القانون الصحـي لحيوانات اليابسة – 2019
الفصل 3.2
تقييـم الخدمات البيطريـة
EVALUATION
OF VETERINARY SERVICES
(تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 3.2.1
إعتبارات عامة
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يعتبر تقييم المصالح البيطرية جزءا هاما يدخل في عملية تحليل المخاطر التي يحق للبلدان استخدامها
بصــفة عــرعية بعد قوــي هوانيخها الخاتــة المتعلقة بالرهابة الصــحية البيطرية المطبقة في الت ارة
الدقلية للحيوانات قالمخت ات الحيوانية قالمواد الوراثية الحيوانية قاألعالف الحيوانية.
ي ب أن يتم كل تقييم للمصالح البيطرية قفقا ألحكام الفصل  3.1من هانون اليابسة.
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قوــــع ت
ـ
من األهميـة بمكـان إتمـام عمليـة التقييم بمووــــوعيـة كـاملـة عن طريق مخه يـة مخ مـة .قهـد
المخ مة العالمية للصــــحة الحيوانية  OIEهذه الخطوط التوجيهية للتطبيق في عملية تقييم المصــــالح
البيطرية ،قهي مخاسبة للتقييم في بلد ما بواسطة بلد آخر يرغب في تحليل المخاطر المرتبطة بالت ارة
الـدقليـة بين البلـدين .كمـا يمكن تطبيق هـذه الخطوط التوجيهيـة في عمليـة تقييم البلـد نفســــ لســــلطـاتـ
البيطريـة ،قهي عمليـة معرقفـة بـالتقييم الـذاتي ،أق إعـادة التقييم دقريـا .وي ـب على خبراء OIE
اســـتخدام الخطوط التوجيهية هذه اســـت ابة لطلب أحد البلدان األع ـــاء لتســـهيل عملية التقييم برعاية
مخ مة  .OIEقيخصح في هذه الحالة باستخدام آلية  OIEلتقييم المصالح البيطرية ). (PVS tool
عخدما يقوم بلد مســتورد برجراء تحليل للمخاطر هبل قوــي الوــرقط الصــحية أق الصــحية الحيوانية
الستيراد الب ائي ،يتوجب علي اعتبار تقييم المصالح البيطرية لبلد التصدير أمر فائق األهمية.
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إن الهدف من عملية التقييم هو إما لمســـاعدة الســـلطة الوطخية في تحديد األقلويات المتعلقة بمصـــالح
البيطريـة وقهو التقييم ـال ذاتي) ،أق إجراء عمليـة تحليـل للمخـاطر عخـد اســــتيراد الحيوانـات قالمخت ـات
الحيوانية التي تخ ي إلجراءات المراهبة الصحيةق أق الصحية الحيوانية.

 -4ي ب أن يبرهن التقييم في كلتا الحالتين أن المصــالح البيطرية هادرة على ممارســة رهابتها الفعالة على
حالة الصحة قتحة الحيوان قسالمة المخت ات الحيوانية.قالعخاتر األهم في هذه الحالة هي التالية:
توفر الموارد الالزمة قحســـن اإلدارة ،قالبخى التحتية القانونية قاإلدارية ،قاالســـتقاللية في ممارســـة
المهام الرسمية قحسن اإلداء في السخوات الماوية بما فيها عمليات اإلبالغ عن ظهور األمراض.
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الكفاءة قالخــــــزاهة هما الصـفتان اللتين تبخى عليهما النقة بين األفراد أقالم سـسـات .قإن النقة المتبادلة
بين المصـالح البيطرية للبلدان الوـركاء في الت ارة الدقلية تسـاهم بوـكل أسـاسـي في اسـتقرار التباد
الت ـار الـدقلي للحيوانـات قمخت ـاتهـا .قنره في هـذه الحـالـة أن التحليـل يميـل عـادة إلى انتقـاد البلـد
المصدر أكنر من البلد المستورد.
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إن التقييم الخهائي للمصــالح البيطرية يكون نوعيا في نهاية المطاف رغم أن المعلومات المتوفرة للتقييم
يمكن أن تكون كمية .قمن المخاســب طبعا تقييم الموارد قالبخي التحتية والتخ يمية قاإلدارية قالقانونية)
لكن من المخاســـب أي ـــا التلكيد على تقييم نوعية الختائء قإداء المصـــالح البيطرية .لذا ي ب أن يلخذ
التقييم بعين االعتبار أ ن ام لتقييم الخوعية تستخدم المصالح البيطرية.
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لكل بلد مسـتورد الحق في التلكد من أن المعلومات الصـحية قالصـحية الحيوانية التي تقدمها المصـالح
البيطرية للبلد المصـدر هي مووـوعية قمتماسـكة قمفيدة .كما يحق للمصـالح البيطرية للبلد المسـتورد
توهي أن تكون الوهادات الصحية المعطاة للب ائي المصدرة تالحة تماما قموثوق بها.
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يحق لكل بلد مصــدر ان يتوهي أن يتم الكوــى على تــادرات من الحيوانات قالمخت ات الحيوانية في
البلد المسـتورد حسـب األتـو قبطريقة سـليمةا كما يحق للبلد المصـدر أن يتوهي أن كل تقييم لمعاييره
المطبقـة قنتـائء إدائـ يتم دقن تحيز .ق يتوجـب على البلـد المســــتورد أن يكون جـاهزا قهـادرا أن يـدافي
عن موهف حيا أ إنتقاد ناتء عن التقييم.
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لما كان الم لس القانوني البيطر ال يوـكل جزءا من المصـالح البيطرية فمن المخطقي إجراء تقييم ل
قالتحقق من تــحة تســ يل األطباء البيطريين قالترخيل لمزاقلتهم المهخة مي المعاقنين البيطريين
ومن عملية التقييم.
المادة 3.2.2

ميادين التطبيق
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عخد تقييم المصـالح البيطرية يمكن األخذ بعين االعتبار عدة عخاتـر تتوهى على أغراض التقييم قهي
التالية:
تخ يم المصالح البيطرية قبخيتها قسلطاتها.
•
الموارد البورية
•
التوريي قاألطر التخ يمية قالقدرة على التدخل في العمل البيطر .
•
الموارد المادية بما فيها المالية.
•
القدرة على التدخل بوجود الخصوص القانونية.
•
أعما مراهبة الصحة الحيوانية قالصحة العامة البيطرية.
•
األن مة الرسمية للخوعية بما فيها سياسة الخوعية.
•
تقييم اإلن ازات قبرامء التدهيق.
•
المســـاهمة في نوـــاطات المخ مة العالمية للصـــحة الحيوانية  OIEقااللتزام بواجبات الدق
•
األع اء للمخ مة.
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ن د من ال ـــرقر في ســـبيل اســـتكما تقييم المصـــالح البيطرية األخذ بعين االعتبار أي ـــا البخية
التخ يمية لل سم البيطر قكيفية عمل .
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تووح المادة  3.2.14المعلومات الالزمة للقيام بالتالي:
•

التقييم الذاتي بواســــطة المصــــالح البيطرية التي توــــعر بالحاجة لتوفير المعلومات الالزمة
قاستخدامها على المستوه الوطخي أق العالمي.

•

تقييم المصـــالح البيطرية التابعة لبلد مصـــدر حالي أقمســـتقبلي بواســـطة بلد مســـتورد حالي
أقمستقبلي.

•

مراجعة أق إعادة مراجعة التقييم أثخاء زيارة بلد مستورد لبلد مصدر.

•

إجراء التقييم بواسطة طرف ثالث منا خبراء  OIEأق المخ مات اإلهليمية.
المادة 3.2.3

معايير تقييم بنية المصالح البيطرية وتنظيمها
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أحد العخاتـر األسـاسـية في التقييم هو دراسـة تخ يم قبخية الخدمات البيطرية الرسـمية .ي ب أن تحدد
الخدمات البيطرية قتووـــح ســـياســـتها قأهدافها قالتزامها بخ م قمعايير ال ودة .ي ب قتـــى هذه
البيانات التخ يمية قالسـياسـات بالتفصـيل .ي ب أن تكون المخططات التخ يمية قتفاتـيل المسـ قليات
الوظيفيـة للموظفين متـاحـة للتقييم .ي ـب تحـديـد دقر قمســــ قليـة كبير الموظفين البيطريين المـدير
البيطر بوووح .كما ي ب قتى التسلسل القياد .
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ي ب أن تووــــح البخية التخ يمية العالهات قاالتصــــاالت بين الوزارات أق المديريات من جهة قبين
مدير رئيس المصــالح البيطرية من جهة أخره .كما ي ب قتــى العالهات الرســمية بين المصــالح
البيطرية مي ســلطات الوتــاية قاألقســاط المهخية قاتحاداتها .قمن الطبيعي أن تطرأ بعض التغيرات
البخيوية من حين آلخر مما يســتوجب إبالغ الوــركاء الت اريين بالتغييرات ال ذرية بحيث يمكن تقييم
االنعكاسات الخات ة عن تغيير البخية التخ يمية.
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ي ب تحديد قتعريى العخاتـر التخ يمية للمصـالح البيطرية التي ت ثر في نوـاطات التدخل األسـاسـية
قهي رتـــد األقبوة قأعما الوهاية قمراهبة الواردات قن م اإلبالغ عن تفوـــي األمراض الحيوانية
قترهيم الحيوانات قتعقب المخوـل قن م وـبا التحركات الحيوانية قنوـر المعلومات الوبائية قالتدريب
قالتفتيش قإتـدار الوـهادات الصـحية .قكذلأل األمر بالخسـبة ل ـرقرة قتـى مخابر التوـخيل قن ام
األعما الحقلية قتخ يم العالهات بيخها.
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من الممكن أن تعتمد المصـالح البيطرية أن مة خاتـة بخوعية أدائها يخاسـب ميادين نوـاطاتها الخاتـة
قطبيعة قمسـتوه هذه الخوـاطات التي تمارسـها ق لأل في سـبيل تدعيم النقة في خدماتها قمصـداهيتها.
قي ب هخا أن يتم تقييم هذه األن مة بكل موووعية هدر المستطاع.

-5

إن السلطة البيطرية هي الخاطق الوحيد باسم البلد الذ تختمي إلي في المحافل الدقلية قخاتة في حا
تطبيق ن ام المخطقة أق اإلهليم .قي ب التعريى عن مسـ قليات اإلدارة البيطرية قالســلطات البيطرية
بكل قووح في أ بلد أثخاء عملية تقييم المصالح البيطرية.
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ن د في الفصـــل  1.1.1من هانون اليابســـة تعريفا للســـلطة البيطرية .قإ أن هخاا بعض البلدان التي
توكـل مهـام بيطريـة محـددة لحكومـات محليـة مســــتقلـة  ،فمن األهميـة بمكـان إجراء تقييم لـدقر هـذه
الحكومـات قمهـامهـا .قمن الواجـب تح ــــير الوثـائق الالزمـة التي توــــرح مهـام الســــلطـات األخيرة
قعالهتها والقانونية قاإلدارية) ببع ـــها البعض قبالســـلطة البيطرية بقصـــد تقييمها .كما ي ب أخيرا
تخ يم التقارير السخوية قتعليقاتها قكل معلومات تتعلق بالصحة الحيوانية.
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ي ب بطريقة مماثلة عـــرح اتفاهيات التعاقن المعقودة مي أطراف أخره في ميدان الخدمات البيطرية
كال امعات قالمختبرات قاالســــتعالمات إل  ...قي ب عخد إجراء التقييم لخدمات األطراف المتعاقنة
تطبيق نفس المقاييس المطبقة على الخوعية في تخ يم قأداء السلطات البيطرية.
المادة 3.2.4

معايير تقييم أنظمة مراقبة النوعية
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يتوجب على المصـالح البيطرية أن ت هر اهتماما بخوعية إن ازاتها قنتائء أعمالها .قبالخسـبة للخدمات
أق بعض مكوناتها التي تقدَّم وــمن إطار برنامء رســمي لتحقيق الخوعية مبخي على معايير م.أ.دا أق
إ ا كـان األمر يتعلق بـالخـدمـات المخبريـة التي تعتمـد معـايير أخره للخوعيـة معترف بهـا عـالميـا ،فمن
قاجب المصالح البيطرية التي ي ر
تقييمها أن تقدم اإلثباتات الالزمة بتلييد طريقة عملها قأن تعطي الوثائق المفصـــلة عن طريقة مراهبة
الخوعية قجميي نتائء أعما التدهيق التي خ عت لها.
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حيث تعتمد المصــالح البيطرية الخاوــعة للتقييم أن مة نوعية مصــادق عليها رســميا ،فمن المخاســب
تســــليا ال ــــوء على نتـائء تقييم أن مـة الخوعيـة هـذه أكنر من االهتمـام بـالموارد المتوافرة قمكونات
البخية التحتية لتقديم هذه الخدمات.
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المادة 3.2.5
معايير تقييم الموارد البشرية
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يتوجـب على المصــــالح البيطريـة إثبـات أنـ يوجـد في عـداد العـاملين لـديهـا فريق من الموظفين بوهـت
كامل يت من حتما أطباء بيطريين قموظفين إداريين قمفووين بيطريين )(Para-professionals
 .كما يمكن أن تت ــمن هذه الكوارد أطباء بيطريين قمفووــين بيطريين بوهت جزئي أق من القطاع
الخـاص .قمن األهميـة بمكـان أن يخ ــــي جميي ه الء الموظفون ب ميي فوـاتهم لنن مـة المعمو بهـا
قفقـا للقوانين الســــارية المفعو  .كمـا ي ـب أن تتوفر المعلومات المتعلقـة بالموارد المتـاحة للمصــــالح
البيطرية التي تم تقييمها.
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باإلوـافة إلى المعلومات األسـاسـية قالعددية المتعلقة بالموارد البوـرية المتوفرة ،ي ب تحديد ققتـى
كافة المهام بالتفصـــيل ل ميي فوات الموظفين .قهذا وـــرقر لتحليل قتقييم مده تخاســـب الكفاءات
العالية المســتخدمة مي األعما الموكلة للمصــالح البيطرية .قهذا يخطيق على دقر األطباء البيطريين
قالتابعين البيطريين في أعما الحقل .قفي هذه الحالة ي ب أن ينبت التقييم أن رتـــد األمراض يقوم
ي دي عدد كاف من األطباء البيطريين من ق الخبرة الذين يقومون عـــخصـــيا بزيارة المزارع قال
يكتفون باالطالع على تقارير المفووين البيطريين.
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يمكن اســـتخدام تحليل المعلومات أعاله لتقييم القدرات المتوفرة للمصـــالح البيطرية للحصـــو على
معلومات موثوهة تتعلق بووي الصحة الحيوانية في البلد المعخي قتطبيق برامء الوهاية من األمراض
الحيوانيـة بخ ـاح .قمن المعتقـد إن األطبـاء البيطريين من القطـاع الخـاص ال يســــتطيعون رغم عـددهم
الكبير توفير المعلومات الوبائية األســـاســـية الالزمة للمصـــالح البيطرية دقن إطار هانوني واإلبالغ
اإلجبـار عن األمراض الســـــاريـة) قإدار وأن مـة الرتـــــد الرســــميـة قاإلبالغ عن األمراض
الحيوانية).
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ي ب ربا هذه المعلومات الواردة أعاله مي غيرها من مصـــادر المعلومات الواردة في هذا الفصـــل.
فاســــتخـدام أعداد كبيرة منال من األطبـاء البيطريين قالتـابعين البيطريين يتطلب بخى تحتية قت هيزات
قميزانية من اجل اعما حماية الصـــحة الحيوانية الســـتخدامها في مخاطق تربية المواعـــي في البلد
المعخي .قفي حـا تبين أن هخـاا نقل فـادح ،يمكن الطعن بصــــواو المعلومـات الوبـائيـة المقـدمـة
للمصالح البيطرية.
المادة 3.2.6

معايير تقييم الموارد المتاحة
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األمور المالية:

ي ـب تقـديم المعلومـات المتعلقـة بـالميزانيـة الســــخويـة للمصــــالح البيطريـة مي تفـاتــــيلهـا في نمو ج
االسـتمارة كما هو قارد في المادة  .3.2.14قالمطلوو هي معلومات عن عـرقط عمل موظفي الطب
البيطر وبمـا فيهـا الرقاتـب قالحوافز المـدفوعـة) قمقـارنـة مي موظفي القطـاع الخـاص قمهخيين آخرين
قفقا للحاجة .كما ي ب توفير معلومات متعلقة بمصــــادر أخره غير رســــمية للدخل يحصــــل عليها
األطباء البيطريون من خال ممارسة مهامهم الرسمية.
 -2األمور اإلدارية:
أ  -السكن
يتوجب توفير مكاتب للمصـالح البيطرية تسـاعد في تلدية المهام الموكلة إليها على أكمل قج قمن
المخـاســــب أن تكون المكـاتب هريبـة من بع ــــهـا البعض هدر اإلمكـان بالخســــبـة ل دارة البيطرية
المركزية ،قكذلأل في المخاطق لتسهيل التواتل بيخها قالعمل الموترا.
و  -قسائل االتصاالت:
على المصـالح البيطرية أن تنبت أن متوفر لديها قسـائل فعالة لالتصـاالت قخاتـة ألعما رتـد
األقبوة قبرامء الوهاية .ققجود قسـائل اتصـا غير مخاسـبة لتخفيذ برامء األعما الحقلية أق غير
مخاسـبة للتواتـل بين الوحدات البيطرية قالمكاتب الرئيسـية أق بين المصـالح البيطرية قغيرها من
المصــالح الرســمية اإلدارية أق التقخية ،كل هذا يد على وــعى التخفيذ في اليابســةامء .كما ي ب
اإلثبات أن االتصاالت سهلة بين المختبرات قبين الوحدات الحقلية قالمخبرية الخقالة.
من قسائل االتصاالت الواجب توفرها عادة في جميي المخاطق اليابسةيد الرسمي قإرسا الطرقد
قعــــبكـات الهـاتى قالبريـد الســــريي قالفـاكس قخـدمـات االنترنـت قالبريـد االلكترقني قهي نـافعـة
قهادرة أن تحل محل الوسـائل األقلى .كما ي ب أن تتوفر للمصـالح البيطرية قسـائل االتصـاالت
الدقلية الســـريعة التي تمكخها من اإلبالغ عن التغيرات الحاتـــلة في الووـــي الوبائي للبلد مما
يتوافق مي توتـيات مخ مة  OIEقتسـهل االتصـاالت النخائية في الحاالت الطارئة بين المصـالح
البيطرية في مختلى البلدان بولن التباد الت ار .
ج ـ قسائل الخقل:
تعتبر قســائل الخقل أمرا جوهريا لتخفيذ مهام المصــالح البيطرية قخاتــة األعما الحقلية المتعلقة
بالصـــحة الحيوانية وكالزيارات لالحوا الطارئة) .قعدم توافر لأل يمخي أ بلد من إهخاع البلدان
األخره بسيطرتها على أمور الصحة الحيوانية المتعلقة بتربية الحيوان.
تعتبر قســـــائـل الخقـل المخـاســــبـة أمرا حيويـا إلرســـــا العيخـات الحقليـة للفحل في المختبرات
المخصــصــة لها قال ــرقرية لمراهبة عمليات االســتيراد قالتصــدير قالكوــى على الحيوانات
قالمواد الحيوانية في م سسات اإلنتاج قالتصخيي الواهعة في المخاطق المعزقلة.
 -3الوسائل الفخية

ي ب أن تت ــمن المعلومات الخاتــة بالمختبرات أمورا تتعلق بالموارد المخصــصــة لها قاليابســةامء
الحالية قالتي ســبق تخفيذها قالتقارير بوــلن دقر أق مهام المختبرات .قيمكن اســتخدام المعلومات التي
تت مخها االستمارة المتعلقة بهذا الموووع لتقييم أداء األعما المخبرية.
أ  -خا التبريد الالزم للعيخات المرسلة للمختبرات قاألدقية البيطرية
ي ـب أن تتوافر الت هيزات الالزمـة للتبريـد قالت ميـد على المســــتوه الوطخي لتـلمين التبريـد الكـافي
لحفظ العيخـات المخبريـة أثخـاء الترانزيـت أق بـانت ـار التحليـل ،قغيرهـا من المواد الطبيـة البيطريـة
واللقاحات منال) عخدما يتطلب األمر اسـتخدامها في برامء الوهاية .قفي حا عدم القدرة على إعطاء
وـمانات بهذا الوـلن يتولد الوـأل في العديد من الختائء المخبرية قكذلأل فعالية برامء مكافحة األقبوة
قآلية مراهبة الصادرات في البلد الخاوي للتقييم.
و -االختبارات التوخيصية:
من أهم عخاتــر تقييم المصــالح البيطرية تحليل القدرات التوــخيصــية المخبرية للمعامل الرســمية
قغيرهـا المقيـدة من هبـل االدارة البيطريـة الموكلـة بتخفيـذ مهـام محـددة .قإن نوعيـة أداء المعـامـل
التوــخيصــية تعطي هيمة مالية إلجراءات التفتيش قإتــدار الوــهادات الصــحية التي ت ــمن بلن
الحيوانات قالمخت ات الحيوانية المصـــدرة لها مواتـــفات تـــحية عالية المســـتوه .لذلأل ي ب أن
تخ ــــي هـذه المعـامـل لخ ـام دهيق لتحقيق ال ودة قتطبيق اليـابســــةامء المعتمـدة عـالميـا أيخمـا قجـدت
لمعايرة طرق االختبارات التوـخيصـية قفعاليتها .قأف ـل منا على لأل اسـتخدام األمصـا القياسـية
الدقلية لمعايرة الكواعى .Reagents
في البلدان التي يوجد فيها أكنر من مختبر توــخيصــي قاحد ألحد المســببات المروــية ،يمكن تعيين
مختبر مرجعي رســمي قاحد للمســبب المروــي مما يرفي في مســتوه جودة التحاليل التي تقوم بها
المختبرات التوخيصية.
إن جودة التحاليل المخبرية لها أهميتها أي ــا في االختبارات المخفذة على عيخات الب ــائي اإلفرادية
لتوسـيي دائرة التحاليل المسـتخدمة لمعرفة أقوـاع الصـحة الحيوانية قالصـحة العامة البيطرية في
البلد المعخي قدعم برام لمكافحة األمراض .قمن أجل تقييم الخواطات المخبرية البيطرية ي ب أن
يوــمل التقييم إلما مختبرات الصــحة الحيوانية أق الصــحة العامة البيطرية .قيتوجب على المصــالح
البيطرية الترخيل لهذه المختبرات قإعطائها هذه المهام التوخيصية قالتدهيق في نواطاتها دقريا.
ج -األبحاث
هخاا أمور ي ب بحنها كموــكالت األمراض الحيوانية قالصــحة العامة في البلد المعخي قالمراحل
التي قتـلت إليها المسـاعي لحل هذه الموـكالت قمعرفة مده انعكاسـاتها .هذه أمور يمكن هياسـها
إلى حد ما عن طريق إجراء تحليل للمعلومات المتوفرة عن األقلويات التي تحددها ســياســة الدقلة

قاليابسـةامء المووـوعة ألبحاث الصـحة الحيوانية .لذلأل ي ب توفير هذه المعلومات إلكما عملية
التقييم.

المادة 3.2.7
القدرات التنفيذية واألسس التنظيمية
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الصحة الحيوانية قالصحة العامة البيطرية
يتوجب على المصـالح البيطريةإثبات أن لديها تـالحيات مسـتخدة إلى توـريعات تمكخها من السـيطرة
قفرض الرهابة على جميي األمور المتعلقة بالصــــحة الحيوانية .قتوــــمل الرهابة عخد الحاجة اإلبالغ
اإلجبار عن األمراض المعدية قأعما التفتيش قوبا التحركات الحيوانية ققجود ال هاز المخاسب
لتعقب المخوــل ،قتسـ يل مزارع التربية قالح ر على األماكن قالمخاطق الموبوءة قأعما التوــخيل
قإعطــاء العالجــات قإتالف الحيوانــات الموبوءة أق األدقات قالت هيزات الملوثــة ،قالرهــابــة على
اســـتخدام األدقية البيطرية ال  ...قتوـــمل أعما الرهابة القانونية حيوانات التربية قموادها الوراثية
قالمخت ـات الحيوانيـة قالحيـاة اليـابســــةيـة وبـالخ ر إلى إمكـانيـة نقلهـا األقبوـة إلى اإلنســــان قالحيوانـات
األليفـة ،قمراهبـة غيرهـا من المخت ـات التي تحتـاج للرهـابـة البيطريـة .قي ـب عقـد اتفـاهـات تعـاقن مي
الســــلطـات البيطريـة في البلـدان الم ـاقرة للوهـايـة من األمراض الحيوانيـة في المخـاطق الحـدقديـة،
قتطوير الرقابا المخـاســــبـة مي البلـدان الم ـاقرة لالتفـاق معهـا على التـدابير البيطريـة الواجـب اتخـا ها
على الحدقد الموـتركة قتوحيدها .كما يمكن أخيرا األخذ بعين االعتبار وـمن إطار التقييم المعلومات
المتوفرة عن الخصــوص القانونية المتعلقة بالصــحة العامة البيطرية قالتي توــمل المخت ات الحيوانية
المعدة لالستهالا المحلي.
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مراهبة الصادرات الواردات:
ي ب أن تتوافر للمصـــالح البيطرية الرســـمية القوانين التخ يمية قالســـلطة الالزمة لتحديد إجراءات
الرهابة قممارسـة الرهابة المخ مة على إجراءات التصـدير قاالسـتيراد للحيوانات قالمواد الحيوانية فيما
يتعلق بصـــحة اإلنســـان قالحيوان .قي ب أن يوـــمل التقييم المذكرات اإلدارية للتلكيد على االســـت ابة
لورقط الدق المستوردة قتطبيقها هبل التصدير.
يتوجب على المصـــالح البيطرية أن تنبت عخد تصـــدير األغذية من مخوـــل حيواني المعدة لالســـتهالا
البوـر  ،أن هخاا توـريعات كاملة تتيح للسـلطات المسـ قلة اإلعـراف على عمليات التصـخيي بالطرق
الصـــحية قمعايخة الب ـــائي قالتلكيد على احترام المعايير المتوافقة أق المتكافوة مي معايير هانون الغذاء
العالمي قالمخ مة العالمية للصحة الحيوانية.
ي ب قوـي القوانين التخ يمية للرهابة التي تسـمح للسـلطات البيطرية بالترخيل للمخوـتت الصـالحة
للتصــــدير .كما أن تتوفر لها إمكانية إجراء الفحوتــــات قمعال ة المخت ات المعدة للتصــــدير قنقلها

قتح ـــيرها قتخزيخها قتفتيوـــها في أية مرحلة من مراحل التصـــدير .قي ب أن تت ـــمن القوانين
التخ يمية الخاتــــة بالتصــــدير اإلجراءات المتعلقة بالحيوانات قمخت اتها وبما فيها الخطفة قالبيوض
قاألجخة) قاألعالف لتغذية الحيوان.
يتوجب على المصـــالح البيطرية الرســـمية أن تنبت أن لديها الســـلطة قالدعم القانوني للقيام بالمراهبة
الصـحية على اسـتيراد قعبور الحيوانات قمخت اتها قغيرها من المواد القادرة على نقل األقبوة ،قهذا
ورقر لتمكين المصالح البيطرية من التلكيد بلن حالة الصحة
الحيوانيـة في البلـد خـاوــــعـة للمراهبـة ،قأنـ من غير المحتمـل أن تتســــبـب الواردات الحيوانيـة ات
المستوه الصحي المتدني بتلويث الصادرات .قي ب تطبيق نفس المبادئ فيما يتعلق بالرهابة البيطرية
على الصـحة العامة .قيتوجب على المصـالح البيطرية إثبات أن ليس هخاا أ تعارض بين المصـلحة
العامة قالمصلحة الوخصية للبيطريين محرر الوهادات خال هيامهم بواجباتهم الرسمية.
ي ب أن تت ـمن القوانين التخ يمية أي ـا أحكاما تسـمح برفض إتـدار الوـهادات الصـحية أق تسـمح
بسحبها .كما ي ب أن تت من أحكاما برنزا العقوبات عخد سوء استخدام الصالحيات من هبل العمالء
المصدرين للوهادات الصحية.
يتوجب على المصــالح البيطرية إثبات هدرتها على إتــدار عــهادات تــحية دهيقة قتــالحة لتصــدير
الحيوانات قمخت اتها قفقا للبابين  5.1ق  5.2من هانون اليابسـة .كما يتوجب على هذه المصـالح تخ يم
اإلجراءات التي ت ـمن إتـدار الوـهادات الصـحية للحيوانات قمخت اتها قفقا آللية فعالة قموثوق بها.
قي ـب أســــتخـدام ن ـام للتـدهيق في الوثـائق الالزمـة للتحقق من تطـابق اإلفـادات الواردة في الوــــهـادة
الصحية مي الب ائي المصدرة العائدة لها قجميي نتائء المعايخات التي أجريت للب ائي المذكورة.
تعتبر عملية إتـدار الوـهادات الصـحية الالزمة للتصـدير هامة جدا بما فيها إرسـا الوثائق باإلنترنت.
قمن المفيـد في هـذا األمر قجود ن ـام مســــتقـل للتـدهيق قمخي الغش في إتــــدار الوــــهـادات من هبـل
الموظفين الرســميين أق أعــخاص أق م ســســات من القطاع الخاص .قيتوجب على البيطر المخ م
للوـهادة أال تتعارض مصـلحت الوـخصـية مي ت ارة الحيوانات المصـدرة قمخت اتها ،قأن يلزم جانب
الحياد بين أطراف الت ار.
المادة 3.2.8
الرقابة على الصحة الحيوانية
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قوي الصحة الحيوانية
من المهم قال ـرقر تقييم قوـي الصـحة الحيوانية في البلد المعخي مي التحديث المسـتمر لهذا التقييم.
قيمكن االستعانة هخا بمخوورات مخ مة  OIEمنا الكتاو السخو للصحة الحيوانية في العالم

 World Animal Healthقالخوــــرة الصــــحيــة  Bulletinقالخوــــرة الوبــائيــة Disease
 informationقهي مراجي أسـاسـية في هذا المووـوع .كما ي ب أن يلخذ التقييم بعين االعتبار آخر
المعلومـات عن مـده التزام البلـد المعخي بواجبـاتـ فيمـا يتعلق بـاإلبالغ عن ظهور األمراض الحيوانيـة
خال السـخوات الماوـية .قإن التقصـير في إرسـا التقارير ال ـرقرية عن قوـي الصـحة الحيوانية
من هبل أ بلد إلى مخ مة  OIEيخعكس سلبا على نتائء التقييم.
يتوجب على كل بلد مصـدر أن يكون مسـتعدا لتقديم أية معلومات إوـافية موسـعة عن قوـي الصـحة
الحيوانيـة على أراوــــيـ تتوافق مي تقـاريره الســــابقـة المقـدمـة إلى مخ مـة  .OIEقلهـذه المعلومـات
اإلوـافية أهمية خاتـة بالخسـبة لنمراض الحيوانية غير الموجودة في البلد أق في بعض مخاطق قأنها
تحت السـيطرة .قما يزيد في أهمية التقييم هدره السـلطات البيطرية على إرسـا التقارير عن أقوـاع
الصــــحـة الحيوانيـة المرتكزة على بيـانـات الرتــــد الوبـائي قنتـائء برامء المتـابعـة الصــــحيـة ،قعلى
تفاتـــيل دهيقة عن تاري األمراض في البلد المعخي .قفي حا طلب البلد المســـتورد تقييم المصـــالح
البيطرية ألحد البلدان المصــدرة وــمن إطار الت ارة الدقلية فعلي أن يبرر طلب التقييم قاالســت ابة
للورقط المطلوبة.
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أعما الوهاية من األمراض الحيوانية
ي ـب األخـذ بعين االعتبـار المعلومـات الواردة في التقييم فيمـا يتعلق ببرامء الوهـايـة من األمراض
الحيوانيـة المخفـذة حـاليـا .قيتم الحصــــو على معلومـات كهـذه بـاالطالع على أعمـا الرتــــد الوبـائي
قإجراءات الوهـايـة قاالســــتوصــــا المتبعـة في مكـافحـة بعض األمراض اإلفراديـة أق م موعـة من
األمراض التي تعتمـدهـا الـدقلـة أق يخفـذهـا أتــــحـاو المهخـة بموافقتهـا الرســــميـة .كمـا يمكن جمي
المعلومات من برامء الطوار ء لوهى انتوــار أحد األقبوة الحيوانية .قي ب أي ــا إعطاء معلومات
عن القوانين التخ يمية قالمخططات التخفيذية لبرامء الرتـد الوبائي قالتدخل السـريي في حا انتوـار
أحـد األقبوـةا قإعطـاء معلومـات عن األحكـام المتعلقـة بـالح ر على الحيوانـات أق القطعـان الموبوءة أق
المعروــة للعدقه ،قعن األحكام المتعلقة بالتعويض على أتــحاو المواعــي التي طالتها إجراءات
الوهـايـة من األمراض الحيوانيـة ،قعن برامء التـدريـب ،قمعلومـات عن قجود حواجز طبيعيـة أق
غيرها تفصــــل بين البلـد أق المخطقـة الخـاليـة من المرض عن البلـدان أق المخـاطق الموبوءةا قمعلومات
عن الخســـبة العامة ل تـــابات قالخســـبة ال ارية لوهوعها قطرق المكافحة قالختائء الم هتة قتقارير
التقييم الخاتة بكل برنامء.
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ن ام اإلبالغ عن األمراض الخاص بالبلد المعخي
ي ب تقديم اليابسةاهين على قجود ن ام ل بالغ عن ظهور األمراض يومل جميي المخاطق الزراعية
قجميي األراوي الخاوعة للرهابة البيطرية.
قيمكن االكتفـاء بـالتطبيق ال زئي لهـذا المبـدأ على بعض المخـاطق فقا .قي ـب أن يغطي ن ـام اإلبالغ
عن األمراض في هـذه الحـالـة كـل مخطقـة على حـدة .قيمكن األخـذ بعين االعتبـار في هـذه الحـالـة أي ــــا

ال ــمانات المعطاة للوــركاء الت اريين بلن هخاا إجراءات هيد التخفيذ تمخي انتقا أمراض حيوانية أق
دخو مخت ات حيوانية قاردة من مخاطق تتواجد فيها السلطات البيطرية بوكل وعيى.

المادة 3.2.9
الرهابة على الصحة العامة البيطرية
-1

سالمة الغذاء
يتوجب على المصــالح البيطرية إثبات تحمل مس ـ قلياتها الكاملة عن برامء الصــحة العامة البيطرية
فيمـا يتعلق بـرنتـاج قتصــــخيي المخت ـات الحيوانيـة .قإ ا لم يكن للمصــــالح البيطريـة أيـة رهـابـة على هـذه
اليابســةامء ي ب أن يت ــمن التقييم دراســة مفصــلة لدقر الم ســســاتوالمركزية قفي المحاف ات
قالبلديات) المســ قلة عن لعب هذا الدقر قعالهتها بالمصــالح البيطرية .قفي الحالة األخيرة ي ب أن
يتلكد التقييم من تحمل المصــالح البيطرية المركزية لمسـ قليتها عن ســالمة المخت ات الحيوانية ابتداء
من عملية بح الحيوانات إلى تح ير اللحوم قموتقاتها قنقلها قتخزيخها.
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األمراض المختقلة ل نسان
ي ـب أن ت ــــم المصــــالح البيطريـة موظفين من ق الكفـاءة لمتـابعـة األمراض المختقلـة ل نســــان
قالوهاية مخها ،قاالتصا بمس قلي قزارة الصحة عخد الحاجة.
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برامء فحل الرقاسب الكيماقية في األغذية
يتوجب على المصـالح البيطرية إثبات تـحة الفحوتـات الخاتـة بالرقاسـب الكيميائية في الحيوانات
المصــــدرة قالمخت ـات الحيوانيـة قاألعالف .قيلزم للقيـام بـذلـأل تخفيـذ برامء لرتــــد قمتـابعـة قجود
الملوثات الكيميائية في البيوة ق الملوثات الكيميائية الدقائية في الحيوانات قاألغذية من مخوـــل حيواني
قاألعالف لتغذية الحيوان ،على أن يتم أخذ العيخات بوـــكل إحصـــائي ســـليم .قي ب أن يكون هخاا
تخسـيق لهذه اليابسـةامء على المسـتوه الوطخي .كما ي ب قوـي نتائء الفحوتـات أعاله عخد الطلب
بتصــرف البلدان الوــركاء في الت ارة ،الحاليين مخهم قالمســتقبليينا قي ب أن تتوافق طرق التحليل
قنتائ ها مي المعايير المقبولة عالميا .قإ ا لم تكن مسـ قلية هذه الفحوتـات عائدة للمصـالح البيطرية
في ب قوــــي نصــــوص تخ يمية تفرض عرض نتائء تخفيذ اليابســــةامء على المصــــالح البيطرية
للتقييم.قي ب أن تتوافق هذه اآللية مي معايير ل خة قانون الغذاء قعـــرقط البلد المســـتورد عـــريطة
قجود مبررات علمية لها.

-4

األدقية البيطرية
ي ب التخب إلى أن يمكن أال تقي مســـ قلية الرهابة على إنتاج األدقية البيطرية في بعض البلدان على
الســلطات البيطرية بســبب الفرقهات بين الحكومات فيما يتعلق بتقســيم المســ قليات التخ يمية .لكن

إجراء التقييم يتطلب من المصــالح البيطرية إثبات قجود رهابة فعالة قمخســقة على المســتوه الوطخي
تتخاق عمليات تصـــخيي قاســـتيراد قتصـــدير قتســـويق قتوزيي تســ يل قتوزيي قاســـتخدام األدقية
البيطرية قالمواد البيولوجية قكواعـــى التوـــخيصـــمهما كان مخوــ ها ،علما أن الرهابة على األدقية
البيطرية هي ات عالهة قثيقة بالصحة الحيوانية قالصحة العامة.
اكنر ما تكون الرهابة الصـــحيحة على تســـويق المواد البيولوجية قاســـتخداماتها ينير الوـــكوا حو
جدقه برامء الوهاية قإجراءات الحماية التي تمخي األمراض من االنتقا بواســــطة المواد البيولوجية
البيطرية المستوردة.
من الطبيعي عخد إجراء التقييم التفتيش عن ال ـــمانات بممارســـة الدقلة لرهابتها الفعالة على األدقية
البيطرية بقدر ما تتوهى حماية الصــــحة العامة على هذه ال ــــمانات ن را الحتما بقاء الرقاســــب
الكيميائية في الحيوانات أق المواد الغذائية من مخول حيواني .قي ب أن ترتكز الفحوتات على معايير
القانون العالمي للغذاء  Codex Alimentariusأق المعايير البديلة التي يفروـها البلد المسـتورد مي
مبرراتها العلمية.
-5

توحيد برامء الرهابة على الصحة الحيوانية قالصحة العامة
يعتبر من العخاتــر اإلي ابية عخد التقييم قجود أ برنامء يت ــمن ن ام معلوماتية يســمح باســتخدام
المعلومات التي نحصــل عليها أثخاء تفتيش المصــاني المخت ة لنغذية ات المخوــل الحيواني قخاتــة
اللحوم أق الحليب قموـــتقات  ،ق لأل وـــمن إطار مكافحة األمراض الحيوانية.الواردة من المصـــاني
قيطبق على مراهبة الصـــحة الحيوانية .قي ب إدخا برامء كهذه وـــمن مخطا قطخي عام لرتـــد
األقبوة.
تســتحق المصــالح البيطرية التقدير عخدما تخصــل هســما هاما من برام ها العائدة للصــحة للحد من
تلوث األغذية ات المخوــــل حيواني الخاتء عن ال راثيم أق المواد الكيماقية خاتــــة قإن هذه األغذية
تدخل في الســــلســــلة الغذائية ل نســــان .قي ب إبراز االرتباط الوثيق بين هذه اليابســــةامء قالرهابة
الرسمية على األدقية البيطرية قالسموم الزراعية المسببة للتلوث.
المادة 3.2.10

برامج تقييم اإلداء والتدقيق
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الخطا االستراتي ية
يمكن إجراء تقييم جيـد لنهـداف قاألقلويـات المتعلقـة بـالمصـــــالح البيطريـة في حـا قجود خطـة
اسـتراتي ية رسـمية يتم تحدينها دقريا .قمما يسـاعد على فهم اف ـل ألعما المصـالح البيطرية إ ا تم
قوــي الخطا التخفيذية ألعمالها وــمن إطار الخطة االســتراتي ية .قي ب أن يوــمل التقييم الخطة
االستراتي ية قالخطة التخفيذية معا في حا قجودهما.

إن المصـالح البيطرية التي تسـتخدم هاتان الخطتان االسـتراتي ية قالتخفيذية تكون أكنر اسـتعدادا إلثبات
فعاليتها في إدارة أعمالها من البلدان التي ليس لها خطا كهذه.
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تقييم األداء
من األف ــل عخد اســتخدام خطة اسـ تراتي ية للعمل قوــي آلية خاتــة بها تســمح للمصــالح البيطرية
بـرجراء تقييم ألدائهـا بـالخســــبـة لنهـداف المرجو تحقيقهـا .قي ـب أن تتوفر للتقييم م عــــرات لنداء
قتقـارير عن نتـائء التـدهيق يتم بواســــطتهـا هيـات المخ زات بـالمقـارنـة مي م عــــرات نمو جيـة ل داء
موووعة مسبقا .قمن المخاسب أخذ هذه العملية بعين االعتبار أثخاء التقييم.
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التقيد بالقوانين
هخـاا أمور يمكن أن تعطي فكرة ســــيوـة عن مـده التقيـد بـالقوانين قت ثر ســــلبـا على التقييم .من هـذه
األمور إتــدار عــهادات تــحية رســمية غير مطابقة لنتــو أق مزقرة ،قكذلأل الغش أق الفســاد
قتدخل كبارالســياســيين في إتــدار الوــهادات الصــحية الدقليةا قأخيرا عدم توافر الموارد الالزمة
قالخقل في البخى التحتية.
من المفيد أن يكون للمصـالح البيطرية قحدة أق ل خة مسـتقلة خاتـة بها وأق على عالهة رسـمية بوحدة
كهذه)) عملها التدهيق في ما يخفذ من أعما  .قالهدف من قجود قحدة كهذه وــمان مســتوه عا من
الخــزاهة في إداء كل موظى قإداء الم موعة كفريق قاحد يعمل في المصالح البيطرية .قتعتبر قحدة
كهذه هامة جدا إلكساو المصالح البيطرية النقة بلعمالها على المستوه الدقلي.
إن مبادرة المصـالح البيطرية لقمي المخالفات قتصـحيح األقوـاع لده اكتوـاف قجود عـهادات تـحية
مزقرة أق غش أق فساد لخير دليل على نزاهة المصالح البيطرية.
هخاا قســـائل إوـــافية أق بديلة لووـــي معايير لحســـن األداء قالتدهيق في األعما تتمنل في اعتماد
أن مـة رســــميـة لمراهبـة نوعيـة اإلداء لتطبيقهـا على جميي الخوــــاطـات أق بعض مخهـا التي هي من
مس قلية المصالح البيطرية .قيحتاج كل ن ام إلى مصادهة رسمية ألخذه بعين االعتبار عخد التقييم.
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إدارة المصالح البيطرية:
أ -التقارير السخوية
ي ب نوـر تقارير سـخوية رسـمية توفر معلومات عن بخية المصـالح البيطرية قتخ يمها قميزانيتها
قنوـاطاتها قأدائها الحالي .قترسـل نسـ عن التقارير الحالية قالسـابقة إلى المصـالح البيطرية في
الدق األخره قخاتة الوريكة الت ارية مخها.
و -تقارير هيوات التفتيش الرسمية

ي ب األخذ بعين االعتبار في التقييم أية تقارير دقرية أق خاتــة تتعلق بالتدهيق بوــلن المصــالح
البيطرية أق بلحد أعمالها أق إحده مهماتها الخاتــــة.كما ي ب كر اإلجراءات المتخذة على أثر
أعما التدهيق.
ج-

تقارير ل ان التحقيق الخاتة أق قكاالت التدهيق المستقلة
ي ب أن تووــي بتصــرف األطراف المعخية جميي التقارير بوــلن المصــالح البيطرية أق بعض
أعمـالهـا قالتفـاتــــيـل المتعلقـة بـليـة تـدابير أتخـذت على أثر التوتــــيـات الواردة في هـذه التقـارير.
قعلى المصــــالح البيطريـة المعخيـة أن تعي أن توفير معلومـات كهـذه ي ـب أال يعطـل نتـائء التقييم.
قربمـا أثبتـت التقـارير أن التفتيش كـان فعـاال قكـانـت ردة الفعـل إي ـابيـةا قربمـا كـان توفير معلومـات
كهذه يقو االلتزام بالوفافية.

د-

تدريب الموظفين داخليا قتحديث معلوماتهم
يتوجب على السـلطات اإلدارية قوـي برنامء حسـن التخ يم قمخاسـب لتدريب الموظفين في عدة
ميادين ق لأل في سـبيل اسـتمرار تلهلم المصـالح البيطرية لالسـت ابة للحاجات العصـرية قالرد على
التحـديـات المتغيرة دقمـا التي تواجههـا في نوــــاطـاتهـا على المســــتوه الوطخي قالـدقلي .قيعتبر
ح ــــور الخـدقات العلميـة التي تـدعو لهـا الهيوـات المعخيـة بـالصــــحـة الحيوانيـة من أهم بخود
اليابسةنامء ،كما يد هذا الح ور على فعالية المصالح البيطرية.

هـ -المقاالت العلمية
يمكن للمصـالح البيطرية أن تزيد في سـمعتها الحسـخة عخدما يتبين أن موظفيها يخوـرقن الدراسـات
العلمية في م الت بيطرية مرجعية مي ل خة مطالعة أق في م الت أخره.
ق-

العالهات الرسمية مي مراجي علمية خبيرة قمستقلة
ي ب األخذ بعين االعتبار أية إعـارة لوجود آليات رسـمية أقخاتـة لالسـتوـارات قالمداقالت بين
المصــالح البيطرية قال امعات الوطخية قالعالمية قالم ســســات العلمية قالمخ مات البيطرية ات
الوهرة .قإن معلومات كهذه تدعم النقة بالمصالح البيطرية على المستوه العالمي.

ز-

الخدمات المقدمة سابقا للت ارة الخارجية
من المخاســب عخد تقييم المصــالح البيطرية لبلد معين الل وء إلى تفحل الســ ل الماوــي ألداء
هذه المصــــالح قنزاهتها في عالهاتها الت ارية مي البلدان األخره .قيمكن الل وء إلى ســ ـ الت
ال مارا كلحد مصادر المعلومات الخاتة بالتاري الت ار للبلد المعخي.
المادة 3.2.11

المواركة في نواطات المخ مة العالمية للصحة الحيوانية OIE

من العخـاتــــر التي تدخل في تقييم المصــــالح البيطرية احترام البلـد اللتزامات كع ــــو في المخ مـة العـالمية
للصـــحة الحيوانية .قمما ي ثر ســـلبا على نتائء التقييم اعتراف البلد بع زه قاســـتمراره في اإلخال بواجبات
قعدم إرســــا التقارير المخت مة عن األمراض الحيوانية إلى مكتب األقبوة الدقلي .قيتوجب على دق كهذه
مي الدق غير األع ــاء إعطاء معلومات مفصــلة جدا عن مصــالحها البيطرية ققوــعها الصــحي الصــحي
الحيواني إلتمام التقييم.

المادة 3.2.12
تقييم المجلس البيطري األعلى
 -1ميادين التطبيق
قفقـا لنهـداف المحـددة للم لس التخ يمي لمهخـة الطـب البيطر يمكن أن يتخـاق تقييم هـذا الم لس األمور
التالية:
أ -األهداف قالمهاما
و -القانون التخ يمي قمبدأ االستقاللية قالقدرات التطبيقيةا
ج -األع اء قممنليهم في الم لسا
د-

المس قليات قالوفافية في اتخا القرارات.

هـ مصادر الواردات قسبل اإلنفاقا
ق -إدارة اليابسةامء التدريبية قالتطوير المهخي المستمر لنطباء البيطريين قالمفووين البيطريين.
 -2تقييم األهداف قالمهام
يتوجب على المجلس التشــــريعب البيطريان يحدد ســــياســــت قأهداف  ،قأن ي ــــي توتــــيفا مفصـــال
للسلطات قالمهام المخاطة ب كالتالي:
أ -تخ يم نوــاطات األطباء البيطريين قالمفووــين البيطريين قأتــو التســ يل قإعطاء إجازة مزاقلة
المهخةا
و -تحـديـد الحـد األدنى من الوــــهـادات العلميـة قالتـدريبيـة المطلوبـةواألســـــاســـــي ة أق المســــتمرة)
للتس يل قالحصو على إجازة مزاقلة المهخة لنطباء البيطريين قالمفووين البيطريين ا
ج -قوــــي مـعــايـيـر آداو الـمـهـخــة لـنطـبــاء الـبـيـطـريـيـن أق الـمـفـووــــيـن الـبـيـطـريـيـن قالســــهـر عـلـى
حسن التطبيق.

 -3تقييم القواعد التخ يمية قاالستقاللية قالقدرات الوظيفية العملية
يتوجب على المجلس التشــريعب البيطريإثبات هدرت على ممارســة رهابت على جميي األطباء البيطريين
قالمفووـين البيطريين اسـتخادا إلى هوانيين تخ يمية مخاسـبة .قي ب أن تت ـمن السـلطات المعطاة ل فرض
الحصـو على إ ن بمزاقلة المهخة قالتس يل مي الحصو على حد أدنى من التدريبواألساسي قالمستمر)
لقبو عـهادات قدرجات العلميةا كما يتوجب على الم لس المذكور قوـي أسـس أدبيات المهخة قممارسـة
الرهابة قتطبيق اإلجراءات التلديبية.
يتوجب على المجلس التشـريعب البيطريإثبات اسـتقالليت قعدم تلثره عن المصـالح السـياسـية قالت اريةا
يتوجب علي أي ـــا عقد اتفاهيات إهليمية عخد اللزقم لالعتراف بالدرجات العلمية قالوـــهادات التي يحملها
األطباء البيطريون قالمفووون البيطريون.
 -4تقييم الووي التمنيلي ألع اء الم لس التوريعي البيطر
يتوجب توفير المعلومات الالزمة عن أع ــاء الم لس البيطر قطريقة اختيارهم قمدة قاليتهم .قالمعلومات
المطلوبة تتعلق باألمور التالية:
األطباء البيطريون المعيخون من هبل اإلدارة البيطريةومدير النرقة الحيوانية منال)ا
أ-
األطباء البيطريون الذين اختارهم األطباء البيطريون المســ ـ لون في المجلس التشــــريعب
و-
البيطر
األطباء البيطريون الذين اختارهم اتحاد اتحادات البياطرةا
ج-
ممنل أق ممنلو المفووين البيطريينا
د-
األطباء البيطريون الممنلون للكليات البيطريةا
هـ
ممنلو باهي األطراف المعخية من القطاع الخاصا
ق-
ز -طريقة االنتخابات قمدة الواليةا
الورقط المطلوبة ألع اء الم لس.
ح-
 - 5تقييم الصالحيات قالوفافية في عملية اتخا القرارات
ي ب توفير المعلومات المفصـلة المتعلقة بالتحقيقاتالمتعلقة بق ـايا اإلخال بالواجبات المهخية ،قالوـفافية
في اتخا القرارات قنور الختائء قالعقوبات المتخذة بولنها قآليات االستوخاف.
ي ب أي ـا توفير المعلومات التعلقة بخوـر التقارير الدقرية للخوـاطات المخفذة قاللوائح بلسـماء األعـخاص
المرخل لهم بمزاقلة المهخة قعطب أسماء بعض المختسبين أق إوافة أسماء أع اء جدد.
 -6تقييم الموارد المالية قسبل اإلنفاق
ي ب توفير المعلومات التعلقة بالموارد المالية قســـبل اإنفاهها قهيمة االعـــتراكات للتسـ ـ يل قالترخيل
لمزاقلة المهخة.
 -7تقييم برامء التدريب قالتطوير المستمر لنطباء للبيطريين قالمفووين البيطريين

ي ب قوــي قتــى موجز لبرامء التطوير المســتمر قالتدريب قالتعليم المهخي باإلوــافة إلى م ــمون
اليابسةامء قمدتها قالمستفيدين مخهاا قمعلومات عن جودة ممارسة المهخة قالمعايير المعتمدة لها.
 -8تقييم اآلليات المستخدمة للتخسيق بين السلطة البيطرية قالم لس التخ يمي البيطر
تختلى هذه اآلليات قفقا للخ م اإلدارية الوطخية.
المادة 3.2.13
-1
-2
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تســـتطيي المصـــالح البيطرية لبلد معين أن تل ل إلى التقييم الذاتي على وـــوء المعايير أعاله ألهداف
تتعلق بالمصــــالح الوطخية قتطوير الفعالية أق زيادة الصــــادرات .قإن طريقة اســــتخدام نتائء التقييم
الذاتي أق نورها قتوزيعها لها أهميتها بالخسبة للبلد المعخي فحسب.
يمكن أل بلد يرغب في االسـتيراد أن ي ر تقييما للمصـالح البيطرية للبلد المصـدر ك زء من عملية
تحليل المخاطر ال رقرية لتحديد اإلجراءات الصحية أق الصحة الحيوانية التي يمكن اتخا ها لحماية
تـحة قسـالمة اإلنسـان قالحيوان من األمراض أق مسـبباتها المختقلة عن طريق االسـتيراد .كما يمكن
القيام بمراجعة دقرية للتقييم بعد بدء العملية الت ارية.
يتوجب على ســلطات البلد هبل االســتيراد اســتخدام المبادئ الواردة أعاله كلســات للتقييم في ســبيل
الحصـــو على المعلومات الواردة في االســـتمارة المووـــحة في المادة . 3.2.14قعلى المصـــالح
البيطرية للدقلة المســتوردة مســ قلية تحليل التقييم بطريقة مفصــلة قتحديد نتائ الخهائية بعد األخذ
بعين االعتبار جميي المعلومات المتعلقة بالمووــوع .قإن األهمية المعطاة في التقييم لكل من المعايير
المفصــلة في هذا الفصــل تتغير حتما قفقا لكل حالة قظرقفها الخاتــة .قي ب أن يتم كل لأل برقح
س باو الموجبة ،قإن يتم تحليل المعلومات التي نحصـل عليها بمووـوعية تامة
مووـوعية قإيراد األ ـ
هدر االمكـان .قي ـب بعـد التـلكد من تــــدق هذه المعلومات العمـل على اســــتخـدامهـا بطريقة معقولة.
قيتوجـب أخيرا على البلـد الـذ ي ر التقييم أن يكون مســــتعـدا أن يـافي عن أ هرار يصــــدر نتي ـة
للمعلومات المتوفرة إ ا الهت الرفض من هبل البلد الذ تم في التقييم.

المادة 3.2.14
ن د في هذه المادة المعلومات ال رقرية للقيام بتقييم اتي أق بتقييم للمصالح البيطرية في بلد آخر قفقا لآلتي:
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بخية قتخ يم المصالح البيطرية
أ-

المصالح البيطرية الوطخية
دراسة المخطا البياني للمصالح البيطرية قأعداد الموظفين قالتسلسل اإلدار قعدد المراكز
الواغرةوالمالا اإلدار قالفخي)ا

و-

المصالح البيطرية في المحاف ات

دراسـة المخطا البياني قإعداد الموظفين قالتسـلسـل اإلدار قعدد المراكز الوـاغرة والمالا
اإلدار قالفخي)ا
ج-
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قكاالت الخدمات البيطرية األخره
قتى أل عالهات مي جهات أخره تقدم خدمات بيطرية.

معلومات عن الموارد البورية المحلية
أقال  :األطباء البيطريون
أ-

العــدد اإلجمــالي لنطبــاء البيطريين المرخل لهم بــالعمــل من هبــل االتحــاد في البلــد
المعخي.

و-

أعداد الفخيين التالين
▪ األطباء البيطريين الرسميين بدقام كامل في اإلدارة المركزية قالمحاف ات
أعـداد األطبـاء البيطريين الرســــميين بـدقام جزئي في اإلدارة
▪
المركزية قالمحاف ات
▪ أعداد األطباء البيطريين من القطاع الخاص المفووـين من هبل اإلدارة البيطرية للقيام
بمهام رسمية ومي قتى لمعايير التفويض قتفصيل المسووليات ق أق حدقدها).

ج -الصحة الحيوانية
▪ أعداد األطباء البيطريين العاملين بالدرجة األقلى في هطاع التربية الحيوانية ،مقسـمين
جغرافيا
▪ ومي كر األعداد هدر اإلمكان قفقا لخوع اإلنتاج قالم سسات قنوع العمل مي التمييز
بـيـن الـعــامـلـيـن فـي الـحـقــل أقالـمـخـتـبـرات أقاإلدارة أقاالســــتـيـراد قالـتصــــــديـر
قهطاعات أخره):
▪ أطباء بيطريون رسميون بدقام كامل يعملون في اإلدارة المركزية قالمحاف اتا
د -الصحة العامة البيطرية
عدد البيطريين العاملين بالدرجة األقلى في تفتيش المواد الغذائية مقسمين قفقا لخوع األغذية ومي
كر الفوات قاألعداد العاملة في مراهبة األغذية أقالمصاني أق أعما أخره):
▪ أطباء بيطريون رسميون بدقام كامل يعملون في اإلدارة المركزية قالمحاف اتا
▪ أطباء بيطريون رسميون بدقام جزئي يعملون في اإلدارة المركزية قالمحاف اتا
▪ أطباء بيطريون آخرقن
هـ -عدد األطباء البيطريين بالخسبة لبعض الم عرات الوطخية:
▪ بالخسبة للعدد اإلجمالي للسكان

▪ بالخسبة لعدد القطعان قالمخاطق ال غرافية
▪ بالخسبة لعدد مزارع التربية قالمخاطق ال غرافية
ق -التعليم البيطر
▪
▪
▪
▪

عدد المعاهد البيطرية
عدد سخوات الدراسة
قوـي دراسـة تحدد الكفاءات الدنيا المطلوبة من األطباء البيطريين المتخرجين حدينا
قالمتخصـصـين في طب الحيوان ت هلهم تقديم خدمات بيطرية بمسـتوه عا كما هو
قارد في فصو هانون اليابسة قالمتعلقة بالموووع.
االعتراف الدقلي باإلجازات البيطرية

ز -الخقابات المهخية البيطرية

ثانيا :كبار الموظفين وغير األطباء البيطريين)
يـ ــب تـوفـيـر الـمـعـلـومــات عـن مـخـتـلـى الـفـوــات وبـيـولـوجــيـي ن ،إحصــــــائــيـي ن بـيـولـوجــيـي ن
 Biometriciansقاهتصـاديين قمهخدسـين قمحامين قغيرهم من حملة الوـهادات العلمية
قخالفهم) قأعــدادهم من العــاملين في المصــــــالح البيطريــة الرســــميــة ق المووــــوعين
بتصرف المصالح البيطرية.
ثالنا :المساعدقنن البيطريون  Para-professionalsالعاملون لحساو المصالح البيطرية.
أ -الصحة الحيوانية
▪ فـــوات قأعداد المفووين البيطريين  Para-professionalsالعاملين بالدرجة األقلى
في هطاع تربية الحيوان مقسمين كالتالي:
*حسب المخاطق ال غرافيةا
*قفقا ألعداد األطباء البيطريين الحقليين قالمخاطق ال غرافية
▪

تفاتيل عن دراستهم األساسية قتخصصهم اإلوافي.

و -الصحة العامة البيطرية
•

فـوات قأعداد رديى البيطريين العاملين بالدرجة األقلى في تفتيش األغذية:

•
•
•

تفتيش اللحوم :م ســســات تصــدير اللحوم المصــرح لها بالتصــدير قمصــاني اللحوم
لالستهالا المحلي وغير المصرح لها بالتصدير)ا
الرهابة على الحليبا
أغذية أخره.
إعداد العاملين في تفتيش الصادرات قالوارداتا
تفاتيل عن تخصصهم األساسي قاإلوافيوفي حا قجوده).

رابعـا :الموظفون المسـاعدقن :إعداد الموظفين المووـوعين مباعـرة بتصـرف المصـالح البيطرية في
كل هطاع واإلدارة ،االتصاالت ،الخقل).
خامسا :قتى مختصر لوظائى مختلى فوات الموظفين المذكورين أعاله.
سـادسـا :ال معيات البيطرية قالمفووـين البيطريين قأتـحاو المواعـي قمربي المواعـي قجمعيات
مماثلة أخره.
سابعا :معلومات إوافية أق تعليقات على العاملين أعاله
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معلومات عن اإلدارة المالية
الميزانية العامة للمصالح البيطرية للسخة الحالية قالسختين الماويتين:
أ-
ميزانية المصالح البيطرية المركزيةا
ميزانية كل سلطة بيطرية في المحاف اتا
ميزانية الم سسات األخره الملحقة التي تمولها الدقلةا
و-

مصادر المخصصات للميزانية قالمبالغ المرتدة:
▪ الميزانية العامة
▪ سلطات المحاف ات
▪ ال رائب قالرسوم
▪ الهبات
▪ الخدمات ات المداخيل

ج-

الحصــــل الخســــبية العائدة لمختلى القطاعات أق لبرامء المصــــالح البيطرية ،المقتطعة من
الميزانية العامة كما هو قارد في الفقرة وأ).

د-

هـ-
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نسـبة الميزانية العامة المخصـصـة للمصـالح البيطرية مقارنة بالميزانية العامة للدقلة ويمكن أن
تكون هذه المعلومات ورقرية للتقييم بالمقارنة مي بلدان أخره مي األخذ بعين االعتبار أهمية
القطاع الحيواني بالخسبة لالهتصاد الوطخي ققوي الصحة الحيوانية للبلد المعخي).
مساهمة اإلنتاج الحيواني الحقيقية مقارنة مي الدخل القومي العام.

معلومات إدارية
أ-

المباني:
العدد اإلجمالي للمراكز اإلدارية المخصـــصـــة للمصـــالح البيطرية الرســـمية وفي العاتـــمة
قالمحاف ات).
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و-

االتصــاالت :قتــى إجمالي لوســائل االتصــاالت المتوفرة للمصــالح البيطرية على مســتوه
اإلدارة المركزية قالمخاطق.

ج-

قسائل الخقل
•

العدد الدهيق لوســـائل الخقل العاملة قالمتوفرة بوهت كامل للمصـــالح البيطرية.كما ي ب
إيراد معلومات خاتة بوسائل الخقل المتوفرة بدقام جزئي.

•

تفاتيل عن الميزانية السخوية لصيانة اآلليات قت ديدها.

الخدمات المخبرية:
أ-

مختبرات التوخيل:و يخحصر عملها األساسي في التوخيل)
• المخطا البياني التخ يمي ققتـــى موجز لمهام المعامل الرســـمية قت هيزها بالوســـائل
الالزمة للعمل الحقلي للمصالح البيطرية.
• عدد مختبرات التوخيل البيطر العاملة في البالد
o

المختبرات ات الصفة الرسمية

o

مختبرات القطاع الخاص المعتمدة من هبل الســـلطات الرســـمية للمســـاعدة في
تخفيذ اليابسـةامء الرسـمية ألعما الوهاية قرتـد األمراض الحيوانية قالصـحة

العامة أق في مراهبة الصــادرات قالواردات ،أق مفووــة رســميا لتخفيذ برامء
كهذه.
•

قتى مختصر إلجراءات قمعايير التفويض الرسمي للمعامل الخاتة.

•

الموارد البوـرية قالمالية المخصـصـة للمعامل الرسـمية البيطرية بما فيها أعداد الموظفين
قالوهادات المدرسية قال امعية قفوق ال امعية قفرص التخصل الالحق المتوفرة لهم.

• الئحة بطرق االختبارات التوـخيصـية المعتمدة لمكافحة األمراض الحيوانية الخطيرة وبما
فيها أمراض الدقاجن).

و-

•

معلومات عن التعاقن مي معامل أجخبية بما فيها المعامل المرجعية العالمية قتفاتيل عن
عدد العيخات المرسلة إليها.

•

تفاتــــيل برامء مراهبة الخوعية قالتدهيق في إداء المعامل التي تســــتعين بها المصــــالح
البيطرية الرسمية.

•

التقـارير المخوــــورة حـدينـا عن المعـامـل التي تســــتعين بهـا المصــــالح البيطريـة بمـا فيهـا
معلومات مفصلة عن العيخات المستلمة قأعما توخيل األمراض الحيوانية الغريبة.

•

تفاتيل عن إجراءات التخزين قجمي المعلومات العيخات المستلمة قنتائ ها.

•

التقارير الرســـمية أق تقارير التدهيق بخدمات المختبرات هامت بها م ســـســـاترســـمية أق
خاتة وفي حا قجودها)

•

الخطا االسـتراتي ية قالتخفيذية للمختبرات التي تسـتعين بها المصـالح البيطرية الرسـمية
وفي حا توافرها).

مختبرات األبحاث والعاملة في األبحاث بالدرجة األقلى)
•

عدد مختبرات األبحاث البيطرية العاملة في البلد
المختبرات الرسمية
مختبرات األبحاث بوهت كامل في ميادين الصــــحة الحيوانية قالصــــحة العامة
قعالهتهما باإلنتاج الحيواني.
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•

قتى مختصر للموارد البورية قالمادية المخصصة من هبل الدقلة لنبحاث البيطرية.

•

اليابسةامء المعلخة لنبحاث البيطرية التي ستخفذها السلطات الرسمية.

•

التقارير السخوية عن نواطات معامل األبحاث الرسمية.

التوريعات قالقوانين التخ يمية قاإلمكانيات التخفيذية في األعما البيطرية
أ-

في م ا الصحة الحيوانية قالصحة العامة البيطرية
• تقييم مـده تالمم التوــــريعـات قتخفيـذهـا وعلى مســــتوه اإلدارة المركزيـة قالمخـاطق) فيمـا
يتعلق بالميادين بالتالية:
 الفحوتـات المتعلقة بالصـحة الحيوانية قالصـحة العامة البيطرية المخفذة على الحدقدالدقلية للبلدا
مكافحة األمراض الحيوانية المستوطخة بما فيها األمراض المختقلة ل نسانا
تطبيق إجراءات الطوار ء لمكـافحـة تفوــــيـات األمراض الغريبـة بمـا فيهـا
المختقلة ل نسانا
تفتيش المباني قالترخيل لهاا
التغذية الحيوانيةا
الفحوتــــات المتعلقـة بالصــــحـة العـامة البيطرية المطبقـة في مراحل إنتاج
قتصخيي قتخزين قتسويق اللحوم المعدة لالستهالا المحليا
مراهبة الصــحة العامة البيطرية في طور إنتاج قتصــخيي قتخزين قتســويق
قمو تقات الحليب قغيرها من األغذية ات المخوـل الحيواني المعدة
األسـماا ـ
لالستهالا المحلي.
تس يل قاستخدام المستح رات البيطرية بما فيها اللقاحات.
•

و-

تقييم هدرة المصالح البيطرية على تخفيذ القانون.

مراهبة االستيراد قالتصدير

•

تقييم مده تالمم التوريعات قتخفيذها فيما يتعلق بالميادين بالتالية:
الفحوتــــات المتعلقـة بالصــــحـة العـامة البيطرية المطبقـة في مراحل إنتاج
قتصخيي قتخزين قتسويق اللحوم المعدة للتصديرا

الفحوتــــات المتعلقـة بالصــــحـة العـامة البيطرية المطبقـة في مراحل إنتاج
قتصـخيي قتخزين قتسـويق األسـماا قموـتقات الحليب قغيرها من األغذية
ات المخول الحيواني المعدة للتصديرا
الفحوتـات المتعلقة بالصـحة الحيوانية قالصـحة العامة البيطرية قالمطبقة
عخـد تصــــدير قاســــتيراد الحيوانـات قالمواد الوراثيـة الحيوانيـة قالمخت ـات
الحيوانيـة قاألعالف لتغـذيـة الحيوان قغيرهـا من المخت ـات الخـاوــــعـة
للتفتيش البيطر .
الفحوتـــات الصـــحية المطبقة عخد اســـتيراد ال راثيم المســـببة لنمراض
الحيوانية قاستخدامها قحصرها بيولوجيا ،قكذلأل المواد الباتولوجيةا
الفحوتـــات المطبقة عخد اســـتيراد المخت ات البيولوجيةالمعدة لالســـتخدام
البيطر بما فيها اللقاحات.
السـلطة اإلدارية المعطاة للمصـالح البيطرية للكوـى قالترخيل للمخوـتت
المعـدة للمراهبـة البيطريـة وفي حـا عـدم قجود أحكـام خـاتـــــة بهـا في
الخصوص الواردة أعاله)ا
تسليم الوثائق قمده االلتزام بالقوانين.
•
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تقييم هدرة المصالح البيطرية على فرض احترام القوانين.

الرهابة على الصحة الحيوانية قالصحة العامة البيطرية
أ-

الصحة الحيوانية
•

قتــــى للخ ـام المعتمـد على المســــتوه الوطخي ل بالغ عن األمراض الحيوانيـة
قالخاوـي لمراهبة المصـالح البيطرية قتخسـيقها وي ب إعطاء بعض البيانات المرجعية
أي ا).

•

قتـــى أل ن ام قطخي آخر معتمد ل بالغ عن األمراض الحيوانية يعمل برعـــراف
مخ مات أخره تعطي المعلومات قالختائء المتوفرة للمصــالح البيطرية .وي ب إعطاء
بعض البيانات المرجعية أي ا).

•

قتى اليابسةامء الرسمية للوهاية المخفذة حاليا مي إعطاء معلومات مفصلة بالتالي:
برامء الرتد قالمتابعة الوبائيةا

برامء الوهاية أق اســــتوصــــا األمراض التي يخفذها أتــــحاو المهخة
بموافقة الدقلة.
قتى مفصل لبرامء التدخل السريي في حا حصو تفش قبائي
•

تبد الووي الوبائي لنمراض الحيوانية:
األمراض التي تم اســتوصــالها على تــعيد البلد أق بعض المخاطق خال
العور سخوات األخيرة.
األمراض التي تدنت نســبة اإلتــابات بهابف ــل أعما المكافحة خال
العور سخوات األخيرة!
األمراض الحيوانيـة المختقلـة العوــــر ســــخوات األخيرة إلى البلـد أق إلى
مخاطق كانت خالية سابقا من المرض.
األمراض ال ديدة التي ظهرت حدينا خال العور سخوات األخيرة.
األمراض الحيوانية التي زادت نسـبة اإلتـابات بها خال العوـر سـخوات
األخيرة.

و-

الصحة العامة البيطرية:
•

سالمة الغذاء:
 إحصــاءات الذبائح الســخوية للنالث ســخوات األخيرة قفقا للفصــائل الحيوانية واألبقارقاألغخـام قالخخـازير قالمـاعز قالـدقاجن قطرائـد التربيـة قطرائـد اليـابســــة قالخيو
قغيرها)
o

تقرير عام بلعداد الذبائح السخوية غير المس لة رسميا.

o

نسبة الذبائح المس لة بواسطة الم سسات المرخصة للتصدير مقسمة قفقا
للفصائل الحيوانية.

o

نســـبة الذبائح العامة الخاوـــعة للكوـــى البيطر مقســـمة قفقا للفصـــائل
الحيوانية.

o

عدد الم ســســات المح ــرة للحوم الطازجة قالمرخل لها بالتصــدير من
هبل المصالح البيطرية:
* المسال مقسمة قفقا للفصيلة الحيوانية.
* مصاني تقطيي توويب اللحوم مي كر أنواعها.
* م سسات تح ير اللحوم مي كر أنواعها.
* غرف التبريد.

o

عدد م سـسـات تح ـير اللحوم الطازجة المرخل لها بالتصـدير إلى الخارج
قالتي تطبق برامء عـالميـة لتفتيش اللحوم قتقييم نوعيتهـا قفقـا ل جراءات
المذكورة في الترخيل.

o

عدد م سـسـات اللحوم الطازجة الخاوـعة للرهابة الصـحية المباعـرة للمصـالح
البيطريـة وبمـا فيهـا كر مفصـــــل لفوـات مفتوــــي اللحوم قأعـدادهم في هـذه
الم سسات)

o

قتــــى لبرنامء حماية الصــــحة العامة البيطرية المتعلق برنتاج قتصــــخيي
المخت ـات الحيوانيـة المعـدة لالســــتهالا البوــــر وكـاللحوم الطـازجـة قلحوم
الفرقج قمح ـرات اللحوم قلحم الطرائدقموـتقات الحليب قاألسـماا قأثمار
البحر قالرخويات قالقوـريات قغيرها من األغذية ات المخوـل الحيواني) مي
كر تفاتيل أخره في حا تطبيق اليابسةنامء على الب ائي المصدرة.

o

قتـى لدقر الم سـسـات الرسـمية األخره التي تلعب دقرا جزئيا في برنامء
حمـايـة الصــــحـة العـامـة المتعلقـة بـالمخت ـات المـذكورة أعاله ،قعالهـة هـذه
الم سسات بالمصالح البيطرية إ ا كانت هذه الم سسات ليست مس قلة عن
تخفيذ هذه اليابســـةامء عخد تطبيقها على المخت ات المعدة لالســـتهالا المحلي
ق أق التصدير.

•

األمراض المختقلة ل نسان
كر أعـداد موظفي المصــــالح البيطريـة العـاملين بـالـدرجـة األقلى في رتــــد األمراض
المختقلة ل نسان قالوهاية مخها ،مي إعطاء قتى مختصر قمهامهم.
قتـى مختصـر لدقر مخ مات رسـمية أخره مكلفة برتـد األمراض المختقلة ل نسـان
قالوهـايـة مخهـا ،قعالهـة هـذه المخ مـات بـالمصــــالح البيطريـة إ ا كـانـت هـذه األخيرة غير
مكلفة بتخفيذ هذه األعما .

•

برامء الكوى عن الرقاسب الكيماقية.
 oقتــــى موجز للبرامء الوطخية لرتــــد قمتابعة الرقاســــب قالملوثات الكيميائية
قالبيويــة المطبقــة على األغــذيــة ات المخوـــــل الحيواني قالحيوانــات قاألعالف
الحيوانية.
 oقتى موجز لدقر قمهام المصالح البيطرية قغيرها من السلطات المس قلة عن
هذه الرقاسب.
 oقتى مختصر لطرق التحليل المستخدمة قتوافقها مي المعاييرالمعترف بها دقليا.

•

األدقية البيطرية:
 oقتـــى مختصـــر للمراهبة اإلدارية قالفخية المطبقة عخد تسـ ـ يل المســـتح ـــرات
البيطريـة قتوزيعهـا قاســــتخـدامـاتهـا بمـا فيهـا المواد البيولوجيـة .قي ـب أن يعخى هـذا
الوتـــى بالموـــكالت المتعلقة بالصـــحة العامة البيطرية نتي ة الســـتخدام األدقية
البيطرية لعالج الحيوانات المخت ة لنغذية المعدة للالستهالا البور .
 oقتـــى مختصـــر للدقر قالمهام المعطاة في هذه اليابســـةامء للمصـــالح البيطرية
الرسمية قغيرها من السلطات المعخية.

 -8أن مة مراهبة الخوعية:
أ-

المصادهة

إعطاء أية تفاتـيل قاألسـباو الموجبة أل اعتراف معطى لحسـن إداء لمصـالح البيطرية عامة أق
لبعض أعمالها من هبل قكاالت خارجية.
و -كتب دليل معايير حسن اإلداء:
جمي المعلومات المتعلقة بالكتب المرجعية لمعايير وـبا حسـن اإلداء مي قتـى لخ م حسـن إداء
المصالح البيطرية التي نالت الموافقة عليها.
ج -التدهيق في األعما :
إعطاء تفاتيل عن تقارير التدهيق التي ن متها أطراف مستقلة وقداخلية) بولن المصالح البيطرية
أق هسم مخها.
 -9برامء تقييم األداء قالتدهيق في األعما
أ-

الخطا االستراتي ية قالمتابعة
o

قتـى مختصـر قتقديم نسـ للخطا االسـتراتي ية التخفيذية لتخ يم المصـالح
البيطرية.

o

قتــى مختصــر لبرامء المتابعةوأق تقييم اإلداء) مي تقديم تقارير حدينة بهذا
الولن.

و -االلتزام بالقوانين
قتـــى مختصـــر ألية قحدة تدهيق مكلفة بمراهبة حســـن ســـير عمل لمصـــالح البيطرية أق بعض
أهسامها.
ج -التقارير السخوية للمصالح البيطرية الرسمية
تقارير سخوية رسمية عن أعما المصالح البيطرية المركزية قفي المخاطق.
د -تقارير أخره
نسـ عن تقارير المراجعة الرسـمية لدقر المصـالح البيطرية قمهامها المخ زة خال النالث سـخوات
األخيرة.
قتى مختصر للخواطات المخفذة بعد تدقر التوتيات الواردة في تقارير المراجعةومي إرفاق نس
عن التقارير بهذا الولن).
هـ  -التدريب

قتى مختصر لبرامء التدريب داخل البلد قتحديث معلومات الموظفين تخفذه المصالح البيطريةوأق
ومن إطار قزارة الوتاية).
قتى مختصر للدقرات التدريبية قمدة التدريب.
تفـاتــــيـل عن إعـداد الموظفين وقمهـامهم) الـذين اســــتفـادقا من هـذه الـدقرات التـدريبيـة خال النالث
سخوات األخيرة.
ق -المطبوعات
الئحة بالمطبوعات العلمية العائدة لموظفي المصالح البيطرية خال النالث سخوات األخيرة.
ز -العالهات مي األقساط العلمية المستقلة.
الئحة بال امعات الوطخية قالعالمية ،قالم ســـســـات العلمية قال معيات البيطرية المعترف بها قالتي
قوعت معها المصالح البيطرية آلية محددة للموورة.
 -10ع وية المخ مة العالمية للصحة الحيوانية .OIE
يذكر ما إ ا كان البلد المعخي ع وا في المخ مة العالمية للصحة الحيوانية  OIEمي تاري االنتساو.
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