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المادة 4.3.1
المقدمة واألهداف
صاا اي المادة  ،4.1.1وهي تشـــرل لائا ان األ ضـــا
ترتكز هذه التوصـــيات ال المئادل الةااة المصصـــو
الةصاصر األساسية الواجب أخذها بةين اال تئار ان أجل تصميم وتشغيل نظام التةريف لاحيوانات وتتئةاا.
اامـا اـان نظـام التةريف الحيواني المةتمـ ان بئـل الئاـ المةصي يأـب أن يكون اتوااقـا م اي اةـايير اصظمـة  OIEبمـا
اياا المةايير المتةاقة بالحيوانات واصتأاتاا المة ة لاتصــ ير والوارد رارها اي الفصــو  5.10حتل  5.12ان
اود اليابســة .وهصا يتوجب ال ال با أن يضــي برنااأا م يتصاســب اي اي ان الت ئي االذي يح ده واةايير األدا
الةائ ة له ان أجل التأا ان تحق الصتائج المرجوة لصظام تتئي الحيوانات.
المادة 4.3.2
شرح المصطلحات
ان اجل اغراض هذا الفصل تةصي المص احات المذاورة أدناه اا ياي:
النتائج المرجوة :هي التي تصـف األه ا اإجمالية لئرنااج تتئي المصشـأ بوجه ام بتةابير نو ية (" اثا التأا
ان أن الحيوانات أو المصتأات الحيوانية خالية ان المخاطر ونااةة لالستخ ام المخ ط لاا")؛ وأن سالاة الئضائي
وصـــالحيتاا لالســـتخ ام المة لاا يمكن تح ي ها بتةابير االصـــحة الحيوانية والســـالاة الصـــحية لامواد الغذائية
وتةابير تأارية أخرى تتةا بالتربية الحيوانية.
معايير حسننن األداء :هي تةابير تفي اي ت ئي برنااج اا ،ويةئر صاا بوجه ام بشــكل امي اثا " يمكن التأا
ان إاكانية تتئي اصشأ جميي الحيوانات بواس ة الةودة إلل ازر ة المصشأ خال  48سا ة ان ب اية التحقي ".
اإلبالغ الوبائي اإللزامي :هو إجرا يقضـي بببال السـا ات الئي رية وغيرها ان المصظمات الشـريكة بأي ح
وبائي واقا لإلجرا ات المح دة اي الئرنااج.
ميدان التطبيق :أي الفصـياة الحيوانية والق ةان أو ب ا إنتاجي أو ب ا تأاري اسـتا نـمن اسـاحة اح دة
ان األراني (الئا أو المص قة) أو اربي صحي وني له برنااج لتةريف الحيوانات وتتئةاا.
نظام االرتحال :التصقالت الموسمية لاحيوانات بين المرا ي نمن با واح أو بين با ين.

المادة 4.3.3
أهم العناصر المكونة لنظام التعريف الحيواني
 -1الصتائج المرجوة
يأب تح ي الصتائج المرجوة بالتشـــاور بين الســـا ة الئي رية وبابي االطرا المةصية التي يأب أن تتضـــمن
(واقا لاا المخ ط له ) اربي المواشـــي وأصـــحاع اصـــاني المواد الغذائية وأطئا بي ريين ان الق ا
الخا واؤسسات لالبحا الةامية واؤسسات رسمية أخرى .ويمكن تةريف االطرا المذاورة اما ياي:
أ -الةاااين اي الصـــحة الحيوانية (اثا رصـ ـ األوبوة واالبال االلزااي ن التفشـــيات المرنـــية
وااتشا االاراض والوباية اصاا وبرنااج التحصين)؛
ع -الةاااين اي الصـــحة الةااة (اثا الرصـــ والوباية ان االاراض المصتقاة الل االنســـان والســـالاة
الصحية لامواد الغذائية؛
ج -إدارة الحاالت ال ارئة (اثا الكوار ال ئيةية أو أح ا صحية ان صصي االنسان)؛
د -التئادالت التأارية (اثا د م السـا ات الئي رية اي نشـاطاتاا الخاصـة بالتفتيش وإصـ ار الشـاادات
الصــحية اما هو وارد اي الفصــو  5.10حتل  5.12ان اود اليابســة حين نأ نمارج لاشــاادات
الصحية الئي رية ال ولية)؛
هـ -الصحة الةااة (الرص واكااحة االاراض المصتقاة لإلنسان والسالاة الغذائية).
 -2اي ان الت ئي
هصا أيضا م يح د اي ان الت ئيقات بالتشاور بين السا ة الئي رية وغيرها ان األطرا المةصية اما ورد أ اله .
وغالئا م اا يرتكز نظام تةريف الحيوانات ال تح ي الفصـياة الحيوانية المةصية والق ا اإنتاجي أو نشـاطات
اح دة لألخذ بةين اال تئار خصــائن نظم التربية الحيوانية ( اثا الخصازير الصاتأة ان ب ا إنتاجي واة ة
لاتصــ ير ،أو دواجن ارباة اي اربي صــحي اح د أو أبقار تربل نــمن اص قة خالية ان الحمل القال ية ).
ويمكن تأربـة ـ ة أنظمـة لاتةريف واقـا م ألنظمـة االنتـاج المتواجـ ة اي الئاـ أو واقـا م ل ئيةـة الصــــصـا ـات
والتئادالت التأارية..
 -3اةايير االدا
تحـ د هـذه المةـايير أيضــــا م بـالتشــــاور اي بـابي األطرا المةصيـة امـا ورد أ اله .وتتوبف المةـايير هـذه ال
الصتائج المرجوة واي ان ت ئي الئرنااج ؛ وتوصـــف ادة بةئارات امية بالتواا اي وبائية المرض .ائة
الئا ان تةتق اثالم أنه ان الضـروري الةودة إلل اصشـأ الحيوانات الحسـاسـة لامرض خال  24إلل  48سـا ة
اي حـا هاور تفشــــيـات وبـائيـة تةود ألاراض الةـ وى اـالحمل القال يـة وأاراض ال يور .وربمـا يأـب
االسـرا اي اي ان السـالاة الصـحية لألغذية اي تتئي اصشـأ حيوان اا لامسـا ة اي إجرا المسـا ات الالزاة
بشــأن أح ا صــحية خاصــة .وأاا بالصســئة لالاراض المزاصة غير الئشــر حيوانية التي تصــيب الحيوانات
ايمكن ا تئار أنه ان المصاسب تتئي اصشأ حيوان اا خال ا ة أطو .

 -4دراسات أولية
ان المفي إجرا دراســــات أولية ص ونــــي التصــــاايم الالزاة ألنظمة تةريف الحيوانات ،اي األخذ بةين
اال تئار الةصاصر التالية:
أ -الق ةان والفصائل الحيوانية وتوز وإدارة شؤون الق ةان؛
ع -بصية المزار والمؤسسات الصصا ية وإنتاجاا وأاااصاا؛
ج -أحوا الصحة الحيوانية؛
د -أحوا لصحة الةااة؛
هـ القضايا التأارية؛
و -طرق تربية الحيوان؛
ز -إنشا المصاط والمربةات الصحية؛
ل -خرائط التصقالت الحيوانية (خاصة االرتحا )؛
ط -إدارة اال الم واالتصاالت ؛
ي -توار الموارد ( المادية والئشرية ) ؛
ك -الخصائن االجتما ئة الثقااية ؛
 اةراة المشكالت والرؤية المستقئاية لاشراا المةصيين ؛م -الثغرات الموجودة اي التشريةات المةمو باا حاليا واالحتياجات ال الم ى ال ويل؛
ن -التأارع ال ولية ؛
س -التأارع الوطصية ؛
 االختيارات التقصية المتواارة ؛ نظام /أنظمة تةريف الحيوانات الموجودة؛ الفائ ة المرجوة ان استخ ام نظم التةريف الحيوانية وتتئي المصشأ وهوية المستفي ين. القضايا المتةاقة بصاحب الئيانات المةاوااتية و حقوق ال خو الياا. االبال ن الشروط.يمكن أن تضـا المشـاريي الرائ ة إلل ال راسـة األولية ان اجل اختئار نظام التةريف وتتئي اصشـأ الحيوانات
وجمي المةاواات لتصميم الئرنااج وتصفيذه.
 -5تصميم الئرنااج
أ – أحكام ااة
يأب ونـي تصـميم الئرنااج بالتشـاور بين اختاف األطرا المةصية لتسـال ماية تصفيذ نظام التةريف وتتئي
اصشــــأ الحيوانـات .امـا يأـب األخـذ بةين اال تئـار األهـ ا المرجوة واةـايير االدا والصتـائج المرجوة واـذلـ
نتائج ال راسات األولية.
يأب أن تتصاسب جميي الوثائ ان حين الشكل والمحتوى وإطار ال راسة.
ان المصاسـب التفكير ص تصـميم نظام التةريف اي االجرا ات اآلياة إلل الوباية ان األخ ا المةرواة (اثا
اسـتخ ام خوارزايات  Algorithmsلتأصب ازدواجية أربام التةريف ونـمان صـالحية المة يات) ،ال رل
لحماية وح ة الصظام وتكاااه.
ع – طريقة تةريف الحيوانات
ص اختيار لوحة تةريفية صــائة يحمااا الحيوان يأب التفكير بتأاين وجودها لوب طويل والموارد الئشــرية
الالزاة واصـــياة الحيوان و مره والم ة التي يســـ تغرباا التةريف والتقصية المســـتخ اة واال تاا اي الوابي
والمةـايير الواجـب ت ئيقاـا والةـادات المتئةـة اي تربيـة الحيوان ونظم االنتـاج والق ةـان الحيوانيـة والظرو

المصاخية واصي التزوير واال تئارات التأارية والكافة واســــتمرار ا تماد نفط ال ريقة وباباية برا ة وســــياة
التةريف.
تكون الســا ة الئي رية اســؤولة ن الموااقة ال المواد والتأايزات المســتةماة ان أجل نــمان أســاليب
تةريف الحيوانات ان حين تواا اي المواصـــفات الفصية وحســـن االدا اي انيا م وارابئة ماية التوزيي .اما
يأب أن تتأا السـا ة الئي رية ان أن اربام التةريف اري ة ان نو اا وانه تم اسـتخ اااا واقا م لمت ائات نظام
تةريف الحيوانات.
يأب أن تتخذ السا ات الئي رية االجرا ات الالزاة لتأاين ماية التةريف وتتئي اصشأ الحيوانات بما ايه:
• الفترة التي ول اياا أح الحيوانات؛
• إدخا حيوانات ج ي ة إلل المزر ة ؛
• اةالأة اشكاة نيا وسائل التةريف و /أوا ادة استةمالاا؛
• األحكام والقوا الالزاة إتال أربام التةريف أو م صالحيتاا لالستةما ؛
• تح ي الةقوبات بسئب الةئن باألربام الرسمية لاحيوانات أو ازاله إشارات التةريف؛
اي حا اسـتخ ام تةريف لمأمو ة حيوانية دون لوحة تةريفية صـائة امن المصاسـب اتم ااف يذار ايه ال
األبل د رؤوس حيوانات المأمو ة والفصـياة الحيوانية وتاريخ التةريف والشـخن المراا لاحيوانات أو
المســؤو القانوني ن المزر ة المةصية .ويةتئر هذا الماف وســياة تةريفية وحي ة لامأمو ة الحيوانية يأب
تح يثه دوريا م وتسأيل جميي التئ الت التي ت رأ ال الق يي لارجو لاذا الماف.
إرا تم تةريف الق يي بوســياة اادية واح ة ايأب اتم ااف بالمونــو ورار نو الوســياة التةريفية الوحي ة
لكاال الق يي.
ج – التسأيل
ان المصاســب إاســاك ســأل تذار ايه االجرا ات المتخذة ص ونــي التصــميم لئرنااج التةريف ان أجل
التأا أن جميي الوبائي والمةاواات المتةاقة باا ب سأا اةالم بالضئط واي أوباتاا.
ا تمادما ال ن اق الئحن واةايير األدا والصتائج المرجوة ،يأب أن تتح د اي الســــأالت الواردة أدناه،
ال األبل الصو الحيواني أو تةريف الحيوان ااراديا م او الق يي بكاااه ،والتاريخ ،وربم المصشـأة التي وبي
اياا الح  ،وراز الح .
• المؤسسات أو المالكون أو المربون
يأب تةريف وتســأيل المصشــلت التي يتم اياا االحتفاه بالحيوانات ،بما اي رل ال األبل اوبةاا
الفةاي (اثل اإح اثيات الأغرااية أو صوان الشـــار ) ،ونو المصشـــأة واألنوا التي يتم االحتفاه
باا .اما يأب أن يتضمن السأل اسم الشخن المسؤو بانونما ن الحيوانات اي ااكان التربية.
تشــمل أنوا المؤســســات التي ب تحتاج إلل تســأيااا الحيازات (المزار ) وارااز التأميي (اثل
المةارض والمةارض الزرا ية والفةاليات الريانـية وارااز الةئور وارااز التكاثر) واألسـواق
والمسالخ  /المساخات ونئاتات التق يم ونقاط تأميي اخزون الموتل واإاالت ان الموت .المصاط ،
وارااز التشـريم والتشـخين ،وارااز الئحو  ،وح ائ الحيوان ،والمرااز الح ودية ،واح ات
الحأر الصحي.

اي الحاالت التي ال يكون اياا تســأيل المؤســســات اةتم ا م (حاالت االرتحا ال ســئيل المثا )
يأـب تســــأيـل صــــاحـب الحيوانـات ،واكـان التربيـة واكـان إبـااـة المـالـ واألنوا الحيوانيـة التي
يربياا.
•

الحيوانات
ضا تسأيل المةاواات األخرى
يأب تسأيل هوية الحيوان واألنوا لكل اؤسسة أو اال  .يمكن أي م
رات الصاة بالحيوانات اي ال اؤسسة أو اال (اثل تاريخ الميالد ،واوة اإنتاج ،والأصط  ،والساللة
و د حيوانات ال نو  ،وتح ي الحيوانات األهل).

•
•

•

الحيوانـات الصـااقـة والتشــــخين وارااز األبحـا وحـ ائ الحيوان والمةـابر الحـ وديـة واح ـات
الحأر .إرا تئين اسـتحالة تسـأيل المزار (اما هو األار بالصسـئة لئة أنظمة االنتأا ) يصـئم ان
المصاسب تسأيل اسم اال الق يي واكان إبااته والفصائل الحيوانية المةصية.
تسأيل الحيوانات
يأـب تـ وين طريقـة تةريف الحيوانـات والفصــــياـة المةصيـة لكـل ازر ـة أو صــــاحـب ب يي وهصـاك
اةاواـات أخرى يأـب تســــأيااـا اصو الق ةـان المتواجـ ة اي اـل ازر ـة وأصــــحـاع الحيوانـات
وتاريخ الوالدة ونو اإنتاج والذاور واإنا والساللة وتةريف األهل ،اااا تذار اي السأل.
أح ا أخرى
ان الممكن اي بة

الحاالت االن رار إلل تسأيل بة

الوبائي التالية:

الوالدات و مايـات الـذبم وحـاالت الصفوق ( صـ اـا التســــأـل هـذه األحـ ا نــــمن التصقالت
الحيوانية).
وني لوحة ربمية خاصة بكل حيوان.
تةريف المال أو المسؤو دون تغير المزر ة.
تسـأيل أاور خاصـة بحيوان اي ازر ة (الفحن الأسـ ي والتحقي الصـحي وإ
شاادة صحية إلخ .)...

ا

اســتيراد حيوانات ج ي ة  :ان المصاســب إاســاك ســأل خا بالاوحة التةريفية المة اة
لاحيوان اي با المص ر ورب اا بالتةريف المة ل لاحيوان اي الئا المستورد.
تص ير الحيوانات :ان المصاسب إ
الحيوانات اي با المص ر.

ا السا ات الئي رية اي با االستيراد سأل بأربام

رار الاوحة التةريفية الضائةة أو المستئ لة.
غياع حيوان ( بسئب نيا ه أو سربته إلخ ).
نيا الاوحة التةريفية المونو ة ال الحيوان ( نز اا اي المساخ أو بسئب اق ان
الاوحة التةريفية أو نفوق الحيوان اي المزر ة ،أو اي اختئر التشخين إلخ .)...

د  -التوثي
م
يأــب التح ـ ي ـ بكــل دبــة الحــاالت التي تقتضــــي التوثي واق ـا لمأــاالت الت ئي بــاإنـــــااــة إلل
اةايير األدا والصتائج المرجوة والمذاورة نمن إطارها القانوني.
ه -اإبال
يأب أن يئادر اراا الحيوانات إلل إبال السا ات الئي رية بالمةاواات الةائ ة لمي ان الت ئي
( اثا تةريف الحيوانات والحراة الحيوانية ووبو األح ا والتغيرات والتئ الت ال ارئة ال أ اد
الحيوانات والمزار ).
و -الصظام اإ الاي
يأب ونـي نظام إ الاي اصاسـب لمي ان الت ئي واةايير األدا والصتائج المرجوة .ويمكن أن يةالأم نظام
اإ الم اةاواات ا ونة ال الورق أو إلكترونيةم .ويســـمم هذا الصظام بأمي المةاواات وتســـأيااا وحفظاا
واالستفادة اصاا ايما يتةا باألح ا الم ونة اي السأل .ويأ ر األخذ بةين اال تئار األاور التالية:
• القـ رة ال اقـارنـة وجمي اختاف المةاواـات الواردة ان اختاف نقـاط خط التصــــصيي
الغذائي ان أجل تتئي المصشأ.
• تالاي ازدواجية الةمل ب ر اإاكان.
• تسأيل اةاواات اتأانسة تتضمن بوا بيانات.
• تأاين سرية الئيانات.
• وني وسائل الحماية الالزاة لتالاي اق ان الئيانات بما اياا نظام الصسخ اإحتياطي.
ال هذا الصظام اإ الاي لتأةاه امتصاســــئا م اي اأاالت

يأب أن تتوار لاســــا ة الئي رية وســــياة لالطال
الت ئي واةايير األدا والصتائج المرجوة.
ز -المختئرات
يأـب أن تســــأـل اي نتـائج االختئـارات التشــــخيصــــيـة لوحـة تةريف الحيوان أو المأمو ـة الحيوانيـة
واذل المزر ة التي أخذت اصاا الةيصة .

ل -المسالخ واصاني استخراج ال هون وارااز تأميي جثن الحيوانات واألسواق وارااز التأمي.
يأب أن يذار اي اافات المســالخ واصــاني اســتخرج ال هون وارااز تأميي جثن الحيوانات واألســواق
وارااز التأمي الصظام المةتم الستمرارية تةريف الحيوانات وتأاين التواا اي إطارها القانوني.
تمثل المزار صصـــرا م اســـاســـيا م لمرابئة الونـــي الصـــحي لاحيوانات والســـالاة الصـــحية لامواد
الغذائية.
يأــب أن ت ـذار اي الوثــائ المرااقــة لاةيصــات المرســــاــة لاتحايــل األربــام المة ــاة لاوحــات تةريف
الحيوانات .
يأـب أن تكون الةصـاصــــر المكونـة لصظـام تةريف الحيوانـات المةتمـ اي المســـــالخ اكماـة لئةضــــاـا
واتصــاســــئــة اي تصظيم أ مــا تتئي اصشــــــأ المصتأــات الحيوانيــة ال طو خط التصــــصيي الغــذائي.
ويأـب اإحتفـاه اي المســــالخ بســــأـل التةريف الحيوانـات صـ تحويـل الـذبـائم حتل تصــــئم صــــالحـة
لإلستاالك الئشري.
يأب تســــأيل أربام الحيوانات والمزر ة التي إن اق اصاا اي ســــأل المســــاخ واصــــاني اســــتخراج
ال هون وارااز تأميي جثن الحيوانات .
يأب السـار اي المسـالخ واصـاني اسـتخراج ال هون وارااز تأميي جثن الحيوانات ال إسـترداد لوحات
التةريف وإتالااـا واقـا م لإلجرا ات المةتمـ ة وشــــروطاـا القـانونيـة  .وتصفي هـذه اإجرا ات اي التقايـل ألل
الح األدنل ان إاكانية اسـتخ ام لوحات التةريف لاغش ،وونـي الصصـو القانونية الالزاة إاكانية إ ادة
استخ ام لوحات التةريف اأ دام.

إن تسـأيل الحراة الحيوانية اي المسـالخ واصـاني اسـتخراج ال هون وارااز جمي جثن الحيوانات يأب أن
يكون ا ابقا م لمي ان الت ئي واةايير األدا والصتائج المرجوة نمن إطارها القانوني .
ط -الةقوبات
هصـاك ـ ة اســــتويـات وأنوا ان الةقوبـات يأـب تحـ يـ هـا نــــمن الئرنـااج وأن تونــــي بوا ـ لاـا
نمن إطارها القانوني .
 -6اإطار القانوني
يتوجب ال الســا ات الئي رية ،باإشــتراك اي غيرها ان ال وائر الحكواية المختصــة وبالتشــاور اي الق ا
الخا  ،ونـي إطار بانوني ان أجل ا تماد نظام تةريفي لاحيوانات وتتئي المصشـأ وت ئيقه اي الئا المةصي  .وان
ال ئيةي أن تختاف بصية هذا اإطار القانوني واقا م لائا ان .
يأب وني أ ما تةريف الحيوانات وتتئي المصشأ والتحراات الحيوانية تح ربابة السا ات الئي رية.
يأب أن يتضمن اإطار القانوني لاةمل األاور التالية:
• الصتائج المرجوة وايادين الت ئي ؛
• واجئات اختاف األطرا المةصية (السا ة الئي رية واألطرا المةصية األخرى) ؛
• خصائن التصظيم وان بيصاا إختيار التقصيات وال رق المستخ اة اي تةريف الحيوانات وتتئي المصشأ ؛
• ايفية إدارة التحراات الحيوانية ؛
• سرية المةاواات ؛
• إاكانية اإطال ال المةاواات ؛
• أ ما المرابئة والمراجةة والتفتيش والةقوبات ؛
• آليات التمويل ص الحاجة ؛
• اإستة ادات المتوارة ل م اشرو رائ ص الازوم .
 -7وني المشرو بي التصفيذ
• خ ة الةمل
ان اجـل ونــــي نظـام تةريف الحيوانـات بيـ التصفيـذ يأـب ونــــي خ ـة لاةمـل تتضــــمن روزنـااـة لاتصفيـذ اي
اؤشرات األدا والموارد الئشرية وأحكام المرابئة والت ئي والت بي .
يأب إ تئارجميي الصشاطات التالية ا اأز ال يتأز ان خ ة الةمل وهي:
اإ الم
يأــب إ الم جميي األطرا المةصيــة بميـ ان ت ئي برنــااج التةريف واةــايير األدا والصتـائج
المرجوة والمسؤوليات وشروط التصقالت الحيوانية والتسأيل باإنااة إلل اإجرا ات القمةية .
يأب أن تكون إسـتراتيأية اإ الم اتصاسـئة اي الأاة المسـتا اة اي األخذ بةين اإ تئار المسـتوى
الثقااي (المةاواات الفصية خاصة م) والاغات المحكية .
برااج الت ريب المستمر
ان المفي إ تماد برااج لات ريب المسـتمر ان أجل اسـا ة المصـالم الئي رية واألطرا
األخرى اي اترة ب التصفيذ .
المسا ة الفصية

المةصية

ال تأاين تق يم اسا ة اصية لمواجاة اية اشكاة ماية .

يأب الحر
• المرابئة والمراجةة
يأب أن تئ أ نشـاطات المرابئة اي ب ت ئي الخ ة ان أجل إاتشـا اي خ أ وتالايه وتصـايحه وزيادة
الخئرة اي تصميم الئرنااج .
يأب الئ بمراجةة األ ما بة اترة تأريئية تح دها الســـا ات الئي رية لاتأا ان الم ابقة اي اإطار
القانوني وطرق التشغيل الم اوبة .
• الت بي

•

يأب أن يتم الت بي اي الئرنااج تح ر اية السـا ة الئي رية إاتشـا
الحيوانات وتتئي المصشأ وتح ي طرق التحسين الممكصة.
المراجةة المصتظمة

اشـكالت ارتئ ة بصظام تةريف

يأـب اراجةـة الئرنـااج ارات اتتـاليـة بـبنتظـام اي األخـذ بةين اإ تيـار نتـائج نشـــــاطـات المرابئـة
وإ ادة المراجةة والت بي .
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