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عزیزي المفوضین كیریاكیدس و وچسیتشوسكى

للحیوانات أثناء النقلاألوروبیة التخاذ خطوات فوریة لضمان الحمایة الفعالةنحن ، السیاسیون من جمیع أنحاء العالم ، ندعو المفوضیة
الكاملاالعتبارإیالءینبغي،إحساسلھاكائناتبصفتھا،أنھعلىاألوروبياالتحادعملمعاھدةمن13المادةتنصطویلة.لمسافات

یتم تجاھلھ في حالةوتكراًرا أن ھذا الجزء األساسي من معاھدات االتحاد األوروبيلمتطلبات الرفق بالحیوان. ومع ذلك ، فقد ثبت مراًرا
ھذه المواقف التياألوروبیة أن تتصرف على وجھ السرعة المناسبة في مثلنقل الحیوانات الحیة لمسافات طویلة. نطلب من المفوضیة

تنطوي على حیاة وموت الكائنات الحیة.

مروعة ، في رحالت. یتم نقل الحیوانات في ظروفدول أخرىأو إلىاألوروبياالتحادمالیین الحیوانات یتم نقلھا سنوًیا ، سواء داخل
، ویعانون من(شاحنات وسفن وطائرات)متسخةداخل مركباتحشرھمما یتمیمكن أن تستمر عدة أیام أو أسابیع أو حتى أشھر. غالًبا

یموت الكثیر خالل الرحلة.والجفاف ونقص التھویة واإلجھاد.ارتفاع درجات الحرارة

ھذه الحاالت ، كانتهللا والبیك أن الوقت قد حان التخاذ اإلجراأت. في كلأظھرت المآسي األخیرة على متن سفن الملكة ھند وكریم
وشدیدة للحیوانات ونفوق اآلالف من الحیوانات.خطط الطوارئ غیر متوفرة ، مما أدى إلى معاناة كبیرة

بعدمأكبراحتمالھناكساعة.12منألكثرتأخیرمعوأحیاًنا،الحدودعلىبانتظامعالقةفالحیواناتالوضع:تفاقمإلىأدى19كوفیدـ
السماح للسفن أو الشاحنات بالتفریغ بسبب إغالق الحدود.

الجماعيالنقلذلكفي(بماالحیوانیةالثروةصناعةأن:لسنواتالفیروساتعلماءقالھما19كوفیدـجائحةأكدت،ذلكعلىعالوة
أھمیة أن تتخذالحیوانیة المنشأ واألوبئة الجدیدة. لذلك نشدد علىللحیوانات الحیة) تجعل االتحاد األوروبي أكثر عرضة لألمراض

بسرعة على مسألة نقل الحیوانات الحیة.المفوضیة األوروبیة تدابیر لتقلیل ھذا الخطر والعمل

التدقیق ومقاطعلیست حاالت منفردة. ُتظھر التقاریر المتعددة وعملیاتالكوارث األخیرة المذكورة  أعاله المتعلقة بنقل الحیوانات
ھیكلیة.ومعاناة الحیوانات أثناء النقل أمر شائع وأن ھذه مشكلةالفیدیو أن االنتھاكات المتكررة لألنظمة االتحاد األوروبي

جًدا،طویلةفالرحالتالنقل:أثناءالحیواناتحمایةفيفشلت1/2005رقم)ECاألوروبیة(المفوضیةالمجلسالئحةأنالواضحمن
االنتھاكات.الحیوانات ، وعملیات الفحص غیر فعالة، وال یتم معاقبةواالستثناءات كثیرة جًدا ، والظروف غیر متوافقة مع احتیاجات

األوروبیین لوقف ذلك.یستمر ھذا الوضع منذ سنوات ، على الرغم من دعوات المواطنین



أنھ یرید إنھاء ھذا الوضع ، لكن المفوضیة األوروبیة فشلت في اتخاذ إجراء. ھذا ال یتعارضمراًرا وتكراًراأوضح البرلمان األوروبي
القیم األوروبیة.مع لوائح االتحاد األوروبي فحسب ، بل یتعارض أیًضا مع

ندعو المفوضیة األوروبیة إلى:

الحیة)، حیث حظرت للتو صادرات الحیواناتعلى غرار نیوزیلندا(- حظر تصدیر الحیوانات الحیة إلى دول خارج االتحاد األوروبي
؛

طلبكما،النھائیة)والوجھةالمغادرةمكان(بینساعات8عنتزیدالتيالرحالتفيالحیةالحیواناتنقلعملیاتجمیعتعلیق-
؛األوروبياالتحادمواطنيقبلمنالمكالمةنفسإجراءبعد،2012عامفياألوروبيالبرلمانأعضاءبالفعل

- حظر نقل الحیوانات غیر المرغوبة أو الحوامل ؛

االتحاد األوروبي للسفن التي تنقل الحیوانات ؛- مطالبة الدول األعضاء بعدم منح أي تراخیص جدیدة من

، كما طلب بالفعلجرائم خطیرة ومتكررة ومشاركتھا مع السلطات الوطنیة-تجمیع قائمة بشكل عاجل لجمیع المستثمرین الذین ارتكبوا
؛2019عامفياألوروبيالبرلمان

جمیع الدول األعضاء بھذا القرار.- سحب شھادات التصریح عن سفینتي البیك وكریم هللا وإخطار

بشأن1099/2009رقم)EC(لالئحةالذبحعملیةامتثالمنالتحققذلكفيبما،هللاوكریمالبیكقضیتيفيللتحقیقتدقیقإجراء-
حمایة الحیوانات أثناء القتل ؛

بالحیوان- وتحمیل الدول األعضاء المسئولیة عن انتھاك لوائح الرفق

المساطر.علىبالتعدي1/2005رقمالمجلسولوائح

مالیین األرواح بین یدیك.بكل احترام نحثك على اتخاذ الخطوات الموضحة أعاله. أمانة

تفضلوا بقبول فائق االحترام،

Le Parti animaliste(فرنسا)

Anja Hazekamp, Party for the Animals/Partij voor de Dieren(ھولندا)

Laura Duarte, PACMA(إسبانیا)

Vanessa Hudson, Animal Welfare Partyالمتحدة)(المملكة

Kyriacos Kyriacou, Animal Party Cyprus(قبرص)

Tatu Chanth, Eläinoikeuspuolue(فنلندا)

Robert Gabel, Partei Mensch Umwelt Tierschutz(ألمانیا)

Lars Corvinius Olesen, Veganerpartiet(الدنمارك)

André Silva, PAN -Pessoas-Animais-Natureza(البرتغال)

Therese Ericsson, Djurens parti(السوید)

Constance Adonis Villalon, DierAnimal(بلجیكا)

Cristiano Ceriello, Partito Animalista Italiano(إیطالیا)

Bruce Poon, Animal Justice Party(أسترالیا)



Liz White, Animal Protection Party of Canada(كندا)

Carol V Johnson, Party for Animal Welfare(أیرلندا)

Dimitris Petrou, Cristina Pappi, Κόμμα για τα Ζώα(الیونان)

Pini Ziser, Tsedek La Kol, Justice for all(إسرائیل)

Frank Alarcón, ANIMAIS(البرازیل)

الحاالت األخیرة

سفینة الشویخ

سفینةمغادرةقبل.KLTTللجدلالمثیرالناقلبواسطةرومانیامناألغنامنقلالحیواناتأجلمنالھولنديالحزبعارض،2019سنة
الرغمعلىأسترالیا.إلىرحلةخاللاألغناممنرأس2400نفوقعنمسؤولةكانت،عامقبل،KLTTأنمنالحزبحذر،الشویخ

مات اآلالف منالمفوضیة األوروبیة ، سمحت رومانیا للسفینة باإلبحار.من ھذه المقاومة والتحذیرات المختلفة،  بما في ذلك تحذیرات
األغنام في الرحلة بسبب الحرارة والعطش.

سفینة كوین ھند

میناءقبالةالسعودیةالعربیةالمملكةإلىرومانیامناألغناممنرأس14.600بمحملةھندالملكةسفینةغرقت،الماضينوفمبر
داخلمخفیةطوابقعلىالعثورتمإنقاذھا.بعدواإلصاباتاإلرھاقمنأخرىأعدادوتوفیتفقط.شاة180انقاذتم  الروماني.میدیا

أن السفینة انقلبت بسببیعني أن الحیوانات كانت مزدحمة وتشیر التقاریر إلىالسفینة محملة بمئات الحیوانات اإلضافیة بداخلھا. ھذا
قد تم التصریح بھووافقت على سجل الرحلة. ال ینبغي أن یكون ھذا النقلالحمولة الزائدة. السلطات الرومانیة سمحت للسفینة باإلبحار

.1/2005رقمالمجلسلالئحةوفًقا،عضودولةقبلمن

سفن كریم هللا والبیك

والضباءوالغنماألبقارمن1776و895متنھاوعلىتركیاإلىإسبانیامن"البیك"وهللا""كریمالسفینتانغادرت،الماضيدیسمبر
االشتباه فيحیث رفضت بعض الدول األعضاء دخولھا إلى موانئھا لمجردعلى التوالي. تجولت السفن في البحر ألكثر من شھرین ،

على متنھا خاللتفتقر إلى الطعام والماء والتھویة وحتى القش. مات الكثیرانتشار اللسان األزرق في منطقة المغادرة. كانت الحیوانات
على متنھا في حالةبالعودة إلى إسبانیا ، تم العثور على الحیوانات الموجودةالرحلة. عندما سمحت السلطات اإلسبانیة أخیًرا للسفن

بالصعود على متناتخاذ قرار سریع لذبحھا. لم ُیسمح ألي أطباء بیطریینمروعة لدرجة أنھا اعتبرت غیر صالحة ألي نقل إضافي وتم
الحیوانات الموجودةاللسان األزرق. ال یزال من غیر الواضح ما إذا كانتالسفینة لفحص حالة الحیوانات والتأكد من إصابتھا بمرض
االختبار.األزرق ، حیث أن ھیئة المیناء ، حتى اآلن ، حجبت نتائجعلى متن السفینة مصابة أو لم تكن مصابة بمرض اللسان

خسارة كبیرة في الوزنالحالة العامة السیئة للحیوانات: «من الممكن مالحظةأكدت السلطات البیطریة اإلسبانیة في تقریر التفتیش على
المخفیة في حالةعن الجفاف الواضح [.. ] تم العثور على بعض ھذه الحیوانات، [..] تظھر األضالع والفقرات بالعین المجردة ، فضالً
فوق طاقتھا ، وأن حوافر". كما أفاد األطباء البیطریون أن السفینة كانت محملةذھول ، غیر قادرة على فتح أعینھا والتفاعل مع التحفیز

، دنف ، أمراضفي منطقة جافة ونظیفة. ظھرت علیھم عالمات معاناة مطولةالحیوانات مغطاة بالبراز والبول وال یمكنھا االستلقاء
جلدیة ، عیون ، ومشاكل في الحركة.

Igualdadالحیوانرعایةمنظمةموقععلىُنشر،اإلسبانیةللحكومةتابعینبیطریینأطباءعنصادرتقریر Animal،وصف
المعاناة التي عانت منھا األبقار الصغیرة.

متنعلىألشھرعانتالتيالحیواناتمنتبقىمارأس1600قتلفياإلسبانیةالسلطاتبدأت،مارس25الموافقالخمیسیومفي
مع الحیوانات وھيذبح بدائیة. وال ُیعرف كیف تعاملت السلطات اإلسبانیةالبیك. ووقعت المذبحة في میناء قرطاجنة حیث أقیمت مناطق

بحیث یصعبغیر المعروف كیف تم قتل الحیوانات. تم ذبحھم بھذه السرعةال تزال على متن السفینة في انتظار موتھا. كما أنھ من
2009سبتمبر24بتاریخ1099/2009رقم)EC(المجلسالئحةفيعلیھاالمنصوصبالحیوانالرفقإرشاداتاتباعتمأنھتصدیق

بشأن حمایة الحیوانات وقت القتل.



انسداد قناة السویس

أنبعدحدثالذيالسویسقناةانسدادفيوإسبانیارومانیاغادرتحیةحیواناتتحملسفینة20حواليعلق،مارسشھرنھایةفي
Everالحاویاتسفینةعلقت Givenالسویسقناةأنُعرفأنبعدحتىھذهالماشیةسفنبعضغادرتوقدأیام.لعدةالقناةوأغلقت

أیام إضافیة قبل أنفي النھایة من االنسداد األصلي ، فقد استغرق األمر عدةمسدودة. على الرغم من أن قناة السویس قد تم تحریرھا
الحیوانات الموجودةالمحتمل أن یؤدي انسداد القناة إلى نقص الغذاء لتلكتصل السفن األخرى المحاصرة في الحاجز إلى وجھتھا. من

حیوان.130.000حواليعلىتؤثرأخرىمأساةإلىھذایؤديقد.الحیواناترعایةلمنظماتوفًقا،السفینةمتنعلى


