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  5.2الفصل  
  

  أصول إصدار الشهادات الصحية
CERTIFICATION PROCEDURES  

ــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  5.2.1المادة 

  الشهادات الصحية صدريملألطباء البيطريين  ةالمهني األدبياتحماية 

ري المسـؤول فـي جميـع الحـاالت عنـد إصـدار الشـهادات الصـحية يجب أن يلتزم الطبيب البيطـ 
ـزاهته وفقـاً للفصـلين ،بأدبيات المهنة بكل دقة  3.1وأهمهـا إصـدار الشـهادات بشـكل يحفـظ لـه ـن

  .3.2و
  

  
عـدم مـع اصدار الطبيب البيطري للشـهادة الصـحية عند دقيقة و صادقة  فرض شروطمن المهم 

 يسـتطيع الطبيـب البيطـري أن يفيـد بكـل دقـة وأمانـة أنهـا إضافة شروط تتعلق بقضايا جانبية ال
مستوفاة فعالً. فال يجب مثالً اشتراط خلو منطقة من أمراض يكون اإلبالغ  عنها ليس إلزامياً وال 
يصار إلى إعالم الطبيب البيطري بوضعها فـي حـال وجودهـا. ولـيس مـن المقبـول أيضـا طلـب 

بعد توقيع الشهادة الصحية إذا كانت األحداث الالحقة خارجـة اإلفادة بالتطورات الوبائية المرتقبة 
  للشهادات. وقعالم عن السيطرة واإلشراف المباشر للطبيب البيطري

  
إن اإلفادة بخلو حيوان من المرض ليست لها إال قيمة محدودة عنـدما تسـتند فقـط إلـى غيـاب أيـة 

ينطبق هذا على األمراض  التي  أعراض سريرية وإلى السجل الصحي السابق لقطيع المنشأ. كما
  ال يوجد لها اختبار تشخيصي نوعي دقيق، أو إذا كان لهذا االختبار قيمة نسبية مختلف عليها. 

  
 فقط إلى إبالغ الطبيب البيطري الموقـع للشـهادة ال تهدف   5.1.1إن المالحظة الواردة في المادة 

  ظ على ضميره المهني.وحسب بشروط البلد المستورد بل تهدف أيضاً إلى الحفا
  

  5.2.2المادة 

  األطباء البيطريون الموقعون للشهادات الصحية

  يتوجب على األطباء البيطريين الموقعين للشهادات الصحية:

  بتوقيع الشهادات البيطرية الدولية؛ نوا مخولين من قبل البلد المصدرأن يكو -1

مـن معلومـات أو مـا أفـادت بـه ال بمـا تـوافر لهـم فيدوا عند توقيع الشهادة الصـحية أأال ي -2
  مصادر أخرى مختصة.

صـحيحة؛  بكاملها وبمعلومـات أال يوقعوا وفي الوقت المناسب إال على شهادات تم ملؤها  -3
وعندما تتطلب الحالة إبراز وثيقة تفيد باألسباب الموجبة فال يجب على الطبيب البيطري 

 لوبة.توقيع الشهادة إال بعد الحصول على الوثيقة األصلية المط



  تصدير البضاعة المذكورة لحيوانـات أو مـواد  تجارةأال تتعارض مصلحته الشخصية مع   -4    
  حيوانية موضوع الشهادة، وأن يتمتع باالستقاللية حيال األطراف التجارية المعنية.          

  

  

  5.2.3المادة 

  الشهادات الصحية الدولية  تحضير

  المبادئ التالية: جب اذج الشهادات الصحية بمويجب تصميم نم

يجب تصميم الشهادات بشكل يحد من إمكانية التزويـر وخاصـة عـن طريـق إعطائهـا  رقمـا  . 1
متسلسالً فريداً، أو أية وسيلة أخرى تمنـع التزويـر. كمـا يجـب أن تحمـل الشـهادات الورقيـة 
 توقيع الطبيب البيطـري المسـؤول وخـتم السـلطة البيطريـة المصـدرة للشـهادات. ويجـب أن
تحمل كل صفحة من الشهادة نفس الرقم الخاص ورقم الصفحة المتسلسـل مـن عـدد مجمـوع 

  الكافية. لكترونية بشكل يوفر الضمانات إليجب أن تنظم الشهادات اكما   الصفحات.
  

.  يجب صياغة العبارات الواردة في الشهادات بشكل بسيط وواضح ومفهوم قدر اإلمكـان دون 2
  ني .المساس بمحتواها  القانو

  
.  يجب تحريرها بلغة البلد المستورد إذا أبدى رغبته في ذلك؛ وفي هذه الحالة يجب تحريرها  3

  أيضاً بلغة أخرى يفهمها الطبيب البيطري محرر الشهادة.
  

تعريفية خاصة بها إال في حال تعذر ذلك أرقام .  يجب إعطاء الحيوانات والمنتجات الحيوانية 4
  نهائياً  (صيصان بعمر يوم واحد مثالً). 

  
رد في الشهادة أية معلومات ليس لدى الطبيب البيطري علم بها أو ال يستطيع التأكد ت.  يجب أال 5

  من صحتها. 

عـن .  يجب عند الحاجة إرفاق نسخ الشهادات الصحية عند تسليمها للطبيب البيطري المسؤول 6
إصدارها بتعليمات تشرح له التحقيقات التي  يجـب أن يقـوم بهـا والفحوصـات واالختبـارات 

  الواجب إجراؤها قبل التوقيع عليها.
  

.  يجب عدم إجراء أي تعديل على الشهادة بعد ملئها باستثناء شـطب الطبيـب البيطـري لـبعض 7
  العبارات مع وضع ختمه وتوقيعه عليها.

  

  لتوقيع والختم على الشهادة (إال إذا كان الختم جافاً) بلون مختلـف عـن الـذي .  يجب أن يوضع ا8   
  ؛كما يمكن ان يكون الطابع المالي نافرا بدل ان يكون له لونا اخر طبعت به الشهادة     

 
.  للسلطات البيطرية الحق في إصدار شهادات بديلة عن المفقـودة أو المتعطلـة، كـالتي تتضـمن 9   

أو    الواردة فيها معلومات خاطئة. ويمكـن االستحصـال علـى الشـهادات البديلـة أخطاء مثالً 
يذكر فيها أنها بديلة للشهادة األصلية. كما يذكر في الشهادة  ن إحدى السلطات البيطرية  وأنم

البديلة رقم وتاريخ إصدار الشهادة األصلية األولى التي يجب إلغاؤهـا وإعادتهـا إلـى السـلطة 
 إذا أمكن. المصدرة لها 

  

  ال تقبل إال النسخ األصلية للشهادات المرافقة للبضائع. -10



  

  5.2.4المادة 

  اإللكترونيةالشهادات 

ترسـلها  السـلطات  بيانات متبادلة الكترونيـا. يمكن إصدار شهادات صحية بيطرية دولية بشكل 1
  البيطرية في بلد التصديرمباشرة إلى مثيلتها في بلد االستيراد:

  
ــااألن إن  -أ ــة   تشــكل  عــادة ظمــة التــي ترســل الشــهادات الكتروني واجهــة تواصــل معلوماتي

للشـركات المســوقة للبضـاعة تزودهــا بالمعلومـات الالزمــة للسـلطة المصــدرة للشــهادات 
الصحية. وعلى الطبيب البيطري المصدر للشـهادة أن يكـون قـادراً علـى الحصـول علـى 

  تعريف الحيوانات.بيانات النتائج المخبرية ومختلف المعلومات الالزمة ومنها بيانات 
  
يتوجب على السلطة البيطرية، عند تبـادل الشـهادات اإللكترونيـة  وفـي سـبيل االسـتخدام  -ب 

ل وبروتوكوالت للتبـادل الكامل للبيانات اإللكترونية المتبادلة، استخدام لغة ونماذج للرسائ
ــةً  ــوالت عالمي ــا ذات بروتوك ــم اكله ــز األم ــة .  وإن مرك ــارة الدولي ــهيل التج ــدة لتس لمتح

ــة  ــال اإللكترونيـ ــهادات  (UN/CEFACT)واألعمـ ــة للشـ ــات الالزمـ ــزود بالتوجيهـ يـ
  اإللكترونية الموحدة عالمياً 

الشـهادات  إثبـات صـحةمنـة لتبـادل البيانـات الكترونيـا عـن طريـق طريقـة آ إيجاد يجب  -ج
ــات آو بالتصــديق الرقمــي والتشــفير،  ــرفض لي ــة ليهــا تحــت الماالطــالع عوعــدم ال  راقب

 اإللكترونية.. حمايةاالمراجعة و
  
  . من الممكن أن تكون الشهادات اإللكترونيـة ذات تصـميم مختلـف  لكـن يجـب أن تحـوي نفـس 2
  التقليدية.الورقية المعلومات الموجودة في الشهادات     
  
ترونيــة ومنــع لشــهادات اإللك. يتوجــب علــى الســلطة البيطريــة أن تكــون لــديها أنظمــة لحمايــة ا3

  لها بذلك. أشخاص أو منظمات غير مسموحقبل ن م ليهااإلطالع ع
  
  . يتحمل الطبيب البيطري المحرر للشهادات الصحية المسـؤولية الرسـمية عـن حمايـة اسـتخدام  4

  توقيعه اإللكتروني.    
  
  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ

 
 
 
 


