
 

 1   القتل الرحيم للكالب
 

 القتل الرحيم للكالب
 ناتال لداء الكلب والجمعية العالمية لحماية الحيوانات( -)الصور مهداة من مشروع كوازولو

 

ضرورية إذا ما تم اإلبالغ عن وجود كالب يشتبه في أن تكون مسعورة أو تصبح إن القتل الرحيم للكالب هو أحد العناصر الهامة لألنشطة التي قد 

ا، أو عن وجود كالب غير مرغوب فيها وليس لديها فرصة للحصول على مكان إيواء جديد، أو كالب تسبب مشاكل مريضة وال يمكن عالجه

الخطوط أن تراجع  عليك أيضا   بالخطوط اإلرشادية العملية لعملية القتل الرحيم للكالب.التشغيلية القياسية سوف تمدك تلك اإلجراءات  )عدوانية(.

 الوقاية من داء الكلب ومكافحته.عمل دة بمخطط اإلرشادية المنشورة والمزو

 

  والتدريبالعاملون 

 عيفة من حيث األداء إذا كان القائمون بها غير مدربين وغير مدعمين بالوسائل الالزمة.ضجميع طرق عملية القتل الرحيم للكالب يمكن أن تكون 

لمستوى  ييمبالتدريب المناسب، بما في ذلك فترة من الدروس األولية مع تق، فإنه من الضروري أن يتم تزويد العاملين في هذا المجال بالتاليو

يجب أن تتضمن فترة التعليم األولية، بدون استثناء،  اإلتقان، تتبعها مراقبة متواصلة للمهارات والقدرة، وكذا أسلوب الحصول على الدعم المعنوي. 

سيتحتم يمات التدريب، لباتباع العاملين لتع ييز عالمات حدوث إصابة الحيوان بالمرض.التدريب على كل من الجوانب الفنية للطرق المستخدمة وتم

  عليهم فهم اآللية التي تستخدم في ذلك األسلوب المحدد من القتل الرحيم إلحداث اإلغماء والموت. 

 

 التعامل مع الكالب

المواقف بشكل كبير عن بعضها البعض، ورغم أنه ال يمكن تختلف  .يممن جوانب عملية القتل الرحأهم جانب التعامل مع الكلب المريض قد يكون 

هناك حقوق أن واضحا  كما يجب أن يكون  في هذا السياق. ات مبدئيةتناول كافة المواقف في نطاق هذا الكتيب، فإن ما يلي يمكن أن يشكل إرشاد

   لوب إنساني.، ويجب أن يعامل بكرامة وبأسن يقتل قتال رحيماللحيوان الذي على وشك أ

 

لتنفيذ القتل الرحيم يقيدون حريتها حرص المطلوب لمنع حدوث آالم للحيوانات التي العلى التعامل ب عمليا   وتدريبا   توجيها  العاملون يجب أن يتلقى 

عن المتاحة ومكافحته،  الوقاية من داء الكالبعمل الكالب والقطط" المدرجة ضمن وثائق مخطط لتقييد حرية )أنظر "الخطوط اإلرشادية  افيه

تمييز السلوك الخاص بنوع الحيوان واالستجابات الفسيولوجية التي تشير إلى شعور الحيوان العاملين من الضروري تعليم  طريق خارطة الموقع(.

  بالخوف أو االنزعاج أو األلم أو التوتر وكيفية التصرف بشكل فوري للتخفيف من تلك الحاالت بمجرد مالحظتها.  

 

 يمكن أن تكون السلوكيات أو االستجابات الفسيولوجية التالية عالمات عن وجود ألم أو انزعاج: 

  مثل النهش أو العض أو الدمدمة أو الخربشة؛جامدةشياء أالعدوانية تجاه البشر أو توجيهها إلى الذات أو ، 

  لكالب أو الصفير أو العواء في القطط؛النحيب أو األنين أو النباح العالي أو العواء أو الدمدمة في ا -األصوات 

 محاولة الهروب أو االنسحاب من الموقف؛ 

 المقاومة؛ 

 اللهث؛ 

 ؛فرط التهوية 

 سيالن اللعاب؛ 

 اتساع حدقة العين؛ 

 (؛وقوف الشعر) انتصاب الشعر 

 ( ؛ تسارعزيادة ضربات القلب عن معدلها)ضربات القلب 

 .؛هيكليةعضالت اللاالنقباضات الالإرادية لعن  تنتج أيضا  كما يمكن أن  الرعشة، وارتجاف العضالت والتشنج 

 عدم القدرة على الحركة أو التجمد )يصبح الحيوان متوترا ويتوقف عن الحركة، إال أنه يظل واعيا ومدركا للموقف(؛ 

 التبول؛ 

 التغوط؛ 

 .)يتم تفريغ الحويصالت الشرجية )خروج سائل ذي رائحة كريهة 

 

 األجهزة

 .)قوي(مطاطي شريط  (1

سم(، وهي  270وبطول بوصة واحدة ) 22 -11إبرة قياس  -الكالب  سم(. 2بوصة ) 57,0وبطول  22 -22إبرة قياس  -القطط  اإلبر: (2

 مناسبة لمعظم أحجام الكالب.

ضل وبالنسبة للقطط، يف غير مركزية )أي ليست في محور المحقنة(.فوهات محاقن من النوعية التي تستخدم لمرة واحدة فقط ب الحقن: (3

 مناسبة لمعظم األوزان. مل 25و 15و 0ستكون المحاقن من مقاسات  بالنسبة للكالب، مل. 2استخدام محقنة بحجم 

 .سلوب االستخدام لمرة واحدة فقط(أ)نوعية معتمدة بالمواد الحادة حاوية  (2

 .مطاطيةقفازات  (0

 .كحول ميثيلي في زجاجة )اختياري( (6



 

 2   القتل الرحيم للكالب
 

 .ملقط )اختياري( (,

 .صندوق بقفل (1

 .لبالستيك القوي للتخلص من الجثثأجولة من ا (9

 .أو شبكةاإلمساك بالحيوان  عامود (15

 .كمامات (11

 .لقيادة الحيوانلجام  (12

 .أقفاص لحبس القطط (13

   

 مواصفات األدوية المؤدية إلى القتل الرحيم
 .. منوم مهدئC -2-2–التصنيف  (1

 .6الجدول  (2

 مل. 155سعة قوارير زجاجية كهرمانية  -العرض  (3

ا بالقشرة الدماغية ال -اإلجراء الدوائي  (2 مسكنات مثل إجراء بنتوباربيتال الصوديوم عن طريق الضغط على الجهاز العصبي المركزي بدء 

ار  الحس. التي تسبّب فقدان سريع للوعي ووصوال  إلى حالة الغيبوبة التي تعرف بفقدان ية من اآلث الء مخدر خال تها وك ي عال ف

طاق و لى ن ه ع لم ب س م مة ومن ال مؤل ية ال ب جان ف ال وق حث ت تورات ل ي بارب دة( ال ية )جرعة زائ اف سع. مع جرعات ك ا

ياة ح لى ال فاظ ع ح ف ال ي وظائ كم ف تح تي ت زي ال مرك بي ال ص ع جهاز ال لى ال غط ع ض ال لب ب ق فس وال ن ت  . ال

 .ال تقم بحقن نفسك -أوضاع خطيرة  (0

 تحذيرات: (6

o  غراض التخدير.أال يجب أن تستخدام أحماض بربيتيوريك الخاصة بالقتل الرحيم في 

o  طالق استخدام معدات معقمة.اإلالمعدات واألدوات غير المعقمة، إال أنه ليس من الضروري على 

o .ال يجب إطعام الحيوانات األخرى بجثث الحيوانات التي تم قتلها بعملية القتل الرحيم 

كافة جالت للعقاقير، وتسجيل الحتفاظ بسيجب أن يتم ا تستخدم بواسطة غير البيطريين فقط تحت إشراف أحد البيطريين. -السجالت  (,

  االستخدامات والكميات. 

يجب أن تكون المواد والمعدات بعيدة  مئوية. 20يتم التخزين تحت درجة حرارة  قفل ومفتاح.في مكان مغلق بيجب التخزين  -التخزين  (1

 عن متناول األطفال واالشخاص غير المختصين.

 مل/كج من كتلة الجسم وبتركيزات تعد عادة لعمليات القتل الرحيم. 2-1، بما يعادل جرام/كج لكل من الكالب والقططلليم 105 -الجرعة  (9

   م/كج.راجلليم 63 الجرعة الخاصة بالتناول بالفم لتهدئة الكالب:

 

 فيما يلي الخطوط اإلرشادية الخاصة بالتعامل مع الكالب:

  

 تستجيب الحيوانات المسالمة بشكٍل جيّد لعملية المعالجة.

يكون من تخدام األدوية المعطاة قبل القتل الرحيم لضمان التزام الحيوان بالهدوء والسكينة والحد من أّي مخاطر قد تحدث للشخص المعالج.  يمكن اس

حضور أصحاب الكالب، الذين يمكن تعريفهم بكيفية إمساك الكلب، بالرغم من تفضيل معظم أصحاب الكالب عدم المفضل في بعض األحيان 

يجب  يجب أن يتم العمل بتأن ودون عجلة، حيث أن الكلب سوف يشعر بذلك. ب أن يكون العاملون مع الكلب هادئين، ويقومون بتهدئته.يج الحضور.

رأس الكلب بحيث ال يمكنه االلتفات باتجاه حركة ويتم تقييد  شعر بأمان، ولكن ليس باختناق.تالجسم حيث سوف إلى بالكالب بقوة وثبات يتم ضم أن 

ند التحكم في الوريد، فإنه ع للشخص الممسك بالكلب اإلمساك بالرجل وكذا الوريد. كما يمكن أيضا   الذي يقوم بإعطاء مادة القتل الرجيم. الشخص

  الوريد بأعلى الرجل للقيام بالحقن في الوريد )وهو ما تم شرحه فيما يلي(.يسهل الوصول إلى يمكن ثني اليد قليال إلى اليمين بما 
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 الكالب الهائجة/العدوانية 
األدوية يجب أن تتلقى تلك الكالب بعض األدوية التمهيدية قبل إجراء عملية القتل الرحيم7 ويمكن استخدام الطرق التالية لتقييد الكلب إلعطائه 

قل عدوانية ومن ثم األقل إرهاق ا للسيطرة على التمهيدية ثم عقاقير عملية القتل الرحيم بعد نفاذ مفعول هذه األدوية. كما يجب اختيار طريقة التقييد األ

 الكلب:

 تُبقي الكلب هادئ ا طوال الوقت. وتتم عن طريق الوقوف خلف الكلب والحفاظ على التحرك ببطئ حتى ال تلفت انتباهه، وحاول أن -الكمامة  (1

 

 
ا مثل الكمامة لكن يجب أن تستخدم -كمامة بسلسلة  (2 بشكٍل صحيح. تُربط السلسلة في البداية حول الرقبة ومن  يمكن أن تكون السالسل مفيدة جد 

ثم يلتف الطرف الطويل حول الكمامة ثم يعود مرة أخرى حول الرقبة حيث تُعقد في مكانها ويتم تكميم الكلب بشكٍل فّعال. كما يجب توّخي 

 الحذر والتدريب على ذلك.

 

كالب التي لم تعتاد على مؤانسة البشر. فيوضع الطوق فوق الكلب ومن ثم يتحرك هذه الشباك مفيدة في صيد ال -الشباك ذات العصا الطويلة  (3

ات؛ راجع الكلب إلى نهاية الشبكة، ثم تُرفع العصا الطويلة وتُلف الشبكة عدة مرات حتى يتم تقييد الكلب عند نهاية الشبكة. )ولمزيد من المعلوم

شغيلية الموضوعة لموظفي مكافحة داء الكلب التابعين للجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات أو إجراءات التشغيل القياسية اإلرشادات الت

 لمجلس رعاية الحيوان في الهند والخاصة ببرامج التحكم في نسل كالب الشوارع(. ويمكن إعطاء الكلب األدوية التي تعطى قبل القتل الرحيم

ات من الشبكة؛ وبمجرد نفاذ مفعول هذه األدوية، يمكن سحب الرجل األمامية عبر الشبكة لحقنها في الوريد أو بدال  من ذلك يمكن من خالل فتح

 إدخال اإلبرة والحقنة من خالل الشبكة واالستغناء عن إخراج الكلب من الشبكة قبل عملية القتل الرحيم.
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ثل هذه العصيان مع الكالب التي لم تعتاد على أطواق ومقاود من قبل؛ فالشباك ستكون أنسب لهذه عصا الصيد الطويلة. ال يُنصح باستخدام م (2

 الكالب

 

 

 

 
 

 

  
 األدوية المعطاة قبل القتل الرحيم

 

ا( من التعامل مع تسهّل األدوية التي تُعطى قبل عملية القتل الرحيم )المهدئات أو المسكنات أو األدوية المانعة للحركة أو أدوية التخدير عموم  

يم ضرورية الحيوانات برفق ورحمة قبل القتل الرحيم ويمكن استعمالها مع جميع أنواع الكالب. وتعد األدوية التمهيدية التي تسبق عملية القتل الرح

 للغاية عند استعمال طرق الحقن داخل التجويف البطني أو في باطن القلب لتنفيذ عملية القتل الرحيم.

 ية هذه العقاقير اإللمام بمبادئ التعامل مع الحيوان أثناء إعطائها حيث يفّضل إعطائها على أنها حقن تحت الجلد أو بالحقن داخل العضلتتطلب غالب

اد أو من خالل جرعات عن طريق الفم. ثم يتراجع المعالج وينتظر نفاذ مفعول الدواء قبل إعطاء مواد القتل الرحيم. لكن يجب إعطاء بعض المو

لرحيم مسبقة للموت الرحيم عن طريق الوريد. يبقى أن نشير إلى أن تلك األدوية قد تؤثر باإليجاب على الوقت المستغرق في تنفيذ عملية القتل اال

ا وذلك للحفاظ على الرفق بالحيوان.   وينبغي النظر في ذلك مقدم 

مجم / كجم( داخل العضل بمفردها  25-15زوالزبام ) –الرحيم مثل تيلتامين  يمكن إعطاء إحدى العقاقير التمهيدية المقترحة التي تسبق عملية القتل

مجم / كجم( وذلك لعدم الشعور باأللم واالسترخاء العضلي وتَحفيز عملية التخدير. تتوفر مناقشة مستفيضة حول  2-1أو باإلضافة إلى الزيالزين )

بما في ذلك حصر المهدئات واألدوية المانعة للحركة وبالتالي معرفة السبب في عدم  -مختلف العقاقير المستخدمة قبل تنفيذ عملية القتل الرحيم 

في طرق القتل الرحيم للكالب والقطط التي تتبناها جمعية حماية الحيوان العالمية: وتتوافر دراسة مقارنة  -استخدامها بمفردها لعملية القتل الرحيم 

 .www.icam-coalition.orgوتوصيات على هذا الموقع 

 

 

 العقاقيرإعطاء  أساليب
 

 
 طريقة الحقن في الوريد

ا لسهولتها وفعاليتها وسرعتها؛ وستسهل األدوية المعطاة قبل تنفيذ القتل الر حيم من هذه هي الطريقة العادية المستخدمة في معظم الحاالت نظر 

ل الحد من األلم وبالتالي الحركة7 وتُحقن مادة القتل الرحيم في الوريد الرأسي الموجود على الرجل األمامية أو في استخدام هذه الطريقة من خال

هذا هو األسلوب العادي الوريد الِوداجّي في العنق )غير شائع(. ويمكن اتباع التدابير التالية بمجرد تقييد الحيوان بشكٍل آمن ورحيم واإلمساك برجله:

http://www.icam-coalition.org/
http://www.icam-coalition.org/
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حيث أنه أسلوب سهل وفعال وسريع. الحاالتفي معظم  المستخدم يتم حقن مادة القتل الرحيم في الوريد الرأسي على الرجل االمامية، أو في الوريد  

(.معتادالوداجي )غير   بمجرد تقييد الحيوان بشكل آمن وإنساني والتمكن من الرجل، فإنه يمكن اتباع اإلجراءات التالية: 

 

ويمكن القيام بذلك  المنطقة الظهرية من الوريد الرأسي عن طريق حالقة الشعر من على هذه المنطقة. يمكن تجهيز -الحالقة  .أ 

كلما كان تجهيز المنطقة أفضل كلما كان  على أفضل وجه باستخدام زوج من المقصات المقوسة، أو موس حالقة أو مجز.

 ،في الميداندائما ال يكون ذلك ممكنا  حرفية الفرد الفني.ظهور الوريد أفضل، رغم أن ذلك يعتمد على السيطرة على الحيوان و

    وفي كثير من األحوال عندما توجد كالب قصيرة الشعر فإنه يمكن تنفيذ القتل الرحيم فيها دون حالقة.

 

 
 

الضغط يمكن تحقيق ذلك عن طريق  إن التقييد الصحيح لتدفق الدماء لرفع الوريد يضمن رؤية واضحة. - إعاقة تدفق الدم .ب 

بواسطة زوج من مالقط الشرايين أو تثبيته ( وهو ما يمكن سداد األوردةحول الرجل )مطاطي باإلبهام أو بربط شريط 

 الوريد.رؤية أو كحول جراحي على المنطقة من يحسن وضع بعض من الكحول المثيلي يمكن أن إذا وجد،  باالستعانة بمساعد.

 

 
 

يجب أن تكون هناك دفعة من الدماء في الحقنة )أنظر الصورة أدناه(  .الكبّاس، يتم سحب بمجرد إيالج اإلبرة -إعطاء العقار  .ج 

إذا  يتم فك القيد ودفع العقار بسرعة، ولكن ليس بالدرجة التي تؤدي إلى انفجار الوريد. إذا ما تم عمل ذلك بشكل صحيح.
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توقف على  حيم عندما تبدأ في إعطاء العقار، تل الرإحدى األرجل، وهو ما يرى عادة كانتفاخ لمادة عقار القفي فجرت وريد 

 الفور وقم بالمحاولة مع الرجل األخرى أو في مكان أعلى على نفس الرجل.

 

 
 

 طريقة التجويف البطني

ال يمكن للوريد  تُوضع مادة القتل الرحيم في التجويف البطني، وتستعمل هذه الطريقة بصفة أساسية مع الكالب ذات ضغط الدم المنخفض للغاية حيث

أن يرتفع وبالتالي يصعب الحقن في الوريد. كما يمكن استخدام هذه الطريقة عند وجود صعوبة شديدة في التعامل مع الكلب عن طريق الحقن 

قن بمادة بنتوباربيتال الوريدي ويلزم استعمال األدوية التي تُعطى قبل القتل الرحيم ألسباب تتعلق بالرفق بالحيوان وسالمة اإلنسان. وسينجم عن الح

عدمه( أو داخل التجويف البطني حدوث تهيّج وبالتالي البد من تجنب ذلك واالستعانة بالحقن الوريدي )باستخدام أدوية معطاة قبل القتل الرحيم من 

ك وفق ا لموضع الحقن( لكن دقيقة، وقد تقل عن ذل 35-10مزجه مع مخّدر موضعي وذلك لتقليل عملية التهيّج7 وهو بطيء في إزهاق األرواح )

نفسه أو سينجم عنه تسكين لأللم في البداية مما يتيح لك التعامل مع الكلب عن طريق الحقن الوريدي. والبد أن يكون موضع هذا الحقن في التجويف 

كل أسرع عن طريق إدخال العقار في عظام في الكبد )داخل الكبد( وذلك لالستفادة من الكثافة العالية لألوعية الدموية وبالتالي امتصاص األدوية بش

.القحف )مقدمة البطن( ثم اإلمالة ألعلى نحو الحجاب الحاجز  
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 طريقة باطن القلب

ا رغم أنها مؤلمة ومن ثم يجب استعمالها مع األدوية التي تُعطى قبل القتل الرحيم لضمان فقد الكلب للوعي؛ كما  تعد هذه الطريقة فّعالة وسريعة جد 

كن أن تكون وسيلة مفيدة في ظروف خاّصة مثل استعمالها مع الكالب المنبطحة بفعل المخدر حيث يصعب العثور على األوردة7 قم في البداية يم

لمكبس بإعادة الرجل إلى المكان الذي تلتقي فيه مع القفص الصدري )أعلى الصورة أدناه(7 اترك الرجل وحافظ على الموضع. أدخل اإلبرة وامسك با

.حتى يظهر الدم ثم قم بحقن مادة القتل الرحيم )كما يتضح في أسفل الصورة أدناه(  
 

 
 

 
 

 الحقن تحت الجلد
شديد وسوف يحدث  ت الجلد، فإن الكلب سوف يموت ببطءإذا تم حقن الجرعة الصحيحة من مادة القتل الرحيم تح ال يوصى باستخدام هذه الطريقة.

 ذلك ألما شديدا.
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 أكد من أن الكلب قد ماتكيف يمكنك الت

من المستحسن أن يتم فحص الكلب  أن تم اإلعالن عن أن الكلب قد مات، إال أنه كان في واقع األمر في حالة تخدير عميقة فقط.في السابق لقد حدث 

 ية معاناة.احتماالت أوإعادة الفحص )كما هو مشروح أدناه( قبل وضعه في حجيرة التخزين لتجنب  شامال   فحصا  

 

 
 لمس العين، إذا ما استجابت العين بخفقان، أو قم بالفحص باستخدام سماعة الطبيبقم ب –االنعكاس الضوئي       

 

 
 استخدام سماعة الطبيب لفحص ضربات القلب   

 

 
 تحسس ضربات القلب                 
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 التخلص من الجثث

من تخرج سوائل نوعية خاصة، حيث من ثث في أجولة من البالستيك القوي أو حاويات بمجرد أن يتم قتل الكالب قتال رحيما، فإنه يجب وضع الج

الصابون كما يجب توفر  الحس.مرهفي نه من األفضل االحتفاظ بالجثث بعيدا عن عيون العامة، خاصة األطفال واألشخاص أكما  الجسم بعد الموت.

يجب أن يتم إحراق تلك  ب تكون في حالة مزرية ويمكن أن تكون حاملة ألمراض خطيرة.دائما للتنظيف حيث أن الكثير من تلك الكالوالماء  المطهر

  الجثث.

 

 


