
 9201 –الصحـي لحيوانات اليابسة  قانونال
  

 5.13الفصل  
  

  نماذج شهادات صحية بيطرية لالستخدام في التجارة
  الدولية للحيوانات المخبرية

MODEL VETERINARY CERTIFICATES FOR 
INTERNATIONAL 

TRADE IN LABORATORY ANIMALS 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5.13.1دة الما  

  مقدمة وميادين التطبيق ال

العلمية. في دعم البحوث نقل الحيوانات المخبرية بين معاهد األبحاث عمل هام ومتخصص يعتبر 
  فائق األهمية بالنسبة لبعض األبحاث الطبية البيطرية. يعتبرهذه الحيوانات ونقلها  وان استخدام

ً ونقالً هي الج رذان والفئران واألسماك، باإلضافة إلى  أكثر الحيوانات المخبرية استخداما
حيوانات أخرى كالكوباي (الخنزير الهندي) والنموس والجربوع والهمستر واألرانب والقطط  

  غير بشرية. والكالب والخنازير والبرمائيات وأصناف قليلة أخرى من الرئيسيات 

  . النحل ما عدا جميع الحيوانات  ينطبق هذا الفصل على

  

5.13.2المادة   

  البيطرية  الشهادة استخدامجيهات بشأن تو

  توجيهات عامة   -1

  Xعالمة  يرجى ملء الفراغات في الشهادة البيطرية الورقية بأحرف كبيرة. للجواب بنعم ضع  
المربع المناسب. يجب الحرص على عدم ترك أية مساحة بيضاء لعدم السماح بإجراء أية   في

  لمطابقة للحالة. تعديالت في الشهادة. يجب شطب الفراغات غير ا

  معلومات حول الشحنة المعدة للتصدير – الجزء األول -2 

 إسم البلد مصدر الشهادة الصحية  بلد المصدر
يوصى بإعطاء  للشحنة.اإلسم والعنوان الكامل للشخص الطبيعي أو القانوني المرسل  1- المربع األول 

 إللكتروني.معلومات خاصة بالمرسل كرقم الهاتف أو الفاكس أو العنوان ا
 رقم الشهادة الصادرة عن السلطة البيطرية في بلد المصدر 2- المربع األول 



 إسم السلطة البيطرية المصدرة للشهادة 3- المربع األول 
 اإلسم والعنوان الكامل للشخص الطبيعي أو القانوني المرسلة إليه البضاعة  4- المربع األول 
بضاعة. تعني عبارة إيزوكود هنا الرقم المعياري الدولي المؤلف من إسم البلد المصدر لل 5- المربع األول 

الذي تعطيه المنظمة الدولية للمعايير لكل  (ISO 3166-1 Alpha-2 Code) مقطعين
 بلد. 

إسم المنطقة أو المربع الصحي منشأ البضاعة عندما يدون في الجزء الثالث من الشهادة  6- المربع األول 
 من كود اليابسة).  4.3في الفصل (وفقاً لما هو وارد 

إسم البلد المستورد. تعني عبارة إيزوكود هنا الرقم المعياري الدولي المؤلف من   7- المربع األول 
 الذي تعطيه المنظمة الدولية للمعايير لكل بلد. (ISO 3166-1 Alpha-2 Code)مقطعين

  4.3ه البضاعة (وفقاً لما هو وارد في الفصل إسم المنطقة أو المربع الصحي المرسلة إلي 8- المربع األول 
 من كود اليابسة). 

اإلسم والعنوان الكامل للؤسسات المصدرة للبضاعة، ورقم الرخصة الرسمية أو التسجيل     9  -المربع األول 
 الرسمي عند الطلب.

 إسم المطار أو المرفأ أو المعبر الحدودي الذي ترسل منه البضاعة.  10  -المربع األول 
 تاريخ اإلرسال والصول عند معرفتهما المسبقة.  11  -المربع األول 
إسم وسيلة النقل عند معرفتها أثناء إصدار الشهادة. بالنسبة للنقل الجوي يذكر رقم الرحلة  12  -المربع األول 

وإسم شركة الطيران وإسم المطار. إسم وعنوان شركة الشحن (للنقل البري). يجب ذكر 
 خص الذي يجب االتصال به في الحاالت الطارئة.إسم وعنوان الش

كود األمم المتحدة المعطى  أيضاً بذكريوصى  البضاعة.إسم المعبر الحدودي الواردة إليه  13  -المربع األول 
  للمعبر الحدودي من أجل التجارة وأماكن الشحن. يمكن مراجعة الموقع التالي: 

http://live.unece.org/cefact/locode/service/location.html . 
يذكر رقم/أرقام الترخيص المعطاة للجهة المصدرة إذا كان الصنف الحيواني مدرج إسمه  14  -المربع األول 

 ). CITESفي جدول إتفاقية التجارة الدولية في الحيوانات والنباتات المهددة باالنقراض (
  لمية للجمارك في حال وجوده. يذكر كود المنظمة العا –أوصاف الحيوانات   15  -المربع األول 

 .www.wcoomd.orgراجع الموقع التالي: 
 عدد الحيوانات  16  -المربع األول 
مئوية   درجة C°28-10 يالتصدير حواليجب أن تكون درجة الحرارة حول حاوية شحنة  17  -المربع األول 

خاص  أثناء الرحلة. في حال وجود حيوانات تتطلب ظروف حرارية مختلفة يوضع جدول
 بدرجات الحرارة المطلوبة لكل جنس حيواني. 

 العدد اإلجمالي للطرود(صناديق أو أقفاص أو األكشاك.  18  -المربع األول 
 أرقام المستوعبات واألختام في حال وجودها.  19  -المربع األول 
ي) ونظام الترقيم تفاصيل خاصة بطبيعة الحيوانات. أذكر أنواع الحيوانات (اإلسم العلم 20  -المربع األول 

وأعداد الحيوانات وتفاصيل أخرى في حال وجودها. كمية الحيوانات والساللة/السالالت أو 
التسميات الدولية لألجناس الحيوانية، والجنس والعمر والوزن. هناك اتفاقيات دولية 

  لتعريف الحيوانات يجب ذكره وفقاً لما هو وارد في المواقع التالية: 

http://www.informatics.jax.org/mgihome/nomen/strains.shtm  

http://www.informatics.jax.org/mgihome/nomen/gene.shtmll   

 ذكر رقم الجواز. يجب مصحوبة بجواز سفر حيواني دولي بالنسبة للحيوانات للحيوانات ال
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يذكر في هذا المربع األصناف الحيوانية التي تحمل جراثيم وطفيليات محددة لكنها مجهولة   المربع الثاني 
هذه الفئة الحيوانات   مالالزمة. تضوإعطاء العالجات والتحصينات  لعدم إجراء االختبارات 

البرية التي يتم القبض عليها والحيوانات األليفة المرباة في ظروف بيولوجية غير خاضعة 
 Specific Pathogen Freeالحيوانات الخالية من عوامل مرضية معينة  للمراقبة.
(SPF) ي/طفيليات مرضية محددة. يمكن تقسيم  الخالية من جرثومة/ جراثيم أو طفيل هي

 هذه الحيوانات إلى فئتين: 
الحيوانات تحت السيطرة الخالية من الجراثيم/الطفيليات التي أخضعت للفحوصات  

والعالجات و/أو التحصينات الالزمة لضمان عدم وجود واحد أو أكثر من الطفيليات أو 
أهمية بالنسبة لإلنسان أو النبات/ أو الجراثيم المرضية، على أن تكون هذه األخيرة ذات 

عوامل مرضية خاصة بنوع /أنواع حيوانية يمكن أن تتسبب بأمراض سريرية أو ذات 
أهمية من حيث البحث العلمي. وغالباً ما تربى الحيوانات في بيئة خاضعة للسيطرة في 
ات  مزارع غير متخصصة لمنع مسببات مرضية أخرى، وغالباً ما يتم شحنها ضمن حاوي

دون تنقية هوائها. أما األصناف الحيوانية األكبر حجماً كالرئيسات غير البشرية والكالب 
 والقطط فتربى كالحيوانات تحت السيطرة كما هو وارد أعاله. 

خالية من طفيليات أو   حواجز تكونالحيوانات الخالية من العوامل المرضية والمرباة وراء  
ودها مع مسببات مرضية أخرى ضارة باإلنسان  جراثيم محددة ضمن أمكنة تمنع وج

والزراعة. ويتم إثبات خلوها من المسببات المرضية إما بالفحوصات المخبرية لكل حيوان 
بمفرده أو بأخذ عينات تمثيلية من المجموعة الحيوانية. والحاويات ذات الهواء المصفى من  

اثيم والطفيليات المرضية، يتم  العوامل المرضية تستخدم لشحن الحيوانات الخالية من الجر
في داخلها اتخاذ إجراءات وقائية خاصة بوجود تجهيزات خاصة للتوضيب والتفريغ 

والعناية بالحيوانات. وتضم هذه الفئة الخاصة أيضاً حيوانات إما خالية من الجراثيم أو 
كون  تحمل القليل من جراثيم محددة. ويجب أن تربى هذه الحيوانات ضمن بيئة معقمة (ت

  معزولة عادة ) دون مخالطة اإلنسان أو الحيوان أوجراثيم مرضية في البيئة المحيطة.
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مأل هذا الجزء وفقاً للشروط المتفق عليها بين بين السلطات البيطرية  إ المربع الثالث 
وارد من توصيات في كود اليابسة.  والبلدان المستوردة والمصدرة كما هو 

يجب أن يذكر في الشهادة إفادة بصالحية الشحنة للتصدير ضمن شروط  
 خاصة يجب ذكرها. 

 ) .I.2راجع المربع (الصحية رقم الشهادة  أ -المربع الثالث 
الطبيب البيطري  

 الرسمي 
إسم وعنوان ووظيفة الطبيب البيطري وتاريخ توقيع الشهادة والختم  

 ي للسلطات البيطرية في بلد المصدر.الرسم

  

  

  



  

  5.13.3المادة 

  نموذج شهادة للتجارة الدولية للحيوانات المخبرية 

  

  

 

الجزء 
 األول: 

أوصاف  
 الشحنة 

  مرسل الشحنة  1-1
  اإلسم  

 العنوان 

 رقم الشهادة 1-2

 السلطة البيطرية  1-3

  مستلم الشحنة:   1-4
  اإلسم  

 العنوان 
  بلد المنشأ  CODE ISOكود أيزو   1-5

 (إختياري) 
 الخالي من المرض إسم المنطقة أوالمربع  1-6

  في بلد المنشأ
 

إسم المنطقة أوالمربع الصحي في البلد  ISO Code 1-8البلد المستورد كود   1-7
 المستورد 

  منشأ البضاعة:    1-9
  اإلسم 

 العنوان 
  التفاصيل -مكان الشحن 1-10

 /  الباخرة  المطار/   وسيلة الشحن البري
 تاريخ إنطالق الرحلة  1-11

 المعبر الحدودي التالي 13-1 وسائل النقل    1-12 

 CITESرقم رخصة سايتس     1-14

  أوصاف الحيوانات  1-15
  HS Code  إختياري 

  العدد اإلجمالي للحيوانات 1-16

 
  الحرارة  1-17

 
  العدد اإلجمالي للوحدات  1-18

 
  م الختم تعريف الحاوية/ رق 1-19

 
 

  أنواع الحيونات وعدد كل نوع   1-20
  نظام التصنيف   -العلمي)  االسم(النوع 

  رقم التعريف/التفاصيل 
  تستخدم التسمية الدولية في حال وجودها) (الساللة 

  العمر أو الوزن        رقم/أرقام جواز السفر 
 الجنس ذكر/أنثى 

  



 

 

  

 

 الجزء 

  الثاني: 

  معلومات 

  صحية  

  حيوانية 

 

 قم الشهادةر  1- 

  وضع الخلو من المسببات المرضية   2-

  حيوانات عادية 

  حيوانات غير محمية 

  Barrier raised SPFحيوانات خالية من بعض الجراثيم ومرباة في صناديق  

 األوصاف  -حيوانات أخرى
 صالحية الحيوانات للنقل الدولي -3

يوانات الواردة أوصافها أعاله صالحة للنقل  يفيد الطبيب البيطري موقع هذه الشهادة أن إرسالية الح
الدولي ومستوفية ألية شروط واردة أدناه، وأن الحيوانات ضمن الشحنة مستوفية للشروط الصحية 

  التالية: 
  في حال وجود شروط خاصة بالنقل يجب تفصيلها 

  من قبل الطبيب البيطري المسؤول 

  االسم والعنوان                            

  ال                      بالنقل: نعمخاصة  شروط

  
  الوظيفة الرسمية 

  التاريخ                                     اإلمضاء
 الختم 


