميت،  : تتمتع أقدام الفيل بحالة جيدة وتحتاج فقط إلى وسادة وتقليم أظافر بشكل دور  القياس

 وتتوفر مواد الغبار لألفيال وتستخدم بتردد عادي.

: يُفضل توفير مزيج من الركائز الصلبة لتعزيز التآكل الطبيعي لوسائد القدم والركائز الناعمة، مثل األرض والرمل، لتعزيز  الشرح

اض الوقت الذي يقضيه على ركائز صلبة قد يعزز صحة القدم والعضالت  االستحمام بالغبار. أظهرت الدراسات الحديثة أن انخف

(. سيؤدي ;Holdgate et al., 2016b; Miller et al., 2018الهيكلية، ويشجع الراحة الراقد، وبالتالي يعزز رفاهية األفيال ) 

االنغماس واالستحمام والحفر والراحة. يتم  توفير مجموعة متنوعة من الركائز اللينة إلى تعزيز السلوكيات، مثل البحث عن الطعام و

تشجيع استخدام كل من الوخزات الرطبة والجافة للمساعدة في العناية بالبشرة والحماية من أشعة الشمس والحشرات القارضة. قد  

 (.Holdgate et al., 2016bترقد األفيال على أكوام من األرض )

E.1.4.2.2  المساحة الداخلية 

تكون الركيزة الداخلية قابلة للتنظيف يوميًا ويجب أن تكون سريعة الجفاف. يجب أن تكون أسطح األرضيات : يجب أن القياسي

 الصلبة ناعمة نسبيًا لمنع التآكل المفرط للوسادة، ولكن ليس ناعًما لدرجة أنها تصبح زلقة عندما تكون مبللة.

ضون ساعتين من التنظيف. أقدام الفيل في حالة جيدة وال تظهر أي  : يتم تنظيف األرضيات الداخلية يوميًا وتجفيفها في غ القياس

 تآكل مفرط للبطانة بسبب خشونة األرضية وعدم وجود إصابات في الفيل بسبب االنزالق على األرض. 

: أظهرت الدراسات الحديثة أن انخفاض الوقت الذي يقضيه على ركائز صلبة سيعزز صحة القدم والعضالت الهيكلية،   الشرح

(. تستخدم بعض ;Holdgate et al., 2016b; Miller et al., 2018ويشجع الراحة الراقد، وبالتالي يعزز رفاهية األفيال )
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المؤسسات الرمل أو حصير الحظيرة أو القش أو نجارة للعزل و / أو لتوفير سطح أكثر نعومة للفيلة للوقوف أو االستلقاء عليها. 

 ت، يجب مراعاة الركيزة الداخلية الطبيعية والمتغيرة. في اإلنشاءات الجديدة والتجديدا

E.1.4.3.  التغيير واالختالف في البيئة 

 اإلثراء(.   4.4: يجب أن يكون لدى جميع المؤسسات خطة إثراء بيئي مكتوبة ألفيالها وإظهار دليل على التنفيذ )انظر القياسي

: مراجعة خطة اإلثراء وسجالت أنشطة اإلثراء اليومية. يتم تزويد األفيال بفرص بيئية وإثراء معقدة تؤدي إلى تكرار   القياس

 وتنوع السلوكيات بشكل طبيعي. 

: يجب أن يعزز برنامج اإلثراء الفعال، بما في ذلك اإلثراء البيئي واالجتماعي والمعرفي، السلوكيات المناسبة لألنواع  الشرح

(Greco et al., 2016a ،يوفر أثاث التضاريس والموئل المتنوع مزيًدا من التعقيد في البيئة باإلضافة إلى فرص التمرين .)

مثل المشي، والدوران، والوصول، والتمدد، والتسلق، واالنحناء، والحفر، والدفع، والسحب، والرفع. يشتمل برنامج اإلثراء البيئي 

 ض وعناصر اإلثراء وفقًا لجدول زمني منتظم.الجيد على تناوب أثاث المعار

E.1.4.4.  التنظيف 

 : يجب تنظيف العبوات الداخلية والخارجية من البراز والبول يوميًا.القياسي

 : يتم مراقبة عملية التنظيف اليومي. القياس

 : يوصى بإزالة الروث اليومي بشكل متكرر وقد تكون ضرورية ألسباب صحية وجمالية. الشرح

E.1.4.5  السالمة واالحتواء 

E.1.4.5.1  االحتواء 

 : يجب أن تكون حواجز احتواء األفيال كافية لمنع هروب األفيال. القياسي

 : يجب أال يكون هناك فشل في حواجز االحتواء.  القياس

م(. ال يكفي  2.4أقدام ) 8ى لالرتفاع الموصى به للجدران والكابالت والسور األفقي لألفيال البالغة هو : الحد األدن الشرح

استخدام األسوار الكهربائية كحاجز احتواء أولي. يمكن استخدام مجموعة متنوعة من مواد البناء لحواجز احتواء األفيال. يجب أن  

درة على تحمل قوة الفيل، ويجب أن تحتوي الفيل في مكان معين، ويجب أن تمنع  تكون الحواجز آمنة للفيلة، ويجب أن تكون قا

االتصال المباشر بين األفيال والزائرين. تشمل المواد الموصى بها للحواجز الخرسانة الصلبة أو الجدران الصخرية أو القضبان  

 الفوالذية األفقية أو األنابيب أو الكابالت.

E.1.4.5.2  ة األفيال حواجز وقيود رعاي 

: يجب أن تمتلك جميع المؤسسات بنية تحتية كافية إلدارة ورعاية األفيال التي لديها حواجز و / أو حبال لزيادة السالمة القياسي

مع األفيال نفس المساحة غير المقيدة مع األفيال،   AZAالمهنية. يجب أال يشارك جميع المتخصصين في رعاية األفيال في مرافق 

 [E.4.2.1]مالحظة: لمزيد من التفاصيل، انظر باستثناء بعض االستثناءات المحدودة. 

: توجد بنية تحتية مناسبة ويستخدمها متخصصو رعاية األفيال لرعاية األفيال دون مشاركة نفس المساحة غير المقيدة مع  القياس

 ظروف معينة ومحددة جيًدا. األفيال، إال في

ملتزمة بتعظيم سالمة محترفي رعاية األفيال. من أجل تحقيق أقصى قدر من السالمة أثناء العمل في اتصال مقيد،   AZA:  الشرح

يجب على المتخصصين في رعاية األفيال دائًما مراقبة وضعهم وأفيالهم فيما يتعلق بالحاجز / الحبال، ومدى وصول الفيل  

ل( خاصةً مدى وصول الجذع و سلوك الفيل. يجب أال يتعدى رأس الشخص و / أو جذعه أبًدا مستوى حاجز الحاوية )األفيا

 األساسي للحيوانات ما لم يكن الفيل مربوًطا بحبال. ال ينبغي إجراء التربية الروتينية حصريًا أثناء ربط األفيال بالحبال.
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E.1.4.5.3  الخنادق الجافة 

 يجب الحد من استخدام الخنادق الجافة ذات الجوانب شديدة االنحدار والقيعان الصلبة كاحتواء أولي. : القياسي

: يجب أن يكون هناك بروتوكول مكتوب الستخراج خندق الفيل للمرافق التي تستخدم خنادق ال يستطيع الفيل التسلق منها   القياس

 بسهولة. 

يًرا لألفيال، خاصة تلك التي ال يستطيع الفيل التسلق منها بسهولة. حيثما وجدت، يجب  : قد تشكل الخنادق الجافة تهديًدا كب الشرح

أن تكون الخنادق عريضة بما يكفي للفيل لكي يستدير، وأن يكون لها قاع ناعم وجاف، ويجب أن تشتمل على منحدر مائل تدريجيًا 

 حتى يتمكن الفيل من التسلق بسهولة من الخندق أو الخندق.

E.1.4.5.4 األبواب والبوابات 

 : يجب أن تكون األبواب والبوابات في حالة جيدة ومصممة لتحمل قوة الفيل.القياسي

: يتم مالحظة أن جميع األبواب والبوابات تعمل بشكل صحيح وتحتوي على األفيال. لم تحدث إصابات في صفوف األفيال   القياس

 ربائي.أو األفراد بسبب تشغيل الباب الهيدروليكي أو الكه

: يعد تصميم الباب والبوابة مهًما للغاية لضمان سالمة كل من األفيال ومحترفي رعاية األفيال. إذا تم استخدام محركات  الشرح

تعمل بالطاقة الهيدروليكية أو التي تعمل بالطاقة الكهربائية لتشغيل األبواب أو البوابات، فيجب أن يكون هناك نظام دعم يدوي أو 

ي في مكانه في حالة حدوث عطل أو انقطاع التيار الكهربائي. يجب مراقبة تشغيل الباب باستمرار بخط رؤية مباشر  مولد احتياط

 أو بالفيديو طوال الوقت الذي يتحرك فيه الباب لمنع إصابة الفيل أو اإلنسان. 

E.1.4.5.5  اعتبارات المعارض العامة 

ثل المصابيح ووحدات التدفئة والسباكة وما إلى ذلك( بحيث ال تؤذي األفيال  : يجب بناء ارتفاعات السقف والتركيبات )مالقياسي

 نفسها أو تلحق الضرر بالمنشأة.

 : يجب أال تكون هناك إصابات في األفيال بسبب سوء التصميم أو عدم كفاية ارتفاعات األسقف والتركيبات.  القياس

م(  7.3) قدًما  24: يجب تصميم المناطق لكل من الذكور واإلناث الستيعاب الفيل الذي يمكن أن يصل ارتفاعه إلى  الشرح

 واألسالك واألنابيب وما إلى ذلك بعيدة المنال أو محمية بشكل كاٍف.  األسقف يجب أن تكون جميع عموديًا.  

E.1.4.5.6  برنامج تقييم السالمة 

يجب أن توثق المؤسسة وأن  وسالمة البرنامج.  كل مؤسسة طريقة ثابتة للتقييم المنتظم لمنشأة األفيال  يكون لدى : يجب أن القياسي

تكون قادرة على إثبات كيفية تقييم السالمة على أساس منتظم ومتسق وكيفية حل مشكالت السالمة. يجب على المنشآت إجراء 

يجب على كل مؤسسة أن تتناول على وجه التحديد برنامج األفيال الخاص بها في سياسة  تقييمات السالمة على األقل نصف سنوي.

 . AZA 11.4.1إدارة المخاطر التي يتطلبها معيار اعتماد 

: يتم توثيق تقييمات سالمة البرنامج والمنشأة وقرارات قضايا السالمة. تم حل جميع مشكالت السالمة المحددة أو هي في   القياس

 طور الحل.

: يجب على كل مؤسسة أن تضع برنامًجا لتقييم السالمة بناًء على احتياجاتها ومواردها الخاصة. قد يشمل برنامج تقييم  الشرح

السالمة فريقًا لتقييم السالمة، بما في ذلك فريق رعاية األفيال وإدارتها، وفريق رعاية صحة الحيوان وخبراء في إدارة المخاطر  

 والسالمة. 
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E.1.4.6 لنقل ا 

بالحيوانات الحية ويجب اتباع  لوائح اتحاد النقل الجوي الدولي الخاصة  و / أو : يجب استيفاء جميع اللوائح الفيدرالية المعمول بها القياسي

 لألفيال. AZA وإرشادات نقل  AZAإرشادات إعداد األفيال الموصى بها من قبل 

 : تم إجراء عمليات نقل األفيال بأمان وبطريقة مناسبة.  القياس

: تُنقل األفيال عادةً في مقطورات أو صناديق مصممة خصيًصا لنقل األفيال. يجب أن يكون حجم مقصورة المقطورة أو  الشرح

فيل بالجزء األمامي أو  الصندوق المستخدم للنقل بحيث يمكن للفيل الوقوف بشكل مريح، ولكن ال يستدير. ال ينبغي أن يضغط ال

الخلفي من االحتواء. يجب أن تكون المقطورة أو الصندوق مزوًدا بخيارات ربط حسب الحاجة. يجب مراقبة األفيال وتزويدها 

للحيوانات الحية للشراء على الموقع   IATAبالطعام والماء على فترات منتظمة أثناء النقل. تتوفر لوائح اتحاد 

regulations.aspx-animals-https://www.iata.org/publications/store/Pages/live   إرشادات النقل

 (.Miller ،2018c-dمستشار بيطري ) AZA Elephant TAG / SSPواختبار ما قبل الشحن متاحة من 

E.1.5  الماء 

E.1.5.1 جودة المياه 

توفير المياه الصالحة للشرب في جميع األوقات. قد تكون فرص الشرب المتكررة طوال اليوم ضرورية لتلبية  : يجب المعيار

 احتياجات األفيال في البيئة المحيطة.

 : يتم تحديد مصادر المياه لجميع المناطق الداخلية والخارجية لألفيال وتحديد طريقة توصيلها مناسبة.  القياس

افق إما أجهزة سقي تعمل باستمرار أو أوتوماتيكية في الموائل والحظائر الخارجية. إذا لم تكن هذه : توفر معظم المر  الشرح

موجودة، يجب تحديد طريقة توفير المياه الصالحة للشرب في جميع األوقات ووضع بروتوكوالت مكتوبة لضمان توافر المياه  

 المناسبة للفيلة. 

E.1.5.2 عرض المياه ومصادر المياه 

: في حين يسمح الهواء الطلق والطقس، يجب أن تتمتع األفيال بإمكانية الوصول المنتظم إلى مصادر المياه، مثل أحواض ارالمعي

 السباحة، أو الشالالت، أو البخاخات / الرشاشات، أو المماطل التي توفر اإلثراء وتسمح للفيلة بالتبريد و / أو االستحمام. 

 رجية بكميات كافية الستيعاب جميع األفيال في وقت واحد. : توجد مصادر المياه الخا القياس

: يوصى ببناء المسابح بحواف مستديرة وبدون زوايا. يجب أن تحتوي حمامات السباحة االصطناعية على مناطق خروج  الشرح

يجب تجنب الجوانب   درجة. 30ومداخل متعددة و / أو طويلة منحدرة بلطف، مع أسطح غير قابلة لالنزالق، وبزاوية ال تزيد عن 

الرأسية لحمامات السباحة في المناطق التي يكون فيها للفيلة وصول مباشر إلى جانب المسبح. يجب أن تكون الدرجات واسعة بما  

يكفي للفيلة لوضع أكثر من قدم واحدة في كل مرة وصغيرة بما يكفي لصعود األفيال ألعلى أو ألسفل. يجب أن يكون هناك أكثر  

ول / خروج إلى المسبح من أجل منع فيل واحد من منع خروج أو دخول األفيال األخرى إلى البركة أو الخروج منها. من نقطة دخ 

من المستحسن أن يكون جسم واحد من الماء أو حمام السباحة عميقًا بما يكفي للسماح بالطفو، حيث يمكن أن يسمح ذلك لممارسة  

يقًا بما يكفي للسماح لشخص بالغ بالغطس الكامل عند االستلقاء على جانبه أو عنده. التمارين التي ال تحمل وزنًا وأن يكون عم

 بعمق ستة أقدام على األقل. ومع ذلك، فإن الخوض الضحل وبرك الرش هي أيًضا مناطق نشاط ممتازة للفيلة ويجب تشجيعها. 

 

E.2. المتغيرات الحيوية 

E.2.1 الغذاء والماء 

E.2.1.1  الغذاء والماء توفير 

E.2.1.1.1  الماء 

: عند استخدام أوعية المياه، يجب تنظيف مياه الشرب وتجديدها يوميًا. يجب أيًضا تنظيف الحاويات يوميًا. )انظر المعيار

E.1.5.1 .)جودة المياه 

https://www.iata.org/publications/store/Pages/live-animals-regulations.aspx
https://www.iata.org/publications/store/Pages/live-animals-regulations.aspx
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 : مصادر المياه نظيفة والمياه عذبة.  القياس

 ن قبل األفيال مهمة في األفيال المريضة أو المعرضة للخطر.: قد تكون القدرة على مراقبة استهالك المياه م الشرح

E.2.1.1.2  النظام الغذائي لجميع مراحل الحياة(   3.1الغذاء )انظر 

E.2.1.1.3  التباين  -مادة غذائية 

يات كافية لكل  : يجب تقديم نظام غذائي متوازن لألفيال يتكون من مجموعة متنوعة مناسبة من المواد الغذائية المتوفرة بكم المعيار

فيل للحفاظ على الوزن وحالة الجسم المناسبة. يجب تطوير األنظمة الغذائية تحت إشراف اختصاصي التغذية و / أو الطبيب  

 البيطري و / أو االستشاري في المؤسسة. 

يات. تتم مراجعة أوزان  : تتم مراجعة صحائف النظام الغذائي وبروتوكوالت التغذية المكتوبة وتحديدها لتتماشى مع التوص  القياس

 الفيل و / أو درجات حالة الجسم. 

: يعد المحتوى الغذائي أداة مهمة لتقييم الحالة التغذوية الشاملة. قد تكون سجالت المدخول اليومية مفيدة أيًضا. تشمل المواد   الشرح

(. يجب أن يكون الغذاء Williams et al., 2014الغذائية الموصى بها التبن المكمل بالفواكه والخضروات ومكمالت الحبوب ) 

الجديد متاًحا يوميًا، إذا كان ذلك ممكنًا. يجب تقييم محتوى الطاقة الكلي للنظام الغذائي فيما يتعلق بدرجات حالة الجسم لكل فيل  

 لألفيال عند الطلب من مستشار التغذية  AZAوتكييف تركيبة النظام الغذائي حسب الحاجة. تتوفر إرشادات التغذية 

 AZA Elephant TAG / SSP. 

E.2.1.1.4  جداول التغذية وتنوع عرض الغذاء 

 : يلزم وجود جداول تغذية متنوعة موزعة مكانيًا وزمنيًا طوال النهار والليل. المعيار

 : تتم مراجعة بروتوكوالت وجداول التغذية المكتوبة.  القياس

آليات توصيل الطعام إلى األفيال أثناء النهار والليل )على سبيل المثال، تغيير جداول فريق رعاية الحيوانات،   : يجب تنفيذ الشرح

والمغذيات اآللية، وشبكات التغذية المعلقة، وما إلى ذلك(. جداول التغذية التي ال يمكن التنبؤ بها بشكل كبير يمكن أن تترافق مع  

(. يجب  Greco et al., 2016a; Morfeld et al., 2016نتائج الرفاهية اإليجابية ) انخفاض مخاطر السمنة وغيرها من 

 وضع المغذيات في مواقع متعددة لتثبيط المنافسة غير المبررة أو العدوان على عناصر العلف.

E.2.1.1.5 فرص العلف للطعام 

علف المتعددة. يجب توفير الطعام في المناطق التي : يجب توفير الفرص لألفيال للحصول على الطعام باستخدام سلوكيات الالمعيار

 تقل احتمالية تلوثها فيها. يجب إزالة الطعام الزائد أو الفاقد يوميًا.

 : تتم مراجعة بروتوكوالت التغذية واإلثراء المكتوبة.  القياس

التغذية المتناثرة، وإخفاء  : يمكن توفير فرص البحث، والتصفح، والرعي، والوصول، والفتح، وما إلى ذلك عن طريق الشرح

األطعمة في الشقوق والركائز حول المعرض، أو باستخدام مغذيات مرتفعة مثل شبكات التبن المعلقة التي تشجع الفيل للوصول إلى 

ألفيال و التالعب بجذعها للوصول إلى الطعام. يمكن دمج اآلليات التي تعزز سلوكيات التغذية النشطة بدنيًا في خطة إثراء شاملة ل

(Greco et al., 2016a .) 

E.2.2  االعتبارات االجتماعية 

E.2.2.1  تكوين المجموعة 

E.2.2.1.1  هيكل العمر والجنس للفئة االجتماعية 

: يجب أن يكون لكل حديقة حيوان بها أفيال ثالث إناث على األقل )أو مساحة بها ثالث إناث(، أو ذكور أو ثالثة أفيال من  المعيار

 مختلط.جنس 

: يجب مراجعة االلتزام المؤسسي تجاه األفيال. إذا كانت المؤسسة ال تمتثل للمعيار، فيجب تقديم خطط للوفاء بالمعيار  القياس

 . AZAوجدول زمني إلى لجنة اعتماد 

 : يتم دعم الرفاهية الجيدة من خالل قضاء المزيد من الوقت في مجموعات اجتماعية أكبر ومستقرة  الشرح
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 (Meehan et al., 2016a إذا لم تستطع حديقة الحيوان تلبية هذا المعيار من حيث المساحة، فيجب عليها التقدم بطلب )

للحصول على تباين. إذا كانت حديقة الحيوان ال تفي بالمتطلبات االجتماعية، فيجب عليها التقدم بطلب للحصول على تباين. في 

، يجب أن تصف حديقة الحيوان )أ( خطتها للحصول  AZAة اعتماد حالة المتطلبات االجتماعية، قبل إصدار التباين من قبل لجن

على أفيال إضافية أو تصف خطتها الستبعاد أفيالها، و )ب( يجب أن تصف ما سيحدث إذا عانوا من فقدان فيل واحد. ]مالحظة:  

 صيل حول الفروق.[ لمزيد من التفا 43راجع سياسات االعتماد على الفروق في قسم المقدمة بهذه المعايير في الصفحة 

E.2.2.1.2  اإلدارة القابلة للتكيف 

: يجب أن تتضمن جميع المرافق القدرة على إدارة األفيال بمرونة، مما يسمح بفصل المجموعات أو األفراد على النحو المعيار

 المطلوب. 

عات بنجاح حسب الحاجة إلدارة  : يجب أن تكون كل مؤسسة قادرة على إثبات و / أو وصف كيفية عزل األفراد أو المجمو القياس

 األفيال أو رعايتها. 

 : تعد القدرة على التكيف مع الظروف والمواقف المتغيرة أمًرا بالغ األهمية لنجاح أي برنامج لألفيال.  الشرح

E.2.2.1.3  التنشئة االجتماعية ذكر الفيل 

 فق منفصلة للعزل، وبرنامج للتواصل االجتماعي.: إذا كانت المؤسسة ترعى ذكًرا واحًدا أو أكثر، فيجب توفير مرا المعيار

 : يجب أن تكون كل مؤسسة قادرة على إثبات و / أو وصف كيفية عزل الذكور والتواصل معهم بنجاح، إذا لزم األمر.  القياس

لمسي والشمي  : قد يتم تكوين مجتمعات الحيوانات الذكور بمفردهم، ولكن ليس في عزلة تامة؛ يجب توفير فرص للتفاعل ال الشرح

(. في الذكور البالغين البرية تكون انفرادية في المقام Rasmussen et al. 1982والبصري والسمعي مع األفيال األخرى )

األول. ومع ذلك، لديهم اتصال منتظم مع األفيال األخرى. هناك حاجة إلى إرشادات للتطوير واإلدارة طويلة األجل لقطعان األفيال 

ل حيث قد يصبح هذا األمر ذا أهمية متزايدة مع زيادة نجاح التكاثر في المستقبل وإنتاج المزيد من الذكور من  من الذكور بالكام

 العجول.

E.2.2.1.4 إدارة الوالدة والنفاس 

 : يجب أن تكون المرافق الخاصة بإدارة الوالدة والنفاس متوفرة. المعيار

حالية ومستقبلية قادرة على إثبات و / أو وصف كيفية إدارة ورعاية أمهات  : يجب أن تكون كل مؤسسة بها إناث متكاثرة  القياس

األفيال والعجول أثناء الوالدة وفترة ما بعد الوالدة. يجب وضع بروتوكوالت مكتوبة للوالدة وإعادة األمهات / العجول للحياة البرية  

 مع القطيع.

: قد تتطلب األمهات ألول مرة على وجه الخصوص إدارة كبيرة. تعتبر الحماية األولية للعجل وإدارة األم أمًرا بالغ األهمية   الشرح

لنجاح الوالدة. يجب أن يتم إدخال العجول واألمهات الجديدة إلى القطيع بحذر وبسرعة. يجب إعادة األمهات / العجول للحياة  

 ون ذلك مناسبًا وآمنًا لألم / العجل.البرية إلى القطيع عندما يك

E.2.2.1.5  هجرة" صغار الحيوانات اليافعة" 

 : يجب أن يبقى النسل مع أمهاتهم حتى يتم فطامهم بشكل طبيعي وتتأقلم األم والعجل مع االنفصال. المعيار

 : يبقى النسل مع أمهاتهم حتى يبلغوا من العمر ثالث سنوات على األقل. القياس

(. بعض المرونة  Prado-Oviedo et al., 2016فضل الفطام الطبيعي التدريجي للنسل عندما يكون ذلك ممكنًا ): يُ  الشرح

ضرورية في حاالت التحديات الصحية، ورفض األم و / أو عندما ال يمكن إعادة تكوين الرضع في مجموعتهم االجتماعية. في  

رى في أسرع وقت ممكن. يتم التعامل مع الذكور بشكل عام مع القطيع حاالت رفض األم، يجب إدخال العجول إلى السالالت األخ 

خالل فترة المراهقة حتى التغيرات السلوكية الطبيعية المرتبطة بالعمر قد تشير إلى االنفصال. ال يوجد عمر محدد يمكن أن يحدث  

ال باللعب، أو السلوك اإلنجابي الذي يسبب فيه هذا. تشمل المؤشرات التي قد تحتاج إلى الفصل بين الذكور العدوانية، أو القت

اضطرابًا داخل القطيع أو خطر إصابة األفراد في القطيع. هناك حاجة إلى إرشادات للتطوير واإلدارة طويلة األجل لقطعان األفيال 

المزيد من الذكور من   من الذكور بالكامل حيث قد يصبح هذا األمر ذا أهمية متزايدة مع زيادة نجاح التكاثر في المستقبل وإنتاج

 العجول.
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E.2.2.1.6 قطعان متعددة األجيال 

 : عند اإلمكان، يجب الحفاظ على القطعان متعددة األجيال.المعيار

 : يتم الحفاظ على القطعان متعددة األجيال عندما يكون ذلك ممكنًا.  القياس

األولوية للحفاظ على التجمعات االجتماعية المستقرة والمتعددة األجيال التي تشمل األفيال   SSPs: يعطي كل من األفيال  الشرح

(. يتم تعلم الكثير من الذخيرة السلوكية  Meehan et al., 2016a; Prado-Oviedo et al., 2016األحداث والبالغات )

ناسبة لألنواع داخل القطيع من خالل التجربة والتعلم القائم للفيلة، وليس فطريًا. يسمح القطيع متعدد األجيال بنقل السلوكيات الم 

 على المالحظة. 

E.2.2.1.7  جميع قطعان الذكور 

 : ال توجد معايير لجميع القطعان الذكور في هذا الوقت، على الرغم من أنه قد يتم تطوير المعايير في المستقبل. المعيار

 : غير مقبول في هذا الوقت. القياس

: هناك حاجة إلى إرشادات للتطوير واإلدارة طويلة األجل لقطعان األفيال من الذكور بالكامل حيث قد يصبح هذا أكثر  الشرح

 أهمية مع زيادة نجاح التكاثر في المستقبل وإنتاج المزيد من الذكور من العجول.

E.2.2.1.8 ي االختالفات في االنتماء االجتماع 

 : يجب االحتفاظ بملف تعريف سلوكي لكل فيل على حدة وتحديثه سنويًا.المعيار

 : تتم مراجعة الملفات الشخصية. القياس

: يجب أن يكون فريق رعاية األفيال على دراية بالتوافق االجتماعي لكل فيل والتسلسالت الهرمية المهيمنة للقطيع. يجب  الشرح

إدارة التوافق االجتماعي باإلضافة إلى الهيمنة والعدوانية بين قطيع األفيال. يجب أن تتمتع  أن تتمتع المؤسسات بالقدرة على 

المؤسسات بالقدرة على إدارة عمليات إدخال وفصل األفيال، بما في ذلك ؛ أنثى جديدة للقطيع الموجود، واإلناث للذكور للتربية،  

م مناطق األفيال للسماح بتكوين مجتمعات حيوانات منفصل وجماعي والعجول ألمهاتهم، والعجول واألمهات للقطيع. يجب تصمي

 خالل فترات عدم التوافق االجتماعي، دون التدخل في الحركة الطبيعية لألفيال داخل وخارج مكان معيشتهم.

E.2.2.1.9 المسافات بين األفراد 

 ظل، والمياه، ومواقع االنغماس. : يجب تصميم المرفق وتوفير الموارد للسماح بالتغذية الكافية، والالمعيار

 : يجب أن يكون للمنشأة هياكل كافية لجميع األفيال للمشاركة في السلوكيات الطبيعية.  القياس

 : تعتبر األفيال نوًعا اجتماعيًا وغالبًا ما تؤدي القطعان أنشطة معًا، مثل التغذية والشرب والمشي والراحة والغطس.  الشرح

E.3.  الصحة والتغذية 

E.3.1  نظام غذائي لجميع مراحل الحياة 

(. يجب وضع برامج النظام الغذائي والتمارين  Williams et al., 2014لألفيال )  AZA: يجب تغذية األفيال وفقًا لتوصيات إرشادات التغذية المعيار

 الرياضية للفيلة.

 على تعديلها، حسب الحاجة، للحفاظ على سالمة الفيل الجسدية.  : تتم مراجعة برامج النظام الغذائي والتمارين الرياضية وإظهار أدلة القياس

ت، بما : يعد النظام الغذائي الكامل والمتوازن من الناحية التغذوية أمًرا ضروريًا لألفيال لتزدهر. السمنة هي مصدر قلق صحي لجميع الحيوانا الشرح

(. بالنسبة Morfeld et al ,.2016السلبي على الصحة والتكاثر والرفاهية ) في ذلك األفيال، وينبغي تجنب زيادة الوزن المفرطة بسبب تأثيرها

رطل يوميًا خالل السنوات الثالث األولى. قد يتسبب الوزن الزائد في وقت مبكر والنمو  2إلى    1للرضع، يجب أن يكون معدل النمو الطبيعي من 

تساعد التمارين الرياضية الكبيرة والحد من المكمالت عالية الطاقة في التحكم في  السريع جًدا في إلحاق ضرر طويل األمد بسالمة الفيل الجسدية. 

عندئذ الحرص   زيادة الوزن في العجول واألفيال من جميع األعمار. إذا تم إجراء تغييرات على النظام الغذائي نتيجة التوافر الموسمي للعناصر، فينبغي 

(. تتوفر إرشادات التغذية  Ullrey et al., 1997ع إلى أسبوعين( لتجنب االضطرابات الهضمية )على تنفيذ التغييرات تدريجياً )على مدى أسبو 

AZA  لألفيال عند الطلب من مستشار التغذيةAZA Elephant TAG / SSP . 
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E.3.2  تأثير المتغيرات التالية على المتطلبات الغذائية 

E.3.2.1  مقاس الجسم 

الفيل و / أو درجات حالة الجسم، على األقل، ثالث مرات في السنة. يجب وضع برامج النظام : يجب تسجيل أوزان المعيار

 الغذائي والتمارين الرياضية للفيلة.

: تتم مراجعة سجالت الوزن و / أو درجات حالة الجسم. تتم مراجعة برامج النظام الغذائي والتمارين الرياضية وإظهار  القياس

 لحاجة، للحفاظ على سالمة الفيل الجسدية. أدلة على تعديلها، حسب ا

 ;Morfeld et al., 2016; Sreekumar and Nirmalan, 1990: توجد عدة نماذج لتقييم حالة جسم الفيل ) الشرح

Wemmer, 2006 .) 

E.3.2.2  حالة اإلنجاب 

ل في برنامج تمارين ما قبل الوالدة للتحكم : يجب مراقبة وجبات األفيال الغذائية بعناية أثناء الحمل، ويجب أن تشارك األفيا المعيار

 في الزيادة المفرطة في الوزن أثناء الحمل. 

 : يجب مراجعة سجالت الوزن و / أو درجات حالة الجسم.  القياس

 : يجب منع األفيال من زيادة الوزن بشكل ملحوظ أثناء الحمل.  الشرح

E.3.2.3  مستويات النشاط 

 مستويات النشاط كافية للحفاظ على الرفاهية الجسدية والنفسية للفيل. : يجب أن تكون المعيار

 : تتم مراجعة بروتوكوالت التمرين.  القياس

: في حالة عدم وجود بيانات علمية تشير إلى المقدار الدقيق للنشاط المطلوب للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية الجيدة  الشرح

والوزن وحالة الجسم وتكوين النظام الغذائي واستهالكه بشكل شامل للحفاظ على الصحة  للفيل، يجب مراجعة مستويات النشاط  

 العامة المناسبة المعلمات.

E.3.2.4  تصفح البرنامج 

 : يجب أن يكون لدى كل مؤسسة برنامج / بروتوكول تصفح كجزء من برنامج إدارة األفيال.المعيار

 صحة الفيل / طب األسنان.: تصفح البروتوكول ويتم مراجعة سجالت  القياس

: يجب تزويد األفيال بمواد تصفح كبيرة بما يكفي لتجنب انحشار األضراس والدوران. نظًرا ألن أسنان الفيل تهاجر إلى   الشرح

األمام )وليس عموديًا(، فمن المهم أن يتم تقديم النوع المناسب من الطعام لتعزيز صحة األسنان والسماح بالتقدم الطبيعي لكل  

 ضرس.

E.3.3   اإلدارة الطبية 

يال  : يجب أن يكون الطبيب البيطري ذو الخبرة في طب الثدييات الكبيرة تحت الطلب في جميع األوقات للتعامل مع التقييم الروتيني لصحة األفالمعيار

 وعالجها وحاالت الطوارئ الطبية.

 / AZA Elephant TAG: تتم مراجعة سجالت الفحوصات الطبية السنوية والعالجات األخرى. يجب أن تكون نسخ البروتوكوالت الطبية  القياس

SSP  .مسجلة في الملف وتستخدم في المؤسسة 

ت الطبية والتغذوية والمكونات السلوكية  : يجب أن يعمل فريق رعاية األفيال عن كثب مع الفرق البيطرية والتغذية لتحقيق التوازن بين المتطلبا الشرح

 ومستويات النشاط لكل فيل. تتوفر إرشادات الفحوصات الصحية الروتينية والنقل والحجر الصحي واختبار ما قبل الشحن والتشريح من 

AZA Elephant TAG / SSP Veterinary Advisor.(Miller, 2018a-d)  

E.3.3.1  الحجر الصحي واالستشفاء 

 يجب أن تكون بروتوكوالت وفترات ومعلمات الحجر الصحي لألفيال في مكانها الصحيح. :المعيار
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في الملف ويتم  AZA Elephant TAG / SSP: توجد البروتوكوالت الطبية والبروتوكوالت المؤسسية المكتوبة  القياس

 استخدامها في المؤسسة.

فقد يكون من الصعب من الناحية اللوجستية الحفاظ على العزلة عن   : نظًرا لحجم األفيال وقوتها وطبيعتها االجتماعية، الشرح

(  Miller  ،2018cالموصى بها للفيل قبل الشحن )  AZAالحيوانات األخرى أثناء الوصول والحجر الصحي. توفر إرشادات 

ب مع المؤسسة المرسلة  قائمة شاملة من االختبارات الكتشاف المرض قبل الشحن. من المهم أن تعمل المؤسسة المستقبلة عن كث

لضمان إجراء جميع االختبارات الموصى بها ومراجعة النتائج. قد يساعد اتباع بروتوكول ما قبل الشحن في التعويض عن بعض  

مساومات الحجر الصحي التي قد تكون مطلوبة. بغض النظر عن نتائج اختبار ما قبل الشحن، يجب بذل كل محاولة للحفاظ على  

الفصل المادي عن األفيال المقيمة بعد الوصول. توصي ممارسات الحجر الصحي الحالية بحد أدنى من فترة  درجة معينة من  

الحجر الصحي لمعظم السالالت الموجودة في حدائق الحيوان واألحياء المائية. يجب وضع بروتوكوالت الحجر الصحي في كل 

فيال. ستحدد المخاوف االجتماعية والمتطلبات البيطرية والتصميم  مؤسسة من قبل الفريق البيطري بالتشاور مع فريق رعاية األ

المادي للمرفق وتوافر متخصصين مدربين في رعاية األفيال مدة الحجر الصحي والبروتوكول. للحصول على معلومات إضافية،  

 (.Miller, 2018bللفيلة )  AZAراجع إرشادات الحجر الصحي 

E.3.3.1.1  إدارة األصناف االجتماعية 

 : يجب أن تتمتع كل مؤسسة بالقدرة على إدخال المجموعات االجتماعية للفيلة وإدارتها وصيانتها.المعيار

: تتم مراجعة السجالت اليومية للمجموعات االجتماعية. يتم مراجعة بروتوكوالت / سجالت المقدمة. يالحظ السلوك  القياس

 يعي لألنواع. االجتماعي لألفيال ويعتبر أنه يحدث بتواتر وتنوع طب

: كنوع اجتماعي للغاية، يجب إدخال األفيال أو إعادتها إلى مجموعة اجتماعية في أقرب وقت مناسب. على الرغم من أن  الشرح

 .التفاعل بين فريق رعاية األفيال يمكن أن يكون مفيًدا، إال أنها ليست بديالً كافياً للتفاعالت المناسبة لألنواع من الفيل إلى الفيل

E.3.3.2  أدويه للوقاية 

 .(Mikota et al. 1994): يجب إجراء فحص جسدي سنوي شامل لكل فيل المعيار

: تتم مراجعة التوثيق الكتابي لالمتحانات السنوية ونتائجها واألوزان ودرجات حالة الجسم. توجد بروتوكوالت مكتوبة  القياس

 ( متاحة وتستخدم. Miller ،2018aللمراقبة الشاملة لصحة الفيل ) AZAلجميع أدوية األفيال الوقائية، كما أن إرشادات 

لتشخيص وعالج وإدارة مرض السل )المتفطرة السلية( في األفيال في   2017ام : يجب أن تلتزم المؤسسات بتوصيات ع الشرح

. يجب أن يقوم طبيب بيطري أو فني بيطري مدرب بإجراء (Backues & Wiedner, eds., 2017)رعاية اإلنسان 

جيل النتائج. . يجب تس(Samuel et al.، 2001)فحوصات البراز بشكل منتظم للبحث عن الطفيليات وغيرها من المشكالت 

يجب مراجعة هذه النتائج بعد أخذ كل قياس. يجب مراعاة التطعيمات المنتظمة، على النحو الذي يحدده الفريق البيطري وبالتنسيق  

 . قد تشمل التطعيمات السنوية داء الكلب والكزاز.(Miller, 2018)للمراقبة الشاملة لصحة الفيل  AZAمع إرشادات 

E.3.3.2.1  مية العناية اليو 

 : يجب فحص جميع األفيال بصريًا وتقييم سلوكها بشكل يومي المعيار

: تتم مراجعة السجالت والتقارير اليومية، مع إيالء اهتمام خاص لتحديد أن السلوكيات العادية تحدث بوتيرة عادية، بما في  القياس

 ذلك االنتماء والعدوانية.

: يجب إجراء تقييم وأي سلوك غير عادي )بما في ذلك حاالت العدوان( أو الخصائص الجسدية أو األنشطة يجب إبالغه   الشرح

على الفور إلى المشرف وتسجيله. على وجه التحديد، يجب أن تتضمن التقارير مالحظات مثل حالة البول والبراز، وأنماط األكل  

 حالة العامة والسلوك. والشرب، وإدارة األدوية )إن وجدت(، وال
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E.3.3.2.2 العناية بالقدم 

: يجب أن تكون الفيلة خالية من إصابات القدم أو أمراض القدم. يجب تدريب فريق رعاية األفيال على تقديم العناية بالقدم، المعيار

األفيال بروتوكول مكتوب للعناية بالقدم. كما يجب تدريب األفيال على قبول هذه الرعاية. يجب أن يكون لكل مؤسسة من مؤسسات  

 في حالة وجود إصابات في القدم أو مرض في القدم، يجب أن يكون هناك نظام عالجي حالي.

: يتم فحص أقدام الفيل وهي في حالة جيدة، وتحتاج فقط إلى وسادة وتقليم أظافر بشكل دوري. تتم مراجعة السجالت   القياس

 الملف وبروتوكوالت العناية بالقدم / العالج. تنفيذ البروتوكوالت / العالج واضح في حالة قدم الفيل. والبروتوكوالت الموجودة في 

 : يجب أن يتضمن بروتوكول رعاية القدم الخاص بالمؤسسة التنظيف اليومي والفحص لجميع أقدام األفيال   الشرح

(Csuti et al., 2001) القدم، يجب توثيق الدليل على مراجعة المؤسسة للسبب أو  . في حالة وجود إصابة أو مرض في

 األسباب المحتملة إلصابة القدم أو مرض القدم. عند تحديد األسباب، يجب توثيق التغييرات التي تم إجراؤها لمعالجة هذه األسباب.

في الملف. في بعض الحاالت، قد يكون يُقترح أخذ صور شعاعية أساسية للقدم أو رسم حراري لجميع األفيال البالغة واالحتفاظ بها 

من المناسب مراقبة األفيال المختارة سنويًا )أي تلك التي لديها تاريخ من مشاكل القدم المزمنة(. أظهرت الدراسات الحديثة أن 

 انخفاض الوقت الذي يقضيه على ركائز صلبة سيعزز صحة القدم والعضالت الهيكلية، وبالتالي يعزز رفاهية األفيال 

 (Miller et al., 2018). 

E.3.3.2.3 عناية بالجلد 

 : يجب تدريب األفيال على قبول العناية المنتظمة بالجلد ويجب تدريب فريق رعاية األفيال على تقديم هذه الرعاية. المعيار

تينية بالبشرة وإظهار : يتم فحص جلد الفيل وبحالة جيدة. يجب أن يكون لكل منشأة لألفيال بروتوكول مكتوب للعناية الرو  القياس

 دليل على تنفيذه. تتم مراجعة هذه السجالت والبروتوكوالت.

: يجب فحص جلد الفيل بشكل شامل يوميًا والعناية به حسب الحاجة من خالل االستحمام وإزالة الجلد الميت وعالج الجلد  الشرح

من الجلد الميت المتراكم وغير متشقق أو جاف وخاٍل من الجاف أو مشاكل الجلد األخرى. يجب أن يكون جلد الفيل مرنًا وخاليًا 

 التهاب الجريبات. 

E.3.3.2.4  يومي تمرين 

: يجب وضع برنامج تمرين للقطيع ككل أو لكل فيل على حدة. يجب أن يكون لكل مؤسسة من مؤسسات األفيال بروتوكول  المعيار

 مكتوب للتمرين الروتيني وإظهار الدليل على تنفيذه.

: تتم مراجعة بروتوكوالت التمرين، مع إيالء اهتمام خاص لكل من المقدار والحاجة للتمرين الموجه ألخصائي رعاية   القياس

 األفيال وأنماط النشاط اليومية العادية الموجهة من قبل متخصص رعاية األفيال.

اليومية األكثر مالءمة لرفاهية األفيال المثلى. قد تختلف  : ال توجد بيانات حالية لإلشارة إلى مقدار النشاط، أو مسافة المشي  الشرح

 االحتياجات األساسية لكل فيل. نظًرا ألن الهدف هو أفيال صحية ومتكيفة اجتماعيًا جيًدا، فإن كيفية تحقيقه أقل أهمية من تحقيقه. 

لقدم والساق، مؤشرات على أن مقدار  يعتبر الوزن و / أو درجة حالة الجسم، جنبًا إلى جنب مع عدم وجود أمراض ومشاكل في ا 

التمرين كاٍف للفيل في نظامه الغذائي المحدد في وضعه المحدد. كما هو الحال مع البشر أو أي نوع آخر، فإن الصحة العامة هي 

 مجموعة من العوامل، بما في ذلك التمارين والنظام الغذائي والعوامل النفسية.

E.3.3.2.5  التربية 

بشكل  AZAيب جميع األفيال على تقديم السلوكيات المدرجة في قائمة مراجعة المكونات السلوكية لبرنامج الفيل : يجب تدرالمعيار

موثوق. يجب تدريب جميع األفيال للسماح بإجراء فحص كامل للجسم يوميًا وللسماح بإتمام جميع إجراءات الرعاية والتربية 

 الالزمة بنجاح.

المعياري لبرنامج الفيل من قبل المؤسسة سنويًا،  AZAقق من المكونات السلوكية لبرنامج : يجب إكمال قائمة التح  القياس

 واالحتفاظ بها للمراجعة أثناء فحص االعتماد.

: يعتمد مفتاح الحفاظ على صحة األفيال وعالجها عندما تمرض على القدرة على مراقبة واختبار وإدارة الرعاية الصحية   الشرح

دريب االستباقي مراقبة صحة األفيال أمًرا ممكنًا ويجعل االختبارات التشخيصية والعالجية في أوقات ضعف والعالج. يجعل الت

 الصحة أقل إرهاقًا للفيل وفريق رعاية األفيال. 
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 القياسي AZAقائمة التحقق من المكونات السلوكية لبرنامج الفيل 

 األفيال التي تقع في كل فئة. إذا اختلفت األفيال الفردية، فيرجى مالحظة عدد 

 

 في التدريب غير مدربين السلوك
 البيانات كاملة 

 & موثوق بها 

    فحص العين

    فحص األذن 

    فحص الفم

    فحص األسنان 

    فحص األنياب 

    فحص المهبل

    غسل / فرك الجلد

    عالج الجلد

    تقليم كل القدمين 

    تقليم األنياب 

    عينات الدم )الحظ تكرار المجموعات(جمع 

    جمع عينات البول 

    جس المستقيم 

    سوائل المستقيم 

    حقنة شرجية 

    الموجات فوق الصوتية عبر المستقيم 

    يقبل الحقن

    يقبل األدوية عن طريق الفم

    غسل الجذع الختبار مرض السل 

    األشعة السينية للقدم 

    انفصال

    ضبط الساق

    يسمح بإجراءات التربية من قبل الموظفين 

    يسمح بإجراءات بيطرية ليقوم بها طبيب بيطري

    اإلدخال في أقفاص )يظل بالداخل واألبواب مغلقة( 

    يسمح للجدران المزلقة بالتحرك 
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E.3.3.2.6 ( أجهزة تقييد حركة الفيلERD ) 

، فيجب على فريق رعاية  ERD. إذا كان المرفق ال يحتوي على ERD: يجب أن تحتوي جميع مرافق األفيال على المعيار

األفيال إثبات طريقة تقييد تسمح بإجراءات التربية والبيطرية واإلنجابية الضرورية بطريقة آمنة وفعالة لجميع األفيال في 

 على الطقس.  ERDمجموعتها. يجب أال يعتمد استخدام 

ء بالداخل بثقة مع إغالق األبواب، أو تُظهر  والبقا ERDفي المكان والوظيفية. يتم تأقلم جميع األفيال لدخول  ERD:   القياس

 .ERDبدون  ERDالمؤسسة بروتوكوالتها وقدرتها على القيام بوظائف 

حركة الفيل بشكل فعال مع السماح لفريق رعاية األفيال في الوقت نفسه بالوصول إلى الفيل  ERDs: يجب أن تقيد  الشرح

 ى احتواء الفيل بشكل مريح إلجراءات بيطرية أو تربية طويلة قادرة عل ERDsلإلجراءات البيطرية. يجب أن تكون  

E.3.3.2.7  ضبط النفس 

أو حبل أو سلسلة أو مواد أخرى ذات قوة كافية. يجب  ERDs: يجب تدريب جميع األفيال للسماح بضبط النفس باستخدام المعيار

قيود مخطط لها تزيد عن ساعتين من قبل إدارة  أال تخضع األفيال لقيود مطولة غير ضرورية. يجب أن تتم الموافقة على أي 

المؤسسة وفريق إدارة األفيال والطبيب البيطري. يجب إشراك لجنة سالمة المؤسسة و / أو لجنة الرفق بالحيوان المؤسسية في  

 إلى الربط. عملية صنع القرار. يجب تصميم جميع اإلنشاءات الجديدة والتجديدات الرئيسية بطريقة تقلل من الحاجة العادية 

 : تتم مراجعة بروتوكوالت الربط. القياس

: يعتبر الربط طريقة مقبولة لتقييد األفيال مؤقتًا. قد يكون الربط المطول ضروريًا للنقل وللعالج البيطري. يمكن تدريب   الشرح

 لألفيال  AZAاألفيال بسهولة على قبول الربط. للحصول على معلومات إضافية، راجع إرشادات النقل الخاصة بـ 

(Miller, 2018d). 

E.3.3.2.8  الشلل 

 : يجب وضع بروتوكوالت بيطرية من أجل الشلل المحتمل للفيل، إما للوقوف أو للتخدير الكامل.المعيار

 : مراجعة بروتوكوالت الشلل البيطري.  القياس

للتعرف على أحدث تقنيات التهدئة والتثبيت وأكثرها   Elephant TAG / SSP: يمكن استشارة المستشار البيطري لـ  الشرح

 فعالية.

E.3.3.2.9  إدارة الحيوانات حديثي الوالدة وكبار السن 

لمكتوب، على الرغم من  : يجب أن يكون فحص حديثي الوالدة وبروتوكوالت التربية اليدوية جزًءا من بروتوكول الوالدة ا المعيار

أن فحص األطفال حديثي الوالدة وتربيتهم باليد قد ال يكونان ضروريين. يجب تطوير خطط اإلدارة والعالج لكل فيل شيخ من قبل  

 فريق رعاية األفيال والطبيب البيطري ومراجعتها بانتظام مع تقدم عمر الفيل.

خطط فحص األطفال حديثي الوالدة وتربيتهم. مراجعة خطة عالج وإدارة   : تتم مراجعة بروتوكول الوالدة، بما في ذلك القياس

 الشيخوخة. مراجعة التقارير السنوية للمواليد والوفيات.

: تتوفر بروتوكوالت تربية يدوية من مؤسسات التربية الناجحة. سيتم تطوير عالج محدد لفيلة الشيخوخة بالتنسيق مع فرق   الشرح

 اإلدارة البيطرية. 
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E.3.3.2.10  اإلدارة أثناء الحمل 

 : يجب أن يكون لدى األفيال الحامل نظام غذائي مكتوب وبرنامج تمارين لمنع زيادة الوزن المفرطة أثناء الحمل.المعيار

 : تتم مراجعة بروتوكول الوالدة، بما في ذلك خطة التمارين وإدارة النظام الغذائي أثناء الحمل. القياس

فيل الذي يعاني من زيادة الوزن في وقت الوالدة بشكل كبير من خطر اإلصابة بعسر الوالدة ومضاعفات : يزيد وزن ال الشرح

٪ من وزن جسمها أثناء الحمل. حققت اإلناث غير 5الوالدة األخرى. يجب أال تكتسب األفيال التي تتمتع بحالة جسم جيدة أكثر من 

دة العجول وعانين من خلل التنسج العضلي واألجنة المحتجزة. يجب أن تأخذ  عاًما نجاًحا محدوًدا في وال 24اللواتي تجاوزن سن 

المؤسسات جميع العوامل في االعتبار وأن تبحث في التحديات المحتملة والخيارات المتاحة عند التفكير في تربية األفيال في هذه 

 الفئة اإلنجابية. 

E.3.4 االستنساخ 

E.3.4.1 تقييمات ورصد اإلنجاب 

: يجب أن يكون لكل فيل ذكر وأنثى في سن اإلنجاب المحتمل تقييم إنجابي أولي وتقييمات متابعة على أساس منتظم عن  المعيار

 Hermes et al., 2000; Hildebrandt et al., 2000a; Hildebrandt) طريق الموجات فوق الصوتية عبر المستقيم 

et al., 2000b )،  ويجب مراقبة دورة هرمون البروجسترون لجميع إناث األفيال في سن اإلنجاب المحتمل للتحقق من الحالة

 (. Brown, 1998; Brown 2000; Brown et al., 2016اإلنجابية الحالية وتقييم الصحة اإلنجابية الشاملة )

يتم أخذها وتحليلها سنويًا على األقل. يجب أن توجد : يجب أن يكون هناك دليل على أن عينات لتقييم اإلنجاب لإلناث  القياس

عينات السائل المنوي التي يتم جمعها من الثيران بانتظام )سنويًا حيثما كان ذلك عمليًا( لتوثيق الصالحية الحالية. يتم اتباع 

 الخاصة بنقل وتربية األفيال. AZA SSPتوصيات 

ال التي تعاني من مشاكل إنجابية معروفة، أو أفيال التربية النشطة، أو تلك التي  : تشمل االستثناءات لتقييم اإلنجاب األفي الشرح

 لديها حاالت طبية / سلوكية موثقة تمنعها من التكاثر. 

E.3.4.2 بروتوكوالت الوالدة 

دة وسالمة  : يجب أن يكون لمرافق التكاثر بروتوكول خاص بالوالدة، والذي ينص على رعاية األم أثناء الحمل والوالالمعيار

 العجل بعد الوالدة مباشرة. 

 : تتم مراجعة بروتوكول الوالدة. القياس

: من أجل تجنب حوادث إصابة ربلة الساق أو الوالدات غير الناجحة بسبب االفتقار إلى خطة أو عدم االستعداد، يجب   الشرح

رة، يجب أن يتضمن هذا البروتوكول القدرة على كتابة بروتوكول والدة مفصل لجميع األفيال الحوامل. بالنسبة لألمهات ألول م

كبح جماح األم واستعادة العجل عند الوالدة إذا لزم األمر. يجب أن يتضمن البروتوكول طرق رعاية األم في حالة حدوث  

 لتربية الناجحة.مضاعفات الوالدة التي تتطلب تدخاًل بيطريًا. هناك العديد من بروتوكوالت الوالدة الممتازة المتاحة من مؤسسات ا

E.3.4.3  بروتوكوالت تربية الحيوانات وإعادتها للحياة البرية 

 : يجب تضمين خطط إدارة التربية اليدوية وإعادة الحيوانات للحياة البرية كجزء من بروتوكول الوالدة.المعيار

 : تتم مراجعة بروتوكول الوالدة، بما في ذلك خطط إدارة التربية وإعادة التكاثر.  القياس

يوًما على األقل( من   30: يجب أن تكون البروتوكوالت في مكانها وأن تكون اإلمدادات في متناول اليد في وقت مبكر )  الشرح

ل محاولة لجمع شمل الفيل مع والدته في أقرب وقت  أقرب تاريخ متوقع للوالدة في حالة الحاجة إلى تربية يدوية. يجب بذل ك

 ممكن بعد الوالدة بأمان.
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E.4. إدارة السلوك 

زمة : يجب أن يكون لدى جميع المؤسسات برنامج لتدريب األفيال يسمح لمهنيي رعاية األفيال واألطباء البيطريين بإنجاز جميع اإلجراءات الال المعيار

القياسي   AZAن يؤدي البرنامج التدريبي إلى إنجاز موثوق لقائمة التحقق الخاصة بالمكونات السلوكية لبرنامج الفيل لرعاية األفيال وإدارتها. يجب أ

 التربية(.  E.3.3.2.5)انظر 

 : راجع سجالت التدريب والصحة والحظ تفاعالت األفيال / الموظفين لتحديد ما إذا كان برنامج تدريب األفيال ناجًحا وأن احتياجات رعاية القياس

 األفيال يتم تلبيتها بنجاح. 

ات السلوكية لبرنامج الفيل  : تم توضيح مصطلحات تدريب األفيال وأوصاف السلوكيات المدربة المحددة في قائمة التحقق الخاصة بالمكون الشرح

AZA  التربية(. تتضمن قائمة المراجعة هذه السلوكيات التي يجب أن يعرفها كل متخصص في رعاية األفيال حتى يمكن   3.3.2.5القياسي )انظر

 تحقيق الممارسات األساسية في تربية األفيال والطب البيطري. 

E.4.1  التقييم السلوكي اليومي 

 إجراء تقييم سلوكي يومي لكل فيل ويجب توثيق جميع السلوكيات غير العادية أو أي حاالت عدوانية.: سيتم المعيار

ك : تتم مراجعة السجالت اليومية وتقارير الحوادث، مع إيالء اهتمام خاص لوجود السلوكيات الطبيعية التي تحدث بوتيرة طبيعية، بما في ذل القياس

 االنتماء والعدوانية. 

إجراء تقييم يومي وأي سلوك غير عادي )بما في ذلك حاالت العدوان( يجب إبالغ المشرف على الفور وتسجيله في سجل يومي و / أو  : يجب الشرح

الموحدة لتزويد المتخصصين في رعاية األفيال   AZA، إذا كان ذلك مناسبًا. تم تطوير قائمة سلوك الفيل AZAفي نموذج اإلبالغ عن حادثة الفيل 

تسقة ومنهجية من الملصقات لوصف السلوك في السجالت اليومية أو التقارير، في ملفات تعريف األفيال، أثناء المحادثات مع زمالء العمل، بمجموعة م

ى عل AZAأثناء اجتماعات فريق األفيال المنتظمة، وعند إجراء قرارات إدارة األفيال بشأن األفيال الفردية في رعايتهم. يتم تشجيع جميع مؤسسات 

حديد استخدام هذه المصطلحات لتحسين الدقة واالتساق في المالحظات السلوكية داخل المؤسسات وعبر المؤسسات. يتم تضمين تقييم سلوك الفيل، وت

 . IIو  PEM Iفي منهج الدورة التدريبية  AZAالسالئف للعدوان واالستخدام السليم لقائمة سلوك الفيل 

E.4.2  األفيالالمنهجيات الناجحة إلدارة 

E.4.2.1  إدارة األفيال في مرافقAZA 

مع األفيال نفس المساحة غير المقيدة مع األفيال،   AZA: يجب أال يشارك جميع المتخصصين في رعاية األفيال في مرافق المعيار

 باستثناء بعض االستثناءات المحدودة. 

 .AZA: يتم توفير رعاية األفيال دون مشاركة المساحة، باستثناء استثناءات معينة ومحدودة على النحو المحدد من قبل  القياس

ف االتصال المقيد بأنه إدارة األفيال مع وجود  الشرح حاجز احتواء أولي بين اإلنسان والفيل و / أو باستخدام الحبال في  : يُعرَّ

( على األقل من رجلي الفيل )واحدة أمامية  2مكانها. يمكن استخدام الحبال، وفي حالة استخدامها يجب وضعها على ساقي )

المساحة المشتركة. ال ينبغي وواحدة خلفية(. يجب وضع الحبال على الفيل من خارج حاجز االحتواء األساسي قبل الدخول إلى 

 إجراء التربية الروتينية حصريًا أثناء ربط األفيال بالحبال.

من أجل تحقيق أقصى قدر من السالمة أثناء العمل في اتصال مقيد، يجب على المتخصصين في رعاية األفيال دائًما مراقبة 

ل الفيل )األفيال( خاصةً الوصول إلى الجذع، وسلوك الفيل. وضعهم وأفيالهم )األفيال( فيما يتعلق بالحاجز / الحبال، ومدى وصو

 يجب أال يتعدى رأس الشخص و / أو جذعه أبًدا مستوى حاجز الحاوية األساسي للحيوانات ما لم يكن الفيل مربوًطا بحبال.

المكتوبة المستخدمة مع   عند حدوث أزمات أو حاالت طوارئ طبية أو إلدارة الوالدة، يتم تطبيق بروتوكوالت المساحة المشتركة

الحيوانات الخطرة. ومن األمثلة على ذلك األفيال التي تعاني من حالة حرجة و / أو زغب الفيل و / أو تربية األفيال و / أو تدريب 

  شهًرا( وفي حاالت نادرة أبقار الشيخوخة التي تتطلب رعاية خاصة على النحو الذي يحدده الطبيب 24عجول األفيال )حتى عمر 

البيطري. ال تُعتبر األمور التالية أزمات أو حاالت طوارئ طبية، وبالتالي فهي ليست استثناءات: غسل الجذع، العناية بالقدم، 

شهًرا من    24سحب الدم، البحث، التمرين، االستحمام، تفاعل المتبرع / الضيف، التربية الروتينية، تدريب ربلة الساق )بعد 

 لروتينية وصيانة المرافق )مثل تغذية وتنظيف الحظيرة و / أو الموائل(.العمر(، النقل، والرعاية ا 
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         E.4.2.1.1   دليل الفيل 

" )يشار إليه هنا باسم "دليل الفيل"( في الرعاية  ankus: يجب عدم استخدام دليل الفيل المعروف باسم "خطاف الثور" أو "المعيار

 اليومية للفيلة وإدارتها، أو في التدريب الروتيني.  

: يتم توفير الرعاية اليومية للفيلة وإدارتها والتدريب الروتيني من قبل متخصصين في رعاية األفيال دون استخدام دليل   القياس

 األفيال. 

ديثة وتتحسن باستمرار مع تقدم األبحاث في المعرفة العلمية إلدارة األفيال ورعايتها.  يعتبر : تتطور برامج األفيال الح  الشرح

" أداة قديمة لم تعد تُستخدم للتدريب في برامج رعاية األفيال االحترافية.  يمتلك المتخصصون في ankus"خطاف الثور" أو "

رى، بما في ذلك األهداف والنقرات والصفارات. يجب إرشاد رعاية األفيال مجموعة واسعة من األدوات وطرق التدريب األخ 

المتخصصين في رعاية األفيال وإلمامهم باالستخدام السليم لألدوات التي تستخدمها مؤسساتهم. تتضمن مناهج الدورة التدريبية 

PEM I   وII  معلومات حول جميع أدوات التدريب المستخدمة في المؤسسات المعتمدة منAZA أدوات تدريب جديدة ، وستقدم

 عند تطويرها. 

بشكل عام، يتكون دليل الفيل من مقبض مع طرف توجيه معدني منحني مدبب مثبت على أحد طرفيه.  قد يكون طول المقبض 

بوصة(. األلياف الزجاجية، والخشب، واللكسون،  1.2-0.5سم )  3-1.25بوصة( أو أقصر وقد يختلف القطر بين   79سم ) 200

بوصة(.   1.5-0.75سم ) 3.8- 1.9. يجب أن يتراوح طول رأس التوجيه بين والدلرين، والنايلون هي المواد المفضلة للمقبض

بوصة( أو أوسع. يُعد الفوالذ المقاوم للصدأ والتيتانيوم من المواد   0.375سم ) 0.95يجب أن يكون عرض طرف التوجيه  

علمات صريحة لما يمكن اعتباره  المفضلة لطرف التوجيه.  هذه المعلومات لألغراض التوضيحية فقط وليس المقصود منها تقديم م

 دلياًل لألفيال لتطبيق هذا المعيار. 

E.4.2.2  أساليب التدريب 

: يجب أن يكون لدى جميع المؤسسات برنامج لتدريب األفيال يسمح لمهنيي رعاية األفيال واألطباء البيطريين بالقدرة على المعيار

إنجاز جميع اإلجراءات الالزمة لرعاية األفيال وإدارتها. ستتبنى كل مؤسسة وتنفذ منهجية تدريب مؤسسية تعزز البيئة األكثر أمانًا 

تضمن رعاية وإدارة عالية الجودة لألفيال من أجل التربية الروتينية واإلدارة الطبية والرفاهية البدنية  لمتخصصي رعاية األفيال و

ورفاهية األفيال بشكل عام. يجب على جميع المؤسسات تدريب متخصصي رعاية األفيال لديها إلدارة ورعاية األفيال التي لديها 

ويجب أن  PEM Iية. يجب أن يكون البرنامج التدريبي متسقًا مع منهج دورة حواجز و / أو حبال في مكان توفر السالمة المهن

 تربية(.  E.3.3.2.5القياسي )انظر  AZAيؤدي إلى إنجاز موثوق به لقائمة التحقق الخاصة بالمكونات السلوكية لبرنامج الفيل 

عاية األفيال مستوفاة ويمكن تحقيق جميع إلدارة ور  AZA: يجب أن تكون المؤسسات قادرة على إثبات أن جميع معايير  القياس

تربية(. يجب  E.3.3.2.5القياسي )انظر  AZAالسلوكيات الواردة في قائمة التحقق الخاصة بالمكونات السلوكية لبرنامج الفيل 

بال في أن تثبت المؤسسات أن المتخصصين في رعاية األفيال مدربون على إدارة ورعاية األفيال التي لديها حواجز و / أو ح 

 مكانها.

: قد يستخدم تدريب األفيال المناسب مجموعة واسعة من وسائل المساعدة أو األدوات التدريبية، مثل األهداف، واألدلة  الشرح

المقبولة، والنقرات، والصفارات، ومحترفي رعاية األفيال يجب أن يتلقوا تعليمات ودراية بشأن االستخدام السليم لألدوات التي  

.  AZAمعلومات حول جميع أدوات التدريب المستخدمة في  IIو  PEM Iؤسساتهم. تتضمن مناهج الدورة التدريبية تستخدمها م

 ، دليل األفيال أعاله(.E.4.2.1.1)انظر أيًضا 

E.4.2.3  سياسة إدارة األفيال 

 AZAسياسة متوافقة مع معايير : يجب أن يكون لدى جميع المؤسسات سياسة مكتوبة إلدارة األفيال. يجب أن تكون هذه الالمعيار

 إلدارة ورعاية األفيال.

 التالية.  الرئيسية  للمكونات يجب أن تتضمن سياسة إدارة الفيل للمؤسسة وصفا 

 مهام برنامج الفيل وأهدافه. أ( 

 والتدريب والنقل. سياسات رعاية األفيال وإدارتها، بما في ذلك المبادئ التوجيهية والبروتوكوالت للرعاية والرعاية  ب( 

خطط لفصل األفيال عن بعضها البعض، وإدارة األفيال العدوانية تجاه األفيال األخرى بأمان، ونقل األفيال بأمان من مكان   ج( 

 إلى آخر، وإدارة األفيال العدوانية تجاه البشر بأمان.

 س المساحة غير المقيدة. بروتوكوالت واضحة للتردد والمدة عندما يشترك متخصصو رعاية األفيال في نف د(
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 سياسات إدارة شؤون الموظفين، بما في ذلك إرشادات السالمة المهنية لرعاية األفيال.  ه(

ملفات تعريف األفيال الفردية وتقارير الحوادث لجميع الحاالت التي تظهر فيها األفيال عدوانية تجاه البشر، بغض النظر عما   م(

 إذا كانت أي إصابة قد نتجت بالفعل. 

بروتوكوالت االستجابة للطوارئ. يجب أن تكون المؤسسات قادرة على إظهار استعدادها لالستجابة لحاالت الطوارئ، مثل   ز( 

 إصابة اإلنسان أو هروب األفيال أو الكوارث الطبيعية.

 بروتوكول مكتوب للعناية الروتينية بالقدم وأدلة على تنفيذه ح( 

 ذهاخطة تخصيب مكتوبة وأدلة على تنفي ل( 

 خطة تمرين مكتوبة وأدلة على تنفيذها  ي( 

: توجد سياسة محدثة إلدارة الفيل المؤسسي ويتم مراجعة جميع السجالت والتقارير السنوية المتعلقة برعاية األفيال و / أو  القياس

 إدارتها.

األفيال والمديرين والقيمين : يجب تطوير هذه السياسة بمدخالت من العديد من األطراف، بما في ذلك متخصصو رعاية   الشرح

 واألطباء البيطريين وخبراء السالمة والمديرين. يجب أن تتبع عملية مدروسة مع مراعاة الحيوانات واألفراد والمرافق.

E.4.3  المقدمات 

البروتوكوالت في مكانها الصحيح لتقديم مقدمات : يجب أن تتمتع المؤسسات بالقدرة على إدارة مقدمات األفيال وعمليات فصلها. يجب أن تكون المعيار

 آمنة وفعالة والسيطرة على القضايا االجتماعية المحتملة.

: يجب أن تكون هناك مرافق وبروتوكوالت مناسبة لجميع مراحل مقدمات األفيال. يجب أن تكون المؤسسة قادرة على إثبات قدرتها على   القياس

 إدخال األفيال وفصلها.

ب أن تمتلك جميع المؤسسات الخبرة والمرافق المناسبة لتكون قادرة على إدارة كل من عمليات إدخال األفيال وفصلها، بما في ذلك مقدمات : يج  الشرح

للقطيع. مها فصل أنثى جديدة إلى قطيع، وإذا كانت المؤسسة منشأة تربية، فإن اإلناث للذكور من أجل التكاثر، العجل حديث الوالدة ألمها، وعجلها وأ /

المؤسسات  عند القيام بالتعريفات الكاملة، من المهم المضي قدًما بشكل تدريجي والحفاظ على القدرة على التدخل في أي تصعيد عدواني. يجب أن تكون

بعض األفيال قادرة على قادرة على توفير مساحة كافية مفتوحة أو معززة بحاجز لفيل واحد لتجنب بوابات أخرى ومتعددة لتسهيل الفصل اآلمن للفيلة. 

ييم السلوكي  التحرك بسرعة كبيرة خالل المراحل التمهيدية وقد تصبح محبطة أو عدوانية بشكل متزايد إذا تحركت المقدمة ببطء شديد. ومن ثم، فإن التق

 المستمر للمقدمة مهم. 

E.4.4  برامج اإلثراء 

 توبة ألفيالها وإظهار دليل على التنفيذ.: يجب أن يكون لدى جميع المؤسسات خطة إثراء بيئي مكالمعيار

: مراجعة خطة اإلثراء وسجالت أنشطة اإلثراء اليومية. برامج اإلثراء قائمة على السلوك وهي طريقة مقنعة وفعالة لتسجيل وتقييم األثر   القياس

 السلوكي لإلثراء. 

 واالجتماعي والمعرفي، السلوكيات المناسبة لألنواع  : يجب أن يعزز برنامج اإلثراء الفعال، بما في ذلك اإلثراء البيئي الشرح

)a2016 ,.Greco et al( يمكن العثور على مورد مفيد عن برامج اإلثراء لألفيال على .www.animalenrichment.org. 

 

E.5.  البرنامج هيكل اإلدارة والسالمة وتقييم 

E.5.1  هيكل اإلدارة والمهارات والكفاءات الفنية 

( التواصل مع  3( تطوير البرنامج وصيانته ؛ و )2( تدريبًا احترافيًا لرعاية األفيال ؛ )1: يجب على كل مؤسسة إثبات هيكل إداري يوفر ) المعيار

ي رعاية األفيال إظهار المعرفة حول جميع بروتوكوالت الطوارئ  اآلخرين حول برنامج الفيل. يجب على مدير )مدراء( برنامج األفيال ومحترف

 وتحسين تقنيات إدارة األفيال باستمرار مع تطور معايير الصناعة. يجب تحديد المسؤولية الشاملة عن البرنامج بوضوح.

http://www.animalenrichment.org/
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ية من تاريخ بدء العمل بهذه الصفة. يتم ( سنوات تقويم3في غضون ثالث )  PEM Iيجب على جميع المتخصصين في رعاية األفيال والمديرين إكمال 

( سنوات  3في غضون ثالث ) PEM II. يجب على جميع مديري األفيال إكمال PEM 1تشجيع األطباء البيطريين ولكن ليس مطلوب منهم أخذ 

 تقويمية من تاريخ بدء العمل بهذه الصفة.

 : يتم تحديد مسؤولية إدارة الفيل المؤسسي وفهمها بوضوح من قبل مدير )مديري( األفيال ومتخصصي رعاية األفيال. القياس

: عادةً ما تقوم معظم المؤسسات بتعيين شخص واحد ليكون مدير الفيل، ومع ذلك، يوجد في بعض المؤسسات أكثر من شخص واحد يتقاسم  الشرح

 الواجبات الموضحة أعاله.

E .5.1.1  إجادة سالمة رعاية األفيال 

: يجب على كل مؤسسة تنفيذ طرق وبروتوكوالت موحدة لتقييم والحفاظ على سجالت كفاءة سالمة كل متخصص في المعيار

 رعاية األفيال، بطريقة تدمج مستوى خبرته / خبرتها مع مالمح السلوك المحددة لألفيال في رعايته / رعايتها. 

واد برنامج التدريب المهني الموحد لرعاية األفيال. توجد تقييمات ُمحدثة ومكتوبة لكفاءة السالمة لكل  : تتم مراجعة م القياس

 متخصص في رعاية األفيال. 

: يجب أن يشتمل برنامج التدريب المهني على رعاية األفيال وبرنامج إتقان السالمة على تسجيالت وصول منتظمة مع   الشرح

 أن يقيم التقدم الذي يحرزه جميع متخصصي رعاية األفيال في التعامل مع األفيال بأمان في مؤسسته. مدير )مديري( األفيال ويجب 

E.5.2  السالمة المهنية لرعاية الحيوانات والفيلة 

أثناء أي اتصال مع : يجب أن يكون هناك ما ال يقل عن اثنين من المتخصصين المؤهلين في رعاية األفيال ضمن االتصال البصري والسمعي المعيار

 األفيال وفي أي وقت يكون فيه أخصائي رعاية األفيال في متناول الفيل. 

: راجع حوادث إصابة أخصائي رعاية األفيال أثناء التعامل مع األفيال. يتم تحديد توقع الحد األدنى من شخصين وفهمه بوضوح من قبل  القياس

 المتخصصين في رعاية األفيال.

عاية األفيال المؤهل هو شخص تعترف به المؤسسة كفرد مدرب ومسؤول وقادر وخبير بشكل خاص في تدريب ورعاية األفيال. : أخصائي ر الشرح

يجب أن يكون المربيان المؤهالن على مقربة من بعضهما البعض للسماح للشخص الثاني بالتدخل إذا لزم األمر. يجب على كل مؤسسة استخدام 

 موحدة لتقييم أداء كل متخصص في رعاية األفيال وتحديد متى يكون مستوى خبرته / ها كافياً لرعاية أفيال المؤسسة. أساليبها وبروتوكوالتها ال 

E.5.2.1  عدوان األفيال 

 : يجب توثيق أي فيل يُظهر عدوانًا تجاه مقدم )مقدمي( رعاية األفيال على الفور. المعيار

 عريف األفيال وتقارير الحوادث.: يجب مراجعة التقارير اليومية وملفات ت القياس

بتعظيم سالمة محترفي رعاية األفيال مع االستمرار في تعزيز رعاية األفيال ورفاهيتها. تظهر األفيال   AZA: تلتزم  الشرح

 الفردية أحيانًا عدوانًا تجاه المتخصصين في رعاية األفيال مما قد يتطلب تقارير عن الحوادث.

E.5.3  سالمة الزوار 

: يجب تصميم مناطق األفيال لضمان عدم إمكانية االتصال الجسدي غير الخاضع للرقابة بين الزوار واألفيال. يجب أن يخضع أي اتصال  المعيار

 جسدي بين الزوار واألفيال لإلشراف المباشر وتحت سيطرة متخصصي رعاية األفيال المؤهلين.

 مالئم باألفيال. : ال توجد حوادث إصابة الزائر أو االتصال غير ال القياس

 : يجب اإلشراف على جميع تفاعالت األفيال / البشر من قبل متخصصين مؤهلين في رعاية األفيال.  الشرح

E.5.4  تقييم البرنامج 

 األفيال. ، يجب على كل مؤسسة إجراء مراجعة سنوية لبرنامجها الشامل إلدارة AZA Elephant: باستخدام نموذج التقرير السنوي لبرنامج المعيار

، فإن المؤسسة تعالج المالحظات AZAيناير من كل عام، وإذا تم تقديم المالحظات من قبل لجنة اعتماد  15: يتم تقديم التقارير السنوية بحلول  القياس

 بشكل مناسب.
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ية للبرنامج بأكمله في تحديد مجاالت  : تستمر إدارة األفيال في التطور مع توفر معلومات ومعارف وتقنيات جديدة. ستساعد المراجعة السنو  الشرح

و / أو   AZAالتغيير غير المرغوب فيه، وتقييم نقاط القوة واالحتياجات في البرامج، وتطوير خطط العمل لتحقيق أهداف البرنامج. ستقوم لجنة اعتماد 

 سالمة األفيال. بالمتابعة حيث تشير التقارير المؤسسية إلى التحديات في تلبية معايير   AZAأحد أعضاء فريق 

 

E.6.  حماية الحياة البرية والتعليم والبحث 

E.6.1  أنشطة حماية الحياة البرية والبحث 

 : يجب أن تساهم جميع المؤسسات في جهود البحث وحماية الحياة البرية في الموقع وخارجه.المعيار

 : يجب مراجعة سجالت المشاركة في جهود حماية الحياة البرية والبحث في الموقع وخارجه. القياس

فيال من  : يجب أن تساهم المؤسسات في الحفاظ على األفيال من خالل التعليم العام والبحث العلمي ودعم حماية الحياة البرية الميداني. تعتبر األ الشرح

وية للعديد من المناطق األفريقية واآلسيوية. يجب أن تساهم كل مؤسسة بطريقة ما في حماية الحياة البرية لألفيال السالالت الرئيسية المهمة وحجر الزا

بشدة على تقديم الدعم المالي والموظفين واللوجستيات وغيرها  AZA. يتم تشجيع أعضاء (Hutchins and Smith, 2000)وموائلها في الموقع 

. يجب International Elephant Foundationو  AZA SAFEاألولوية ومبادرات حماية الحياة البرية، مثل من أشكال الدعم للبحوث ذات 

. يوصى بشدة بالمشاركة في واحد أو أكثر من  (Hutchins and Smith, 2000)أن تساهم كل مؤسسة بطريقة ما في أنشطة أبحاث األفيال 

 واإلثراء، والصحة )المرض / علم األمراض، والتغذية(، والتعليم.  التخصصات التالية: السلوك، واإلدراك، والتواصل،

E.6.2  برامج التعليم 

 (. 2000: يجب على كل مؤسسة أن تضع برنامًجا لتثقيف زوار حديقة الحيوان حول قضايا الحفاظ على واألفيال )هاتشينز وسميث، المعيار

 : يجب مراجعة سجالت برنامج تعليم األفيال.  القياس

. يجب أن يكون لدى كل مؤسسة رسومات تعليمية حديثة Elephant TAG / SSP Education Advisor: المساعدة متاحة من  الشرح

 ومعلومات حول األفيال معروضة للجمهور. 

 

E.7.  اإلدارة التعاونية 

.  AZA Elephant TAG / SSPلموافقة  AZAالتصرف فيها أو نقلها أو تكاثرها في مؤسسات   : تخضع جميع عمليات اقتناء األفيال أوالمعيار

 .AZA Elephant TAG / SSPيجب اتباع جميع توصيات التربية واإلدارة والنقل الخاصة بـ 

 . Elephant TAG / SSP: يجب مراجعة سجالت المشاركة والتعاون مع  القياس

بها األفيال التزامها إما كمنشأة قابضة أو   AZAإال إذا كرمت كل مؤسسة  AZA Elephant TAG / SSP: لن تتحقق أهداف ورسالة  الشرح

  ;Smith and Hutchins, 2000; Wiese, 2000; Weise and Hutchins, 1994; Weise and Olson, 2000)تربية 

Faust & Marti, 2011a; Faust & Marti 2011b)  يجب على كل مؤسسة أن تبذل قصارى جهدها لاللتزام بخطة المجموعة اإلقليمية .

(. يعتمد نجاح Hagan et al ،.2017؛  Fischer et al ،.2017) SSP( وتوصيات التربية والنقل Fischer ،2017) TAGلمجموعة 

 برامج التربية التعاونية على دعم جميع المؤسسات لهذه التوصيات.
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 معايير آزا للرعاية والرفاهية في سيتاسان

 2017تمت الموافقة في يوليو 

 مقدمة 

. يجب على المؤسسات التي تشمل الحيتانيات في والتي تظل جميعها سارية، والسياسات ذات الصلة AZAمعايير االعتماد العامة  باإلضافة إلىهذه المعايير هي 

هذه للرعاية والرعاية الحيتان. كمرجع، يتم تضمين المعايير العامة التي تتعلق بمعايير الحيتانيات  AZAرعايتها )الحيتان والدالفين وخنازير البحر( اتباع معايير  

نيات. قد تكون هناك معايير عامة أخرى تنطبق باإلضافة إلى تلك الموضوعة بين قوسين. يمكن العثور على جميع الفردية بين قوسين في نهاية معيار الحيتا

 من هذا الكتيب.  42 - 10المعايير العامة في الصفحات 

 

C.1.  اإلدارة المسؤولة عن مجتمعات الحيوانات 

 اعتبارات عامة: 

( AZAالمؤسسة، على األقل، بجميع المتطلبات الواردة في سياسة جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )باإلضافة إلى هذا القسم، يجب أن تفي 

[.  يجب تقديم سجالت التوثيق الخاصة باقتناء جميع الحوتيات كدليل  104 - 95( ]الصفحات RPMبشأن اإلدارة المسؤولة لمجتمعات الحيوانات )سياسة 

 حيوانات في األصل من صيد األسماك بالسيارات. على عدم الحصول على أي

C.1.1 .االستحواذ 

C.1.1.1.   يجب أن توفر المؤسسة الرعاية المناسبة والرفاهية لكل حيوان وفقًا لمعاييرAZA. 

C.1.1.2.  ال يجوز إضافة أي حيتانيات إلى رعاية مؤسسة معتمدة منAZA  إال عن طريق أفضل الممارسات الحالية. يجب أال تحصل المؤسسات

النظر في توفير  AZA. ومع ذلك، يجب على المؤسسات المعتمدة من 2004على الحيوانات التي تم جمعها من أي عملية صيد بعد عام 

 [ 1.3.2تي هي في حاجة ماسة بغض النظر عن أصل المجموعة. ]انظر أيًضا المعيار العام المسكن والرعاية للحوتيات ال

C.1.1.3.  يجب أن تحظر خطة إدارة مجتمعات الحيوانات المسؤولة للمؤسسة جمع الحيتانيات من البرية إال على أساس كل حالة على حدة حيث

ارة صحية ومتنوعة، أو لعمليات اإلنقاذ، أو كجزء من برنامج حماية الحياة  يكون من الضروري حماية الحياة البرية لمجموعات حيتان مد

 [1.3.2البرية للسالالت المهددة أو المهددة باالنقراض . ]انظر أيًضا المعيار العام 

للقوانين المعمول بها، ويجب أن تفكر أيًضا في تقديم ورعاية الحيتان غير   AZAتفسير: يجب أن تمتثل المؤسسات المعتمدة من 

 القابلة لإلطالق من برامج اإلنقاذ.

C.1.1.4.  يجب أن تثبت المؤسسات التي تكتسب الحيتانيات من البرية أن مجتمعات الحيوانات في البرية ال يزالون مستدامين. ]انظر أيًضا المعايير

 [1.7.1، 1.3.2العامة 

 االستحواذ المستدام بيئيًا والمفيد من البرية عندما تكون حماية الحياة البرية نتيجة إيجابية. AZAتفسير: تدعم 

C.1.1.5.   يجب أن تحتفظ المؤسسة بسجالت حيازة مفصلة وكاملة وسلسلة من سجالت العهدة من خالل التصرف، بما يتفق مع سياسة جمعية حدائق

"(. ]انظر أيًضا المعايير العامة RPM( بشأن اإلدارة المسؤولة لمجتمعات الحيوانات )"سياسة AZAالمائية ) الحيوان وحدائق األحياء

1.3.2 ،1.4.5 ،1.4.7] 
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C.1.2النقل . 

C.1.2.1. ( يجب فقط نقل الحيتان أو إقراضها وفقًا لالمتثال لسياسة جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائيةAZAبشأن اإلدا ) رة المسؤولة

 [1.3.2"(. ]انظر أيًضا المعيار العام RPMلمجتمعات الحيوانات )"سياسة 

C.1.2.2.  عند اتخاذ القرار بنقل أي حيتان إلى منشأة غير معتمدة منAZA يجب على المؤسسة االمتثال بدقة لإلجراءات والمتطلبات المحددة ،

يمكنها تقديم الرعاية المناسبة ولديها   AZA، بما في ذلك الوثائق التي تفيد بأن المؤسسة المستقبلة غير التابعة لـ AZA RPMلسياسة 

 [1.3.2سجل الرفق بالحيوان. ]انظر أيًضا المعيار العام 

C.1.2.3. طة الوطنية أو المحلية، ال يمكن إطالق الحوتيات ما لم يتم إنقاذ الحوتيات وإعادة تأهيلها ثم إعادتها إلى بيئتها الطبيعية تحت إشراف السل

إلى البرية. ال ينطبق هذا على الحوتيات التي تعد جزًءا من برنامج اإلعادة للحياة البرية مسموح به وقائم على أسس علمية بهدف نهائي 

 [1.3.2 هو الحفاظ على مجتمعات الحيوانات المهددين أو المعرضين للخطر. ]انظر أيًضا المعيار العام

المحلية والوالئية / اإلقليمية والفيدرالية ذات الصلة لإلفراج عنك في البرية. في  يجب اتباع جميع القوانين و / أو اللوائح تفسير: 

 .AZAالحالي، يجب تلبية معيار  القانون أكثر صرامة من  AZAالحاالت التي يكون فيها معيار 

 

C.2. محماية الحياة البرية والبحث والتعلي 

 اعتبارات عامة: 

التي تؤوي الحيتان  AZA. تتمتع مؤسسات AZAتعتبر جهود حماية الحياة البرية من أولويات حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية المعتمدة من قبل 

الالزمة لتسهيل  بفرصة فريدة لتثقيف وربط الضيوف بهذه الحيوانات وأنظمتها البيئية. يتعين على أعضاء تنظيم الحوتيات أيضا المهارات المهنية والموارد

ا اإليكولوجية. يجب إثبات المشاركة في هذه ذلك الثدييات البحرية الدعم في نظمه فيالبحوث ومبادرات حماية الحياة البرية  الموقع وخارج الموقعكل 

 [3.3.4، 3.2.1، 3.1.1السالالت من األنشطة ويجب أن تكون متناسبة مع حجم ونطاق المؤسسة. ]انظر أيًضا المعايير العامة 

C.2.1حماية الحياة البرية والبحث . 

C.2.1.1.  ويتعين على المؤسسات المعتمدةAZA- جهود حماية الحياة البرية والبحث عن الحيتان. ]انظر  الموقع خارج و  في الموقعشاركه أو الدعم

 [ 3.3.4 ،   3.2.1أيًضا المعايير العامة 

بشدة على تقديم الدعم المالي والموظفين واللوجستيات وغيرها من البحوث ذات األولوية  AZAتفسير: يتم تشجيع مؤسسات 

 ومبادرات حماية الحياة البرية. 

C.2.2 التعليم . 

C.2.2.1.  ًا  يجب أن يكون لدى المؤسسة برامج تعليمية حول الحوتيات لتحسين فهم الجمهور وتقديره لهذه الحيوانات وأنظمتها البيئية. ]انظر أيض

 [4.3.1، 4.2.1المعايير العامة 

C.2.2.2.  [ 4.3.1يجب أن تستند برامج التعليم حول الحوتيات إلى المعرفة العلمية الحالية. ]انظر أيًضا المعيار العام 

C.2.2.3. مل مع خبراء يجب أن تكون برامج التعليم حول الحوتيات تحت إشراف موظف مدفوع األجر يكون على دراية بالحوتيات ولديه عالقة ع

 [4.2.2علم الحيوان بالمنشأة في رعاية الحوتيات ورعايتها. ]انظر أيًضا المعيار العام 
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C.3.  رعاية الحيتانيات 

 اعتبارات عامة: 

الحيوان وحدائق األحياء المائية تعتبر الرعاية والرفاهية واإلدارة المستدامة لمجتمعات الحيوانات من بين المهام األكثر أهمية وتعقيًدا التي تقوم بها حدائق 

(. يجب أن تسترشد إدارة وتنظيم برامج التربية بالمبادئ المهنية الحديثة التي تضع AZAالمعتمدة من قبل جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

ع الثدييات األخرى وبعضها الخاص بنوعها. يجب على جميع  الخطط واإلجراءات لتنفيذ تلك الوظائف. تمتلك الحيتانيات متطلبات رعاية عامة مماثلة لجمي

( التمسك بااللتزام بتوفير الصحة والرفاهية للحيوانات، ويجب أن تستثمر في AZAالمؤسسات المعتمدة من جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

 الموارد الالزمة للعناية المناسبة بالسالالت التي ترعاها.

C.3.1لغذاء / التغذية . ا 

C.3.1.1.  يجب تزويد الحوتيات بالتغذية المناسبة. يوصى بإجراء مراجعة متسقة لتناول الطعام مقابل وزن الجسم )حالة الجسم / النتيجة(. ]انظر

 [2.6.2أيًضا المعيار العام 

C.3.2 البرنامج البيطري . 

C.3.2.1. انيات تحت الطلب في جميع األوقات. يجب إجراء الفحوصات الجسدية بانتظام، يجب أن يكون الطبيب البيطري ذو الخبرة في طب الحيت

على النحو الذي يحدده الطبيب البيطري )على األقل سنويًا( لكل حيتانيات مقيمة في المؤسسة، ويجب إجراء فحوصات بصرية منتظمة  

صوير الطبي على شكل الموجات فوق الصوتية  )كل ثالثة أشهر على األقل( من قبل الطبيب البيطري. يجب أن تكون معدات الت

 [2.3.2، 2.1.2، 2.0.2والتصوير الشعاعي متاحة بسهولة. ]راجع أيًضا المعايير العامة 

تفسير: كما هو الحال مع جميع برامج الرعاية الوقائية األخرى، على األقل، يجب أن تشمل االختبارات تناول الطعام مقابل وزن  

الجسم العامة، وأخذ عينات الدم ألمراض الدم والكيمياء، وجميع الفحوصات المخبرية األخرى التي يراها الطبيب  الجسم وحالة 

 البيطري المناسب مناسبة بالتعاون مع طاقم األمناء. 

C.3.2.2. [1.4.8 يجب تحديد القيم الفسيولوجية وبنوك المصل لكل حيتانيات مقيمة في المؤسسة. ]انظر أيًضا المعيار العام 

C.3.2.3.  يتم تغطية السجالت الصحية والطبية وتربية الحيوانات بموجب معايير اعتمادAZA  [.13]انظر الصفحة  1.4العامة، القسم 

C.3.2.4.  يجب على المؤسسات المعتمدة منAZA   تطهير وصيانة معدات مناولة الحوتيات وجميع المجاالت ذات الصلة. ]انظر أيًضا المعايير

 [10.2.0، 10.1.1، 10.1.0ة العام 

C.3.2.5.  اإلرشادات الخاصة بالبرامج الطبية البيطرية في يجب أن تمتثل المؤسسة لألقسام المعمول بها بشأن الحجر الصحي ألحدث إصدار من

 البيطريين نشرتها الجمعية األمريكية ألطباء حدائق الحيوان  التي ، حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية والمستشفيات البيطرية

 (A AZV) http://www.aazv.org/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=839 .  انظر أيًضا المعيار العام[

2.0.1 ] 

  

http://www.aazv.org/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=839
http://www.aazv.org/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=839
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C.4. برامج تفاعلية بين الحيتان والضيف 

 اعتبارات عامة: 

للضيوف   القيمة والتأثير اإليجابي لبرامج الحيوانات التفاعلية والحيوانات الممثلة عن السالالت. توفر البرامج التفاعلية للحيتان فرصة فريدة AZAتدرك 

تعطي األولوية   بطريقة ات وخصائصها. يجب إجراء تطوير البرنامج وإدارته للمشاركة والتواصل مع الحيتان والدالفين، وتقدير سلوكيات هذه الحيوان

يدخل ضيف  لسالمة الحيوانات والضيوف، باإلضافة إلى زيادة فرص تثقيف الضيوف وتجربتهم. تنطبق المعايير التالية على برنامج تفاعلي في الماء حيث

 واحد أو أكثر الماء مع الحيوانات.

C.4.1.  إدارة البرامج التفاعلية في المناطق التي تشمل المساحات المفتوحة حيث يمكن للحيوانات السباحة بعيًدا عن المشاركين في البرنامج يجب

 [1.5.4، 1.5.2.2إذا اختاروا ذلك. ]انظر أيًضا المعايير العامة 

C.4.2. اعلي من قبل المنسق اإلداري أو موظف اإلشراف المدفوع يجب تحديد مقدار الوقت الذي تشارك فيه كل حوت في أنشطة البرنامج التف

األجر بناًء على عدد من العوامل، بما في ذلك المالحظة السلوكية للحيوان. ال يجوز للحيتان التي تخضع للعالج الطبي المشاركة في 

 [ 1.5.4البرامج التفاعلية إال بموافقة الطبيب البيطري المعالج. ]انظر أيًضا المعيار العام 

C.4.3.  يجب أن يتم التدريب المناسب للحوتيات التي تشارك في البرامج التفاعلية للضيوف في جميع المؤسسات المعتمدة منAZA  وأن يكون

تحت إشراف موظفين مؤهلين بأجر مع تدريب وخبرة مناسبين. يجب على الموظفين الذين يتقاضون رواتب إدارة التفاعل بين الحيوانات 

 [1.6.4، 1.5.12، 1.5.4جب أن يكونوا مستعدين إليقاف التفاعل إذا استدعى الموقف ذلك. ]انظر أيًضا المعايير العامة والضيوف، وي

C.4.4.  يجب تحديد نسبة الضيوف إلى الحيوانات حسب نوع البرنامج التفاعلي الذي يتم تقديمه، ويجب أن يوافق عليه المنسق اإلداري أو طاقم

 [1.5.4نظر أيًضا المعيار العام اإلشراف المدفوع. ]ا

C.4.5.  11.4.1، 1.5.13، 1.5.4. ]انظر أيًضا المعايير العامة 1: 1يجب أن تكون نسبة الموظفين بأجر إلى الحوتيات أثناء البرامج التفاعلية ،

11.5.3] 

يز على العديد من العوامل تفسير: قد يختلف سلوك كل حيوان وضيف على حدة في أي وقت، مما يتطلب من طاقم اإلشراف الترك 

 المختلفة في وقت واحد.

C.4.6.   أعاله(، يجب أن يكون هناك موظف إضافي واحد   4.5للموظفين الذين يتقاضون رواتبهم مقابل الحوتيات )انظر  1: 1باإلضافة إلى نسبة

تمد عدد مراقبي السالمة على عدد الضيوف على األقل مدفوع األجر مكلف بمراقبة السالمة لجميع التفاعالت خالل كل جلسة. يجب أن يع 

والحيوانات المشاركة. يجب أن يتمتع مراقبو السالمة، المخصصون فقط للمهمة، برؤية خالية من العوائق للتفاعالت في جميع األوقات. 

 [11.5.3، 11.4.1، 1.5.13،  1.5.4]انظر أيًضا المعايير العامة 

 المعنيين.  لجميع توفير اإلشراف طوال التفاعل لضمان إجراء المواجهات بطريقة آمنة   تفسير: يجب على مراقبي )مراقبي( السالمة

C.4.7. يجب أن تتضمن البرمجة التفاعلية مكونًا تعليميًا. يجب أن يتلقى الزوار أيًضا تعليمات حول السلوك المناسب، وتحذيرات أوسع نطاقًا من 

االقتراب منها أو السباحة معها يمكن أن يضر بالحيتانيات والبشر على حد سواء، وهو أمر غير قانوني أن إطعام الحيتانيات في البرية أو 

 [1.5.3في مياه بعض البلدان بما في ذلك الواليات المتحدة. ]انظر أيًضا المعايير العامة 
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C.5.  اإلنجاب والعناية بالفترة المحيطة بالوالدة 

 اعتبارات عامة: 

األساسية. يعد التنوع الجيني واالستقرار الديموغرافي أمًرا حيويًا الستدامة مجتمعات الحيوانات  AZAج التربية التعاونية من أولويات يعتبر نجاح برام

المزدوجة،  هداف لألنواع الخاضعة للرعاية البشرية. في كثير من الحاالت، فهي أيًضا حيوية لبقاء السالالت في جميع أنحاء العالم. للتركيز على هذه األ

( من األعضاء المشاركة بشكل كامل وتعاوني في التربية المدارة علميًا لمئات السالالت. AZAلطالما طلبت جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

 تنطبق هذه المبادئ األساسية على المؤسسات القابضة للحيتان.

. يتعارض AZAتعارض الحظر الحكومي على التربية على المؤسسات المعتمدة من  AZAتيات. يحظر عدد قليل من السلطات القضائية تكاثر بعض الحو

اء نوع ما، الحظر الحكومي مع العلم الحديث، ويعيق البحوث اإلنجابية والسلوكية الحيوية وغيرها من البحوث العلمية التي يمكن أن تكون ضرورية لبق

ئية االمتثال قانونًا للمعايير  ويتعارض مع رفاهية الحيوانات على المدى الطويل في رعاية اإلنسان وفي البرية. ال يمكن لألعضاء في هذه الواليات القضا

 األخرى.  AZAولكن يجب عليهم االمتثال لجميع معايير  5الواردة في هذا القسم 

C.5.1.  يجب أن تتبع المؤسسة خطة تربية مكتوبة لتحسين االستدامة لمجتمعات الحيوانات لألنواع بالتعاون مع المؤسسات األخرى التي تحتفظ

 [3.3.2أيًضا المعيار العام بالحيتانيات. ]انظر 

C.5.2. .يجب أن يكون لدى المؤسسات العاملة في تكاثر الحوتيات موظفين بأجر من ذوي الخبرة في تربية الحوتيات 

C.5.3.  يجب أن يكون لدى المؤسسات العاملة في تكاثر الحوتيات مرافق ذات حجم مناسب ومصممة لتسهيل التمريض وتربية العجول والفصل

 [10.3.3،  1.5.2حيوانات األخرى إذا لزم األمر. ]انظر أيًضا المعايير العامة عن ال

تفسير: يجب أن يكون للموائل التي تأوي اإلناث ذوات العجول مسارات انزالقات كافية في الخط المستقيم للتمريض، بناًء على 

 لمعالج.الحكم المهني لألمين اإلداري أو طاقم اإلشراف المدفوع والطبيب البيطري ا 

C.5.4.   يجب أن تتبع المؤسسة بروتوكول الوالدة المفصل وخطة الطوارئ التي تنص على رعاية األم أثناء الحمل والوالدة والسالمة والرعاية

 للعجل.

 

C.6.  اإلدارة السلوكية والتدريب 

 اعتبارات عامة: 

رفاهية  اإلدارة السلوكية وتدريب الحيوانات التطبيقي من خالل استخدام التعزيز اإليجابي أمًرا بالغ األهمية وجزًءا ال يتجزأ من تعظيم صحة و AZAتعتبر 

 الحوتيات. 

C.6.1.  [1.6.4المعيار العام يجب على المؤسسة إشراك جميع الحوتيات في برنامج إدارة السلوك الذي يعزز رعايتهم ورفاهيتهم. ]انظر أيًضا 

تفسير: يجب أن تكون برامج اإلدارة المناسبة قائمة على أساس فردي وجماعي. يجب تحقيق تقنيات تدريب الحيوانات من خالل 

 التعزيز اإليجابي والتكييف الفعال المصمم لتحسين الرفاهية النفسية والجسدية للحيوان. 
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C.7.  البيئة 

 اعتبارات عامة: 

لناشئ دارة المياه والجودة البيئية في موائل الحوتيات االحتياجات الفسيولوجية األساسية لألنواع. ينبغي النظر في الفهم العلمي المعاصر وايجب أن تلبي إ

 ألفضل الممارسات في تربية الحوتيات. 

لمساحة مثل تلك الخاصة بالواليات المتحدة تسعى خدمة بينما قد يُطلب من حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية تلبية الحد األدنى من معايير حكومة ل 

إلى تعزيز رفاهية حيوانات الحوتيات من خالل التركيز على معايير الرعاية القائمة على اإلنتاج. تدعم   AZA(، APHISفحص صحة الحيوان والنبات )

AZA .بقوة األبحاث العلمية التي تهدف إلى تحسين صحة الحيوان ورفاهيته 

فعالية تقنيات معالجة هناك تباين كبير في تصميم أنظمة معالجة المياه، ويجب أن يعتمد إنشاء معايير المياه المثلى على االحتياجات الفسيولوجية للحيوانات و

 المياه المعنية. 

 يمكن أن تكون أنظمة المياه لموائل الحوتيات مفتوحة )متدفقة( أو مغلقة أو شبه مغلقة. 

إلى مصدر طبيعي أو نظام الصرف الصحي  النفايات الماء يدخل من مصدر طبيعي أو خط البلدية، يمر عبر الموائل ومخارج من مياه  توحة، النظم المف في 

و وضوح المياه وتقليل كمية من الحشف أ لتحسين البلدية. األنظمة المفتوحة عادة ال تتطلب الترشيح الميكانيكي، ولكن يمكن إضافة مرشحات أو الشاشات 

 المواد العضوية. 

 الترشيح ومعالجة المياه للحفاظ على بيئة صحية للحيوانات. كل من على استبدال أقل لمياه الموائل مما يتطلب  تعتمد األنظمة شبه المغلقة

استخدامها أو تعميمها. قد تشمل العمليات التطهير والتحكم في درجة الحرارة   وإعادة معالجة المياه األكثر كثافة إذ أن كل من المياه  النظم المغلقةتتطلب 

 المواد الصلبة وتقليل اللون. وإزالة 

C.7.1 المساحة . 

C.7.1.1.  ،وتوفر مساحة كافية وتعقيًدا بيئيًا لتحفيز وتعزيز األنشطة السلوكية  يجب أن توفر الموائل اعتباًرا الستخدام المساحة ثالثية األبعاد

 [10.3.3، 1.5.2، 1.5.1الطبيعية والتفاعالت االجتماعية، مما يؤدي إلى حيتان صحية ومتكيفة اجتماعيًا. ]انظر أيًضا المعايير العامة 

تعديالت طبيعية واجتماعية مع حرية الحركة الكافية  تفسير: يجب أن توفر الموائل مساحة كافية حتى يتمكن الحيوان من إجراء 

 ليتمكن من إظهار السلوكيات المناسبة لألنواع التي تعزز الرفاهية اإليجابية. 

تُعد المساحة أحد أصعب المعايير للتوحيد القياسي. ال توجد بيانات علمية محددة تحدد بوضوح مقدار المساحة الالزمة للحوتيات  

تحدد االحتياجات الخاصة بالسالالت حجم الموائل وبنيتها المطلوبة لتعزيز رفاهية الحيوان الجسدية   لتكون صحية. يجب أن

والنفسية والسلوكية. يجب مراعاة الخبرة الداخلية وتجارب المؤسسات األخرى أو علماء األحياء الميدانيين أو غيرهم من الخبراء 

 .عند تحديد أفضل التصاميم لتلبية هذه االحتياجات

إن جودة كل من المساحة والنهج البرنامجي الشامل لإلدارة الجيدة للحيتان هي التي تحدد مدى كفاية المرفق، وليس فقط المساحة / 

حجم الموطن. وبالتالي، إذا كانت الحوتيات صحية ومتكيفة اجتماعيًا، فإن ما يتم توفيره يلبي المعيار. من غير الدقيق أن نقول إنه 

 نشأة بها قدر معين من المساحة، فإنها تتمتع بإدارة جيدة للحيتانيات.نظًرا ألن الم
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C.7.1.2.   يجب تصميم موائل الحيتانيات للحفاظ على الحوتيات في مجموعات اجتماعية مناسبة بناًء على المعرفة العلمية الحالية. ]انظر أيًضا

 [1.5.2.2، 1.5.2.1المعايير العامة 

حيتانيات بيئة تسمح باالتصاالت االجتماعية والتفاعالت اإليجابية مع الحوتيات األخرى. يجب أن تكون  تفسير: تتطلب كل  

المؤسسة قادرة على تخفيف المواقف التي تنطوي على حيوانات غير متوافقة. يمكن تحقيق ذلك من خالل عدد من المنهجيات بما 

 لسماح للحيوانات باالنفصال عن بعضها البعض، أو بوسائل أخرى.في ذلك التدريب، ونقل الحيوانات من موطن إلى آخر، وا 

C.7.2 الجودة البيئية . 

C.7.2.1.   يجب تصميم الظروف البيئية للحيوانات وإنشاؤها وإدارتها من أجل تعزيز الصحة والرفاهية اإليجابية ؛ يجب حماية الحيوانات من

 [1.5.16، 1.5.15، 1.5.14، 1.5.9،  1.5.7]انظر أيًضا المعايير العامة الظروف البيئية التي يمكن أن تضر بصحتهم ورفاهيتهم. 

تفسير: تشمل الظروف البيئية التي يجب مراعاتها، على سبيل المثال ال الحصر، ضوء الشمس / التعرض لألشعة فوق البنفسجية  

الطبيعية أو البشرية المنشأ أو القضاء   ودرجة الحرارة وجودة الهواء وجودة المياه والصوت. يجب التخفيف من العوامل البيئية

 عليها عندما يكون هناك احتمال و / أو دليل على اآلثار السلبية المحتملة على الحيوانات. 

C.7.2.2.  [1.5.2يجب الحفاظ على درجات حرارة الماء في حدود التحمل الحراري المناسب لألنواع. ]انظر أيًضا المعيار العام 

C.7.2.3.  ر المرافق الداخلية تبادالت هواء كافية بتقنية الترشيح المناسبة لجودة الهواء الخارجي للموقع لتقليل التعرض للجسيمات أو  يجب أن توف

المركبات الكيميائية أو الملوثات أو مسببات األمراض التي يمكن أن تضر بصحة الحيوان ورفاهيته بشكل فعال. يجب على المؤسسات 

محمولة جواً وتخفيف المخاوف حسب الضرورة من قبل الخبراء / المهنيين / المعايير العلمية المناسبة. ]انظر  تنفيذ خطة مراقبة بيئية 

 [10.3.2، 1.5.2أيًضا المعايير العامة 

C.7.2.4. الية أو  يجب أن تقلل المؤسسة من تعرض الحوتيات للضوضاء التي من المحتمل أن تسبب انزعاًجا أو ضيقًا في السمع بسبب السعة الع

الخصائص األخرى. يجب مراعاة الضوضاء في الهواء وتحت الماء في تصميم منشأة للحوتيات، بما في ذلك نوع وموقع المعدات  

الميكانيكية، واختيار مواد الموائل، وملف الصوت للمعدات واألنشطة الموجودة في المياه. يجب مراقبة التعرض للضوضاء باستخدام نظام 

رددي الكامل لنطاق سمع السالالت ومع المالحظات السلوكية المنهجية التي من شأنها الكشف عن السلوك المفاجئ أو حساس للنطاق الت 

 [1.5.2التجنب. ]انظر أيًضا المعيار العام 

C.7.3 جودة المياه . 

C.7.3.1.  بصحة الحيوانات ورفاهيتها. وينبغي أن يجب تصميم موائل الحوتيات وبناؤها لتقليل التراكم غير الصحي للمواد التي قد تكون ضارة

الكائنات االنتهازية أو قاذورات التي يمكن أن تشكل خطرا المادي للحيوانات )مثل بلح   ونمو تشمل إدارة للحد والقضاء على الحطام، 

 [1.5.9،  1.5.2،  1.5.1البحر، االوز، وما إلى ذلك(. ]انظر أيًضا المعايير العامة 

C.7.3.2.  معايير جودة المياه األساسية لموائل الحوتيات مع تباينات النطاق المقبولة المناسبة للمنشأة والسالالت من قبل كبار القيمين  يجب وضع

المؤهلين والموظفين البيطريين. يجب أن تفي هذه المعلمات بجميع المتطلبات التنظيمية وأن تكون كافية للحفاظ على صحة الحيوانات.  

قبة الروتينية معلمات خط األساس وتتبع الفروق واالتجاهات في االنحراف عن معلمات خط األساس. باإلضافة إلى يجب أن ترصد المرا

ذلك، يجب مراقبة الموائل المتطرفة المعروفة والتي يمكن التنبؤ بها والتي قد تكون خارج الفروق المحددة )مثل ارتفاع درجة حرارة 

 [ 1.5.9ئل الخارجية(. ]انظر أيًضا المعيار العام المياه الموسمية والمنخفضة في الموا

C.7.3.3.   يجب تعديل مصدر المياه لموائل الحوتيات حسب الحاجة لتلبية االحتياجات الفسيولوجية الخاصة بالسالالت ولتحسين صحة الحيوان

 [1.5.9، 1.5.2ورفاهيته. ]انظر أيًضا المعايير العامة 

C.7.3.4. والتطهير، ودوران المياه البديلة، وإدارة كيمياء المياه وكافية لتلبية احتياجات السالالت، ويجب أن تمتثل  يجب مراقبة ترشيح المياه ،

 [1.5.9للمعايير والنطاقات المقبولة التي وضعها كبار القيمين المؤهلين والموظفين البيطريين. ]انظر أيًضا المعيار العام 

 

 

 

 



 والسياسات ذات الصلة  2023معايير االعتماد لعام      68

C.8. النقل 

 اعتبارات عامة: 

ؤهل. يتم  يتم تنفيذ نقل الحوتيات من خالل عملية تخطيط تفصيلية يديرها طاقم أمناء من ذوي الخبرة في نقل الحوتيات ومعتمد من قبل طبيب بيطري م

باإلضافة إلى االلتزام  التركيز بعناية على ضمان تنفيذ عمليات نقل الحيتان بأمان وكفاءة، مع مراعاة الفسيولوجيا الفريدة للحيوانات ومتطلباتها البيئية.

أيًضا اتباع المعايير الخاصة   AZA(، يجب على المؤسسات المعتمدة من 18، الصفحة 1.5.11بشأن النقل )انظر المعيار العام  AZAبالمعيار العام لـ 

 اإلزالة من الموطن إلى الموطن المقصود. بالحيتان المدرجة أدناه. تنطبق هذه المعايير على حركة الحوتيات التي تتطلب أكثر من ساعتين للنقل من وقت

 بقوة التطور المستمر للعلوم لضمان التحسين المستمر لرعاية الحيوان.  AZAتدعم 

C.8.1.  يجب إجراء فحص ما قبل النقل من قبل طبيب بيطري مؤهل لتحديد ما إذا كانت الحوتيات صالحة للنقل. ]انظر أيًضا المعايير العامة

1.5.11 ،2.4.2] 

C.8.2.  مطلوب خطة نقل مكتوبة وافية قبل النقل ويجب أن تتضمن، كحد أدنى، وسيلة النقل، وقائمة موظفي النقل والمسؤوليات المعينة، والجدول

 [11.2.4، 1.5.11الزمني، وقائمة المعدات، وخطة الطوارئ، ومعلومات االتصال في حاالت الطوارئ. ]انظر أيًضا المعايير العامة 

C.8.3. مراقبة الحوتيات باستمرار أثناء النقل. يجب استخدام موظف واحد مؤهل بأجر أو بدون أجر لكل حيتانيات في عمليات نقل أربعة   يجب

حيوانات أو أقل، مع حضور اثنين على األقل من الموظفين المدفوع األجر لكل عملية نقل، أحدهما يشمل طبيبًا بيطريًا. إذا تم نقل أكثر 

، فيجب إضافة موظفين مؤهلين إضافيين بأجر و / أو بدون أجر )العدد الذي يحدده القيم اإلداري أو طاقم اإلشراف  من أربعة حوتيات

 [1.5.11المدفوع والطبيب البيطري المعالج(. ]انظر أيًضا المعيار العام 

C.8.4.  للرفاهية المناسبة. في حالة الطوارئ و / أو حاالت  يجب تأمين الحيتان بشكل صحيح، في حاويات مفتوحة مع كمية مناسبة من الماء

 [10.3.3، 1.5.11اإلنقاذ، يمكن اعتبار الطرق البديلة معتمدة من قبل الطبيب البيطري المعالج. ]راجع أيًضا المعايير العامة 

C.8.5.  ن يتم إدارتها بشكل مناسب من قبل  يجب أن يحدد الطبيب البيطري المعتمد معلمات المياه ودرجة حرارة الهواء وضغط المقصورة وأ

 [1.5.11مشرف النقل. ]انظر أيًضا المعيار العام 

 

 

 ________________ 

  نهاية  
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 السياسات ذات الصلة

 سياسة الحيوانات الممثلة عن السالالت

 AZA - 2003تمت الموافقة عليها في األصل من قبل مجلس إدارة 

 2011ويونيو  2008يوليو   -مجلس اإلدارة  تم التحديث والموافقة عليه من قبل 

االنتخابات المركزية؛ ال   تم التعديل من "برنامج الحيوانات" إلى "الحيوانات الممثلة عن السالالت" لتجنب الخلط مع "برامج الحيوانات" ؛ التي وافقت عليها لجنة

 2015كانون الثاني )يناير(   -تغيير في معنى هذه المصطلحات 

 2022يوليو  - AZAواعتماده من قبل مجلس إدارة تمت مراجعته 

 

( بالعديد من فوائد العروض التقديمية للحيوانات التي تقدمها الحيوانات الممثلة عن السالالت ، بما في AZAتعترف جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

ذ إجراءات لرعاية الحيوانات بشكل أفضل والحفاظ على العالم الطبيعي. يمكن العثور على شرح  ذلك عناصر التثقيف العام التي تلهم زوارنا وأفراد المجتمع التخا

 . AZAلقيمة وتأثير عروض الحيوانات الممثلة عن السالالت في "بيان موقف الحيوانات الممثلة عن السالالت " التابع للجنة 

 

ة من المسؤوليات، بما في ذلك سالمة ورفاهية الحيوانات المعنية، وسالمة معالج الحيوان تجلب العروض التقديمية للحيوانات الممثلة عن السالالت مجموع

( AZAئق األحياء المائية ) والجمهور، والمساءلة عن الرسائل التعليمية التي يتم أخذها إلى المنزل والتي يتلقاها الجمهور. لذلك، تطلب جمعية حدائق الحيوان وحدا

ة التي تقدم عروض الحيوانات الممثلة عن السالالت لتطوير سياسة تحدد بوضوح وتبرر تلك السالالت والسالالت المعتمدين من جميع المؤسسات المعتمد

، وسياسة المنشأة   AZAكحيوانات ممثلة عن السالالت وتفاصيل خطة اإلدارة طويلة األجل وأهداف البرنامج التعليمي. لغرض هذه السياسة ، ومعايير اعتماد 

 نات الممثلة عن السالالت ، فإن تعريف متى يتصرف الحيوان كحيوان ممثل عن الساللة هو كما يلي:للحيوا 

ياسات االعتماد  في حين أنه قد يتم تصنيف بعض الحيوانات على وجه التحديد على أنها "حيوانات ممثلة عن السالالت" ضمن مجموعة المنشأة ، فإن معايير وس

 الت عندما:  الخاصة بالحيوانات السفيرة تنطبق على أي حيوان في المجموعة عندما يتصرف كحيوان سفير. يعتبر الحيوان كحيوان ممثل عن السال

 

  ويغادر الحيوان محيطه األساسييتم تقديمه للزوار 

 أو

 يتم تقديمه للزوار )داخل أو خارج محيطه( ويهدف الزوار إلى االتصال المباشر )مثل التغذية ، اللمس ، السباحة ، إلخ.( 

 

تحديد متى يتم تعيين الحيوانات  على أنها حيوانات ممثلة عن السالالت والفترات تم تصميم هذا التعريف لمساعدة الموظفين ومفتشي االعتماد ولجنة االعتماد في 

ة عن السالالت إطاًرا لفهم التي يتم خاللها تطبيق معايير االعتماد المتعلقة بالحيوانات الممثلة عن السالالت. باإلضافة إلى ذلك ، يحدد تعريف الحيوانات الممثل

ان وتفاعل الزائر أثناء أنشطة الحيوان الممثل عن السالالت. يوضح المخطط االنسيابي في نهاية هذه الوثيقة بشكل أكبر الظروف  األبعاد المختلفة لمشاركة الحيو

 التي بموجبها يمكن اعتبار الحيوان بمثابة حيوان ممثل عن السالالت.

 

لتطوير سياسة  المنشأة للحيوان   AZAت الممثلة عن السالالت في "توصيات يمكن العثور على معلومات إضافية حول ما يجب تضمينه في سياسة المنشاة للحيوانا

 بمثابة حيوان ممثل عن السالالت." 
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 ( Ambassador Animalsبيان عن الحيوانات الممثلة عن السالالت ) 

 2022-6قيد المراجعة حاليًا  // 28/01/2003المراجعة األخيرة  

 2011المجلس في يونيو تمت إعادة التفويض من قبل  

 (" Ambassador Animalsلتغيير "حيوان البرنامج" إلى "الحيوانات الممثلة عن السالالت ) 2015/ 28/1تم التحديث 

 

الممثلة عن السالالت  ( )االستخدام المناسب للحيوانات AZA( التابعة لجمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )CECتدعم لجنة التعليم والرعاية ) 

(AMBASSADOR ANIMALS والرعاية والحياة )كأداة تعليمية مهمة وقوية توفر مجموعة متنوعة من المزايا المفيدة للحديقة و حدائق األحياء المائية )

 البرية ورعاية الحيوانات.

 أنظر أيضا: 

No se encuentra el origen de la referencia.¡Error!  

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

 

 Ambassadorالت )يسمح استخدام هذه الحيوانات للمعلمين بإشراك الجماهير بقوة. كما تمت مناقشته أدناه، فقد ثبت أن استخدام الحيوانات الممثلة عن السال

Animals ،وزيادة اكتساب المعرفة واالحتفاظ بها، والمواقف البيئية المعززة، وخلق تصورات إيجابية بشأن حيوانات حدائق ( يؤدي إلى إطالة فترات التعلم

 الحيوان وحدائق األحياء المائية. 

 إشراك الجمهور

ير للعالم الطبيعي. ومع ذلك، فإن تطوير وتقديم تعد حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية أماكن مثالية لتطوير العالقات العاطفية مع الحياة البرية وتعزيز التقد

 رسائل تعليمية فعالة في بيئات التعلم ذات االختيار الحر لحدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية يعد مهمة صعبة. 

بًا ما ينظرون إلى رحلة إلى حديقة الحيوان على أنها  يواجه معلمو حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية تحديًا دائًما لتطوير طرق إلشراك وتعليم الزوار الذين غال 

 Ambassador(. يمكن أن يوفر استخدام الحيوانات الممثلة عن السالالت )Morgan and Hodgkinson ،1999تجربة اجتماعية أو ترفيهية )

Animalsظ عليها، وبالتالي إعدادهم للتعلم والتفكير في عالقاتهم مع ( التجربة المقنعة الالزمة لجذب الروابط الشخصية مع الزوار من جميع الدوافع والحفا

 الطبيعة.

( بمثابة محفزات قوية للتعلم لعدة أسباب. فهي نشطة بشكل عام، ويسهل عرضها، وعادة ما  Ambassador Animalsتعد الحيوانات الممثلة عن السالالت ) 

م في زيادة طول الوقت الذي يقضيه الناس في مشاهدة الحيوانات في معارض حديقة الحيوان  يتم عرضها بالقرب من الجمهور. أثبتت هذه العوامل أنها تساه

(Bitgood ،Patterson and Benefield ،1986 ،1988 ؛Wolf and Tymitz ،1981 .) 

؛ Povey ، 2002) في دراستين الزائر.  انتباه  للحيوان الذي يتم التعامل معه دوًرا مهًما في جذب من المحتمل أن تلعب الطبيعة االستفزازية باإلضافة إلى ذلك، 

Povey   ،كانوا يجري عرضها في مظاهرات خارج العلبة مع مربيا من حين   كان مرات أطول بينما  وأربع (، التي شاهدها زوار الحيوانات ثالث 2001وريوس  

يمكن أن    العروض التقديمية غير الرسمية ( في العروض أو Ambassador Animalsأن استخدام الحيوانات الممثلة عن السالالت ) من الواضح في المعرض. 

 العام. يكون فعااًل في إطالة الفترة الزمنية المحتملة للتعلم والتأثير 

( أيًضا الفرصة إلضفاء الطابع الشخصي على تجربة التعلم، وتخصيص جلسة التدريس وفقًا  Ambassador Animalsتوفر الحيوانات الممثلة عن السالالت )

؛  1985رشمان، لما يثير اهتمام الزوار. توفر الرسومات التقليدية فرصة ضئيلة لهذا المستوى من تخصيص توصيل المعلومات وغالبًا ال يقرأها الزوار )تش 

٪ من  45٪ فقط من زوار معرض الحيوانات يقرؤون الرسم المصاحب ؛ بينما طرح 25( أن 2001) Povey(. على سبيل المثال، وجد 1998جونستون، 

 الزوار الذين شاهدوا نفس الحيوان الذي يتم التعامل معه في عرض تعليمي سؤاالً واحداً على األقل وطرح البعض ما يصل إلى سبعة أسئلة. 

 ستفسارات محددة حول الموضوعات التي كانوا مهتمين بها.سمح وجود حيوان مرافقة للمعلم للزوار بإجراء ا 
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 اكتساب المعرفة

يستخدمون الحيوانات الممثلة عن يعد تحسين معرفة وفهم زوارنا فيما يتعلق بحماية الحياة البرية والحياة البرية هدفًا أساسيًا للعديد من معلمي حدائق الحيوان الذين 

(  Ambassador Animalsم مجموعة متزايدة من األدلة صحة استخدام الحيوانات الممثلة عن السالالت )(. تدعAmbassador Animalsالسالالت )

 لتعزيز إيصال هذه الرسائل المعرفية أيًضا. 

عزز بشكل كبير التعلم المعرفي في وحدة تصنيف   Zoomobile( أن استخدام الحيوانات الحية في برنامج التوعية 1994) MacMillenوجد  •

 يات لطالب الصف السادس.الفقار

( استخدام سرطانات حدوة الحصان الحية ونجوم البحر باستخدام العينات المجففة في برنامج تعليم حدائق األحياء  1989قارن شيروود وزمالؤه ) •

 المائية وأظهروا أن الطالب حققوا أكبر المكاسب المعرفية عند تعرضهم لبرامج تستخدم الحيوانات الحية. 

( إلى أنه رًدا على سؤال استبيان مفتوح )"قبل أن أرى هذا الحيوان، لم أدرك أبًدا أن ..."(، قدم الزائرون الذين  2002) Povey and Riosأشار  •

٪ )أي شيء قاموا  69( استجابات معرفية بنسبة Ambassador Animalsيشاهدون عرًضا تقديميًا باستخدام الحيوانات الممثلة عن السالالت )

 ٪ من الزائرين الذين شاهدوا نفس الحيوان في معرضه )الذين استجابوا في المقام األول بالمالحظات(.9ابل بتعلمه( مق

( اختالفًا ملحوًظا في التعلم بين الزوار الذين يراقبون الحيوانات في المعرض مقابل التعامل معهم خالل العروض التقديمية  2002)  Poveyسجل  •

مرة أعلى من زوار  11هرات باستخدام السالحف الغراب والمشرعة من اإلجابة على األسئلة بشكل صحيح بمعدل غير الرسمية. تمكن زوار المظا

 المعارض. 

 المواقف البيئية المحسنة

 ( بشكل واضح على زيادة التعلم العاطفي وتغيير األسلوب.Ambassador Animalsلقد تم إثبات قدرة الحيوانات الممثلة عن السالالت )

( تأثير عروض الحيوانات الحية على مواقف الزوار. وجد  1993( ودافيسون وزمالؤها )1991) Yerke and Burnsراسات أجراها قيمت د •

 كالهما أن عروضهما أثرت بنجاح على المواقف حول حماية الحياة البرية واإلشراف. 

مقدم إلى طالب الصف الخامس في والية أوريغون وسجلوا زيادة ( أيًضا بتقييم برنامج التوعية بالطيور الحية ال 1993) Yerke and Burnsقام  •

 ملحوظة في المواقف البيئية للطالب بعد العروض التقديمية. 

( أن الطالب الذين تعاملوا مع الالفقاريات الحية في برنامج تعليمي أظهروا تغيرات في المواقف قصيرة وطويلة المدى  1989وجد شيروود وزمالؤه ) •

 الذين تعرضوا فقط للعينات الجافة.  مقارنة بأولئك

( في مساعدة الزوار Ambassador Animals( بفحص الدور الذي تلعبه الحيوانات الممثلة عن السالالت ) 2002) Povey and Riosقام  •

 على تطوير مشاعر إيجابية حول رعاية ورفاهية حيوانات حديقة الحيوان.

حديقة الحيوان مهتمون بشدة برفاهية حيوانات حديقة الحيوان ويرغبون في الحصول على دليل   (، فإن زوار1981) Wolf and Tymitzكما الحظ  •

 على أنهم يتلقون رعاية شخصية.

 االستنتاج

لمؤسسات علم  األساسيةيعد تكوين انطباعات إيجابية عن حدائق األحياء المائية وحيوانات حدائق الحيوان والحياة البرية بشكل عام أمًرا بالغ األهمية للمهمة 

الحيوانات الممثلة عن الحيوان. على الرغم من أن البحث اإلضافي سيساعدنا على التعمق أكثر في هذا المجال، إال أن البحث الحالي يدعم االستنتاج القائل بأن 

والحاجة إلى الحفاظ على الحياة البرية واألماكن  ( هي أداة مهمة لنقل الرسائل المعرفية والعاطفية فيما يتعلق بالحيوانات Ambassador Animalsالسالالت )

 البرية.
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 اإلقرارات

اة البرية ومجموعة  المساهمون األساسيون في هذه الورقة هم كارين بوفي وكيث وينستين مع التعليقات القيمة المقدمة من أعضاء كل من لجنة تعليم حماية الحي

 اهتمام حديقة حيوان األطفال. 
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 توصيات لتطوير سياسة الحيوانات الممثلة عن السالالت

 

   AZA - 2003تمت الموافقة عليها في األصل من قبل مجلس إدارة 

  2011ويونيو  2008يوليو   -تم التحديث والموافقة عليه من قبل مجلس اإلدارة  

االنتخابات المركزية؛ ال   تم التعديل من "برنامج الحيوانات" إلى "الحيوانات الممثلة عن السالالت" لتجنب الخلط مع "برامج الحيوانات" ؛ التي وافقت عليها لجنة

   2015ن الثاني )يناير(  كانو -تغيير في معنى هذه المصطلحات 

 2022يوليو  - AZAتمت مراجعته واعتماده من قبل مجلس إدارة 

 

   المنطق 

التي تم تطويرها بشكل جماعي من قبل زمالئنا المحترفين. المعايير توجه جميع جوانب  AZAأن تفي المؤسسة بمعايير اعتماد  AZAتتطلب العضوية في 

أساسي آخر من  عمليات المؤسسة ؛ ومع ذلك، أكدت لجنة االعتماد أن ضمان أن المؤسسات األعضاء تظهر أعلى معايير رعاية الحيوان هو أولوية قصوى. معيار

ى أنه أساسي لرسالة المؤسسة. يُتوقع من جميع المؤسسات العامة المعتمدة تطوير خطة تعليمية مكتوبة وتقييم فعالية  للعضوية هو تأكيد التعليم عل AZAمعايير 

 البرنامج بانتظام. 

حفظ التابع لـ يم اليعد إدراج الحيوانات في العروض التقديمية التعليمية أداة قوية عندما يتم إجراؤها بشكل صحيح. يصف بيان موقف السفير الخاص بلجنة تعل

AZA  فظ والحياة البرية. البحث الذي يدعم االستخدام المناسب للحيوانات السفيرة كفرصة تعليمية مهمة وقوية لنقل الرسائل المعرفية والسلوكية والفعالة حول الح 

واألبحاث التي تجريها مرافق   AZA( التابعة لـ AASAGتساعد األبحاث الجارية ، مثل الجهود المنسقة من خالل المجموعة االستشارية العلمية للحيوانات )

AZA اركة في البرامج الفردية ، معلمي حديقة الحيوان على التقييم المستمر لتأثير حيوانات السفيرة على تجربة الزائر والتعلم ، فضالً عن كيفية تأثير المش

التفسيرية ، والتعامل مع الحيوانات / العرض التقديمي ، وسلوكيات الحيوانات على تصورات   الحيوانات. يجب أن يقيِّم التقييم المتسق للبرامج مدى تأثير الرسائل

 ( الزائر لرعاية الحيوانات ورسائل أخذها إلى المنزل )على سبيل المثال ، مدى مالءمة الحيوان كحيوان أليف ، وحالة الحفظ ، وما إلى ذلك

(، فإن مسؤوليتنا هي تلبية معاييرنا العالية لرعاية الحيوانات وأهدافنا التعليمية. Ambassador Animalsعند استخدام الحيوانات الممثلة عن السالالت )

، من خالل لجنة  AZAمعالجة احتياجات تربية األنواع ورفاهية الحيوان الفردي. أعطت  باإلضافة إلى ذلك ، يجب علينا كمتخصصين في رعاية الحيوانات

(  TAGا ، مسؤولية تطوير معايير وإرشادات رعاية الحيوانات الخاصة بالتصنيفات واألنواع إلى المجموعات االستشارية للتصنيف )رعاية الحيوان التابعة له

، جنبًا إلى جنب مع مستشاري الحيوانات التربويين والسفراء ، مكلفون بتقييم جميع جوانب   SSPأو   TAG(. الخبراء في كل SSPsوبرامج بقاء األنواع )

( التي تضمين AAGs( أو إرشادات السفير الحيوانية )ACMsتياجات البيولوجية واالجتماعية لألنواع و / أو األنواع وتطوير أدلة رعاية الحيوان )االح 

 مواصفات عندما تعمل الحيوانات كسفراء في برامج التعليم.  

. لذلك ، يُطلب من كل منشأة تطوير  AZAلحيوانات والبرامج الفردية في كل منشأة ومع ذلك ، حتى المعايير األكثر صرامة ال يمكنها معالجة الظروف المحددة ل

طط واضحة للتقييم  واتباع سياسة سفير الحيوان التي توضح فوائد البرنامج ، وتوفر إرشادات واضحة لالستخدام عندما تعمل الحيوانات كسفراء ، بما في ذلك خ 

يتم تقديم التوصيات التالية لمساعدة كل مؤسسة في صياغة السياسة المؤسسية للحيوانات الممثلة عن السالالت   المستمر لتأثيرات الزائر ورفاهية الحيوان.

(Ambassador Animalsالخاصة بها، والتي تتضمن سياسة )AZA ( للحيوانات الممثلة عن السالالتAmbassador Animals .وتعالج األمور التالية ) 

   السياسة   تطوير   عملية 

 داخل كل مؤسسة، يجب إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين في تطوير سياسة تلك المؤسسة، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، ممثلين من:

 • قسم التربية   

 • قسم تربية الحيوان  

 • قسم الطب البيطري وصحة الحيوان 

 • قسم حماية الحياة البرية والعلوم  

 • قسم التربية السلوكية  

 • إدارة / لجنة الرفق بالحيوان  

 • أي طاقم للحيوانات الممثلة عن السالالت )إذا كان في قسم منفصل(   

 • قسم إدارة المتطوعين  
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وير، التسويق، مجتمع حديقة • األقسام التي تطلب بشكل متكرر مواقف تتعلق بالحيوانات الممثلة عن السالالت )على سبيل المثال، األحداث الخاصة، التط 

 الحيوانات أو األحياء المائية، واإلدارة( 

 (. • الموظفون من جميع مستويات المنظمة )على سبيل المثال ، القيمين ، الحراس ، مديري التعليم ، المترجمين الفوريين ، منسقي المتطوعين 

 

 يوصى بإدراج المكونات التالية في هذه السياسة: 

I.  الفلسفة 

 

م برفاهية الحيوان  ن تتضمن برامج حيوانات سفير المنشأة بيانًا فلسفيًا يوضح موقف المنشأة حول كيفية تقديم الحيوانات للجمهور ويسلط الضوء على االلتزايجب أ

ذلك مالمسة الحيوانات، يمكن   هو أن استخدام الحيوانات عن قرب وفي األماكن الشخصية، بما في AZAوالتعليم العام والمحافظة عليه.  بشكل عام، فإن موقف 

 أن يكون إيجابيًا وقويًا للغاية، طالما: 

 . يتم تحديد البرامج والمواقع التي تستخدم فيها الحيوانات الممثلة عن السالالت تحديًدا.1

 . تظل رفاهية وسالمة الحيوان والبشر على رأس األولويات. 2

ية تقديم الحيوانات . يتم تقديم الحيوانات بطريقة تعرض وتحترم سمات وخصائص األفراد واألنواع ، وتمثل سلوكياتهم وقدراتهم الطبيعية. ينبغي النظر في كيف3

المناسبة في سياسة حيوان سفير المنشأة. )على سبيل المثال ، المقاود ، التي تُمسك باليد ، وجدران التدريب ، وما إلى ذلك( ويجب تحديد سلوك وإجراءات المعالج 

 يجب تقديم الحيوانات بطريقة تنقل رسائل الحفظ / التعليم المناسبة وتضمن راحة الحيوان وسالمة الحيوان والضيوف. 

اظ على األنواع أو الموائل في البرية ، . التعليم الهادف و / أو رسالة الحفظ القابلة للتنفيذ هي جزء ال يتجزأ. تشمل األمثلة التهديدات و / أو نجاحات الحف4

نيابة عن األنواع ،   والتكيفات المهمة أو الخصائص الفريدة لألنواع ، والتفاعالت بين اإلنسان والحياة البرية ، وإجراءات الحفظ التي يمكن للزوار اتخاذها

 واعتبارات رعاية الحيوان ورفاهيته ، والتدريب وبرامج اإلثراء. 

 ام السالالت المناسبة والحيوانات الفردية.  . يتم استخد5

II.  والمواقع   البرامج 

 

ع أو خارجه ، حيث  يجب أن تتضمن سياسة المنشأة  للحيوانات الممثلة عن السالالت قائمة شاملة بجميع أنواع البرامج والمعارض واألحداث ، سواء داخل الموق

آلخرين تطبيق نفس القواعد على يمكن للحيوانات أن تعمل كسفراء.  قد يكون لبعض المرافق قواعد أو إرشادات مختلفة لمواقع أو أنواع برامج مختلفة ؛ يجوز ل

 جميع الظروف.  تشمل األمثلة : 

 أوالً البرمجة في الموقع 

 أ. تجارب الزوار العامة )ال يلزم التسجيل(:  

. البرمجة على أرض الواقع مع الحيوانات التي يتم تقديمها خارج المعرض أو العلبة األولية )العروض التقديمية والمحاضرات والحفالت 1

 اسبات الخاصة ووسائل اإلعالم(  والمن

 . حدائق األطفال وساحات التواصل 2

 . وراء الكواليس ، تُفتح منازل / جوالت تتضمن تفاعل المشاركين مع الحيوانات 3

 . العروض / العروض التقديمية  4

 . مسابح / خزانات تعمل باللمس * 5

 * يمكن تنظيمها إذا تم تسجيل الدخول أو التحكم فيه 

 البرمجة المهيكلة )التسجيل المتضمن( واإلعدادات الخاضعة للرقابة التي تشمل ، على سبيل المثال ال الحصر ، ما يلي:ب. 

 . برامج المجموعة المدرسية 1

 . مخيم صيفي 2
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 . طوال الليل 3 

 . حفالت أعياد الميالد / المناسبات الخاصة4

 . ركوب الحيوانات 5

 مة . برامج تغذية الحيوانات العا6

 ثانياً خارج الموقع والتواصل  

 . وسائط )تلفزيون ، راديو ، بودكاست ، قد تكون مباشرة أو مسجلة مسبقًا(1

 . أحداث متعلقة بجمع التبرعات  2

 . البرامج الميدانية التي تشمل تفاعل الجمهور مع الحيوانات في الطبيعة  3

 . الزيارات المدرسية  4

 . زيارات المكتبة  5

 . دار التمريض أو زيارات المستشفى )العالج(  6

 . مراكز المسنين  7

 . أحداث المجموعة المدنية 8

 .  مراكز المجتمع 9

 . المهرجانات أو األحداث المجتمعية في الهواء الطلق 10

منفصل. في جميع الظروف ، يجب أن يكون االعتبار األكثر أهمية هو الحفاظ في حين أن السياسات قد تختلف من إعداد إلى آخر ، يجب معالجة كل إعداد بشكل  

والقيود والقيود على من / على الرفق بالحيوان اإليجابي وصحته. تتضمن األدلة على هذه االعتبارات طرقًا لتقييم اإلجهاد والضيق أثناء العرض التقديمي والنقل ، 

 الحيوانات. متى / وكيف ستحدث التفاعالت الجسدية مع 

III.  للوائح   االمتثال   

 

 .AZAايير اعتماد من المتوقع أن تتناول سياسة الحيوانات الممثلة عن السالالت االمتثال للوائح المحلية والوطنية والدولية المناسبة ، باإلضافة إلى مع

IV.  التحصيل   تخطيط   

 

. تعد الحيوانات الممثلة عن السالالت جزًءا من المجموعة الشاملة للمؤسسة (ICPالمعتمدة خطة التحصيل المؤسسي للمنشأة )  AZAيجب أن تتبع جميع مرافق 

لالعتماد على متطلبات محددة لخطة التحصيل للمؤسسة. لمزيد من المعلومات حول  AZAويجب تضمينها في عملية التخطيط الشامل للمجموعة. يحتوي دليل 

 . www.aza.orgرد االعتماد في قسم األعضاء فقط في تخطيط المجموعات بشكل عام ، يرجى االطالع على مركز موا 

 تنطبق التوصيات التالية على الحيوانات الممثلة عن السالالت: 

 ثل:  إدراج الحيوانات الممثلة عن السالالت المعتمدة )يتم تعديلها بشكل دوري مع تغير المجموعة(. يجب أن يستند تبرير كل نوع إلى معايير م .1

 الستخدام البرنامج مزاجه ومدى مالءمته  •

 متطلبات الزراعة  •

 الخبرة في الزراعة  •

 القضايا والمخاوف البيطرية   •

  AZAسهولة ووسائل االستحواذ / التصرف وفقًا لمدونة قواعد السلوك  •

 القيمة التعليمية ورسالة حماية الحياة البرية المقصودة  •

 حالة حماية الحياة البرية  •

   SSPو  TAGاالمتثال إلرشادات وسياسات  •
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 إلى مساحة إضافية وأهداف المراسلة والتربية التوصيات       SSPو  TAGيحتاج دعم  •

في البرامج  تقييم سلوك الحيوان الفردي وسلوكه ورفاهه طوال حياة الحيوان لتقييم مدى مالءمة الخدمة في دور حيوان سفير ولضمان استمرار المشاركة  .2

 ف الزوار وإلهامهم.في تثقي 

 إرشادات عامة حول كيفية تقديم كل نوع )وعند الضرورة، لكل فرد( للجمهور، وفي أي مكان  .3

 يجب أن يشير قسم تخطيط المجموعات إلى سياسات إدارة مجتمعات الحيوانات في المؤسسة. .4

 

V.  والتربية   الترشيد   رسائل   

 

، إذا كانت العروض التوضيحية على الحيوانات جزًءا من برامج المؤسسة، فيجب أن تكون الرسالة التعليمية وحماية الحياة AZAكما هو مذكور في معايير اعتماد 

 البرية جزًءا ال يتجزأ. هذا عنصر حاسم في العروض التقديمية التي تستخدم الحيوانات الممثلة عن السالالت.  

ى توخي الحذر ول سياسة الحيوانات الممثلة عن السالالت الرسائل المحددة المتعلقة باستخدام الحيوانات الممثلة عن السالالت باإلضافة إلى الحاجة إليجب أن تتنا

 بشأن الرسائل المخفية أو المتضاربة )على سبيل المثال، "مداعبة" حيوان مع التصريح شفهيًا أنه يجعل حيوانًا أليفًا فقيًرا(. 

، يجب أن تتضمن برامج  باإلضافة إلى ذلك، يوصى بشدة بتشجيع استخدام المصنوعات الحيوية باإلضافة إلى الحيوانات الحية أو بدالً منها. كلما كان ذلك ممكنًا  

 سفير الحيوانات تقييًما لفعالية الرسائل التعليمية. 

VI.  وسالمته   اإلنسان   صحة   

 

(. على الرغم من أهميتها Ambassador Animalsاالهتمامات في العمل مع الحيوانات الممثلة عن السالالت ) تعتبر سالمة موظفينا والجمهور من أكبر

اإلنسان وسالمته في  الكبيرة كخبرات تعليمية وعاطفية، إال أن االتصال بالحيوانات يشكل مخاطر معينة على المعالج والجمهور. لذلك، يجب أن يتناول قسم صحة 

  السياسة ما يلي:

، استخدام معقم . تقليل احتمالية انتقال المرض من الحيوانات إلى البشر والعكس صحيح )على سبيل المثال ، محطات غسل اليدين ، عدم وجود سياسات اللمس 1

 اليدين ، إرشادات إضافية لعرض الحيوانات في المناسبات مع الطعام(. 

 لمعالجين )على سبيل المثال ، تثبيط أو حظر استخدام. قضايا السالمة المتعلقة بالزي والسلوك الشخصي ل2 

 األقراط الطويلة والعطور والكولونيا ، وعدم األكل والشرب حول الحيوانات ، والتدخين ، وما إلى ذلك(  

 

 . اإلجراءات والبروتوكوالت التي تضمن حماية العامة والمتعاملين مع الحيوانات من اإلصابة.3

 .  1998إرشادات في هذا المجال. تم دمج هذه اإلرشادات في معايير االعتماد في عام  AZAحيوان توفر سياسة االتصال بال

VII.  ورعايته   الحيوان   صحة 

 

. نتيجة لذلك، يجب أن تتضمن سياسة AZAإلى جانب سالمة اإلنسان والحيوان ، تعد صحة الحيوان ورفاهية الحيوان من أهم األولويات للمنشآت المعتمدة من 

 لحيوانات الممثلة عن السالالت بيان قوي حول أهمية الرفق بالحيوان. يجب أن تتناول السياسة: استخدام ا 

السالالت يلبي أو . مخاوف عامة تتعلق بمجتمعات الحيوانات، وتربية الحيوانات، وصحة الحيوان )على سبيل المثال، أن السكن وتربية الحيوانات الممثلة عن 1

وأن االحتياجات الجسدية واالجتماعية والنفسية للحيوان الفردي، مثل فترات الراحة الكافية، وتوفير اإلثراء، والبصر تغطية، العامة  AZAيتجاوز معايير 

 االتصال مع معينة حسب االقتضاء، وما إلى ذلك، يتم استيعابها(.  

جي التدريب للتعرف على عالمات الراحة والتوتر وضيق الحيوانات في . حيثما كان ذلك ممكنًا ، قم بتوفير خيار للمشاركة في برنامج الحيوان وتدريب معال2

، والصناديق الطوعية  العروض التقديمية )على سبيل المثال ، الطرق المطبقة للسماح للحيوانات باالنسحاب إلى مناطق الملجأ لخزانات اللمس أو ساحات االتصال 

 عالج ، والحيوانات المدربة لإلشارة إلى خيار إنهاء العروض التقديمية ، وما إلى ذلك(.  ، تقييم االستعداد / االستعداد للمشاركة من قبل الم

طر التعرض . تمكين المتعاملين في اتخاذ القرارات المتعلقة بصحة الحيوان ورعايته ؛ مثل سحب الحيوانات من موقف إذا كانت السالمة أو الصحة في خ 3

 للخطر.  

 . متطلبات اإلشراف على مناطق االتصال وخزانات اللمس من قبل موظفين مدربين ومتطوعين. 4

 بين اإلنسان والحيوان لتقييم السالمة والصحة والرفاهية، إلخ.  . التقييم المتكرر للتفاعالت 5



 والسياسات ذات الصلة  2023معايير االعتماد لعام      78

 . تأكد من أن مستوى الرعاية الصحية للحيوانات الممثلة عن السالالت يتوافق مع مستوى الحيوانات األخرى في المجموعة.  6

إذا / عندما لم يعد الحيوان جزًءا من مجموعة   AZAمعايير . قم بتضمين خطة مدى الحياة لكل حيوان لضمان الحفاظ على رعاية الحيوان ورعايته لتلبية  7

 حيوانات المنشأة الممثلة عن السالالت.   

فاعالت البشرية  . في حالة حدوث فترات "تعطل" طويلة في استخدام حيوان ممثل عن السالالت، يجب على الموظفين التأكد من أن الحيوانات المعتادة على الت 8

 نها الحفاظ على هذا االتصال وتلقي نفس المستوى من الرعاية عند عدم استخدامها في البرامج.  المنتظمة ال يزال بإمكا

 في المعرض. . التأكد من أن برامج اإلسكان واإلثراء توفر خياًرا وتعقيًدا كافيين وأن هذه البرامج متساوية مع تلك الخاصة بالحيوانات التي تعيش 9

- COVIDلتصنيفية )مثل . السياسات المعمول بها والتي تتكيف مع تطورات أوضاع الصحة العامة والحيوانية ، مع مراعاة األنواع المحددة واالعتبارات ا 10

 ، وإنفلونزا الطيور شديدة اإلمراض ، واألمراض حيوانية المنشأ ، وما إلى ذلك(. 19

   بالتصنيفات   الخاصة   البروتوكوالت   ثامنا. 

تؤثر بعض اإلرشادات  نحن نشجع المؤسسات على توفير بروتوكوالت محددة تصنيفيا، إما على مستوى الجنس أو السالالت، أو العينة، أو المستوى الفردي. قد

 اإللكتروني.   AZAع الخاصة بالتصنيفات على استخدام الحيوانات الممثلة عن السالالت. لتطويرها ، يجب على المرافق الرجوع إلى دليل رعاية الحيوان على موق

 يجب أن تتناول البروتوكوالت الخاصة بالتصنيفات والسالالت: 

 ته إلى العلبة الدائمة، بما في ذلك اقتراحات للتدريب التكييف الفعال.  . كيفية إزالة الحيوان الفردي وإعاد1

 . كيفية وضع الحيوانات ونقلها في قفص.  2

 . عالمات اإلجهاد وعوامل التوتر والضيق وسلوكيات عدم الراحة. 3

 حيوانات، وكيفية التعامل معها في مثل هذه المواقف(  . بروتوكوالت التعامل الخاصة بالحالة )على سبيل المثال، ما إذا كان مسموًحا للجمهور بلمس ال4

 .  إرشادات لتطهير األسطح وناقالت النقل والمرفقات وما إلى ذلك باستخدام مواد كيميائية ومنظفات آمنة بيئيًا حيثما أمكن ذلك. 5

 .  حقائق الحيوان ومعلومات حماية الحياة البرية. 6

 لحرارة المحيطة أو الظروف الجوية.  . القيود والقيود المتعلقة بدرجات ا7

ود المفروضة على . قيود الوقت )بما في ذلك تناوب الحيوانات وفترات الراحة، حسب االقتضاء، والمدة الزمنية التي يمكن لكل حيوان المشاركة فيها، والقي8

 مسافات السفر(.  

 المتعاملين والجمهور.  . عدد الموظفين المدربين المطلوبين لضمان صحة ورفاهية الحيوانات و9

 . مستوى التدريب والخبرة المطلوبين للتعامل مع هذه الساللة  10

 . إرشادات خاصة بالتصنيفات / السالالت الخاصة بصحة الحيوان. 11

  . استخدام المستحضرات اليدوية أو المواد الكيميائية األخرى من قبل المشاركين في البرنامج والتي قد تالمس الحيوانات.12

   البرنامج   إدارة   اللوجستية:   الخدمات   التاسع. 

 يجب أن تتناول السياسة المؤسسية عدًدا من القضايا اللوجستية المتعلقة بالحيوانات الممثلة عن السالالت بما في ذلك:  

 . مكان وكيفية إيواء مجموعة الحيوانات الممثلة عن السالالت، بما في ذلك أي حجر صحي وفصل للحيوانات المستخدمة خارج الموقع. 1

  ، بما في ذلك عملية الموافقة وعملية اتخاذ القرار ، وتحديد ما إذا كان الحيوان الفردي مناسبًا أم ال في دور  الحيوانات الممثلة عن. إجراءات طلب الحيوانات 2

 السالالت. 

 . التوثيق الدقيق وتوافر السجالت، بما في ذلك إجراءات توثيق استخدام الحيوانات وسلوكها وأي مخاوف أخرى قد تظهر. 3
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   الموظفين   دريب ت   عاشراً. 

وتقييم سلوك الحيوان  يعد التدريب الشامل لجميع موظفي التعامل مع الحيوانات )مربي الحيوانات والمعلمين والمتطوعين( أمًرا ضروريًا لضمان التعامل السليم 

 والراحة والرفاهية ، بما في ذلك معرفة الظروف التي يجب في ظلها إزالة الحيوان من البرنامج.

ت تدريب محددة  قد يكون للمنشآت بروتوكوالت وإجراءات تدريب منفصلة للموظفين الذين يعملون مع الحيوانات الممثلة عن السالالت. يمكن تضمين بروتوكوال

 في سياسة الحيوانات الممثلة عن السالالت أو يمكن اإلشارة إلى وجود بروتوكول تدريب منفصل. 

 فين في السياسة: يوصى بأن عنوان قسم تدريب الموظ 

 . األفراد المرخص لهم بالتعامل مع الحيوانات وتقديمها.  1

 . التعامل مع البروتوكول أثناء الحجر الصحي. 2

 . عملية تدريب وتأهيل وتقييم المتعاملين ، بما في ذلك تدريب المصرح لهم بتدريب المتعاملين اآلخرين.  3

 امل المستمر مع المتعاملين ليظلوا مؤهلين للتعامل مع الحيوانات.  . تكرار الدورات التدريبية المطلوبة والتع4

 . بروتوكوالت تدريب الحيوانات والموظفين المصرح لهم بتدريب الحيوانات. 5

 . عملية معالجة األداء المتدني وعدم االمتثال لإلجراءات المعمول بها. 6

ى سبيل المثال، اختبار السل، حقن الكزاز، لقاحات داء الكلب، ثقافات البراز الروتينية، الفحوصات . االختبارات الطبية واللقاحات المطلوبة للمتعاملين )عل 7

 الجسدية، إلخ(.  

، وتقنيات العرض، . محتوى التدريب )على سبيل المثال، البروتوكوالت المحددة تصنيفياً، والتاريخ الطبيعي، ورسائل تعليم حماية الحياة البرية ذات الصلة8

 نيات التفسيرية، وما إلى ذلك(. والتق

ا هو مذكور في سياسة  . بروتوكوالت للحد من انتقال المرض )على سبيل المثال، انتقال األمراض الحيوانية المنشأ، متطلبات النظافة المناسبة وغسل اليدين، كم9

 (. AZAاالتصال بالحيوان 

 فراد أو الجمهور. . إجراءات اإلبالغ عن إصابات للحيوانات، والتعامل مع األ10

 ى ذلك(. . إدارة الزائرين )على سبيل المثال، ضمان تفاعل الزوار بشكل مناسب مع الحيوانات، وعدم تناول الطعام أو الشراب حول الحيوان، وما إل11

 . أي متطلبات تدريب إضافية أو قيود على الموظفين قد تأخذ الحيوانات خارج الموقع وفي السفر طوال الليل.  12

 سياسات   المرفق   مراجعة  عشر.   الحادي 

والممارسات النموذجية. يجب أيًضا معالجة المساءلة   AZAيجب مراجعة جميع السياسات بانتظام مع التركيز بشكل خاص على الحفاظ على االمتثال لمعايير 

ا إلى ذلك(. يجب أن تتناول السياسات المؤسسية مدى تكرار مراجعة  وعواقب انتهاكات السياسة )على سبيل المثال، إعادة التدريب، وإلغاء امتيازات المناولة، وم

 سياسة الحيوانات الممثلة عن السالالت ومراجعتها، وكيفية الحفاظ على المساءلة.  

   SSP  و   TAG  توصيات  عشر.   ثاني 

المتعلقة باستخدام حيوان السفير ، يجب أن تتضمن سياسة المنشأة بيانًا بشأن االمتثال لهذه   SSPو  TAGبعد وضع التوصيات الخاصة بالتصنيفات من كل 

 التوصيات. إذا اختارت المؤسسة عدم اتباع هذه التوصيات المحددة، فيوصى ببيان موجز يقدم األساس المنطقي. 
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 القرود في وسائل اإلعالم والتجارية األداء

 2022-6قيد المراجعة حاليًا 

عالية. وباعتبارهم  القردة، بما في ذلك الشمبانزي والغوريال والبونوبو وإنسان الغاب والجيبون، حيوانات ذكية وحساسة وطويلة العمر وذات عالقات اجتماعية

ؤدين في البرامج الترفيهية واإلعالنية أقرب األقارب األحياء للبشر، فإنهم مدهشون، والرضع القرود جذابة مغناطيسيًا. جعلت هذه السمات القرود شائعة كم 

 ذه المظاهر. التجارية. لكن هذه الشعبية والجاذبية تحجبان الممارسات القاسية والخطيرة التي غالبًا ما تكون مطلوبة لجعل القردة متوافقة في مثل ه

 يقدم هذا المستند التعريفي التمهيدي ملخًصا موجًزا لمبررات:

 د في الترفيه التجاري.القضاء على استخدام القرو •

لحياة البرية وضع معايير لضمان أن العروض التقديمية العامة والبرامج التفسيرية تصور القرود باحترام ودقة وتمثل الحالة البيولوجية وحالة حماية ا •

 للقردة.

 المنطق

ماعية األساسية لتنمية سلوكيات البالغين الطبيعية. لكن القرود التي يبقى الرضيع القرد عادة مع أمه لعدة سنوات في بيئة جماعية، ويتعلم المهارات االجت .1

النمو االجتماعي  يُقَدَّر لها أن تكون فنانين أو أدوات تصوير فوتوغرافي تُزال عادةً من أمهاتهم بعد الوالدة بفترة وجيزة، وبالتالي يُحرمون من فرص 

للمالك. سيكون األطفال الذين يتم استئصالهم بهذه الطريقة جذابين ويظلون خاضعين للتعامل مع   والنفسي الطبيعي. هذا له العديد من المزايا التجارية

 البشر لعدة سنوات. ستستأنف األمهات اللواتي تمت إزالة أطفالهن ركوب الدراجات الجنسية وينجبن رضيعًا آخر مربًحا بسرعة.

سهم لن تكتسب عادةً المهارات الالزمة لتكون مؤهلة اجتماعياً وجنسياً مثل األحداث والبالغين. قد ال لكن القردة التي يربيها البشر في غياب أعضاء آخرين من جن

ا إلى سلوكيات غير طبيعية يعيدون أبًدا التكيف مع الحياة في مجموعة اجتماعية عادية، وبالتالي يتم عزلهم عادةً في العزلة االجتماعية والجنسية، مما يؤدي غالبً 

 الذات. لهذه األسباب، ليس من المجدي عادةً إشراك هؤالء األفراد في برامج التربية القائمة على حماية الحياة البرية. مثل تشويه 

يكون  على الرغم من أن القردة محبوبة كرضع، فإنها تصبح عموًما قوية جسديًا وال يمكن التنبؤ بها مع اقترابها من سن الرشد. من المحتمل أن  .2

دامها كفنانين أو دعامات خطيًرا جًدا على معالجيهم وجماهيرهم. وبالتالي، غالبًا ما يتعين على معالجي فناني أداء القرود استخدام استمرار استخ 

  كن تعديلالحرمان من الطعام، أو اإلساءة الجسدية، أو التهدئة المستمرة، أو حتى الصدمة الكهربائية للحفاظ على السيطرة. باإلضافة إلى ذلك، يم

الشمبانزي الحيوانات لتقليل قدرتها على إحداث ضرر، على سبيل المثال عن طريق إزالة أسنانها. وتجدر اإلشارة إلى أن "االبتسامة" الظاهرة ألداء 

رعاية. ومع ذلك، هي في الواقع تعبير موثق جيًدا عن الخوف. يصعب التخفيف من هذه اآلثار الجسدية والنفسية حتى لو تم إنقاذ القرد ووضعه في بيئة 

ق على جانب في كثير من األحيان، عندما يصبح من الصعب للغاية التعامل مع فناني أداء القرود، فإنهم يفقدون قيمتها التجارية ويتم بيعهم إلى حدائ 

 الطريق مع معالجات غير متمرسين وفي كثير من األحيان ظروف غير إنسانية. 

تدريبها على االنخراط في سلوكيات غير طبيعية )عادة ما تكون بشرية(، بينما ترفيها للبعض، يصور بشكل غير   إن ارتداء القرود بمالبس بشرية، أو .3

ات تعمل على  دقيق بيولوجيتها وحالة حماية الحياة البرية. نظًرا ألن جهود حماية الحياة البرية تعتمد على الرأي العام المستنير، فإن هذه الممارس

يوية لتحقيق حماية الحياة البرية. يمكن أن يؤدي استخدام القرود في اإلعالنات والعروض التجارية األخرى إلى استنتاج خطأ أن تقويض االتصاالت الح 

 القردة تصنع حيوانات أليفة جيدة.

يق وغير المحمي بين القرود  ألن القردة والبشر متشابهان وراثيًا، كالهما عرضة للعديد من نفس األمراض المعدية. يمكن أن يؤدي االتصال الوث .4

 المؤدية ومعالجيها والجماهير إلى تهديد الجميع بالعدوى الفيروسية والبكتيرية والطفيليات. 

 باختصار، يجب القضاء على استخدام القردة في وسائل اإلعالم والعروض التجارية.
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 SPECIES SURVIVAL PLAN®سياسة المشاركة الكاملة في برنامج 

 AZAمعتمد من قبل مجلس إدارة 

 2009مارس  26

 

(. تتجلى هذه األهداف بشكل أفضل  AZAتعد اإلدارة التعاونية للحيوانات والحفاظ عليها من بين األهداف األساسية لجمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

. 1بما يلي:  AZA(. يقر مجلس إدارة SSP) ®ت وحماية الحياة البرية: خطة بقاء السالالت  في االلتزام المشترك للرابطة تجاه برنامجها األساسي إلدارة الحيوانا

رافي ومجموعات الحيوانات الحية  تعد اإلدارة التعاونية للحيوانات أمًرا حيويًا للبقاء على المدى الطويل في حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية المدارة بشكل احت 

والمرافق ذات الصلة المعتمدة تماًما بإدارة  AZA. يجب أن تلتزم جميع المؤسسات المعتمدة من قبل 2ن تعويضها في كثير من األحيان ؛ و القيمة والتي ال يمك 

األولى  ، اعتمد مجلس اإلدارة السياسة 2000. لذلك، في عام SSPالحيوان وأهداف التثقيف العام والمحافظة عليه باإلضافة إلى الروح التعاونية لشراكة 

 .AZAمن قبل جميع المؤسسات األعضاء في   SSPللمشاركة الكاملة في برنامج 

أهدافًا طويلة وقصيرة المدى لمجتمعات الحيوانات. وتخطط "شجرة العائلة" لكل مجموعة من مجتمعات الحيوانات ُمدارة   SSPتوضح الخطة الرئيسية لبرنامج 

االستقرار الديموغرافي طويل المدى لمجتمعات الحيوانات. يتم وضع توصيات التربية وغيرها من إدارة مجتمعات   على فقدان التنوع الجيني والحفاظ  معدل لتقليل 

. باإلضافة إلى توصيات التربية، تتضمن الخطط SSPنتائج  تحسن الحيوان، والعوامل األخرى التي يمكن أن  ورفاهية الحيوانات مع مراعاة الجدوى اللوجستية، 

، فإن SSP ًضا توصية بعدم تكاثر حيوانات معينة ألسباب تتعلق بتربية الحيوانات وتحسينها. يقر مجلس اإلدارة بأنه، في العملية التعاونية إلدارةالرئيسية أي

 ة األعضاء.هي تقديم توصيات خطة رئيسية سليمة، ويدرك أيًضا أنه في بعض األحيان، قد تتعارض هذه مع خطط المؤسس SSPمسؤولية كل مجموعة إدارة 

ومؤسسة  SSP. في حالة حدوث خالفات بين التوصيات SSPيؤكد مجلس اإلدارة على مسؤولية جميع المؤسسات في التعاون في التخطيط الرئيسي لبرنامج 

  الوضع الطبيعي، خارج ات أمر أساسي إلدارة التعاونية من مجتمعات الحيوان SSPمشتركة للعمل معا لحلها. عندما توصية   مسؤولية  IRو SSPمشاركة، منسق 

  SSPيجب أن يأخذ األسبقية. في هذه العملية، سيتم النظر في احتياجات جميع المؤسسات المعلنة بوضوح والمعقولة. إذا لم تكن توصية   SSPثم على توصية 

تغييرها قبل االنتهاء من الخطة الرئيسية. وبالتالي، عند الموافقة على   SSP، فقد تختار مجموعة إدارة لمجتمعات الحيوانات خارج الموقعأساسية لإلدارة التعاونية 

 والمؤسسات المشاركة. SSP، ستعكس توصيات إدارة الحيوان الخاصة بها بدقة االحتياجات الحيوية لكل من SSPالخطة الرئيسية لبرنامج 

والمرافق ذات الصلة المعتمدة لديها مدخالت في عملية التخطيط الرئيسي  AZAأن المؤسسات المعتمدة من  SSPتضمن سياسة المشاركة الكاملة في برنامج 

SSP  وأنهم يفهمون تماًما ويوافقون على ويتبعون توصياتSSP  النهائية. يحدد مجلس اإلدارة اآلن المشاركة الكاملة في برنامجSSP  والعمليات المستخدمة ،

 كاملة، على النحو التالي:لتحقيق المشاركة ال 

( لكل نوع من أنواع  IRأو المرافق المعتمدة ذات الصلة تعيين ممثل مؤسسي ) AZA( في المؤسسات المعتمدة من ILسيضمن االتصال المؤسسي ) •

SSP  التي تمتلكها المؤسسة / المنشأة أو تحتفظ بها، أو التي تختار المؤسسة دعمها على النحو المحدد من قبلSSP  موعة اإلدارة.مج 

  SSPالمعين له وسيضمن استجابة مؤسسته الحتياجات  SSPيجب أن يعمل كل ممثل مستقل كنقطة اتصال أساسية لجميع األمور المتعلقة بـ  •

 للمعلومات أثناء التخطيط الرئيسي.

يفية مشاركة مؤسستهم في برنامج دعم بشكل دوري ومنتظم، سيسأل منسق برنامج دعم المجتمع عن العالقات الدولية لكل مؤسسة مشاركة عن ك •

 المجتمع: التربية، عدم التكاثر )حيث ال يمكن للمؤسسة التكاثر بسبب المكان، أو عوامل أخرى(، أو الدعم.

دية إلى  الفر SSPجميع البيانات ذات الصلة المتعلقة بحيوانات  IR، سيقدم كل ممثل SSPقبل تطوير الخطة الرئيسية، بناًء على طلب منسق برنامج  •

في الوقت المناسب. عالوة على ذلك، يجب أن يضمن الممثلون المستقلون أن جميع عمليات   Studbook Keeperالمقابل و  SSPمنسق 

سية  أو، إذا تم نشر الخطة الرئي SSPمدرجة في الخطة الرئيسية لبرنامج  SSPاالستحواذ أو النقل أو إعادة الحيوانات للحياة البرية المقترحة ألنواع 

بشكل تعاوني  IRsوالـ  SSP. يجب أن يعمل منسقو  SSPأو، يفضل مجموعة إدارة  SSPبالفعل، تتم الموافقة عليها مسبقًا من قبل منسق برنامج 

 واحتياجات المؤسسات المشاركة. SSPالرئيسية التي تسعى جاهدة لتلبية احتياجات برنامج  SSPلتطوير خطة 

يوًما  30لمدة  AZAالرئيسية، والتي يجب أن تتضمن سجالً مكتوبًا لجميع توصيات إدارة الحيوانات، على موقع الويب  SSPسيتم نشر مسودة خطة  •

بمجرد توفر الخطة للتعليق. يجب على الممثلين المستقلين في جميع المؤسسات المشاركة إبالغ  IRsبإخطار جميع الـ  SSPللتعليق وسيقوم منسق 

لتعليق بأنهم سيلتزمون بتوصيات الخطة الرئيسية، أو لماذا ال يمكنهم ذلك، األمر الذي سيبدأ مناقشات الحل الموضحة أدناه. خالل فترة ا  SSPمنسق 

 إذا وافق جميع المشاركين على التوصيات، فسيتم نشر الخطة الرئيسية النهائية وتنفيذها. 

 SSPالخطة الرئيسية وتوصياتها ويجب أن يشرع في مناقشة تعاونية مع منسق على علم ب ILيجب أن يتأكد كل ممثل مستقل من أن مدير مؤسسته و  •

والمناقشات   لحل االختالفات المتعلقة بتوصيات الخطة الرئيسية خالل فترة التعليق. يجب على جميع المعنيين االحتفاظ بسجالت دقيقة لجميع االتصاالت

 ذات الصلة. 
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 ، فسيتم نشر الخطة الرئيسية النهائية وتنفيذها. SSPيات إذا تم العثور على قرار بدون تغيير في توص •

يوًما.  30، فسيتم إعادة نشر الخطة الرئيسية المعدلة لفترة تعليق نهائية مدتها SSPإذا تم التوصل إلى قرار يتسبب في حدوث تغييرات في توصيات  •

يات( المعدلة إلى منسق برنامج دعم المجتمع خالل فترة التعليق النهائية  يجب أن يستجيب الممثلون المستقلون في المؤسسات المتأثرة بالتوصية )التوص

لة، سيتم نشر  فيما يتعلق بموافقتهم على االلتزام بالتوصيات ؛ المؤسسات التي ال تتأثر بالتغييرات لن تحتاج إلى االستجابة مرة أخرى. في هذه المرح 

 وافقت على االلتزام بتوصيات الخطة الرئيسية في تنفيذ الخطة.الخطة الرئيسية النهائية وستبدأ جميع المؤسسات التي 

، IL)الممثلون المستقلون(، فيجب عليهم العمل بشكل تعاوني مع  IRو  SSPإذا لم يتم العثور على حل من خالل المناقشة المباشرة بين منسق  •

يوًما إضافية، وخالل هذه الفترة  30يمكن أن تمتد المناقشة لمدة  المقابل للعثور على واحد. إذا لزم األمر، TAGوالمدير المؤسسي، ورئيس فريق 

 . SSPيجب على المؤسسة المتنازع عليها في التوصية أال تشارك في أي تربية أو استحواذ و / أو التصرف في السالالت التي تتعارض مع توصيات 

و / أو أي أطراف معنية أخرى أن يطلبوا من لجنة إدارة أعداد الحيوانات  SSPنسق إذا لم يتم حل االختالفات من خالل الخطوات الموضحة أعاله، فيجب على م

(APMC( التابعة لجمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )AZA  التوسط في الموقف على النحو المحدد في سياسة التوفيق بين إدارة حيوانات جمعية )

(، ومرة أخرى، يجب أال تشارك المؤسسة المتنازع عليها في التوصية في أي ممارسات إدارة مجتمعات الحيوانات AZAحدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

يرها من الظروف تتعارض مع توصيات برنامج دعم المجتمع حتى تكتمل عملية الوساطة، وإذا لزم األمر، عملية المصالحة. سيتم النظر في حاالت الطوارئ أو غ 

 جل صحة ورفاهية الحيوانات. ستواصل المؤسسات التي لم تتأثر بالخالف تنفيذ توصياتها. )انظر:االستثنائية من أ

 statements-position-and-policies-approved-https://www.aza.org/board.) 

  

https://www.aza.org/board-approved-policies-and-position-statements
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®SPECIES SURVIVAL PLAN - سياسة المصالحة بين إدارة الحيوانات 

   AZAمعتمد من قبل مجلس إدارة 

 2009مارس  26

 

. لذلك، يؤكد المجلس على الطبيعة SSP ®Species Survival Plan)( يعتمد نجاح برامج التربية التعاونية على جميع المؤسسات التي تدعم توصيات

والمؤسسات  SSPsالرئيسية لضمان أن تعكس توصيات إدارة الحيوانات بدقة االحتياجات الحيوية لكل من  SSPالحاسمة للعملية التعاونية في تطوير خطط 

 المعتمدة المشاركة والمرافق ذات الصلة المعتمدة. 

لية التي يجب توضح بوضوح العم  AZAومؤسسة عضو، فإن سياسة المشاركة الكاملة لـ  SSPبين مجموعة إدارة  SSPإذا حدثت اختالفات بشأن توصيات 

ى األطراف المعنية أن  على كال الطرفين استخدامها لحلها قبل االنخراط في عملية التوفيق بين إدارة الحيوان. ومع ذلك، إذا تعذر حل هذه االختالفات، فيجب عل

 التوسط في الموقف.  AZA( التابعة لـ APMCتطلب من لجنة إدارة أعداد الحيوانات ) 

( تحديد ما إذا كانت توصيات في مسألة أساسية 2استنفدت كل الجهود الرامية إلى االختالفات العزم و، ) قد إذا كان ( تحديد ما 1)  APMCسوف  •

 عمل  فريق سوف بإخطار جميع األطراف وتعيين  APMCإذا كان كل الحاالت صحيحة، ثم  الموقع. خارج إلدارة التعاونية من مجتمعات الحيوانات 

مدير المؤسسة وممثلين من    ، SSPمنسق  طرف لتمثيلهم،  كل  APMCس / يعينه، اختيار عضو واحد من رئي APMCالوساطة الذي يضم 

 . AZAفي  المؤسسات األخرى، ونائب رئيس حماية الحياة البرية للحيوانات 

سيقوم رئيس / من ينوب عن   المراجعة ، يوما. في غضون أسبوعين من اكتمال  30سرية للوضع في أقل من  مراجعة الوساطة إجراء  العمل  وفرقة  •

APMC  األطراف المشاركة. يجب إعادة التعليقات على مسودة   مراجعته من قبل بصياغة تقرير الوساطة الذي يصف القرار اإلجماعي، والذي ستتم

رئيس / يعينه النظر في جميع التعليقات وإعداد تقرير الوساطة النهائي. وإذا افترضنا أن قرار   APMC سوف التقرير في غضون أسبوع من التوزيع. 

 في هذه العملية، وسيتم إغالق هذه المسألة.  المشاركة لجميع المشاركين  التقرير يتم التوصل، سيتم تقديم 

البدء في عملية المصالحة، والتي يجب خاللها على المؤسسة المعنية إخطار جميع األطراف و APMCإذا لم تسفر عملية الوساطة عن حل، يجب على  •

  APMCيكون للرئيس  التي حتى يتم التوصل إلى حل. لجنة المصالحة،  SSPتتعارض مع  ممارسات إدارة مجتمعات الحيوانات عدم االنخراط في أي 

ل نائب الرئيس لحماية الحياة البرية، ونائب   AZAمجلس االتصال، واألب  APMCيعينه يرأس سيتضمن مدير المؤسسة أو من ينوب عنه، و /

معلومات  الرئيس حماية حياة الحيوانات، والمدير التنفيذي. ستنظر لجنة المصالحة في تقرير فريق عمل الوساطة وتحدد ما إذا كانت هناك حاجة إلى 

 إضافية. 

لجنة االعتماد و / أو مجلس األخالقيات ضد مؤسسة عضو:  قبل نه يمكن اتخاذ إجراء من أ  AZAفي دعوته لمزيد من المساءلة، يرى مجلس إدارة  •

الذي يهدد إدارة قصيرة أو طويلة األجل من  SSP( يدل على العمل خالفا لتوصية برنامج 2( يدل على وجود نمط من عدم المشاركة و / أو )1)

 الحاالت صحيحة. هذه الحة على وجه التحديد في ما إذا كانت أي من لذلك، ستنظر لجنة المص الموقع. خارج مجتمعات الحيوانات 

ثم سيتم تغيير الخطة وفقا لذلك وسيتم   الموقع، خارج إذا ثبت أن العمل في مؤسسة العضو بأنها ليست ضارة لإلدارة التعاونية من مجتمعات الحيوانات  •

 .AZAكتب حماية الحياة البرية لدى دمج نتائج هذه النتائج في تقرير نهائي المصالحة المقدمة إلى م

و / أو هو جزء من نمط من عدم المشاركة، ثم  الموقع، خارج إذا ثبت أن العمل في مؤسسة العضو يضر اإلدارة التعاونية من مجتمعات الحيوانات  •

تدون   فسوف رفضت المؤسسة هذا التوجيه،  الخطة الرئيسية الوقوف كما هو وستقوم لجنة المصالحة بإخطار مؤسسة أنه يجب عليهم االمتثال لها. إذا

ويقدم التقرير إلى لجنة االعتماد ومجلس  AZAلجنة المصالحة ذلك في التقرير النهائي للمصالحة المقدم إلى مكتب حماية الحياة البرية التابع لـ 

  األخالقيات للنظر فيه.
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 بشأن اإلدارة المسؤولة عن مجتمعات الحيوانات  AZAسياسة 

   AZAمعتمد من قبل مجلس إدارة 

 2016من كانون الثاني  12

 2022-6قيد المراجعة حاليًا 

 

 المقدمة 

، والمعايير األخالقية العالية للسلوك المهني، ال مثيل لها من قبل المنظمات المماثلة وتتجاوز بكثير متطلبات خدمة فحص AZAالمتطلبات الصارمة العتماد 

 االلتزام بقواعد السلوك المهني  AZAصحة الحيوان والنبات بوزارة الزراعة األمريكية للعارضين المرخصين للحيوانات. يجب على كل عضو في 

 (ethics-of-org/codehttps://www.aza.  مالحظة: موجودة أيًضا في الصفحات[ )من هذا الكتيب[. من أجل مواصلة هذه المعايير  109-105

والمرافق ذات الصلة المعتمدة أن تجعلها أولوية، عندما يكون ذلك ممكنًا، للحصول على الحيوانات من   AZAالعالية، يجب على المؤسسات المعتمدة من 

 ، أو أعضاء جمعيات حدائق الحيوان اإلقليمية األخرى التي لديها اعتماد معترف به مهنيًا. البرامج.AZAالمؤسسات األخرى األعضاء في 

افق ذات الصلة المعتمدة أن تفي بمهامها المهمة في حماية الحياة البرية والتعليم والعلوم بدون حيوانات حية. والمر AZAال تستطيع المؤسسات المعتمدة من 

ت الرحيم في أوقات تتطلب اإلدارة المسؤولة واالستدامة طويلة األجل لمجموعات الحيوانات الحية اقتناء بعض األفراد ونقلهم أو إعادة إدخالهم أو حتى المو 

بين المنشآت  AZAإعطاء األولوية القتناء الحيوانات ونقلها من خالل احتياجات االستدامة طويلة األجل لألنواع والمجموعات التي تديرها  معينة. يجب

ن  التي تتوافق مع معايير رعاية الحيوا AZAوالكيانات غير التابعة لـ  AZA، وبين المؤسسات األعضاء في AZAذات الصلة المعتمدة والمعتمدة من 

التي تستحوذ على الحيوانات من البرية، بشكل مباشر أو من خالل البائعين التجاريين، أن   AZA. يجب على المؤسسات األعضاء في  AZAورفاهيته مع 

الكيانات غير التابعة لـ  تبذل العناية الواجبة للتأكد من أن مثل هذه األنشطة ال يكون لها تأثير سلبي على السالالت في البرية. يجب شراء الحيوانات فقط من  

AZA  والمعروف عنها أنها تعمل بشكل قانوني وتدير أعمالها بطريقة تعكس و / أو تدعم روح وغرض قانونAZA  لألخالقيات المهنية وكذلك هذه

 السياسة.

 مقدمة 

المسؤولة لمجتمعات الحيوانات إرشادات ألعضاء جمعية حدائق الحيوان  ( هذه بشأن اإلدارة AZAتوفر سياسة جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

 ( من أجل:AZAوحدائق األحياء المائية )

وال يتم نقل المرافق ذات الصلة المعتمدة لألفراد أو المنظمات التي تفتقر إلى الخبرة أو المرافق   AZAتأكد من أن الحيوانات من المؤسسات األعضاء  . 1

 ]انظر األصناف المالحق محددة )في التنمية([،  م لرعايته المالئمة 

 في صحة وحماية الحياة البرية للمجموعات البرية والنظم اإليكولوجية حسب االقتضاء ، التأكد من النظر بعناية  . 2

، بما في ذلك االلتزام بجميع القوانين إعادة الحيوانات للحياة البرية والنقل / أثناء أنشطة االستحواذ  AZAالحفاظ على معيار السلوك المناسب ألعضاء  . 3

 واللوائح المعمول بها ،

 / إعادة، و ونقل تأكد من أن صحة ورفاهية الحيوانات الفردية هي أولوية خالل أنشطة االستحواذ  . 4

 SSPs( ®Species Survival Plans(المدارة بشكل تعاوني والبرامج الحيوانية المرتبطة بها ] AZAادعم أهداف مجموعات  .5

 Studbooks والمجموعات االستشارية ،Taxon (TAGs .]) 

للمؤسسات األعضاء في ( هذه بشأن اإلدارة المسؤولة لمجتمعات الحيوانات كسياسة افتراضية AZAستعمل سياسة جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

( الخاصة بها AZA(. يجب على المؤسسات تطوير سياسة جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )AZAجمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

سياسة مؤسسية وال تتعارض مع معايير االستحواذ  بشأن اإلدارة الرشيدة لمجتمعات الحيوانات من أجل معالجة االهتمامات المحلية المحددة. يجب أن تتضمن أي

 .AZAونقل / انتقال 
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 ثانياً القوانين والسلطة وحفظ السجالت وتحديد الهوية والتوثيق 

 المنتجات(:يجب مراعاة ما يلي فيما يتعلق باقتناء أو نقل / إدارة جميع الحيوانات والعينات الحية )أجزائها الحية وغير الحية والمواد و / أو 

الوالئية والفيدرالية  يجب أن تفي أي عمليات اقتناء أو نقل أو القتل الرحيم أو إعادة الحيوانات للحياة البرية بمتطلبات جميع القوانين واللوائح المحلية و . 1

الحالية   AVMAإرشادات  لمؤسسة واتباع توصيات والدولية المعمول بها. يجب تنفيذ القتل الرحيم اإلنساني وفقًا لسياسة القتل الرحيم المعمول بها في ا

هذا   ]مالحظة:  https://www.avma.org/KB/Policies/Documents/euthanasia.pdf 2013للقتل الرحيم للحيوانات )إصدار 

الصغيرة التي تفتح ؛  AVMAنافذة   انقر فوق "نعم"، و "نعم" مرة أخرى عندما تفتح النافذة مرة أخرى ؛ بعد ذلك، أغلقنافذة "خطأ".   االرتباط يفتح

بشأن القتل الرحيم للحيوانات غير  AAZVأو إرشادات  أخيًرا، انقر فوق "موافق" في النافذة األخيرة لطلب مصدر "موثوق به"، وسيتم فتح المستند[

داجنة. يجب توثيق الملكية وأي تسلسل عهدة معمول به. في حالة عدم وجود مثل هذه المعلومات، يجب تقديم تفسير بخصوص هذه الحيوانات  ال

يكون   ويجب أال والعينات. يجب أن يتم أي استحواذ للحيوانات ذات النطاق الحر وفقًا لجميع القوانين واللوائح المحلية والوالئية والفدرالية والدولية

 ضاًرا بصالحية السالالت في البرية على المدى الطويل. 

 عمليات االستحواذ، وعمليات النقل والقتل الرحيم.  لجميع مؤسسة السلطة النهائية  مدير التنفيذي  الرئيس   /   يكون يجب أن  . 2

القدرة على تحديد أي   السجالت المؤسسية. يجب توثيق عمليات االستحواذ أو النقل / القتل الرحيم / إعادة الحيوانات للحياة البرية من خالل أنظمة حفظ  . 3

ير السجالت جدا ويجب توثيق طريقة تحديد كل حيوان على حدة. يجب أن تصاحب جميع عمليات النقل أي وثائق حالية. تم تطو مهمة حيوان يتم نقل 

والبيانات المؤسسية للحيوانات وسجالت اإلرشادات لبعض السالالت وذلك ولوضع معايير تنظيمية للحيوانات على الرابط التالي 

(guidelines-and-documents-https://www.aza.org/idmag .) 

ة عندما يتم سبة لبعض السالالت االستعمارية أو الجماعية أو الغزيرة اإلنتاج، قد يكون من المستحيل أو غير العملي للغاية تحديد الحيوانات الفرديبالن . 4

مجموعة   من كجزء أو  مستعمرة االحتفاظ بهؤالء األفراد في مجموعة. يمكن الحفاظ على هذه السالالت واالستحواذ عليها ونقلها وإدارتها كمجموعة أو 

 مستعمرة. أو 

نقلها نفس  إذا كان االستخدام المقصود لعينات من الحيوانات سواء كانت حية أو غير حية هو إنشاء حيوان )حيوانات( حية، فيجب أن يتبع االستحواذ و . 5

ندات اإلرشادات. إذا تم الحصول على األصول الوراثية أو نقلها بقصد إنشاء حيوان )حيوانات( حية، فيجب تحديد ملكية النسل بوضوح في مست

 المعاملة )على سبيل المثال، اتفاقيات قرض التربية(. 

 

عند توفر  يجب على المؤسسات التي تحصل على العينات أو تنقلها أو تديرها بأي طريقة أخرى أن تنظر في االستخدامات الحالية والمستقبلية المحتملة

الحمض النووي النووي منها للحفظ حيث أن تقنيات استخراج الحمض النووي   تقنيات جديدة. يجب النظر بعناية في جميع العينات التي يمكن استعادة

 األساسية هذه موجودة بالفعل. 

التأكيد واتفاقيات التربية( التي توفر شروط وأحكام  نماذج االحتفاظ بوثائق المعامالت )على سبيل المثال،  AZAيجب على المؤسسات األعضاء في  . 6

وضها، بما في ذلك الوثائق الخاصة بأجزاء الحيوانات ومنتجاتها وموادها. وينبغي أن تشترط هذه الوثائق المتلقي المحتمل  اقتناء الحيوانات ونقلها وقر

آداب المهنة، ويجب أن تتطلب االمتثال للقوانين   AZAعلى إدارة مجتمعات الحيوانات بالمسؤولية، وقانون  AZAأو مزود إلى التمسك بسياسة 

 الدولية. والسلطات ها المحلية والدولة االتحادية المعمول بها، واألنظمة المعمول ب 

غير الحية( التي يتم الحصول عليها على سبيل اإلعارة، يجب  أو في حالة الحيوانات )الحية أو غير الحية( وأجزائها أو موادها أو منتجاتها )الحية  . 7

 ت المؤسسية. الحصول على إذن كتابي من المالك قبل أي نقل وتوثيقه في السجال

 . TAGو  AZA SSPيجب مراعاة بروتوكوالت التشريح وأخذ العينات  . 8

ي تحتفظ بعض الحكومات بملكية السالالت الموجودة بشكل طبيعي داخل حدودها. ولذلك يتعين على المؤسسات لتحديد ما إذا كانت الحيوانات الت . 9

لى  مراجعة السياسات الملكية الحكومية المتاحة ع من خالل األجنبي أو المحلي نقل، وتتصرف على هذا النحو  جهة حكومية،   من قبل مملوكة  أو تكتسب 

 . في حالة الحيوانات المملوكة للحكومة، يجب إرسال مقترحات و / أو إخطارات النقل إلى مدير السالالت لألنواع المملوكة للحكومة.AZAموقع 

  

https://www.avma.org/KB/Policies/Documents/euthanasia.pdf
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 ثالثا. متطلبات االستحواذ

 أ. المقتنيات العامة

، من خالل معالجة المعرض / بها يجب أن تكون عمليات االستحواذ متسقة مع مهمة المؤسسة، كما هو موضح في خطة المجموعة المؤسسية الخاصة  . 1

 األهداف العلمية المتعلقة بالفرد أو السالالت. و / أو التعليم، وحماية الحياة البرية، 

إعادة   و / أو الوكاالت الحكومية أو المؤسسات األخرى أو اإلنقاذ  مساعدة قد يتم احتجاز الحيوانات )البرية والوحشية والمنزلية( مؤقتًا ألسباب مثل  . 2

 التأهيل أو البحث أو التكاثر أو البدء في إعادة الحيوانات للحياة البرية أو المعارض الخاصة. 

الرعاية المهنية وإدارة السالالت، بحيث يتم تلبية االحتياجات المادية والنفسية   وتوفير قي الخبرات والموارد الالزمة لدعم أي مؤسسة المتل  يكون يجب أن  . 3

 واالجتماعية من الحيوانات والسالالت الفردية. 

، SSPوانية و، في حالة الخضراء برامج ، ينبغي للمؤسسة التواصل مع رئيس برنامج الحيAZAبرنامج الحيوان  يديرها على اكتساب نوع  ينطوي إذا  . 4

 AZAيجب أن تخضع لسياسة المشاركة من قِبل 

board_approved_full_participation_26_mar_097.pdfhttp://www.aza.org/assets/2332/.) 

جموعة )عمليات الخطط اإلقليمية م  TAG( لجنة  APM) المعتمدة استشارة إدارة مجتمعات الحيوانات  AZA AZAيجب أن المؤسسات األعضاء  . 5

 عند اتخاذ قرارات الشراء. ( ACMS) رعاية الحيوان  AZA  والكتيبات التشاور اإلقليمي(، خيارات البرنامج الحيوان، 

الطبيعية، يجب تنفيذ العناية الواجبة   البيئة أن العمل مع الموردين التجارية التي يتم فيها االستحواذ على الحيوانات من  AZAالمؤسسات األعضاء  . 6

البائعين التجاريين أهداف تتعلق بحماية الحياة  يكون لدى لضمان جمع البائعين من الحيوانات غير قانوني واستخدام الممارسات األخالقية. يجب أن 

 .AZAالبرية ورعاية الحيوان مماثلة لتلك التي تتبعها مؤسسات  

عندما يكون ذلك في  AZAوالكيانات األخرى غير التابعة لـ  على الحيوانات من خالل التبرعات العامة  AZAفي  قد تحصل المؤسسات األعضاء . 7

 السالالت. و / أو مصلحة الحيوان 

 ب. عمليات االستحواذ من البرية 

.  AZAية من الوظائف األساسية للمؤسسات األعضاء في  يعد حماية الحياة البرية لمجموعات الحيوانات البرية ألغراض العرض والتعليم والحفاظ على الحياة البر

  AZAبإنقاذ السالالت وحماية الحياة البرية واألراضي البرية كجزء أساسي من مهمتها العامة. على هذا النحو، تدرك  AZAتقوم حدائق الحيوان واألحياء المائية 

على مجموعات حيوانات صحية ومتنوعة. يدعم مجتمعات الحيوانات األصحاء والمستدامون أن هناك ظروفًا تتطلب عمليات االستحواذ من البرية من أجل الحفاظ 

(. في بعض الحاالت، قد يكون استحواذ AZAأهداف برامج السالالت المدارة والمهمة األساسية ألعضاء جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

 للتطبيق باإلضافة إلى، أو بدالً من، االعتماد على برامج التربية مع الحيوانات الموجودة بالفعل في رعاية اإلنسان. الحيوانات من البرية خياًرا قابالً 

  تدعم االستحواذ المستدام بيئيًا / المفيد من AZAيمكن أن يؤدي الحصول على الحيوانات من البرية إلى فوائد اجتماعية واقتصادية وحماية البيئة، وبالتالي فإن 

 البرية عندما تكون حماية الحياة البرية نتيجة إيجابية. 

األخرى وجمعيات علم الحيوان   AZAقبل الحصول على الحيوانات من البرية، يتم تشجيع المؤسسات على فحص مصادر بديلة بما في ذلك مؤسسات  .1

 .AZAاإلقليمية األخرى أو الكيانات األخرى غير التابعة لـ 

انات من البرية، يجب مراعاة التأثيرات طويلة المدى للصحة والرفاهية على الحيوانات البرية وكذلك على الحيوانات الفردية. في  عند اقتناء الحيو  .2

لة  حاالت األزمات، عندما يكون بقاء مجتمعات الحيوانات معرضين للخطر، يتم اتخاذ قرارات اإلنقاذ على أساس كل حالة على حدة من قبل الوكا

 لمناسبة. والمؤسسة ا 

وكاالت الحياة البرية من خالل توفير منازل للحيوانات المولودة في الطبيعة إذا كانت غير   AZAقد تساعد حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية في  .3

حيوانات ألنها تشكل خطًرا على  قادرة على البقاء بمفردها )على سبيل المثال، في حالة الحيوانات اليتيمة أو المصابة( أو عن طريق القتل الرحيم لل

 البشر أو على أسباب إنسانية. 

آثار سلبية  يجب أن تقبل المؤسسات الحيوانات البرية فقط بعد أن يحدد تقييم المخاطر أن حديقة الحيوان / حدائق األحياء المائية يمكن أن تخفف أي  .4

يقة الحيوان أو حدائق األحياء المائية، والحيوانات الجديدة التي يتم الحصول  محتملة على صحة ورعاية وصيانة الحيوانات الموجودة بالفعل في حد

 عليها. 

 

http://www.aza.org/assets/2332/board_approved_full_participation_26_mar_097.pdf
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 رابعا. متطلبات النقل والقتل الرحيم وإعادة الحيوانات للحياة البرية 

 أ. الحيوانات الحية

. في حين يتم إعطاء األفضلية لوضع الحيوانات  AZAأو من خارج  AZAتعتمد المحافظة الناجحة وإدارة الحيوانات على تعاون العديد من الكيانات، سواء من 

( أو المرافق ذات الصلة المعتمدة، فمن المهم تعزيز ثقافة تعاونية بين أولئك الذين  AZAفي المؤسسات المعتمدة من جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

 ( المتمثلة في إنقاذ السالالت والتميز في رعاية الحيوانات. AZAالمائية )يشاركون مهمة جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء 

( أن جميع الحيوانات التي تحت رعايتهم يتم نقلها و / أو قتلها بطريقة  AZAيجب أن يؤكد أعضاء جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية ) .1

(، وأن الحيوانات ال يتم نقلها إلى غير المؤهلين  AZAة حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية ) إنسانية و / أو إعادة تقديمها بطريقة تفي بمعايير جمعي

 أدناه للحصول على مزيد من المتطلبات المتعلقة بالقتل الرحيم. IV.12لرعايتها بشكل صحيح. ارجع إلى 

للحيوانات، فيجب على المؤسسة التواصل مع قائد  AZAًعا يديره برنامج إذا كان نقل الحيوانات أو عيناتها )األجزاء والمواد والمنتجات( يتضمن نو  .2

     AZAيجب أن تلتزم بسياسة المشاركة الخاصة بـ  Green SSPبرنامج الحيوان هذا، وفي حالة برامج 

 ( participation_26_mar_097.pdfhttp://www.aza.org/assets/2332/board_approved_full_ .) 

المعتمدة من قبل   TAG( استشارة خطط المجموعة اإلقليمية AZA) يجب على المؤسسات األعضاء في جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية .3

 ، وقادة البرامج الحيوانية، وأدلة رعاية الحيوان عند اتخاذ قرارات النقل. APMلجنة 

مناسبات عندما يكون من  الحيوانات المكتسبة فقط كمصدر غذاء للحيوانات التي تحت رعاية المؤسسة ال يتم ضمها عادةً. ومع ذلك، قد تكون هناك  .4

بعض الحاالت، المناسب استخدام الحيوانات المدخلة التي تتجاوز القدرة االستيعابية لمجتمعات الحيوانات كحيوانات مغذية لدعم الحيوانات األخرى. في 

ل المؤسسة كجزء من برنامجها لإلدارة المستدامة  قد يتم تغيير وضع الحيوانات الُمدخلة إلى "الحيوانات الُمدَخلة" إلى حالة "الحيوان الُمغِذّي" من قب

 طويلة المدى لألنواع.

إجراء العناية الواجبة   AZA(، يجب على أعضاء AZAفي عمليات النقل إلى كيانات غير تابعة لجمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية ) .5

جعي واحد أو أكثر، على سبيل المثال من زميل محترف جمعية حدائق الحيوان ويجب أن يكون لديهم التحقق من صحة الموثق، بما في ذلك خطاب مر

( مناسب أو مصدر موثوق آخر لديه خبرة في رعاية الحيوان ورعايته، وهو على دراية بالمستلم المقترح وممارساته  AZAوحدائق األحياء المائية )

بالحيوانات وصيانتها بشكل صحيح. يجب أن يتمتع أي متلقي بالخبرة والموارد الالزمة لدعم الحالية، وأن المتلقي لديه الخبرة والموارد الالزمة للعناية 

من معايير الفلسفة  وتوفير الرعاية واإلدارة المهنية لألنواع، بحيث يتم تلبية االحتياجات الجسدية والنفسية واالجتماعية للحيوانات والسالالت الفردية ض

( )انظر AZAيجب االحتفاظ بالوثائق الداعمة في المؤسسة العضوة في جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )والممارسات الحيوانية الحديثة. 

 #IV.9 .)أدناه 

ح ذات  واللوائيجب نقل الحيوانات األليفة وفقًا لممارسات الزراعة اإلنسانية المقبولة محليًا، بما في ذلك المزادات، ويجب أن تخضع لجميع القوانين  .6

 الصلة. 

( عدم إرسال أي حيوان غير داجن للمزاد أو إلى أي منظمة أو فرد قد يعرض  AZAيجب على أعضاء جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية ) .7

لومات بخصوص  راجع بعض المالحق الخاصة بفئات معينة لهذه السياسة )قيد التطوير( للحصول على مع أو يبيع الحيوان في مزاد للحيوانات. 

 . االستثناءات

تم نقله   يجب عدم إرسال الحيوانات إلى المنظمات أو األفراد الذين يسمحون بصيد هذه الحيوانات الفردية ؛ أي أنه ال يجوز اصطياد أي حيوان فردي .8

وان وحدائق األحياء المائية صحية  (. ألغراض الحفاظ على مجموعات حدائق حيAZAمن مؤسسة جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

)راجع  AZAوالمرافق المعتمدة ذات الصلة الحيوانات إلى منظمات أو أفراد غير تابعين لـ  AZAوراثيًا ومستدامة، قد ترسل المؤسسات المعتمدة من 

 #IV.5 ائية )أعاله(. يجب أن تتبع هذه الكيانات غير التابعة لجمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المAZA  على سبيل المثال، عمليات تربية( )

 المواشي( ممارسات إدارة المزارع المناسبة وغيرها من ممارسات حماية الحياة البرية لدعم استدامة مجتمعات الحيوانات. 

تقديم الرعاية المناسبة )راجع #  يجب على كل مؤسسة ُمقرضة أن تراقب وتوثق سنويًا شروط أي عينة )عينات( معارة وقدرة المتلقي )المتلقين( على .9

IV.5   أعاله(. إذا كانت شروط ورعاية الحيوانات مخالفة التفاقية القرض، يجب على المؤسسة المعارة استدعاء الحيوان أو ضمان التصحيح الفوري

( هذه AZAن وحدائق األحياء المائية )للوضع. عالوة على ذلك، يجب أال تتعارض سياسة اإلقراض الخاصة بالمؤسسة مع سياسة جمعية حدائق الحيوا

 بشأن اإلدارة المسؤولة لمجتمعات الحيوانات.
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( ألغراض البحث، فيجب أن تكون منشأة بحث AZAإذا تم إرسال الحيوانات الحية إلى كيان غير تابع لجمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية ) .10

(، إذا كان مؤهالً. AAALACالزراعة ومعتمد من قبل جمعية تقييم واعتماد رعاية حيوانات المختبرات الدولية )مسجلة من قبل الواليات المتحدة قسم 

ي الحاالت التي يتم  بالنسبة للمعامالت الدولية، يجب أن تكون المنشأة المستقبلة مسجلة من قبل هيئة معادلة في ذلك البلد لها إنفاذ على رعاية الحيوان. ف

 لبحث، ولكن اإلشراف الحكومي غير مطلوب، يجب على المؤسسات بذل العناية الواجبة لضمان رفاهية الحيوانات أثناء البحث.فيها إجراء ا 

ادة  ول بها. تتطلب إعيجب أن تستوفي عمليات إعادة الحيوانات للحياة البرية وإطالقها في البرية جميع القوانين واللوائح المحلية والوالئية والدولية المعم .11

  الحيوانات للحياة البرية االلتزام بأفضل الممارسات الصحية والبيطرية لضمان عدم إطالق مسببات األمراض غير المحلية في البيئة وتعريض

إعادة تقديم  تالحيوانات البرية للخطر. قد تكون عمليات إعادة الحيوانات للحياة البرية جزًءا من برنامج االسترداد ويجب أن تكون متوافقة مع إرشادا

المتخصصة في إعادة اإلنتاج   IUCNمجموعة 

 (=article&id=197&Itemid=59http://www.iucnsscrsg.org/index.php?option=com_content&view .) 

دائق األحياء  يمكن استخدام القتل الرحيم ألسباب طبية لمعالجة قضايا نوعية الحياة للحيوانات أو لمنع انتقال المرض. تُدرك جمعية حدائق الحيوان وح  .12

يمكن استخدام القتل الرحيم اإلنساني إلدارة تركيبة مجتمعات الحيوانات وعلم الوراثة وتنوع مجموعات الحيوانات. يجب  ( أيًضا أنهAZAالمائية )

الحالية للقتل الرحيم للحيوانات   AVMAإجراء القتل الرحيم اإلنساني وفقًا لسياسة القتل الرحيم المعمول بها في المؤسسة واتباع توصيات إرشادات 

بشأن القتل الرحيم   AAZVأو إرشادات  ( /Policies/Documents/euthanasia.pdfhttps://www.avma.org/KB 2013)إصدار 

 للحيوانات غير الداجنة.

 ب. الحيوانات والعينات غير الحية

( تحسين استخدام واستعادة بقايا الحيوانات. يجب أن تفي جميع عمليات النقل بمتطلبات AZAيجب على أعضاء جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

 جميع القوانين واللوائح المعمول بها.

لوية على  يشمل االسترداد األمثل لبقايا الحيوانات إجراء تشريح كامل بما في ذلك، إن أمكن، التقييم النسيجي لألنسجة الذي يجب أن يكون له األو قد .1

  . يجب أن تكون هذه المعلوماتTAGو  AZA SSPاستخدام العينات في التعليم / المعارض. يجب مراعاة بروتوكوالت التشريح وأخذ العينات 

 إلدارة مجتمعات الحيوانات.  SSPمتاحة لبرامج 

برنامج  يجب تعظيم االستخدام التعليمي للحيوانات غير الحية واألجزاء والمواد والمنتجات، ويجب النظر في استخدامها في المشاريع التي يرعاها  .2

 اية الحياة البرية. الحيوان وغيرها من المشاريع العلمية التي توفر بيانات إلدارة السالالت و / أو حم

األخرى  يمكن استخدام الحيوانات غير الحية، إذا تم التعامل معها بشكل صحيح لحماية صحة الحيوانات المتلقية، كحيوانات مغذية لدعم الحيوانات  .3

 حسبما تراه المؤسسة مناسبًا. 

مع قادة برنامج جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية  ( التشاور AZAيجب على أعضاء جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية ) .4

(AZA للحيوانات قبل نقل الرفات / العينات أو التخلص منها لتحديد ما إذا كانت المشروعات أو البروتوكوالت الحالية موجودة لتحسين االستخ ) .دام 

( تطوير اتفاقيات لنقل أو التبرع بالحيوانات غير الحية AZAاألحياء المائية )يجب على المؤسسات األعضاء في جمعية حدائق الحيوان وحدائق  .5

( مثل  AZAواألجزاء والمواد والمنتجات والعينات والوثائق المرتبطة بها، إلى كيانات غير تابعة لجمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

كيانات التي لديها قدرة مناسبة على المدى الطويل / المجموعات وبروتوكوالت البحث، أو الجامعات والمتاحف. يجب إبرام هذه االتفاقيات مع ال

 احتياجات البرامج التعليمية و / أو المعارض.

 الملحق األول: تعريفات 

البحرية = "تجزئة"(، التجارة، التبرع، اإليجار، اإلعارة، : يمكن أن يتم اقتناء الحيوانات من خالل التربية )والدة، فقس، استنساخ، وتقسيم الالفقاريات االستحواذ

 راج.النقل )بين المؤسسات وداخلها(، الشراء، الجمع، المصادرة، الظهور على ممتلكات حديقة الحيوان، أو اإلنقاذ و / أو إعادة التأهيل لإلف 

ة الحيوانات المعارة. تشمل أمثلة المراقبة والتوثيق السنوية وال تقتصر على سجالت : من المهم بذل العناية الواجبة بشأن صح المراقبة السنوية والعناية الواجبة 

( مع AZAالجرد والسجالت الصحية وصور مرافق المستلم وعمليات التفتيش المباشرة من قبل متخصصي جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

 الواجبة على العالقات المهنية.المعرفة برعاية الحيوانات. يعتمد مستوى العناية 

: في هذه السياسة، تشير "المؤسسات األعضاء في جمعية حدائق الحيوان وحدائق (AZAالمؤسسة العضوة في جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

( والمرافق المعتمدة ذات الصلة )حدائق الحيوان AZAة )(" إلى المؤسسات المعتمدة من جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائيAZAاألحياء المائية )

 (" إلى مؤسسات أو أفراد. AZAوحدائق األحياء المائية(. قد يشير "أعضاء جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

http://www.iucnsscrsg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=197&Itemid=59
http://www.iucnsscrsg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=197&Itemid=59
https://www.avma.org/KB/Policies/Documents/euthanasia.pdf
https://www.avma.org/KB/Policies/Documents/euthanasia.pdf
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نقلها مع العينة )العينات(. تتضمن أمثلة الوثائق ذات الصلة  : عند نقل العينات، يجب أن تتفق المؤسسات الناقلة والمتلقية على البيانات التي يجبمشاركة البيانات

 ظها، وما إلى ذلك.مصدر الحيوان، والتصاريح األصلية، والعالمات والبيانات الوصفية األخرى، وبيانات تاريخ حياة الحيوان، وكيف ومتى تم جمع العينات وحف

 املة والدائمة للفرد عن طريق الحرق أو الدفن أو غير ذلك من وسائل التدمير الدائم : يقتصر "التخلص /" في هذه الوثيقة على اإلزالة الكالتخلص

، واتفاقيات "قرض التربية"، وسجالت سلسلة الحراسة، والخطابات المرجعية، واتفاقيات عمليات النقل ووثائق ZIMS: تتضمن أمثلة التوثيق سجالت التوثيق

 شاركة البيانات. المعامالت. هذا هو التوثيق الذي يزيد من م

نام، : قد تشمل أمثلة الحيوانات األليفة بعض اإلبل، والماشية، والقطط، والكالب، والقوارض، والماعز، والخنازير، والرنة، والقوارض، واألغ حيوان أليف

 والببغاء، والدجاج، والحمام، والبط، واإلوز، والدراج، والديك الرومي، والسمك الذهبي أو كوي.

( للحيوانات في اقتناء  AZA: محاوالت األعضاء للتحايل على برامج جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )ستحواذ / النقل / القتل الرحيمأخالقيات اال

انتهاًكا لقانون األخالقيات   الحيوانات يمكن أن تكون ضارة بالجمعية وبرامجها الخاصة بالحيوانات. قد يكون هذا اإلجراء ضاًرا أيًضا لألنواع المعنية وقد يكون

للحيوانات في نقل الحيوانات أو القتل الرحيم أو إعادة الحيوانات للحياة البرية   AZAالمهنية الخاص بالجمعية. قد تكون محاوالت األعضاء للتحايل على برامج 

وان أو الحيوانات غير موجودة في مجتمع برنامج الحيوانات(. قد يكون ضاًرا بالجمعية وبرامجها الخاصة بالحيوانات )ما لم يعتبر منسق برنامج الحيوان أن الحي

 هذا اإلجراء ضاًرا لألنواع المعنية وقد يكون انتهاًكا لقانون األخالقيات المهنية الخاص بالجمعية. 

، في تربية  SSPs(، بما في ذلك AZAائية ) : نجحت برامج الحيوانات المدارة علميًا في جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء الم"اإلضافي" أو الفائض

جمعات ضمن حدود  السالالت المهددة باالنقراض بشكل خطير وإعادة إدخالها لصالح البشرية. لتحقيق أهداف حماية الحياة البرية المهمة هذه، يجب إدارة الت

مجتمع ما القدرة االستيعابية، وعلى الرغم من عدم وجود عدم احترام لهذه الحيوانات "القدرة االستيعابية". في بعض األحيان، يتجاوز عدد الحيوانات الفردية في 

 الفردية، فإننا نشير إلى هذه الحيوانات الفردية على أنها "إضافية" داخل المجموعة المدارة. 

عينات في المتاحف أو المجموعات المحفوظة بالتبريد. يجب إجراء  : الموت اإلنساني. يزيل هذا الفعل حيوانًا من المجموعة المدارة. يمكن االحتفاظ بالالقتل الرحيم

 2013الحالية للقتل الرحيم للحيوانات )إصدار  AVMAالقتل الرحيم اإلنساني وفقًا لسياسة القتل الرحيم المعمول بها في المؤسسة واتباع توصيات إرشادات 

Policies/Documents/euthanasia.pdfhttps://www.avma.org/KB/ أو إرشادات )AAZV .بشأن القتل الرحيم للحيوانات غير الداجنة 

. يمكن الحصول على : الحيوانات الوحشية هي الحيوانات التي هربت من التدجين أو تم التخلي عنها في البرية وأصبحت برية ونسل هذه الحيوانات الوحشية

 الحيوانات الوحشية ألسباب مؤقتة أو دائمة. 

بعض الالفقاريات األرضية والمائية واألسماك  -على سبيل المثال ال الحصر  -: تشمل األمثلة على السالالت االستعمارية أو الجماعية أو الغزيرة المجموعة 

 ارض والخفافيش والقطعان الكبيرة والثدييات األخرى ،وأسماك القرش / الراي والبرمائيات والزواحف والطيور والقو 

هاك ألي قانون أو  : يحظر قانون السي استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو استالم أو استحواذ أو شراء الحياة البرية التي يتم أخذها أو امتالكها في انت قانون السي

لقانون الحياة البرية. في الحاالت التي ال توجد فيها وثائق مصاحبة لعملية االستحواذ، ال يجوز نقل   معاهدة أو الئحة للواليات المتحدة أو أي قانون قبلي هندي

دولية ستكون انتهاًكا الحيوان )الحيوانات( عبر حدود الوالية. إذا تم الحصول على الحيوان بشكل غير قانوني في أي وقت، فإن أي حركة عبر حدود الوالية أو ال

 لقانون السي.

وية، بحيث : من أفضل الممارسات لحدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية الحديثة إقامة عالقات مع المتاحف القريبة أو غيرها من المستودعات الحيمتحفال

عينات للحفظ بالتبريد (. متاحف أو  تشريح ، حيوان في  يكون لديهم يمكنها تعظيم قيمة الحيوانات عند موتها )على سبيل المثال، معرفة من يجب االتصال به عندما 

المجمدة التي هي أعضاء في الجمعية الدولية    biorepositories( وNSCAالتاريخ الطبيعي التي هي أعضاء في العلوم الطبيعية تحالف مجموعات ) 

 بيولوجية.  لعينات د مستودعات مناسبة اللبيولوجية والبيئية مستودعات )إسبر( هي المتعاونين المحتملة التي يمكن أن تساعد في حدائق الحيوان تج 

( على  AZA: تشتمل الكيانات غير التابعة لجمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )(AZAكيان غير تابع لجمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

 األخرى، ومؤسسات أكاديمية، ومتاحف، ومرافق بحثية، وأفراد، إلخ. ، ومرافق في مناطق علم الحيوان AZAمنشآت غير معتمدة أو معتمدة من قبل  

: تتضمن األمثلة على عمليات النقل خارج مجموعة الحيوانات الحية تحركات الحيوانات من مجموعات حدائق الحيوان / حدائق إعادة الحيوانات للحياة البرية

 ت للحياة البرية أو غيرها من الوسائل القانونية. األحياء المائية إلى البرية من خالل عمليات إعادة الحيونا

،  DNA، : وتشمل األمثلة على عينات أجزاء من الحيوانات والمواد والمنتجات بما في ذلك سوائل الجسم، خطوط الخاليا، استنساخ، والمحتوى الهضميالعينة

 ة، واألنسجة. المادة الوراثي "(، frags) " البراز، والالفقاريات البحرية )المرجان( أجزاء 

 : يجب توقيع مستندات المعاملة من قبل الممثلين المعتمدين لكال الطرفين، ويجب االحتفاظ بنسخ من قبل الطرفين *. في حالة القروض، يجبمستندات المعاملة

في حالة اإلنقاذ والمصادرة واإلخالء بسبب  توثيق إذن المالك لألنشطة المناسبة في السجالت المؤسسية. يجب إكمال هذا المستند )المستندات( قبل أي نقل. 

سبيل المثال، السجل(  الكوارث الطبيعية، من المفهوم أن المستندات قد ال تكون متاحة إال بعد القبول أو الشحن. في هذه الحالة، يجب االحتفاظ بالوثائق )على

https://www.avma.org/KB/Policies/Documents/euthanasia.pdf
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المملوكة للحكومة، يجب إرسال إشعار النقل إلى مدير السالالت لألنواع المملوكة  للتوفيق بين الجرد وسلسلة الحراسة بعد وقوع الحدث. )* في حالة الحيوانات  

 للحكومة(. 

دارة عندما يغادر الحيوان المؤسسة ألي سبب من األسباب. قد تشمل أسباب النقل أو القتل الرحيم اإلدارة التعاونية لمجتمعات الحيوانات )اإل  يحدث النقل :    النقل 

النفل  تشمل أنواع (، أو أسباب رعاية الحيوان أو إدارة السلوك )بما في ذلك النضج الجنسي واحتياجات اإلدارة الفردية(.  السلوكية ة أو الجينية أو الديموغرافي 

لحيوانات للحياة البرية  االنسحاب من خالل التبرع، والتجارة، واإليجار، والقرض، وعمليات النقل بين المؤسسات وداخلها، والبيع، والهروب، والسرقة. إن إعادة ا

  أو القتل الرحيم واإلنساني أو الموت الطبيعي هي تغيرات حيوانية فردية محتملة في مجتمعات الحيوانات.



 91والسياسات ذات الصلة      2023معايير االعتماد لعام 

 : مثال على ملف تعريف المستلم2حق المل

 (:AZA)من وثائق ملف تعريف المستلم لعضو  AZAأمثلة على أسئلة خاصة بعمليات النقل إلى كيانات غير تابعة لـ 

تتعلق برعاية أو رعاية  والية أو وكالة اتحادية بسبب أي قانون أو الئحة  قبل    هل تم توجيه الئحة اتهام أو إدانة أو غرامة لمنظمتك أو أي من مسؤوليها من

 )إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى التوضيح في ورقة منفصلة(. منشأتك؟    الحيوانات الموجودة في

حدائق الحيوان  يوافق المستلمون على أن العينة )العينات( أو نسلهم لن يتم استخدامها أو بيعها أو تداولها ألي غرض يتعارض مع مدونة أخالقيات جمعية 

 ( )مرفق(AZAياء المائية )وحدائق األح

 )يرجى تقديم مراجع إضافية في ورقة منفصلة(: 2(، بحد أدنى LOCAL ZOO / AQUARIUMالمراجع، بخالف موظفي )

 الهاتف  اسم المرجع 

 الفاكس  المرفق 

 البريد اإللكتروني العنوان

 الرمز البريدي الوالية  المدينة 

 (؟AZAالحيوان وحدائق األحياء المائية )هل أنت عضو لدى جمعية حدائق  الدولة

 

 الهاتف  اسم المرجع 

 الفاكس  المرفق 

 البريد اإللكتروني العنوان

 الرمز البريدي الوالية  المدينة 

 (؟AZAهل أنت عضو لدى جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية ) الدولة
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 معلومات بيطرية 

 الهاتف  الطبيب البيطري

 الفاكس  العيادة / الممارسة

 البريد اإللكتروني العنوان

 الرمز البريدي الوالية  المدينة 

 الدولة

 

 كيف يتم التعرف على الحيوانات في منشأتك؟ إذا لم يتم التعرف على الحيوانات في منشأتك، يرجى تقديم شرح عن سبب عدم وجودها هنا: 

 وترسلها؟ )اختر كل ما ينطبق( من أين تحصل على الحيوانات 

مؤسسات تابعة لجمعية حدائق 
الحيوان وحدائق األحياء المائية  

(AZA) 

المؤسسات غير التابعة لجمعية  
حدائق الحيوان وحدائق األحياء  

 (AZAالمائية )

 متاجر الحيوانات األليفة  مزادات الحيوانات النادرة

 غير الصيد لعبة المرابع  الخاصمربيون من القطاع  التجار مرابع الصيد 

 بري معامل البحث هواة مجال الترفيه

 آخر 

 

 ما هي المعايير المحددة المستخدمة لتقييم ما إذا كانت المنشأة مناسبة الستقبال الحيوانات منك؟ 

 يرجى تقديم جميع المستندات المذكورة أدناه:

 مطلوب:

 للعينات المطلوبة.يرجى تقديم بيان موجز عن الغرض  .1

 السير الذاتية لمقدمي الرعاية األساسيين وأولئك الذين سيكونون مسؤولين عن تربية الحيوانات وإدارتها. .2

 وصف )بما في ذلك الصور الفوتوغرافية( المرافق والمعارض التي سيتم إيواء الحيوانات فيها.  .3

 نسخة من مخزون الحيوانات الحالي الخاص بك.  .4

 ا كان ذلك ممكنًا:فقط إذ

 نسخ من تقريري التفتيش األخيرين لوزارة الزراعة األمريكية )إن أمكن(.  .5

 نسخ من التصاريح الفيدرالية والتراخيص الحكومية الحالية. .6
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 نسخة من سياسة االستحواذ / التخلص المؤسسي الخاصة بك. .7

 وظف / التاريخ، أرفق المالحظات(: )لالستخدام الداخلي فقط( التفتيش الشخصي لهذا المرفق )الم

 )مؤسسة محلية: تقديم لغة قانونية تشهد بأن المعلومات الواردة هنا صحيحة وصحيحة( 

 )إقرار بصحة هذا: ستكون هذه الوثيقة وجميع المواد المرتبطة بها صالحة لمدة عامين من تاريخ التوقيع.( 

 الشرط التالي عند التوقيع(: مثال على اتفاقية للمؤسسة المستلمة )توافق على 

أي بحث مرهق أو إرساله   يوافق المستلم على أنه لن يتم استخدام أو بيع أو تداول الحيوان )الحيوانات( ونسله لغرض التجارة أو الصيد الرياضي، أو لالستخدام في

حيوان تبرعت به )المؤسسة(، فسيقوم المستلم أوالً بإخطار )المؤسسة( إلى أي مزاد للحيوانات. يوافق المستلم أيًضا على أنه في حالة نية المستلم التخلص من 

)المؤسسة( عدم   بهوية المنقول إليه المقترح وشروط وأحكام هذا التصرف وسيقدم )المؤسسة( فرصة للحصول على الحيوان )الحيوانات( دون مقابل. إذا اختارت

إلخطار، فعندئٍذ، في مثل هذه الحالة، تتنازل )المؤسسة( عن أي حق قد يكون للحيوان ويمكن للمتلقي  ( أيام عمل بعد هذا ا10استرداد الحيوان في غضون عشرة )

 التخلص من الحيوان على النحو المقترح.

ه الحماية للجراء  هذمالحظة مؤسسية: النص أعاله مشابه للغة التي يستخدمها معظم مربي الكالب في عقودهم عندما يبيعون جرًوا. إذا كان بإمكان الناس توفير 

لتوقيع عليه، وفي هذه  التي يضعونها، فيمكن أن توفرها حدائق الحيوان / حدائق األحياء المائية للحيوانات التي نضعها أيًضا! كانت بعض الكيانات مترددة في ا

 ان وموقعه في نهاية المطاف. الحالة نعود إلى القرض وتحتفظ مؤسستنا بملكية الحيوان. في كلتا الحالتين، يتم إخطارنا بوضع الحيو
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 مدونة األخالقيات المهنية 

 المقدمة

الناس الذين  استمرار وجود حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية يعتمد على االعتراف بأن مهنتنا تقوم على احترام كرامة الحيوانات في رعايتنا، و

جمعية حديقة الحيوان  أعضاء من الجمعية األمريكية لعلوم الحيوان متنزهات وحدائق أحياء مائية )المعروفة باسمالبعض.  واألهم من ذلك، لبعضهم  نخدمهم، 

مع الجمهور،  التي نتقاسمها نفهم العالقات  أن  علينا  يجب هذا الدور،  ألداء هاماً في الحفاظ على تراثنا.  دوًرا  "( AZA" األمريكية واألحياء المائية أو 

ة من السلوك األخالقي. يجب أن يتحلى  يترتب على ذلك التزام العضوية بالحفاظ على مستويات عاليالبعض.  والحيوانات تحت رعايتنا، ومع بعضها 

 األعضاء بالشجاعة والبصيرة لالرتقاء إلى مستوى مسؤولياتهم ضمن مبادئ االحتراف. 

ا. إن رغبتنا في  توفر مدونة األخالق معايير يمكننا من خاللها الحكم على سلوكنا المهني. يجب أن نجد في ضمائرنا النقطة التي نختبر على أساسها أفعالن

ذا االحترام اظ على احترام وثقة زمالئنا األعضاء والجمهور هي التي يجب أن توفر لنا الحافز ألعلى درجة من السلوك األخالقي. الخسارة المحتملة لهالحف

 والثقة من بين أشد العقوبات الممكنة.

 طالما أن مهنتنا تسترشد بهذه المبادئ، فستظل مهنتنا مهنة محترمة.

 السلوك المهني مدونة لقواعد 

 ( األساس لجميع اإلجراءات التأديبية للجمعية. AZAتشكل مدونة األخالقيات المهنية التالية للجمعية األمريكية لحدائق الحيوان واألحياء المائية )

ألخالقيات المهنة أو عن أي من القواعد المعتمدة رسميًا من قبل مجلس اإلدارة التكميلي لها، أو أي إجراء من قبل عضو يضر  AZAانحراف عضو عن مدونة 

، وإذا لزم  AZA، يعتبر سلوًكا غير أخالقي. يجب أن يخضع العضو للتحقيق من قبل مجلس األخالقيات AZAبمصلحة حديقة الحيوان وحدائق األحياء المائية و

 . تهدف المدونة إلى أن تكون دلياًل ملهًما لألعضاء وأساًسا لإلجراءات التأديبية. AZAمر، إلجراء تأديبي من قبل مجلس األخالقيات و / أو مجلس إدارة األ

. تحدد هذه المدونة نوع AZAج على اتباع القانون في االتفاق الذي وقع للمشاركة في برنام  وافقت أنها  إال هذا القانون ال يمكن أن تنطبق على غير األعضاء، 

بحديقة  األخالقي الذي يحق للجمهور توقعه، ليس فقط من موظفي مؤسسة ما ولكن أيًضا لموظفيهم غير المحترفين وشركائهم في جميع األمور المتعلقة السلوك 

سؤولة في النهاية عن سلوك موظفيها وغيرهم من المنتسبين إلى  الحيوان وحدائق األحياء المائية. يجب أن يكون المدير و / أو السلطة الحاكمة للمؤسسة العضو م 

 المؤسسة العضو. 

 تعتبر التزامات األخالقيات المهنية المنصوص عليها ذات طابع طموح وتمثل األهداف التي يجب على كل عضو السعي لتحقيقها.

طبيعتها، وفي حالة انتهاكها، قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية. تحدد المعايير  المعايير اإللزامية للمدونة، على عكس التزامات األخالق المهنية، إلزامية في

بية. ال يحاول اإللزامية، التي سيتم تطبيقها بشكل موحد على جميع األعضاء، مستوى من السلوك ال يمكن أن يقع دونه أي عضو دون أن يخضع إلجراءات تأدي

لمخالفة المعايير اإللزامية. يتم تحديد شدة الحكم ضد عضو ينتهك معيار إلزامي من خالل طبيعة الجريمة والظروف   القانون تحديد إجراءات تأديبية أو عقوبات

األهداف الواردة في المصاحبة لها. قد يجد مجلس األخالقيات، عند تطبيق المعايير اإللزامية، إرشادات تفسيرية في المبادئ األساسية الواردة في المعايير و

 ت أخالقيات المهنة. التزاما

ى مجلس األخالقيات يكون مجلس اإلدارة ومجلس األخالقيات مسئولين عن تفسير مدونة األخالقيات المهنية، مع مراعاة جميع أحكام الميثاق واللوائح. يتعين عل

( يوًما  30في غضون ثالثين )  AZAناف إلى اللجنة التنفيذية التحقيق في االدعاءات واتخاذ القرارات وتحديد اإلجراءات و / أو العقوبات الالحقة. يجوز تقديم استئ

عي أو المدعى عليه الذي  من تاريخ إرسال قرار مجلس األخالقيات بالبريد إلى المدعي والمدعى عليه. يجوز منح االستئناف إذا خلصت اللجنة التنفيذية إلى أن المد

جديدة، لم تكن معروفة في وقت تحقيق مجلس األخالقيات، والتي تعتقد اللجنة التنفيذية أنها ربما  ( هناك حقائق1طعن في قرار مجلس األخالقيات قد أظهر أن )

( كانت العقوبة التي أوصى بها مجلس األخالقيات مفرطة في ظل  3ذات الصلة ؛ أو )  AZA( لم يتبع مجلس األخالقيات إجراءات 2تكون قد غيرت حصيلة؛ أو )

. إذا تمت الموافقة على طلب االستئناف، يجب على مجلس اإلدارة االستماع إلى  AZAف بأغلبية أصوات اللجنة التنفيذية لـ هذه الظروف. يتم منح االستئنا

 االستئناف في اجتماعه التالي المقرر بانتظام. يكون قرار مجلس اإلدارة االستئنافي نهائيًا وغير قابل لالستئناف.

 أوالً التزامات آداب المهنة 

 المبادئ األساسية التالية لتوجيه أعضائها:  AZAز معايير السلوك العالية في مهنتنا، صاغت من أجل تعزي 

 ، أتعهد بما يلي:AZAبصفتي عضًوا في  
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 تي. أدرك أن لدي مسؤوليات أخالقية ليس فقط تجاه زمالئي المحترفين وزمالئي الموظفين والجمهور، ولكن أيًضا تجاه الحيوانات التي تحت رعاي أ.

 ظهر أعلى درجات النزاهة، وأفضل حكم أو أخالقيات ممكنة، واستخدم مهاراتي المهنية لتحقيق أفضل المصالح للجميع.أ ب.

 التعامل بإنصاف مع األعضاء في نشر المعلومات والمشورة المهنية.  ج.

 اللوائح الحكومية. استخدم فقط الوسائل القانونية واألخالقية عند السعي للتأثير على التشريعات أو  د. 

 تعزيز مصالح حماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي ورعاية الحيوان للجمهور والزمالء.  هـ.

F. .الحفاظ على مستويات عالية من السلوك والسلوك الشخصي والمهني والتجاري 

 .AZAوالقيام بنصيب كامل من العمل لدعم مفاهيم ومثل  AZAتعزيز مصالح  ج.

االنقراض التعاون مع حدائق الحيوان / حدائق األحياء المائية المؤهلة واألشخاص / المنظمات المؤهلة األخرى في برامج تربية السالالت المهددة ب ح.

 وغيرها. 

م وظائف وواجبات ومسؤوليات  ساعد في التطوير المهني ألولئك الذين يدخلون مهنة حديقة الحيوان وحدائق األحياء المائية من خالل مساعدتهم على فه أوالً 

 المهنة. 

 ابحث عن الفرص لتكون خدمة بناءة في الشؤون المدنية، وبقدر ما أستطيع، أن أطور فهم كل الطبيعة إلى المجتمع الذي أعيش فيه.  ج.

في المنشورات المناسبة المألوفة بشكل عام  تشجيع نشر اإلنجازات الهامة في تربية التربية، والتكنولوجيا الطبية، والهندسة المعمارية، وما إلى ذلك،  ك.

 لألعضاء.

 اسعى في جميع األوقات لتحسين حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية. ل.

 ثانياً المعايير اإللزامية

 . الحفاظ على نزاهة وكفاءة مهنة حديقة الحيوان وحدائق األحياء المائية 1

 .AZAأو عدم الكشف عمداً عن حقيقة جوهرية فيما يتعلق بطلب العضوية أو االعتماد في ال يجوز للعضو اإلدالء ببيان كاذب ماديًا  أ.

لشخص يعرف من قبل ذلك العضو أنه غير مؤهل فيما يتعلق بالشخصية أو التعليم أو مدة الخدمة أو  AZAال يجوز للعضو أن يؤيد طلب العضوية في  ب.

 بعض العوامل األخرى ذات الصلة. 

 . سوء السلوك2

 يجب أال ينتهك العضو معياًرا إلزاميًا. .أ

 ال يجوز للعضو طلب المساعدة من شخص آخر للتحايل أو مساعدة شخص آخر على انتهاك معيار إلزامي.  ب.

تعلق بمهنتنا ؛ ال يجوز للعضو االنخراط عن قصد في أنشطة تتعارض مع القوانين المحلية أو الحكومية أو الفيدرالية أو الدولية ألن هذه القوانين ت ج.

 وسيقوم العضو، قدر استطاعته، بالتعاون مع الوكاالت الحكومية التي تنظم رعاية الحيوان ومعامالته.

 .AZAال يجوز للعضو االنخراط في سلوك يؤثر سلبًا أو يضر بمفاهيم ومثل  د. 

وعته / مجموعتها وتحت رعايته / رعايتها بطريقة تلبي  يجب على العضو بذل قصارى جهده لضمان التخلص من جميع الحيوانات الموجودة في مجم ه.

 معايير التصرف الحالية للجمعية وال تجد طريقها إلى أيدي غير المؤهلين لرعايتهم بشكل صحيح.

 . اإلفصاح عن المعلومات 3

 ات المهنية والمشورة. ال يجوز للعضو تضليل اآلخرين عن قصد فيما يتعلق بسجالت الحيوانات أو التصرف في العينات والمعلوم أ.

ل  ال يجوز ألي عضو تغيير سجالت الحيوانات أو تغيير الحقائق المتعلقة بالعمر أو الحالة أو أي معلومات جوهرية أخرى حول أي حيوان من أج  ب.

 التأثير على البيع أو التجارة أو اإلعارة أو أي معاملة أخرى تتعلق بهذا الحيوان. 
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 على الفور إلى أي معلومات تتعلق بانتهاك واضح لمعيار إلزامي. AZAيجب على العضو أن يلفت انتباه مجلس األخالقيات التابع لـ  ج.

 ال يجوز للعضو إصدار بيان للجمهور يعرف )أو يجب أن يعرف( أنه كاذب أو مضلل.  د. 

 إرشادات عامة

لألخالقيات المهنية التي تم تطويرها لتوجيه   AZAويُنظر إليها على أنها توسع تفسير مدونة  AZAتم اعتماد السياسات الموضحة أدناه مسبقًا من قبل مجلس إدارة 

. يجب مراجعة أي تغييرات AZAء و / أو مجلس األخالقيات و / أو أعضا AZAالسلوك األخالقي لجميع األعضاء. يمكن اقتراح التعديالت من قبل مجلس إدارة 

 التخاذ إجراءات بشأنها.  AZAمقترحة من قبل مجلس األخالقيات، وعند االقتضاء، من قبل المستشار القانوني. يجب تقديم التغييرات المقترحة إلى مجلس إدارة 

 (1981مزادات حيوانية )

لألخالقيات المهنية، وتحديداً المعايير اإللزامية،   AZAضرها عامة الناس ينتهكون قانون الذين يعرضون الحياة البرية للبيع في المزادات التي يح  AZAأعضاء 

2-e التي تنص على "بصفتي عضًوا في ،AZA  أتعهد بأن ... جهًدا لضمان أن جميع الحيوانات ... ال تجد طريقها إلى أيدي أولئك غير المؤهلين لرعايتها بشكل ،

 صحيح. "

 ( 1984ت )استخدام تبادل الحيوانا

لشراء العينات إذا تم اتباع المعايير التالية: يجب على الفرد، أثناء االتصال األولي، تحديد نواياه وإعالم البائع بما  Animal Exchangeيمكن لألفراد استخدام 

تمادها من قبل مجلس األخالقيات بتوجيه من مجلس إذا كانت العينة )العينات( ستذهب إلى المجموعة الخاصة للمشتري وليس إلى حديقة الحيوان المعنية )تم اع

 (. AZAإدارة 

 (1993منقح  - 1986اإلخطار بمخالفات قانون األخالقيات )

تئناف( فيما يتعلق يجب إرسال نسخ من جميع اإلجراءات النهائية )رفض االستئناف إلى اللجنة التنفيذية أو إخطار مقدم الشكوى والمدعى عليه بشأن قرار االس 

نشر مثل هذه اإلجراءات  تهاكات مدونة األخالقيات المهنية إلى المدير أو الرئيس التنفيذي أو السلطة الحاكمة لـ مؤسسة المدعى عليه )المتهمون( المتورطون. تُ بان

تورطين في االنتهاك وقائمة بأقسام المدونة النهائية في بيان رسمي، بما في ذلك بيان موجز وواقعي لإلجراء، بما في ذلك اسم )أسماء( المدعى عليه )المتهمين( الم

 .AZAالتي تم انتهاكها لتوفير التوجيه ألعضاء 

 (1993منقح  - 1990معدل  - 1986) SSPشراء حيوانات 

اة البرية  ضارة بالجمعية وبرامج حماية الحي SSPفي شراء و / أو التخلص من عينات حيوانات  AZAمحاوالت األعضاء للتحايل على برامج الحفاظ على 

جب أن يعمل جميع أعضاء الخاصة بها. قد يكون هذا اإلجراء ضاًرا لألنواع المعنية ويمكن تفسيره على أنه انتهاك لقانون األخالقيات المهنية الخاص بالجمعية. ي 

 .SSPعينات أنواع ومجموعات التكاثر المناسبة في الجهود المبذولة لشراء أو التخلص من  SSPاالتحاد من خالل منسقي السالالت 

 مجلس األخالق

( أعضاء. اقترح مجلس 9. يتكون مجلس األخالقيات من تسعة )AZAمجلس األخالقيات، المنتخب من قبل األعضاء، لديه واجبات منفصلة عن مجلس إدارة 

باإلجماع هذه   AZA. اعتمد مجلس إدارة 1977ام األخالقيات مبادئ توجيهية بشأن وظيفة مجلس األخالقيات للنظر فيها خالل مؤتمر سان دييغو السنوي في ع

 : 1993اإلرشادات وقام بمراجعتها في عام 

 يجب التعامل مع جميع مسائل مجلس األخالقيات وفقًا ألهداف ومعايير مدونة األخالقيات المهنية الخاصة بالجمعية. 

موجهة إلى رئيس مجلس األخالقيات أو أي عضو من أعضاء مجلس األخالقيات. يجب  يجب أن تكون المسائل التي يتم لفت انتباه مجلس األخالقيات إليها كتابية و

 أن يوقع مقدم الشكوى على اتهام األخالقيات ويجب أن يحتوي على بيان كامل بالمسألة لمراجعتها من قبل مجلس األخالقيات.

يكون متاًحا لجميع األطراف المعنية. في هذا الوقت، يحق لمقدم الشكوى يجب إخطار الفرد الذي يقدم شكوى أخالقية بأن الكشف الكامل عن الشكوى يجب أن 

 سحب الشكوى ؛ وبالتالي، سيتم إغالق األمر.

 يجب على مجلس األخالقيات والمشتكي والمدعى عليه في جميع األوقات أثناء التحقيق الحفاظ على السرية التامة فيما يتعلق بالقضية. 

س األخالقيات في تحديد صالحية التهمة )التهم(. إذا بدا أن التهمة )التهم( صحيحة، يجب على مجلس األخالقيات الشروع في تحقيق تتمثل المسؤولية األولية لمجل

لالزمة.  أو العقوبة ا كامل. بمجرد الشروع في تحقيق كامل، يجب على مجلس األخالقيات تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لقواعد األخالقيات وما هو اإلجراء و /
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. يتحمل مجلس األخالقيات المسؤولية AZAعند اتخاذ قراره، يتعين على مجلس األخالقيات التشاور، عند الضرورة أو المناسبة، مع المستشار القانوني لـ 

 كمجلس استئنافي.  AZAوالسلطة إلصدار حكم وتحديد اإلجراءات التأديبية. يعمل مجلس إدارة 

 أيًضا توجيه مجلس األخالقيات ألداء واجبات إضافية حسب الحاجة. تم تحديد اإلجراءات التالية:  AZAيجوز لمجلس إدارة 

ارة ورئيس  سيوزع رئيس مجلس األخالقيات نسًخا من جميع شكاوى األخالقيات المستلمة على النحو الواجب إلى أعضاء مجلس األخالقيات ورئيس مجلس اإلد

( والمدير التنفيذي والمدير التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي ومسؤول اتصال مجلس إدارة جمعية حدائق  AZAحدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )جمعية 

الرئيس أن يطلب من  ( بمجلس األخالقيات. يجب وضع عالمة "سرية" على جميع المراسالت المتعلقة بالقضية. يجب على AZAالحيوان وحدائق األحياء المائية )

 كل عضو من أعضاء مجلس إدارة األخالقيات إبداء رأي بشأن صحة الشكوى وتقديم توصية حول كيفية المتابعة واإلجراءات الواجب اتخاذها. 

 قيات و / أو زيارة الموقع. يجب على الرئيس مراجعة جميع التوصيات، واقتراح إجراء من مجلس األخالقيات، وإذا لزم األمر، ترتيب المثول أمام مجلس األخال

يجب إخطار المدعي يجوز لمجلس األخالقيات رفض أي تهمة ال يوجد بشأنها أدلة كافية لمتابعة التحقيق أو التي ال يوجد فيها انتهاك واضح لقواعد األخالق. 

 والمدعى عليه ومجلس اإلدارة من قبل مجلس األخالقيات بالقرار، الذي ال يوجد استئناف فيه. 

إصدار خطاب يقرر مجلس األخالقيات أنه ال يوجد انتهاك واضح أو دليل على االنتهاك ولكن هناك قلق بشأن سلوك أحد األعضاء. يجوز لمجلس األخالقيات  قد

 قلق. 

طاب توبيخ من مجلس األخالق إذا قرر مجلس األخالقيات حدوث انتهاك للمدونة، فيجب النظر في الخيارات التالية: )أ( خطاب توبيخ من مجلس األخالق. )ب( خ 

(. )ج( الرقابة وتعليق بعض امتيازات العضوية )حتى سنتين(، يتم تحديدها على أساس كل AZAومجلس إدارة جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

قل عن سنتين. قد يعمل مجلس األخالقيات كهيئة تحقيق ( لمدة ال تAZAحالة على حدة. )د( الطرد من عضوية جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

ال تنطوي المسائل األخالقية على   حيث يقرر ما إذا كان االنتهاك قد حدث أم ال. يتخذ مجلس األخالقيات قراره بناًء على األهمية األكبر لألدلة المقدمة إليه. غالبًا ما

يير الصناعة وممارساتها. حيثما كان ذلك ضروريًا أو مناسبًا، يجب على مجلس األخالقيات استشارة المستشار مسائل قانونية ولكنها تقوم على القيم األخالقية ومعا

 (.AZAالقانوني لجمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية ) 

اذه. تتطلب اإلجراءات التي يتخذها مجلس األخالقيات يتداول مجلس األخالقيات، خالل اجتماع أو مكالمة جماعية، بشأن القرار النهائي واإلجراء الذي يتعين اتخ 

 ( أصوات المذنبين، يتم إسقاط القضية.2/3( أصوات أعضائه. عندما ال يتم استالم أغلبية ثلثي )2/3ثلثي ) 

مثل االتصال لمجلس إدارة جمعية حدائق يجب على رئيس مجلس األخالقيات تقديم تقرير إلى الرئيس والمدير التنفيذي والمدير التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي وم

( والمستشار القانوني، إذا لزم األمر، مع نتائج مجلس األخالقيات ومسار اإلجراءات التأديبية التي يتعين اتخاذها قبل نصح AZAالحيوان وحدائق األحياء المائية )

 المشتكي والمدعى عليه.

 المدعى عليه بالنتائج واإلجراءات التي اتخذها مجلس األخالقيات.يجب على رئيس مجلس األخالقيات إبالغ مقدم الشكوى و

( يوًما من تاريخ إرسال قرار مجلس 30( في غضون ثالثين )AZAيجوز تقديم استئناف إلى اللجنة التنفيذية جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

ستئنافات إذا خلصت اللجنة التنفيذية إلى أن المدعي أو المدعى عليه الذي طعن في قرار مجلس األخالقيات بالبريد إلى المدعي والمدعى عليه. يجوز منح اال

( هناك حقائق جديدة، غير معروفة في وقت تحقيق مجلس األخالقيات، والتي تعتقد اللجنة التنفيذية أنها ربما تكون قد غيرت حصيلة؛ أو 1األخالقيات قد أظهر أن ) 

(2 ) 

( كانت العقوبة التي أوصى بها مجلس األخالقيات 3( ذات الصلة ؛ أو )AZAقيات إجراءات جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )لم يتبع مجلس األخال

مجلس إدارة  (. يتعين علىAZAمفرطة في ظل هذه الظروف. يتم قبول الطعون بأغلبية أصوات اللجنة التنفيذية لجمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

( االستماع إلى االستئناف في اجتماعه الدوري التالي المقرر. يكون قرار مجلس اإلدارة االستئنافي نهائيًا AZAجمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

 وغير قابل لالستئناف.

 يجب أن يكون عضو واحد على األقل من مجلس األخالقيات حاضًرا أثناء االستئناف. 

( بمجرد AZA)ب على مجلس األخالقيات إخطار مقدم الشكوى والمدعى عليه باإلجراء النهائي لمجلس إدارة جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية يج 

 إصدار قرار االستئناف.
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 السياسات اإلدارية العامة لهيئة االعتماد 
 

حالة وقوع حادث أو حادث في مؤسسة معتمدة أو منشأة معتمدة ذات صلة تتضمن إصابات خطيرة  . في  الحوادث أو الوقائع التي تنطوي على إصابة محتملة 

في االعتماد للموظفين أو إصابات عامة خطيرة أو إصابات / وفيات / حوادث / حاالت هروب خطيرة للحيوانات أو انتهاكات كبيرة للحاجز ، يجب إخطار موظ

( يوًما لشرح ما حدث واإلشارة إلى اإلجراءات التصحيحية التي تتخذها المؤسسة نتيجة لذلك.  30في غضون ثالثين )وتقديم تقرير مكتوب إلى لجنة االعتماد 

سيتم االحتفاظ بكل المعلومات   ستحدد المفوضية ما إذا كان التفتيش الخاص أو أي إجراء آخر ضروريًا وستقوم بإخطار المؤسسة كتابيًا بمجرد اتخاذ القرار.

 ى اللجنة بسرية تامة. المقدمة إل

 

 تشمل اعتبارات تقديم هذه التقارير ما يلي:

 

يؤدي إلى الوفاة أو تقطيع األعضاء أو العجز الدائم أو الصدمة الكبيرة التي   الموقع و / أو إصابة الموظفين المتعلقة بالحيوان -  إصابات الموظفين

 تتطلب الدخول إلى مرفق رعاية الطوارئ. 

 

إصابة الموقع و / أو إصابة األشخاص بخالف الموظفين بالحيوان ، مما يؤدي إلى الوفاة أو تقطيع أوصال األعضاء أو اإلعاقة  - العامة اإلصابات 

 الدائمة أو الصدمة الكبيرة التي تتطلب الدخول إلى مرفق رعاية الطوارئ. 

 

تؤدي إلى وفاة / صدمة خطيرة لحيوان واحد أو مجموعة من الحيوانات ؛  ظروف غير عادية  - حوادث اإلصابات / الوفيات غير العادية للحيوانات

أو  حوادث النفوق الجماعي لألنواع ؛ أو العديد من الوفيات عبر األنواع المرتبطة ألسباب مماثلة )أي ، وفيات متعددة بسبب عامل ممرض واحد

 مسببات ، أو عامل بيئي ، أو عامل مرض آخر(. 

 

 هروب أي نوع أثناء النقل ؛ الموت غير المتوقع ألفراد أو مجموعات من األفراد أثناء النقل بين المرافق.  - حوادث نقل الحيوانات

 

ف الحيوان الخطير بأنه حيوان يمكن أن يتسبب في إصابة اإلنسان    هروب حيوان خطير أو هروب جماعي من أي نوع. - هروب الحيوانات  يُعرَّ

 بإصابات خطيرة.

  

الحوادث التي يتخطى فيها الزائر أو غيره من األفراد غير المصرح لهم أو الحيوانات الوحشية احتواء الحيوانات ، مما يعرض  - خروقات الحاجز

 أنفسهم أو اآلخرين أو الحيوان لخطر الموت نتيجة إصابة خطيرة.

 

يؤدي إلى وفاة بشرية. يجب أن يركز التفتيش   يتسبب فيه حيوان: يجب أن يكون التفتيش في الموقع تلقائيًا بعد أي حادث  الحوادث التي أدت إلى وفيات بشرية

ة بالموقع والتي ال على الحادث ويجب أن يتم جدولته ليتم إجراؤه في أقرب وقت بعد الحادث كما يمكن تحديد موعد معقول. يجب تقييم الوفيات البشرية المرتبط 

( فيما يتعلق بمعايير اعتماد جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية  AZAتضمن حيوانًا على الفور بواسطة جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )ت

(AZAوتحدد المفوضية ما إذا كان التفتيش الخاص ضروريًا في تلك الحاالت وستقوم بإخطار المؤسسة كتابيًا بمجرد ات .)  خاذ القرار. المؤسسات مسؤولة عن

 أعاله. "الحوادث التي تنطوي على إصابة أو رعاية"تقديم تقرير مكتوب إلى لجنة االعتماد كما هو مذكور تحت عنوان 

• في الحاالت  ستثناءات:اال: يجب أن تكون دورة االعتماد خمس سنوات، وبعد ذلك يجب أن تخضع المؤسسة لعملية االعتماد الكاملة مرة أخرى.  دورة االعتماد

إلى أربع سنوات ونصف لوضعه في  سيتم تقصير دورة االعتماد األوليةالتي يعالج فيها مقدم الطلب ويمنح االعتماد في دورة تتعارض مع القاعدة الجغرافية، 

ي حالة منح التمديد، يتم خصم سنة التمديد من دورة االعتماد (. • ف113، الصفحة الجغرافية الموقع الدورة الموسمية المناسبة لعمليات التفتيش المستقبلية )انظر 

(. • إذا تم إدراج مؤسسة ما، 113، الصفحة تمديد االعتمادالالحقة التي مدتها خمس سنوات للمؤسسة إذا تلقت المؤسسة االعتماد في نهاية سنة التمديد )انظر 

، االعتمادها خمس سنوات للمؤسسة إذا تلقت المؤسسة االعتماد في نهاية السنة المجدولة )انظر جدول فسيتم خصم سنة الجدولة من دورة االعتماد الالحقة التي مدت

 (.  إلى اعتماد حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية 2022من دليل  2023-33الصفحات 

( بأن المؤسسة المتقدمة  AZAق الحيوان وحدائق األحياء المائية ): ال يمكن الحصول على االعتماد إال بحكم من لجنة اعتماد جمعية حدائ  الحصول على االعتماد

(، وتدعم وتوظف ممارسات وفلسفات جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء AZAتلبي أو تتجاوز جميع معايير جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية ) 

 املة، تتضمن معلومات من عدد من المصادر، بما في ذلك فحص شامل في الموقع. (. يسبق هذا القرار تطبيق مطول وعملية تقييم كAZAالمائية )

. بالنسبة للمؤسسات التي لديها أفيال، سيتم إضافة مفتش متخصص في األفيال إلى الفريق العادي وسيركز على برنامج الفيل  إضافة مفتش متخصص لألفيال

 الخاص بالمؤسسة.

ا إضافة مفتش متخصص إلى فريق التفتيش. ستحدد الهيئة، على أساس كل حالة على حدة، متى يكون ذلك مبرًرا . من الضروري أحيانً إضافة مفتش متخصص

لب وجود عضو وستقوم بإخطار المؤسسة. ومن األمثلة على ذلك حدائق الحيوان التي تحتوي على مرافق حدائق األحياء المائية ذات حجم وطبيعة كافيين تتط

 ألحياء المائية. ينطبق الشيء نفسه على حدائق األحياء المائية التي تحتوي على معارض تحتوي على حيوانات برية، وما إلى ذلك. فريق تفتيش متخصص في ا
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يجب أن يحضر الرئيس التنفيذي / مدير المؤسسة جلسة االستماع لإلجابة على األسئلة، وتفويض اإلجراءات،  الحضور في الجلسة )من يجب أن يكون هناك(.

عضاء من دالء بأي تصريحات مرغوبة. يجوز للمدير التنفيذي / المدير أن يحضر إلى جلسة االستماع أي فرد )أفراد( يرغب في حضوره. قد يشمل ذلك أ واإل

فيجب تقديم إخطار كتابي موظفي المؤسسة أو السلطة الحاكمة أو منظمة الدعم أو مسؤولي الحكومة المحلية. إذا لم يتمكن الرئيس التنفيذي / المدير من الحضور، 

( في أقرب وقت ممكن. يجب أن يتضمن اإلخطار شرًحا، ويمنح السلطة الكاملة لفرد يختاره الرئيس AZAإلى جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

 التنفيذي / المدير لتمثيل المؤسسة بدالً من الرئيس التنفيذي / المدير. 

. ال يجوز ألي مؤسسة غير (AZAالمدير للمتقدمين غير المعتمدين حاليًا من جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )متطلبات الرئيس التنفيذي / 

القائم  أو المدير المؤقتال يجوز تقديم المواد تحت قيادة  دائم بدوام كامل.معتمدة حاليًا التقدم بطلب للحصول على االعتماد إذا كانت بدون رئيس تنفيذي / مدير 

 المدير. بأعمال

. عند توفر منصب شاغر في منصب الرئيس التنفيذي / المدير، يجب على المؤسسة المعتمدة من جمعية حدائق الحيوان  منصب شاغر لرئيس تنفيذي / مدير

أشهر بعد ذلك لإلبالغ عن حالة البحث حتى يحين ( إخطار لجنة االعتماد كتابيًا، ويجب تقديم خطاب متابعة إلى اللجنة كل ستة AZAوحدائق األحياء المائية )

يفة. قد الوقت شغل المنصب. يجب أن يتضمن تحديث الحالة تفاصيل حول ما حدث، وكيفية إدارة المؤسسة في غضون ذلك، وتقديًرا لموعد توقع شغل الوظ 

ي ال تحصل على خدمات رئيس تنفيذي / مدير دائم بدوام كامل ومكافأ ( والتAZAتتعرض المؤسسة المعتمدة من جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

( والتي تعمل مؤقتًا AZAلمدة تزيد عن عام واحد إلى فقدان االعتماد والعضوية. يجب على المؤسسة المعتمدة من جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

سنوات. قد ال يتم منح أي تمديد. ال يجوز للمؤسسات غير   5لب االعتماد في دورتها العادية التي مدتها بدون مدير تنفيذي / مدير دائم بدوام كامل معالجة ط

 ( التقدم بدون وجود مدير تنفيذي / مدير دائم بدوام كامل.AZAالمعتمدة من قبل جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

  الرئيس التنفيذي / . إذا أصبحت وظيفة (AZAصول على اعتماد جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )وظيفة الرئيس التنفيذي / المدير فور الح شغور 

في تقديرها، تتطلب كتابة تقارير مرحلية نصف سنوية، أو قد تتطلب أن  يجوز للهيئة، من تاريخ استالم االعتماد،  يوما المدير شاغرة في المؤسسة خالل تسعين 

REPROCESS ة مرة أخرى في أقرب فرصة للقيام بذلك مرة واحدة وجود رئيس تنفيذي / مدير جديد.مؤسس 

يلزم . يشير التغيير في الحوكمة إلى تغيير السلطة الحاكمة، مثل من وكالة حكومية إلى المجتمع أو العكس. في حالة حدوث تغيير في الحوكمة، تغيير الحوكمة 

تنفيذي أو رئيس السلطة الحاكمة الجديدة يتعهد فيها بدعم معايير االعتماد وااللتزام بها، بما في ذلك ميثاق جمعية حدائق تقديم خطاب أو إفادة خطية من الرئيس ال

( واللوائح الداخلية، ومدونة قواعد األخالق، وسياسة إدارة مجتمعات الحيوانات المسؤولة، و السياسات األخرى ذات AZAالحيوان وحدائق األحياء المائية )

 يوًما من تغيير الحوكمة.  30لصلة. يجب إرسال الخطاب إلى المفوضية في غضون ا

 من قبل استالم الطلب   أن يتم نقل مؤسسة معتمدة، يجب على المؤسسة إعادة المعالجة لالعتماد بمجرد فتح الموقع الجديد رسميًا. يجب  حالة . في  تغيير الموقع

 أو بعد، وفتح.  قبل، الموعد النهائي للتقديم الذي يقع مباشرة 

ة إعادة . يشير التغيير في الملكية إلى البيع أو النقل الرسمي لملكية مؤسسة ما. في حالة حدوث تغيير في ملكية مؤسسة معتمدة، يجب على المؤسس تغيير الملكية

موعد المقرر النتهاء اعتمادها. مطلوب أيًضا خطاب أو إفادة خطية من الرئيس التنفيذي أو رئيس  شهًرا، بغض النظر عن ال 12المعالجة لالعتماد في غضون 

( واللوائح  AZAاء المائية )المنظمة الشرائية أو المستلمة للتعهد بالتمسك بمعايير االعتماد وااللتزام بها، بما في ذلك ميثاق جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحي

قواعد األخالق، وسياسة إدارة مجتمعات الحيوانات المسؤولة، والسياسات األخرى ذات الصلة. يجب أن يشير الخطاب أيًضا إلى نية المالك الداخلية، ومدونة 

 أو النقل النهائي.يوًما من البيع  30الجديد في تقديم المواد التي تتقدم بطلب لالعتماد خالل الفترة الزمنية المطلوبة. يجب إرسال الخطاب إلى اللجنة في غضون 

حدوث تغيير في نطاق منشأتها )على سبيل المثال، افتتاح معرض جديد بنسب كبيرة، أو   حالة . يجب على المؤسسات المعتمدة إخطار الهيئة كتابيًا في تغيير النطاق

ما إلى ذلك(. يجوز معرض يغير النطاق العام للمؤسسة، مثل حدائق األحياء المائية في حديقة الحيوانات، أو الحيوانات البرية في حدائق األحياء المائية، و

ومتابعة  ،  114صفحة  التفتيش المؤقت أو الخاصلتفتيش. تتحمل المؤسسة المعتمدة المعنية تكلفة هذا التفتيش. )انظر  للمفوضية تعيين فريق أو فرد إلجراء ا 

 (.113، صفحة  عمليات التفتيش

قبل جمعية حدائق  . في حالة تلقي شكوى مكتوبة وموثقة من أحد أفراد الجمهور أو موظفي المؤسسة أو زميل محترف فيما يتعلق بمؤسسة معتمدة من الشكاوى

(، ستتخذ الهيئة خطوات لتحديد الموقف، وبناًء على النتائج التي تتوصل إليها، ستقدم توصيات للمؤسسة، أو اتخاذ اإلجراء AZAالحيوان وحدائق األحياء المائية )

، صفحة  ومتابعة عمليات التفتيش،  114صفحة  الخاصالتفتيش المؤقت أو المناسب. يجوز للمفوضية في بعض الحاالت أن تكلف فريقا إلجراء التفتيش. )انظر 

113 .) 

 16(، بناًء على التدريب المهني الجماعي والخبرة لفريقها المكون من AZA. إن لجنة اعتماد جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )تحديد االمتثال 

بالمعيار أم ال. قرار الهيئة مطلق. في حاالت رفض االعتماد، يمكن تقديم استئناف على هذا الرفض   عضًوا، هي الهيئة المكلفة رسميًا بتحديد ما إذا كان يتم الوفاء

 [. العتماد حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية 2023دليل من   34( ]انظر الصفحة AZAإلى اللجنة التنفيذية لجمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

. يجب على المؤسسات التي تطلب تغييًرا مؤقتًا (AZAطلب تغيير مؤقت وفقًا لمعايير جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية ) -يال إدارة ورعاية األف

( إلدارة ورعاية األفيال تقديم هذا الطلب إلى لجنة االعتماد في الوقت الذي يصبح من AZAبموجب معايير جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

وثائق الواضح أن هناك حاجة إلى تغيير مؤقت. يجب أن يكون الطلب في شكل خطاب يوضح بالتفصيل التباين المؤقت المطلوب، ويجب أن يتضمن جميع ال

وب وستقوم بعد ذلك بإخطار المؤسسة بقرارها. يجب إعادة تطبيق الفروق المؤقتة قبل تاريخ انتهاء الصالحية الالزمة. ستنظر الهيئة في التغيير المؤقت المطل
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عتمدة حاليًا من جمعية  الوارد في التباين، أو يجب تقديم الوثائق التي تفيد بأن سبب التباين المؤقت قد تمت معالجته. مالحظة: يجب أن تكون المؤسسات غير الم

 ( في وقت تقديم الطلب. AZA( متوافقة تماًما مع معايير جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )AZAوان وحدائق األحياء المائية )حدائق الحي

خالل تنفيذ أحد المعايير، . في الحاالت التي يُعتقد فيها أن الرفاهية الجسدية و / أو النفسية للفيل معرضة للخطر من تباين الرعاية الخاصة -إدارة ورعاية األفيال 

( إلدارة ورعاية األفيال. للتأهل للحصول على  AZAقد تطلب المؤسسة تباينًا خاًصا في الرعاية بموجب معايير جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

يم دليل على أن رفاهية الفيل ستكون في خطر دون رعاية رعاية خاصة متعددة، يجب اعتبار الفيل )األفيال( المعني من كبار السن، ويجب على المؤسسة تقد

وانات المحترفين في  خاصة، أو أن تحريك الفيل قد يؤدي إلى إصابة خطيرة أو الوفاة . يجب أن يكون الدليل في شكل وثائق من الموظفين البيطريين وإدارة الحي

يوضح بالتفصيل التباين المطلوب، ويحتوي على جميع الوثائق الالزمة. ستنظر لجنة  المؤسسة. يجب أن يكون طلب التباين الخاص بالرفاهية في شكل خطاب 

(  3سيكون لمدة ثالث ) التباين ، ( في الطلب وستقوم بعد ذلك بإخطار المؤسسة بقرارها. في حالة منح AZAاعتماد جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

نتهاء الصالحية الوارد في التباين. في حالة منحها، يجب على المؤسسات تقديم تقرير سنوي يوثق حالة وصحة الفيل  سنوات ويجب إعادة تقديمه قبل تاريخ ا

نات المحترفين في )األفيال(، بما في ذلك السجالت البيطرية والتقييمات والمالمح السلوكية والتوصيات المكتوبة للموظفين البيطريين وموظفي إدارة الحيوا

 الحظة: لغرض هذا التباين، يتم تعريف الرفاهية على أنها الصحة الجسدية والوظيفة والرفاهية النفسية. المؤسسة. م

في الحاالت التي يتم فيها تحديد موعد نهائي في معيار، ويكون للمؤسسة تباين قائم حتى ذلك   تمديد االمتثال الجوهري ]لتباين موجود[. -إدارة ورعاية األفيال 

يمكن منح  ولكنها لم تحقق االمتثال الكامل بحلول الموعد النهائي، يمكن النظر في تمديد االمتثال الكبير للتباين الحالي من قبل لجنة االعتماد. الموعد النهائي

مل، وتحديد تاريخ إنجاز واقعي. الموافقة فقط إذا كان بإمكان المؤسسة إظهار تقدم واضح وثابت نحو االمتثال للمعيار، والمشاركة بنشاط والعمل نحو االمتثال الكا

 عتماد.ستكون التحديثات المنتظمة مطلوبة حتى يتم تحقيق االمتثال، وقد تطلب اللجنة فحص برنامج الفيل، وفقًا لتقديرها، كشرط للحفاظ على اال

( الحفاظ على جميع معايير جمعية حدائق AZAئية ). يجب على المؤسسات الحاصلة على اعتماد من جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء الماإنفاذ المعايير

( خالل الفترة التي يتم فيها االعتماد. إذا AZA(، ودعم ممارسات وفلسفات جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )AZAالحيوان وحدائق األحياء المائية )

لى أن هذا ال يحدث، فستعمل مع المؤسسة للتأكد من تلبية المعايير، أو ستتخذ أي إجراء  ( دليل ع AZAكان لدى جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية ) 

التفتيش المؤقت أو )راجع صفحة الضرورة.  ( عند AZAاعتماد جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية ) إزالة مناسب لضمان سالمة عمليتها، بما في ذلك 

 .( 115، صفحة  وإلغاء االعتماد،  113، صفحة  متابعة عمليات التفتيش ،  114 الخاص

يجب على المؤسسة التي ترغب في التمديد تقديم لسنة واحدة.  يجوز منح تمديد االعتماد على تمديد االعتماد الحالي  المخففة أو خاصة ظروف. تحت تمديد االعتماد

أي تأخير محتمل في االعتماد وعضوية جمعية حدائق  لتجنب  أقرب وقت ممكنطلب كتابي إلى لجنة االعتماد، بما في ذلك شرح كامل لسبب طلب التمديد، في 

ة ميدانية لتقييم قدرة المؤسسة على الحفاظ على معايير االعتماد خالل فترة  (. قبل النظر في الطلب، قد تطلب الهيئة زيارAZAالحيوان وحدائق األحياء المائية )

اللجنة. وبعد ذلك تتخذ الهيئة قرارها، وسيتم إخطار المؤسسة. سيتم   قبل يجب أن تتم قبل اتخاذ أي قرار المبذولة من  لزم األمر، التمديد. إذا ما اعتبر زيارة موقع 

تحتاج إلى زيارة الموقع. في حالة منح التمديد، يتم خصم سنة التمديد من دورة االعتماد الالحقة للمؤسسة    القصوى، وسوفحاالت النظر في التمديد الثاني إال في ال

ل  في عداد المفقودين الموعد النهائي لن يتم النظر في سبب مقبوومدتها خمس سنوات في حالة حصول المؤسسة على االعتماد في نهاية سنة التمديد. ]مالحظة: 

 الرئيس التنفيذي / المدير.[  يجوز أن تتضمن الظروف المخففة أو الخاصة أي منصب شاغر في منصب  اللتمديد االعتماد. 

أثناء   العملية.يجب إجراء فحص متابعة لجميع المتقدمين المعتمدين والُمقدمين مؤقتًا في نهاية الفترة المجدولة / المؤقتة ، كشرط للمضي قدًما في   متابعة التفتيش. 

تتحمل المؤسسة تكلفة هذا التفتيش كشرط للحفاظ على االعتماد و / أو   التواجد في الموقع، يجوز للفريق، وفقًا لتقديره، فحص كل أو أجزاء من المؤسسة.

 (. 114، الصفحة )راجع عمليات التفتيش في منتصف الدورة  الحصول عليه.

من الحمل الحال بالنسبة للجنة، سيتم وضع المؤسسات الواقعة في  حتى األمثل للمفتشين وخلق توزيع أكثر  الجوية حوال . األ الموقع الجغرافي ودورة االعتماد

  يكون )أي سوف  المناطق الجغرافية التي تواجه عادة ما يكون فصل الشتاء معتدل على دورة االعتماد لمدة خمس سنوات التي تتيح عملية تفتيش لخريف وشتاء

ق الجغرافية التي تواجه عادة ما يكون فصل الشتاء القاسي على دورة االعتماد لمدة خمس اعتمادهم تنتهي مارس(. سيتم وضع المؤسسات الواقعة في المناط

االعتماد في دورة  منحه اعتمادهم تنتهي في سبتمبر(. في الحاالت التي يعالج فيها مقدم الطلب ويتم  يكون  سوف سنوات التي تتيح تفتيش للربيع والصيف )أي 

إلى أربع سنوات ونصف لوضعه في الدورة الموسمية المناسبة لعمليات التفتيش المستقبلية.  تقصير دورة االعتماد األوليةسيتم تتعارض مع القاعدة الجغرافية، 

طبيعتها، مرافق داخلية في المقام األول، وسوف توضع على دورة االعتماد لمدة خمس سنوات التي تتيح عملية   بحكم : نظًرا ألن حدائق األحياء المائية،   مالحظة

 اعتمادهم بشهر مارس(. ينتهي فتيش خالل موسم الخريف والشتاء )أي سوف ت

تتم مراجعة وثيقة معايير االعتماد والسياسات ذات الصلة بشكل شامل وتحديثها سنويًا.  تم إصدار إصدارات جديدة في الخريف للعام  تنفيذ المعايير الجديدة:  

 1وستدخل حيز التنفيذ في  2022في خريف  2023يناير.  )مثال: سيتم إصدار معايير  1التنفيذ اعتباًرا من التالي.  المعايير والمراجعات الجديدة تدخل حيز 

ليس من العملي توقع أن تكون المرافق كاملة السرعة بمجرد    (  من المتوقع أن تبدأ جميع المرافق في تطبيق معايير جديدة بمجرد إصدارها.. 2023يناير 

 دخول المعايير الجديدة حيز التنفيذ ، ولكن يجب أن تبدأ في وضع خطة للتنفيذ في أسرع وقت ممكن.   

جمعية حدائق الحيوان   . يجب الحفاظ على عضوية المؤسسة ومشاركتها في(AZAعضوية المؤسسة في جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

 ( كشرط لالعتماد.AZAوحدائق األحياء المائية )
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ون  . يجوز للمؤسسات التي يتم إنشاؤها حاليًا التقدم للحصول على اعتماد قبل تاريخ االفتتاح؛ ومع ذلك، لن يتم التفتيش في الموقع حتى تكمؤسسات قيد اإلنشاء

المواعيد النهائية  تنفيذي / مدير دائم يعمل بدوام كامل في مجلس اإلدارة لمدة ستة أشهر على األقل. )انظر المؤسسة مفتوحة رسميًا لعامة الناس ويكون رئيس 

 .العتماد حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية(  2023دليل من  21، الصفحة والتقديمات المبكرة

يقة الحيوان أو األكواريوم جزًءا من مؤسسة أكبر )مثل جامعة أو متحف أو . من أجل الحصول على االعتماد، يجب أن تكون حدالمؤسسات داخل المؤسسات

النحو المحدد سابقًا. حديقة نباتية( مميزة بما يكفي ليتم تحديدها بشكل منفصل ويجب أن تفي بشكل كاٍف بتعريف حديقة الحيوان أو حدائق األحياء المائية على 

فإنه سيتم تطبيقه فقط على حديقة الحيوان أو األكواريوم المعني وليس على األنشطة غير الحيوانية للمؤسسة األكبر  عندما يتم منح االعتماد في مثل هذه الحاالت،

 ( خبرة فيها. AZAفي المجاالت التي ليس لدى جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

، وفقًا لتقديره، تعيين فريق إلجراء فحص مؤقت أو خاص ألي مؤسسة معتمدة  AZAيجوز للجنة االعتماد أو مجلس إدارة  عمليات التفتيش المؤقتة أو الخاصة.  

( في أي وقت خالل فترة االعتماد التي تبلغ خمس سنوات.  أثناء التواجد في الموقع، يجوز للفريق، وفقًا AZAمن جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

)راجع عمليات التفتيش في يره، فحص كل أو أجزاء من المؤسسة.  تتحمل المؤسسة تكلفة هذا التفتيش كشرط للحفاظ على االعتماد و / أو الحصول عليه.  لتقد

 (.  114، الصفحة منتصف الدورة

 

غيير "في اللحظة األخيرة" في المفتشين ضروريًا في حالة . على الرغم من أنه أمر غير معتاد إلى حد كبير، قد يصبح التاستبدال المفتش في "اللحظة األخيرة"

( التباع إجراءاتها القياسية وتزويد المؤسسة AZAالطوارئ المفاجئة. في هذه الحالة، قد ال يكون هناك وقت كاٍف لجمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )

بتعيين مفتش بديل وإخطار المؤسسة بعد  AZAه المؤسسة مسبقًا، ولكن في الظروف القصوى، ستقوم بقائمة من البدائل المحتملة. سيتم بذل كل جهد ممكن لتنبي

 ذلك.

تطلب لجنة االعتماد، وفقًا لتقديرها، إجراء تفتيش في منتصف دورة اإلعتماد كشرط للحفاظ على االعتماد. عندما   قد . عمليات التفتيش في منتصف دورة األعتماد

المؤسسة ككل. تتحمل   بمراجعة التي تم تحديدها عند إصدار االعتماد، وسيقوم أيًضا   المجاالت الرئيسية يكون مثل هذا التفتيش مطلوبًا، سيركز الفريق الزائر على 

 على االعتماد. رسوم التقديم والطلب غير مطلوبة. للحفاظ المؤسسة كشرط  من قبل ة هذا التفتيش تكلف 

 قد يتم تطبيق عمليات التفتيش في منتصف الدورة على ما يلي:

تها األولية )الجديدة( المؤسسات التي تم منحها االعتماد المؤقت والحصول على االعتماد الكامل بعد عام واحد ؛ أو المؤسسات التي يتم تقديم طلبا •

 والحصول على االعتماد في نهاية فترة الجدولة. 

حدائق الحيوان  المؤسسات التي تلبي الحد األدنى من المعايير عند منح االعتماد ولكن تعتقد الهيئة أنه قد تواجه تحديًا في الحفاظ على معايير جمعية  •

 اد الكاملة ومدتها خمس سنوات. ( بنجاح طوال دورة االعتمAZAوحدائق األحياء المائية )

مؤسسات التي  المؤسسات التي لديها عدد كبير من االهتمامات المحددة ؛ المؤسسات التي لديها مخاوف كبيرة تتعلق بالسالمة و / أو رعاية الحيوان ؛ ال •

 لم يتم إعدادها جيًدا للتفتيش. 

نفس الملكية والسلطة الحاكمة أو اإلدارة أو السيطرة، وتقع بجوار بعضها البعض، وكان . إذا كانت مؤسستان أو أكثر تخضع لمرافق متعددة تحت سلطة واحدة 

أوالً تقديم طلب  القبول العام لجميع المؤسسات مغطى برسوم دخول واحدة، فسيتم اعتبارها مؤسسة واحدة. في مثل هذه الحاالت، يجب على المؤسسة )المؤسسات(

المرافق للتفتيش. إذا قررت اللجنة أن المؤسسات ال تفي بالمعايير المذكورة أعاله، فسيكون من الضروري المعالجة كمرافق  كتابي لتنظر فيه اللجنة. تخضع جميع 

 منفصلة. 

في حالة وجود متحف داخل منشأة حيوانية، بجوار منشأة حيوانية، أو في حالة وجود منشأة حيوانية داخل متحف، يتم فحص   متاحف داخل مرافق حيوانية.

 (.AZAلمرفق الحيواني فقط واعتباره خاضعًا لمعايير اعتماد جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )ا

 . سيشمل التفتيش المرافق الخارجية للمؤسسة. المرفق خارج الموقع هو المرفق الذي تملكه وتديره المؤسسة ، ويعمل لدعم المؤسسة ، ولكنهمرافق خارج الموقع

أمثلة  مكان منفصل بعيًدا عن المؤسسة نفسها. يجب على المؤسسات إدراج جميع المرافق خارج الموقع في المساحة المتوفرة في طلب االعتماد. تشملموجود في 

و معارض  المرافق خارج الموقع ، على سبيل المثال ال الحصر: مناطق تخزين الطعام ، ومرافق الصيانة والمعدات ، وأماكن الحجر الصحي ، ومناطق أ

 الحيوانات. سيحدد المراجع األساسي، بالتشاور مع رئيس فريق التفتيش، أي من هذه المجاالت تحتاج إلى التفتيش. 

ل هذه  مثيجوز للهيئة تنفيذ االعتماد المؤقت في أي وقت إذا استنتجت أن معايير االعتماد ال يتم استيفائها و / أو الحفاظ عليها باستمرار. في االعتماد المؤقت.  

الفرصة مكتوبة على األقل، الحالة، إذا كان ذلك ممكنًا، يجب أن تتلقى المؤسسة إخطاًرا فوريًا بقرار اللجنة وتتاح لها فرصة االستماع إليها.  يجب أن تكون هذه 

نتظام، فرصة للتحدث مع المؤسسة، وبعد ذلك قد تتخذ إن لم تكن شخصيًا أو عبر مكالمة جماعية. ستوفر لجنة االعتماد، في مكالمتها الجماعية التالية المجدولة با

 أي إجراء إضافي تراه اللجنة مناسبًا.   

ه الحالة ، يجوز للجنة إلغاء االعتماد في أي وقت إذا خلصت إلى أن معايير االعتماد ال يتم استيفائها و / أو الحفاظ عليها باستمرار.  في مثل هذ. نقض االعتماد

يتم  إشعاًرا فوريًا بقرار الهيئة.  قد تختار اللجنة أيًضا إجراء تفتيش في الموقع ، وبعد ذلك سيتم منح المرفق فرصة لعقد جلسة استماع. س يجب أن تتلقى المؤسسة
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الشهري القادم للجنة. يجوز للجنة اتخاذ أي إجراء إضافي تراه مناسبا عند النظر في القضايا.  يعد إلغاء االعتماد  Zoomتحديد موعد جلسة االستماع في اجتماع 

 أو رفضه قابالً لالستئناف بموجب اللوائح الداخلية أمام اللجنة التنفيذية لمجلس اإلدارة.

 

ألشهر الشتاء لجدول التفتيش الصيفي. لن يتم إجراء عمليات تفتيش منتظمة لالعتماد عند  . يجب أن تخضع المؤسسات التي يتم إغالقهاعمليات اإلغالق الموسمية

 إغالق المؤسسات لفصل الشتاء. 

باينًا تطبيق معيار، قد تطلب المؤسسة ت خالل النفسية للحيوان ستكون في خطر من  الرفاهية الجسدية و / أو في الحاالت التي يُعتقد فيها أن .   الخاصة تباين الرفاهية 

رعاية خاصة، والحيوان )ق( في السؤال يجب النظر المسنين أو المعوقين، والمؤسسة يجب أن توفر دليال على أن رفاه الحيوان   لتباين خاًصا في الرعاية. التأهل 

طيرة أو الوفاة. يجب أن يكون طلب يمكن أن يؤدي إلى إصابة خ  و / أو سيكون في خطر إذا تم فرض معيار كما هو مكتوب، أو أن تحريك يسن الحيوان ممكن 

دارة الحيوان  التباين الخاص بالرفاهية في شكل خطاب يوضح بالتفصيل التباين المطلوب، ويحتوي على جميع الوثائق الالزمة من طاقم المؤسسة البيطري وإ

( في الطلب وستقوم بعد ذلك بإخطار المؤسسة AZAالمائية ) المحترفين وأي خبراء آخرين معنيين. ستنظر لجنة اعتماد جمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء

( سنوات ويجب إعادة تقديمه قبل تاريخ انتهاء الصالحية الوارد في التباين. مالحظة: لغرض هذا التباين، يتم 3بقرارها. في حالة منح التباين، سيكون لمدة ثالث )

 (. 112الخاصة" )صفحة  تباين الرفاهية  - للفيلة، راجع "إدارة األفيال ورعايتها   بالنسبة هية النفسية. تعريف الرفاهية على أنها الصحة الجسدية والوظيفة والرفا 

  يجوز للهيئة وضع جدول االعتماد في أي وقت خالل دورة الخمس سنوات إذا خلصت إلى أن معايير االعتماد ال يتم الوفاء بها و / أو الحفاظجدولة االعتماد.  

، وبعد ذلك سيتم منح  لموقع عليها باستمرار. في مثل هذه الحالة ، يجب أن تتلقى المؤسسة إشعاًرا فوريًا بقرار الهيئة.  قد تختار اللجنة أيًضا إجراء تفتيش في ا 

الشهري القادم للجنة. يجوز للجنة اتخاذ أي إجراء إضافي تراه مناسبا   Zoomالمرفق فرصة لعقد جلسة استماع. سيتم تحديد موعد جلسة االستماع في اجتماع 

 عند النظر في القضايا.   

 

( بهم. إذا كانت دورة AZAجمعية حدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية )  وعضوية . والمؤسسات المغلقة مؤقتا للجمهور تحتفظ اعتمادها المؤقتة  عمليات اإلغالق

االعتماد. خالل  االعتماد الخاصة بالمؤسسة تقع ضمن فترة اإلغالق المؤقت، فيجب طلب التمديد كتابيًا قبل الموعد النهائي المعتاد للمؤسسة لتقديم مواد مراجعة 

المؤسسة تقديم مواد  فترة اإلغالق، يجب تقديم تقرير مرحلي مكتوب كل ستة أشهر حتى يحين الوقت الذي يتم فيه إعادة فتح المؤسسة. عند إعادة الفتح، يجب على

( أشهر، قد يتم طلب التنازل 6سسات لمدة تقل عن ستة )لمراجعة االعتماد الكامل بحلول الموعد النهائي األول الذي يقع بعد إعادة الفتح. في حالة إغالق المؤ

 كتابيًا.

 

 

 11/2022اإلصدار 
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