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المادة 4.2.1
 -1تعريف (ترقيم) الحيوانات وتتبع منشئها أداتان صالحتان لمعالجة مشكالت الصحة الحيوانية (وخاصة
األمراض المنتقلة لإلنسان  )Zoonosesوقضايا سالمة الغذاء .وبواسطة هذه األدوات يمكن تحسين
فعالية اإلجراءات المتخذة إلى حد كبيركالرد على التفشــيات الوباةية وحوادا التســمم الغذاةي وبرام
التحصـين الوقاةي ورر تربية الحيوان وإنشـاء المنارو والمربعات الصـحية وأعمال الرصـد وأن مة
الرد المبكر على ظهور األوبئــة واإلبالا الوبــاةي اإلل امي ومراقبــة الحركــة الحيوانيــة والتفتي
وإصــدار الشــهادات الصــحية والممارســات الجيدة في التجارة واســتخدال األدوية البيطرية واألعال
والمبيدات الحشرية.
-2

هناك عالقة وثيقة بين ترقيم الحيوانات وتتبع منتجاتها.

 -3يجب أن تكون عملية تتبع الحيوانات وتتبع منتجاتها مرتبطة ببعضـها بحي يمكن القيال بععمال التتبع
على مســتوق قطاإ إنتاا الحيوان وخا التصــنيع الغذاةي مع األخذ بعين ااعتبار المعايير الصــادرة
عن من مة  OIEوكودكس الغذاء.
 -4إن األهدا

من ترقيم الحيوانات وتتبعها في بلد أو منطقة أو مربع صـحي ما والمقاربة المسـتخدمة

في ذلك يجب أن تكون محددة بوضـــون ونتيجة إلجراء تقييم للمخارر الواجب تالفيها باإلضـــافة إلى
العنـاصــــر الواردة أدنـاه .كمـا يجـب تحـديـدهـا عن رريو إجراء المشــــاورات مع الســــلطـة البيطريـة
والقطاعات المعنية أوأصحاب العالقة قبل بدء العمل .يجب مراجعة األهدا

دورياً.

 -5هناك عناصـر متعددة تسـاعد في تحديد الن ال الواجب ااتباعم من أجل ترقيم الحيوانات وتتبعها .ومن
هذه العناصـــر نتاة تقييم المخارر والوضـــع الصـــحي للحيوانات والصـــحة العامة (بما فيها وضـــع
األمراض المنتقلة لإلنســـان) وبرامجها وخصـــاةع القطعان (األنواإ والعرو وأعدادها وتو عها)
ورر اإلنتاا والتنقالت الحيوانية والتقنيات المتوافرة وأوضــاإ تجارة الحيوانات ومنتجاتها وتحليل

الجـدوق ااقتصــــادية (الكلفـة ا األربان) وعنـاصــــر اقتصــــادية وجغرافية وبيئية أخرق وال رو
ااجتماعية؛ كل هذه أمور يجب أخذها بعبن ااعتبار عند تصميم ن ال الترقيم.
 -6يجب أن تكون عملية الترقيم وتتبع المنشـع من مسـلولية اإلدارة البيطرية .ومن المسـلم بم أن لسـلطات
أخرق صـــالحيات أخرق تتعلو بخا التصـــنيع الغذاةي وتتبع منشـــع األكذية .ويمكن أن توكل أمور
دراسة خصاةع خا اإلنتاا الغذاةي كير الواردة أعاله إلى سلطة أخرق كير السلطة البيطرية.
 -7يجـب على اإلدارة البيطريـة والجهـات الرســــميـة ذات العالقـة وضــــع النصــــوة القـانونيـة الال مـة
بالتشــاور مع القطاإ الخاة في ســبيل التوصــل إلى وضــع إرار قانوني لتنفيذ أعمال الترقيم وتتبع
المنشــــع في البلـد المعني .كمـا يجـب األخـذ بعين اإلعتبـار المعـايير والواجبـات الـدوليـة المترتبـة على
العملية لتكون متناســـبة مع الوضـــع الســـاةد .ويجب أن تتضـــمن النصـــوة القانونية الال مة بع
العنـاصــــر منهـا األهـدا

المرجوة ومجـاات التطبيو واإلجراءات التن يميـة بمـا فيهـا اختيـار الطريقـة

المسـتعملة للترقيم والتسـجيل ومسـلوليات األررا

المعنية والسـرية ومشـكالت الوصـول إلى مصـادر

المعلومات وتبادلها مع اآلخرين.
 -8مهما كانت أهدا

رريقة التعريف وتتبع المنشـع هناك عناصـر أسـاسـية مشـتركة يجب دراسـتها قبل

التنفيذ مثال اإلرار القانوني واإلجراءات الرسـمية والسـلطة المسـلولة وتحديد الملسـسـات وأصـحاب
الم ارإ وترقيم الحيوانات وتتبع حركتها.
 -9يجب ااعتماد على النتاة المتكافئة والمرتك ة على معايير األداء الحســــن كقاعدة للمقارنة بين الن م
المتعددة لتعريف الحيوانات وتتبع منشئها بدل اعتماد التشابم في األن مة (معايير تصميم هذه الن م).
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