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 4.2الفصل  

 ترقيم الحيوانات وتتبع منشئها

 مباديء عامة
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 4.2.1المادة 

وتتبع منشئها أداتان صالحتان لمعالجة مشكالت الصحة الحيوانية )وخاصة )ترقيم( الحيوانات  تعريف   -1

دوات يمكن تحسين بواسطة هذه األو (  وقضايا سالمة الغذاء.Zoonosesاألمراض  المنتقلة لإلنسان  

فعالية اإلجراءات المتخذة إلى حد كبيركالرد على التفشــيات الوباةية وحوادا التســمم الغذاةي وبرام  

التحـصين الوقاةي ورر  تربية الحيوان وإنـشاء المنارو والمربعات الـصحية وأعمال الرـصد وأن مة 

ــة الحركــة الحيوانيــة والتفتي  الرد المبكر على ظهور األوبئــة واإلبالا الوبــاةي اإلل امي ومرا قب

وإصــدار الشــهادات الصــحية والممارســات الجيدة في التجارة واســتخدال األدوية البيطرية واألعال  

 والمبيدات الحشرية.   

 هناك عالقة وثيقة بين ترقيم الحيوانات وتتبع منتجاتها.     -2

ببعـضها بحي  يمكن القيال بععمال التتبع   يجب أن تكون عملية تتبع الحيوانات وتتبع منتجاتها مرتبطة  -3

ــتوق قطاإ إنتاا الحيوان وخا التصــنيع الغذاةي مع األخذ بعين ااعتبار المعايير الصــادرة  على مس

 وكودكس الغذاء. OIEعن من مة 

إن األهدا  من ترقيم الحيوانات وتتبعها في بلد أو منطقة أو مربع صـحي ما  والمقاربة المسـتخدمة    -4

ك يجب أن تكون محددة بوضـــون ونتيجة إلجراء تقييم للمخارر الواجب تالفيها باإلضـــافة إلى في ذل

ــلـطة البيطرـية   ــاورات مع الســ ــر الواردة أدـناه. كـما يـجب تـحدـيدـها عن رريو إجراء المشــ العـناصــ

 والقطاعات المعنية أوأصحاب العالقة قبل بدء العمل. يجب مراجعة األهدا  دورياً.

عناصـر متعددة تسـاعد في تحديد الن ال الواجب ااتباعم من أجل ترقيم الحيوانات وتتبعها. ومن هناك   -5

هذه العناصـــر نتاة  تقييم المخارر والوضـــع الصـــحي للحيوانات والصـــحة العامة )بما فيها وضـــع 

ــاةع القطعان )األنواإ والعرو  وأعدادها وتو عها(  ــان( وبرامجها وخصـ األمراض المنتقلة لإلنسـ

ر  اإلنتاا والتنقالت الحيوانية والتقنيات المتوافرة وأوضــاإ تجارة الحيوانات ومنتجاتها  وتحليل ور



ــادية وجغرافية وبيئية أخرق  وال رو   ــر اقتصــ ــادية )الكلـفة ا األربان( وعـناصــ الـجدوق ااقتصــ

 ااجتماعية؛ كل هذه أمور يجب أخذها بعبن ااعتبار عند تصميم ن ال الترقيم.

لطات  يجب   -6 لم بم أن لـس ع من مـسلولية اإلدارة البيطرية. ومن المـس أن تكون عملية الترقيم وتتبع المنـش

ــع األكذية. ويمكن أن توكل أمور  ــنيع الغذاةي وتتبع منشـ ــالحيات أخرق تتعلو بخا التصـ أخرق صـ

 دراسة خصاةع خا اإلنتاا الغذاةي كير الواردة أعاله إلى سلطة أخرق كير السلطة البيطرية.

ــوة الـقانونـية الال ـمة  -7 ــع النصــ ــمـية ذات العالـقة وضــ يـجب على اإلدارة البيطرـية والجـهات الرســ

ــع إرار قانوني لتنفيذ أعمال الترقيم وتتبع  ــل إلى وض ــبيل التوص ــاور مع القطاإ الخاة في س بالتش

ة دولـي ايير والواجـبات اـل ار المـع ا يـجب األـخذ بعين اإلعتـب د المعني.  كـم المترتـبة على  المنشــــع في البـل

ــاةد. ويجب أن تتضـــمن النصـــوة القانونية الال مة بع   العملية لتكون متناســـبة مع الوضـــع السـ

ــر منـها األـهدا  المرجوة ومـجاات التطبيو واإلجراءات التن يمـية بـما فيـها اختـيار الطريـقة  العـناصــ

لوـصول إلى مـصادر المـستعملة للترقيم والتـسجيل ومـسلوليات األررا  المعنية والـسرية ومـشكالت ا

 المعلومات وتبادلها مع اآلخرين.

مهما كانت أهدا  رريقة التعريف وتتبع المنشـع هناك عناصـر أسـاسـية مشـتركة  يجب دراسـتها قبل  -8

التنفيذ مثال اإلرار القانوني واإلجراءات الرسـمية والسـلطة المسـلولة وتحديد الملسـسـات وأصـحاب 

 حركتها.الم ارإ وترقيم الحيوانات وتتبع 

يجب ااعتماد على النتاة  المتكافئة والمرتك ة على معايير األداء الحســــن كقاعدة للمقارنة بين الن م  -9

 المتعددة لتعريف الحيوانات وتتبع منشئها بدل اعتماد التشابم في األن مة )معايير تصميم هذه الن م(.

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ


