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املقدمة
تعد تربية الكالب من الهوايات ال�شائعة وامل�ألوفة وهناك اهتمام كبري برتبيها واالعتناء
بها ,ولكن هناك العديد من �سالالت الكالب ذات طباع عدوانية و تعترب خطرا على
ال�سالمة العامة وهي غالبا ما ت�ستخدم يف القتال وامل�صارعة �أو يف احلرا�سة ،يف درا�سة
�آجراها مركز الوقاية والتحكم من الأمرا�ض يف الواليات املتحدة الأمريكية من عام 1979
حتى عام  1998هناك �أكرث من  238حالة وفاة ح�صلت ب�سبب الكالب.
يف الهند تت�سبب ع�ضات الكلب مبقتل � 20ألف �شخ�ص �سنوي ًا ،ويعزى ذلك �إىل �أن �أكرث
من  %60من امل�صابني يجهلون الطرق الوقائية ال�صحيحة التي يفرت�ض اللجوء �إليها عند
التعر�ض لع�ضة كلب.
وقد مت ت�صنيف هذه الكالب على النحو التايل:
]]]]

�أوال� :سالالت الكالب املحظور ا�ستريادها للدولة:
ومت حظر هذه الأنواع ح�سب القرار الوزاري رقم ( )348لعام  2008يف املادة ال�سابعة
امللحق الرابع ال�صادر من وزارة البيئة واملياه وهي:.
 .1جميع �أنواع الكالب من نوع البت بول تريير ()All kind of Pit-bull terrier

 .2كالب البت بول تريير

الأمريكية ()American Pit-bull terrier

 .3كالب امل�صارعة الربازيلية ()Brazilian fighting dog
 .4كالب امل�صارعة الأرجنتينية ()Argentinean fighting dog
 .5كالب ال�ستاف فورد �شري تريير االمريكية ()American Staffordshire terrier
 .6كالب تو�سا اليابانية ()Japanese Tosa
 .7الكلب الذئب ()Wolf dog

جميع �أنواع الكالب من نوع البت بول تريير

كالب امل�صارعة الربازيلية

كالب ال�ستاف فورد �شري تريير االمريكية

كالب البت بول تريير الأمريكية

كالب امل�صارعة الأرجنتينية

كالب تو�سا اليابانية

الكلب الذئب

الروت ويلر

الدوبر مان

�شاربي

�أي �ساللة يتم تهجينها من ال�سالالت الأنفة
الذكر (القائمة الأوىل والثانية)

ثانيا� :سالالت الكالب املحظور
تربيتها يف ال�شقق ال�سكنية:

وذلك ح�سب ما جاء يف التعميم رقم
()22256/34/03/02/812ال�صادر بتاريخ
 2007/04/28من ادارة خدمات ال�صحة العامة
يف بلدية دبي وهي:
 .1القائمة الأوىل (التي ت�ضم ال�سبع �سالالت
ال�سالفة الذكر)
 .2الروت ويلر ()Rottweiler

 .3الدوبر مان ()Doberman
� .4شاربي ()Sharpie

�	.5أي �ساللة يتم تهجينها من ال�سالالت الأنفة
الذكر (القائمة الأوىل والثانية)

ا�سباب احلظر:
املحافظة على �سالمة الإن�سان

	�إن هناك �أكرث من  150حالة ع�ض وتهجم
مت التحقق منها من قبل ق�سم اخلدمات
البيطرية  /بلدية دبي من عام � 2007إىل
نهاية .2010
حفاظا على �سالمة الأطباء البيطريني والفنيني
العاملني يف معاجلة ورعاية احليوانات.
حفاظا على �صحة و�سالمة النا�س الذين
ي�ضطرون �إىل التعامل مع مثل هذا النوع من
احليوانات دون دراية �أو علم بخطرها وكيفية
التعامل معها.

املحافظة على �سالمة احليوانات

 oمعظم هذه ال�سالالت ت�ستخدم لأغرا�ض
امل�صارعة والقتال فيما بينها مما يعترب خمالفة
للت�شريعات والقوانني املتعلقة بالرفق باحليوان
 oتوفري املكان املنا�سب للحيوانات لتوفري احلد
الأدنى من متطلبات الرتبية ملثل هذا النوع
من احليوانات لتعرب عن �سلوكها الطبيعي.
 oرفقا باحليوان وخوفا من جعله ً
غر�ضا
بال�سهام � ،أو اال�ستمتاع
للت�سا ُبق يف ْ
رم ِيه ِّ
مب�صارعة الكالب.
 oكما نهانا عن ذلك ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم يف كثري من الأحاديث ال�شريفة.

على من تقع م�س�ؤولية تطبيق احلظر
 .1العيادات البيطرية العامة واخلا�صة

• عدم ال�سماح بت�سجيل وحت�صني هذه احليوانات من قبل الأطباء البيطريني
• �إبالغ اجلهات املخت�صة بحال وجود �أي من هذه الأنواع.
• توعية اجلمهور بخطورة هذه الأنواع.

�	.2أجهزة الرقابة البيطرية

• مراقبة حمالت بيع احليوانات الأليفة وحمالت الإيواء واملعار�ض املتخ�ص�صة للتحقق
عن وجود مثل هذه الأنواع من الكالب
• م�صادرة جميع الكالب املحظورة وعدم ال�سماح ببيعها واتخاذ الإجراءات الالزمة
بحق املخالفني
• تطبيق اللوائح والقوانني املتعلقة باقتناء مثل هذه الأنواع من الكالب على جميع
�إمارات الدولة
• توعية وتثقيف �أ�صحاب حمالت بيع و�إيواء احليوانات الأليفة ب�أنواع هذه الكالب
وخطرها على ال�صحة العامة.

 .3اجلمهور
• الإبالغ الفوري يف حال التعرف على �أي نوع من �أنواع الكالب املحظورة
• �ضرورة التعرف على اللوائح والقوانني اخلا�صة برتبية الكالب.

الإ�سعافات االولية يف حال التعر�ض لع�ضة الكلب:

 .1يجب مراجعة الطبيب فورا يف حال التعر�ض لأي جرح وع�ض من الكالب
 .2يف حال التعر�ض جلرح ب�سيط يتم غ�سله وتنظيفه جيد ًٍا باملاء اجلاري وال�صابون
 .3يربط اجلرح ب�ضمادة نظيفة معقمة.
 .4يف حال اجلرح �أو القطع العميق والنزيف احلاد ،البد من ال�ضغط علي مكان اجلرح
لوقف النزيف ،ومن ثم ربط اجلرح ب�ضمادة نظيفة معقمة ومراجعة الطبيب مبا�شرة.
 .5يف جميع احلاالت يجب اعتبار الكلب م�صاب بداء الكلب ،لذلك يجب �إبالغ ق�سم
اخلدمات البيطرية عن طريق مركز ات�صال البلدية التخاذ كافة التدابري الالزمة حتى
يثبت العك�س.

