
 

 9201 -القانون الصحـي لحيوانات اليابسة 
 

 4.3الفصل  

 ( تعريفالالتعريف )تصميم وتنفيذ أنظمة 

 من أجل تتبع الحيوانات

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF 

IDENTIFICATION SYSTEMS TO ACHIEVE ANIMAL TRACEABILITY 
ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4.3.1المادة 

 المقدمة واألهداف

 

األ ضـــا   تشـــرل لائا ان، وهي  4.1.1ترتكز هذه التوصـــيات  ال المئادل الةااة المصصـــو   صاا اي المادة 

 لاحيوانات وتتئةاا. تةريفوتشغيل نظام ال الةصاصر األساسية الواجب أخذها بةين اال تئار ان أجل تصميم

م اي اـةايير اصظـمة  تةريفااـما ـاان نـظام ال بـما   OIEالحيواني المةتـم  ان بـئل الئـا  المةصي يـأب أن يكون اتوااـقا

ان   5.12  حتل  5.10المة ة لاتصــ ير والوارد رارها اي الفصــو     اااياا المةايير المتةاقة بالحيوانات واصتأات

ــب اي اي ان الت ئي  ا م يتصاس ــة. وهصا يتوجب  ال ال با  أن يضــي برنااأا واةايير األدا   الذي يح دهاود اليابس

 الصتائج المرجوة لصظام تتئي الحيوانات. تحق الةائ ة له ان أجل التأا  ان 

 

 

 4.3.2المادة 

 المصطلحات شرح

 

 ورة أدناه اا ياي:تةصي المص احات المذاان اجل اغراض هذا الفصل 

 

" اثا  التأا  نو ية )جمالية لئرنااج تتئي المصشـأ بوجه  ام بتةابير  هي التي تصـف األه ا  اإ  :النتائج المرجوة

؛ وأن سالاة الئضائي "(ان أن الحيوانات أو المصتأات الحيوانية خالية ان المخاطر ونااةة لالستخ ام المخ ط لاا

لاا يمكن تح ي ها بتةابير االصـــحة الحيوانية والســـالاة الصـــحية لامواد الغذائية  ة  وصـــالحيتاا لالســـتخ ام الم

 وتةابير تأارية أخرى تتةا  بالتربية الحيوانية.

 

بوجه  ام بشــكل امي اثا " يمكن التأا    ويةئر  صااهي تةابير تفي  اي ت ئي  برنااج اا، : األداءمعايير حسننن 

 سا ة ان ب اية التحقي ". 48ان إاكانية تتئي اصشأ جميي الحيوانات بواس ة الةودة إلل ازر ة المصشأ خال  

 

هو إجرا  يقضـي بببال  السـا ات الئي رية وغيرها ان المصظمات الشـريكة بأي ح    :  اإلبالغ الوبائي اإللزامي

 المح دة اي الئرنااج. وبائي واقا لإلجرا ات 

 

احة اح دة   :ميدان التطبيق تا   نـمن اـس أي الفصـياة الحيوانية والق ةان أو ب ا  إنتاجي أو ب ا  تأاري اـس

 الحيوانات وتتئةاا. تةريفأو المص قة( أو اربي صحي وني له برنااج ل )الئا  ان األراني 

 

 ي نمن با  واح  أو بين با ين.الموسمية لاحيوانات بين المرا  التصقالت  :االرتحالنظام 

 



 

 

 4.3.3المادة 

 الحيواني تعريفأهم العناصر المكونة لنظام ال

 

 الصتائج المرجوة  -1
 

يأب تح ي  الصتائج المرجوة بالتشـــاور بين الســـا ة الئي رية وبابي االطرا  المةصية التي يأب أن تتضـــمن 

ــاني المواد الغذائية وأطئا  بي ريين ان الق ا   ــحاع اصـ ــي وأصـ )واقا لاا   المخ ط له ( اربي المواشـ

 المذاورة اما ياي:االطرا   تةريفالخا  واؤسسات لالبحا  الةامية واؤسسات رسمية أخرى. ويمكن 

ــ  األوبوة واالبال  االلزااي  )اثا الةاااين اي الصـــحة الحيوانية   -أ ــيات  ن الرصـ ــية   تفشـ المرنـ

 ؛ التحصين(وااتشا  االاراض والوباية اصاا وبرنااج 

 
 

ــحة الةااة  -ع  ــ  والوباية ان االاراض   )اثا الةاااين اي الصـ ــالاةالمصتقاة الل الرصـ ــان والسـ  االنسـ

 الغذائية؛الصحية لامواد 
 

 (؛الكوار  ال ئيةية أو أح ا  صحية ان صصي االنسان )اثا إدارة الحاالت ال ارئة    -ج

 

   وإـص ار الـشاادات   شالخاـصة بالتفتيد م الـسا ات الئي رية اي نـشاطاتاا    )اثا التئادالت التأارية      -د 

ــو    ــحية اما هو وارد اي الفص ــاادات ان اود   5.12حتل    5.10الص ــة حين نأ  نمارج لاش اليابس

 ال ولية(؛الصحية الئي رية 

 (.والسالاة الغذائية لإلنسانالمصتقاة  واكااحة االاراض الصحة الةااة )الرص    -هـ

 

  اي ان الت ئي   -2
 

م يح د اي ان الت ئيقات بالتشاور بين السا ة الئي رية وغيرها ان األطرا  المةصية اما ورد أ اله .  هصا أيضا

م اا يرتكز نظام   الحيوانات  ال تح ي  الفصـياة الحيوانية المةصية والق ا  اإنتاجي أو نشـاطات   تةريفوغالئا

) اثا  الخصازير الصاتأة ان ب ا  إنتاجي واة ة   اح دة لألخذ بةين اال تئار خصــائن نظم التربية الحيوانية

لاتصــ ير، أو دواجن ارباة اي اربي صــحي اح د أو أبقار تربل نــمن اص قة خالية ان الحمل القال ية (. 

ة لا ة ـ  ة أنظـم ات  تةريفويمكن تأرـب اـ  ـــص ة الصــ م ل ئيـة ا اج المتواجـ ة اي الئـا  أو واـق ة االنـت ام ألنظـم واـق

 .والتئادالت التأارية.

 

 اةايير االدا  -3

 

ــاور اي ـبابي األطرا  المةصـية اـما ورد أ اله. وتتوبف المـةايير ـهذه  ال  م ـبالتشــ ــا تـح د ـهذه المـةايير أيضــ

ــف  ادة بةئارات امية بالتواا  اي وبائية المرض. ائة   الصتائج المرجوة واي ان ت ئي  الئرنااج ؛ وتوصـ

سـا ة   48إلل   24الحيوانات الحسـاسـة لامرض خال    الئا ان تةتق  اثالم أنه ان الضـروري الةودة إلل اصشـأ

ا يـأب  ة وأاراض ال يور. وربـم الحمل القال ـي ة تةود ألاراض الـة وى ـا ائـي ات وـب ـــي ا  هاور تفشــ اي ـح

االـسرا  اي اي ان الـسالاة الـصحية لألغذية اي تتئي اصـشأ حيوان اا لامـسا  ة اي إجرا  المـسا  ات الالزاة 

ــأن أح ا  صــحية خاصــة. وأاا   ــر حيوانية التي تصــيب الحيوانات بش ــئة لالاراض المزاصة غير الئش بالصس

 ايمكن ا تئار أنه ان المصاسب تتئي اصشأ حيوان اا خال  ا ة أطو .

 



 

 دراسات أولية -4

الحيوانات، اي األخذ بةين   تةريفان المفي  إجرا  دراســــات أولية  ص  ونــــي التصــــاايم الالزاة ألنظمة  

 اال تئار الةصاصر التالية:

 الق ةان والفصائل الحيوانية وتوز  وإدارة شؤون الق ةان؛ -أ

 بصية المزار  والمؤسسات الصصا ية وإنتاجاا وأاااصاا؛  -ع 

 أحوا  الصحة الحيوانية؛ -ج

 أحوا  لصحة الةااة؛ -د 

 هـ القضايا التأارية؛

 طرق تربية الحيوان؛ -و

 إنشا  المصاط  والمربةات الصحية؛ -ز

 االرتحا (؛ )خاصةخرائط التصقالت الحيوانية  -ل

 إدارة اال الم واالتصاالت ؛ -ط

 توار الموارد ) المادية والئشرية ( ؛ -ي

 االجتما ئة الثقااية ؛ ن الخصائ -ك

 اةراة المشكالت والرؤية المستقئاية لاشراا المةصيين ؛ - 

 ؛اي التشريةات المةمو  باا حاليا واالحتياجات  ال الم ى ال ويل ثغرات الموجودة ال -م

 ؛  وليةالتأارع ال -ن

 التأارع الوطصية ؛ -س

 ارة ؛ااالختيارات التقصية المتو - 

 الموجودة؛الحيوانات  تةريفنظام/ أنظمة  - 

 ي ين.الحيوانية وتتئي المصشأ وهوية المستف تةريفالمرجوة ان استخ ام نظم ال الفائ ة -  

 القضايا المتةاقة بصاحب الئيانات المةاوااتية و حقوق ال خو  الياا.   - 

 االبال   ن الشروط.  - 

 

الحيوانات وتتئي اصشـأ  تةريفيمكن أن تضـا  المشـاريي الرائ ة إلل ال راسـة األولية ان اجل اختئار نظام ال

 المةاواات لتصميم الئرنااج وتصفيذه. وجمي

 

 ااجنتصميم الئر -5

 

 أحكام  ااة –أ 

وتتئي   تةريفيأب ونـي تصـميم الئرنااج بالتشـاور بين اختاف األطرا  المةصية لتسـال  ماية تصفيذ نظام ال

ــأ الحيواـنات. اـما يـأب األـخذ بةين اال تـئار األـه ا  المرجوة واـةايير االدا  والصـتائج المرجوة وـاذـل   اصشــ

 نتائج ال راسات األولية.

 يأب أن تتصاسب جميي الوثائ  ان حين الشكل والمحتوى وإطار ال راسة.

 المةرواة )اثا الوباية ان األخ ا    للاآلياة إاي االجرا ات   تةريفان المصاـسب التفكير  ص  تـصميم نظام ال

ال رل   المة يات(،وـنمان ـصالحية  ةريفلتأصب ازدواجية أربام الت  Algorithmsخوارزايات اـستخ ام  

 لحماية وح ة الصظام وتكاااه.

 

 الحيوانات  تةريفطريقة  –ع 

طويل والموارد الئشــرية  ية صــائة يحمااا الحيوان يأب التفكير بتأاين وجودها لوب  تةريف ص  اختيار لوحة 

ـ  ــياة الحيوان و مره والم ة التي يـسـ ــتخ اة واال تاا اي الوابي  تةريفغرباا التالالزاة واصـ والتقصية المسـ

اج والق ـةان الحيوانـية والظرو   ة الحيوان ونظم االنـت ا والـةادات المتئـةة اي تربـي ايير الواـجب ت ئيقـا والمـة



ارية والكافة واســــتمرار ا تماد نفط ال ريقة وباباية برا ة وســــياة المصاخية واصي التزوير واال تئارات التأ

 .تةريفال

 

ــاليب  ــتةماة ان أجل نــمان أس ــؤولة  ن الموااقة  ال المواد والتأايزات المس ــا ة الئي رية اس تكون الس

م وارابئة  ماية التوزيي. اما   تةريف ــن االدا  اي انيا ــفات الفصية وحسـ الحيوانات ان حين تواا  اي المواصـ

م لمت ائات نظام  تةريفيأب أن تتأا  الـسا ة الئي رية ان أن اربام ال اري ة ان نو اا وانه تم اـستخ اااا واقا

 ت.االحيوان تةريف

 

 :بما ايه وتتئي اصشأ الحيوانات  تةريفاة لتأاين  ماية اليأب أن تتخذ السا ات الئي رية االجرا ات الالز

 الفترة التي ول  اياا أح  الحيوانات؛ •

 إدخا  حيوانات ج ي ة إلل المزر ة ؛ •

 استةمالاا؛ا ادة أو و/ تةريفاةالأة اشكاة نيا  وسائل ال •

 لالستةما ؛أو   م صالحيتاا  تةريفاألحكام والقوا   الالزاة إتال  أربام ال •

 الرسمية لاحيوانات أو ازاله إشارات التةريف؛ربام باأل الةئن الةقوبات بسئب  تح ي   •

 

ية صـائة امن المصاسـب اتم ااف يذار ايه  ال تةريفلمأمو ة حيوانية دون لوحة   تةريفاي حا  اسـتخ ام   

أو ات  والشـخن المراا  لاحيوان  تةريفالحيوانية وتاريخ ال  المأمو ة والفصـياةاألبل   د رؤوس حيوانات  

ــؤو ــياة    القانوني   المس ية وحي ة لامأمو ة الحيوانية يأب تةريف ن المزر ة المةصية. ويةتئر هذا الماف وس

م وتسأيل جميي التئ الت التي ت رأ  ال الق يي لارجو  لاذا الماف.  تح يثه دوريا

 

ــياة اادية واح ة ايأب اتم ااف بالمونــو  ورار نو     تةريفإرا تم   ــياةالق يي بوس الوحي ة   ةيتةريفال  الوس

 لكاال الق يي.

 

 التسأيل –ج     

ان أجل   تةريفان المصاســب إاســاك ســأل تذار ايه االجرا ات المتخذة  ص  ونــي التصــميم لئرنااج ال

  .أوباتااالتأا  أن جميي الوبائي والمةاواات المتةاقة باا ب  سأا  اةالم بالضئط واي 

 

 أدناه، الواردةالســــأالت اي ح د تيأب أن ت المرجوة،واةايير األدا  والصتائج   الئحن   ن اقا تمادما  ال 

م او الق يي بكاااه  أو  الحيواني  الصو  األبل ال   المصشـأة التي وبي   ربمو  تاريخ،الو ،تةريف الحيوان ااراديا

 الح  . وراز الح  ،اياا 

 

 ونالمرب  ن أو والمؤسسات أو المالك •

بما اي رل   ال األبل اوبةاا   بالحيوانات،وتســأيل المصشــلت التي يتم اياا االحتفاه    ةريفيأب ت

ونو  المصشـــأة واألنوا  التي يتم االحتفاه  (،الفةاي )اثل اإح اثيات الأغرااية أو  صوان الشـــار 

 .اكان التربيةيأب أن يتضمن السأل اسم الشخن المسؤو  بانونما  ن الحيوانات اي ا اما باا.

 

ازات )المزار ( وارااز التأميي )اثل تشــمل أنوا  المؤســســات التي ب  تحتاج إلل تســأيااا الحي

المةارض والمةارض الزرا ية والفةاليات الريانـية وارااز الةئور وارااز التكاثر( واألسـواق 

 المصاط ،والمسالخ / المساخات ونئاتات التق يم ونقاط تأميي اخزون الموتل واإاالت ان الموت. 

ريم   اح ات و  الح ودية،والمرااز   الحيوان،وح ائ    الئحو ،وارااز   والتـشخين،وارااز التـش

 الحأر الصحي.



ــات   ــس ــأيل المؤس ــئيل المثا )حاالت االرتحا    اةتم ام اي الحاالت التي ال يكون اياا تس  ( ال س

ــأـيل  ــاـحب الحيواـنات يـأب تســ التي   الحيوانـية  واـكان إـباـاة الـماـل  واألنوا  ـكان التربـيةوا ،صــ

 .ربيااي

 

 الحيوانات  •

 

ا تسأيل المةاواات      األخرى يأب تسأيل هوية الحيوان واألنوا  لكل اؤسسة أو اال . يمكن أيضم

 والأصط ، والساللة    اإنتاج،واوة    الميالد،الصاة بالحيوانات اي ال اؤسسة أو اال  )اثل تاريخ    رات  

 (. األهلو  د حيوانات ال نو  ، وتح ي  الحيوانات 

 

ات  • ة واحـ  ابر الـح ودـي ا  وـح ائ  الحيوان والمـة ــخين وارااز األبـح ة والتشــ ااـق ات الـص الحيواـن

 يـصئم ان  االنتأا (هو األار بالصـسئة لئة  أنظمة   )اماتئين اـستحالة تـسأيل المزار   إرا الحأر.

 .بااته والفصائل الحيوانية المةصيةالمصاسب تسأيل اسم اال  الق يي واكان إ

 تسأيل الحيوانات   •

ــاـحب ب يي وهـصاك  تةريفيـأب ـت وين طريـقة                 ــيـاة المةصـية لـكل ازرـ ة أو صــ الحيواـنات والفصــ

ـــحاع الحيواـنات  ــأياـاا اصو  الق ـةان المتواـج ة اي ـال ازرـ ة وأصــ اةاوـاات أخرى يـأب تســ

 اي السأل. اااا تذاراألهل،  تةريفوتاريخ الوالدة ونو  اإنتاج والذاور واإنا  والساللة و

 

 أح ا  أخرى •

 ان الممكن اي بة  الحاالت االن رار إلل تسأيل بة  الوبائي التالية:            

 

ذبم وـحاالت الصفوق   ات اـل االوالدات و ماـي ــمن التصقالت  ) ـص ـا ذه األـح ا  نــ ـــأل ـه التســ

 .الحيوانية(

 وني لوحة ربمية خاصة بكل حيوان. 

 المال  أو المسؤو  دون تغير المزر ة. تةريف 

الأسـ ي والتحقي  الصـحي وإ  ا   )الفحن ازر ة  تسـأيل أاور خاصـة بحيوان اي    

 (.شاادة صحية إلخ ...

ــأل خا  بالاوحة ال  ــاك س ــب إاس ــتيراد حيوانات ج ي ة : ان المصاس ية المة اة تةريفاس

 المة ل لاحيوان اي الئا  المستورد.  تةريفلاحيوان اي با  المص ر ورب اا بال

 الستيراد سأل بأربام اتص ير الحيوانات: ان المصاسب إ  ا  السا ات الئي رية اي با   

               الحيوانات اي با  المص ر.                   

 ية الضائةة أو المستئ لة.تةريفرار الاوحة ال 

 غياع حيوان ) بسئب نيا ه أو سربته إلخ (. 

اق ان  ب أو بسئساخ اي المية المونو ة  ال الحيوان ) نز اا تةريفنيا  الاوحة ال 

 الاوحة التةريفية أو نفوق الحيوان اي المزر ة، أو اي اختئر التشخين إلخ ...(. 

 



 التوثي   -د     

م لمأــاالت الت ئي  بــاإنـــــااــة إلل                   ــا ــي التوثي  واق  يأــب التحــ يــ  بكــل دبــة الحــاالت التي تقتضــ

 اةايير األدا  والصتائج المرجوة  والمذاورة نمن إطارها القانوني.          

 

 اإبال     -ه   

 بالمةاواات الةائ ة لمي ان الت ئي    الحيوانات إلل إبال  السا ات الئي رية اراا أن يئادر  يأب         

 والتئ الت ال ارئة  ال أ  اد  الحيوانات والحراة الحيوانية ووبو  األح ا  والتغيرات  تةريف) اثا         

 الحيوانات والمزار  (.       

 

 الصظام اإ الاي  -و

يأب وـني نظام إ الاي اصاـسب لمي ان الت ئي  واةايير األدا  والصتائج المرجوة. ويمكن أن يةالأم  نظام 

ورق أو إلكترونيةم. ويســـمم هذا الصظام بأمي المةاواات وتســـأيااا وحفظاا اإ الم اةاواات ا ونة  ال ال

 واالستفادة اصاا ايما يتةا  باألح ا  الم ونة اي السأل. ويأ ر األخذ بةين اال تئار األاور التالية:

ــصيي  • اط خط التصــ ة وجمي اختاف المةاواـات الواردة ان اختاف نـق ارـن الـق رة  ال اـق

 لمصشأ.الغذائي ان أجل تتئي ا

 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.  •

 

م اي اأاالت  يأب أن تتوار لاســــا ة الئي رية وســــياة لالطال   ال هذا الصظام اإ الاي لتأةاه امتصاســــئا

 الت ئي  واةايير األدا  والصتائج المرجوة.

 المختئرات  -ز     

ـــأل اي        ائج يـأب أن تســ ارات نـت ة لوـحة  االختـئ ـــي ــخيصــ ة  تةريفالتشــ  الحيوان أو المأموـ ة الحيوانـي

 واذل  المزر ة التي أخذت اصاا الةيصة .     

 

  .يوارااز التأمال هون وارااز تأميي جثن الحيوانات واألسواق  واصاني استخراجالمسالخ  -ل    

  يأب أن يذار اي اافات المســالخ واصــاني اســتخرج ال هون وارااز تأميي جثن الحيوانات واألســواق           

 الحيوانات وتأاين التواا  اي إطارها القانوني.    تةريف الستمرارية الصظام المةتم   يوارااز التأم

 الســـالاة الصـــحية لامواد تمثل المزار   صصـــرا م اســـاســـيا م لمرابئة الونـــي الصـــحي لاحيوانات و          

 الغذائية.         

ــاــة لاتحايــل األربــام             ذار اي الوثــائ  المرااقــة لاةيصــات المرســ   تةريف لاوحــات  المة ــاةيأــب أن تــ 

 الحيوانات .       

ة لصظـام           ــر المكوـن اصــ ا  تةريفيأـب أن تكون الةـص ـــا ة لئةضــ ــالخ اكمـا ات المةتمـ   اي المســـ  الحيواـن

ــذائي.           ــصيي الغ ــة  ال طو  خط التصــ ــا  تتئي اصشــــــأ المصتأــات الحيواني ــة اي تصظيم أ م ــئ ــاســ  واتص

ـــأل ال         ــئم صــــالـحة  تةريفويـأب اإحتـفاه اي المســــالخ بســ ائم حتل تصــ ذـب  الحيواـنات  ـص  تحوـيل اـل

 لإلستاالك الئشري.          

ــتخراج          ــاني اســ ــاخ واصــ ــأل المســ ــأيل أربام الحيوانات والمزر ة التي إن اق  اصاا اي ســ  يأب تســ

 ال هون وارااز تأميي جثن الحيوانات .        

ترداد لوحات          تخراج ال هون وارااز تأميي جثن الحيوانات  ال إـس الخ واصـاني اـس ار اي المـس     يأب الـس

انونـية . وتصفي ـهذه اإجرا ات اي التقاـيل ألل وإتالا تةريفال         ــروطـاا الـق ا م لإلجرا ات المةتـم ة وشــ   ـاا واـق

تخ امالح  األدنل ان إاكانية            لاغش، وونـي الصصـو  القانونية الالزاة إاكانية إ ادة  تةريفلوحات ال اـس

 اأ دام. تةريفاستخ ام لوحات ال        



  اي المـسالخ واـصاني اـستخراج ال هون وارااز جمي جثن الحيوانات يأب أن إن تـسأيل الحراة الحيوانية    

 يكون ا ابقا م لمي ان الت ئي  واةايير األدا  والصتائج المرجوة نمن إطارها القانوني .    

 

 الةقوبات -ط       
 

ــي بوا ـ  ل      ــمن الئرنـااج وأن تونــ ــتويـات وأنوا  ان الةقوبـات يأـب تحـ يـ هـا نــ اك  ـ ة اســ  اـا هـص

 نمن إطارها القانوني .   

 

  اإطار القانوني -6

 

ــاور اي الق ا    ــتراك اي غيرها ان ال وائر الحكواية المختصــة وبالتش ــا ات الئي رية، باإش يتوجب  ال الس

ي لاحيوانات وتتئي المصـشأ وت ئيقه اي الئا  المةصي . وان تةريفنظام    ا تماد الخا ، وـني إطار بانوني ان أجل 

 ال ئيةي أن تختاف بصية هذا اإطار القانوني واقا م لائا ان .

 الحيوانات وتتئي المصشأ والتحراات الحيوانية تح  ربابة السا ات الئي رية. تةريفيأب وني أ ما  

 يأب أن يتضمن اإطار القانوني لاةمل األاور التالية:

 الصتائج المرجوة وايادين الت ئي  ؛ •

 واجئات اختاف األطرا  المةصية )السا ة الئي رية واألطرا  المةصية األخرى( ؛ •

 الحيوانات وتتئي المصشأ ؛ تةريفالتصظيم وان بيصاا إختيار التقصيات وال رق المستخ اة اي خصائن  •

 ايفية إدارة التحراات الحيوانية ؛ •

 سرية المةاواات ؛ •

 إاكانية اإطال   ال المةاواات ؛ •

 أ ما  المرابئة والمراجةة والتفتيش والةقوبات ؛ •

 آليات التمويل  ص  الحاجة ؛ •

 وارة  ل  م اشرو  رائ   ص  الازوم .اإستة ادات المت •
 

 وني المشرو  بي  التصفيذ  -7

 

 خ ة الةمل  •

ــي نـظام   ــمن روزـناـاة لاتصفـيذ اي   تةريفان اـجل ونــ ــي خـ ة لاةـمل تتضــ الحيواـنات بـي  التصفـيذ يـأب ونــ

 والت بي .اؤشرات األدا  والموارد الئشرية وأحكام المرابئة والت ئي  

 

 يأب إ تئارجميي الصشاطات التالية ا اأز  ال يتأز  ان خ ة الةمل وهي:

 

 اإ الم 

واةــايير األدا  والصتـائج  تةريفاج اليأــب إ الم جميي األطرا  المةصيــة بميــ ان ت ئي  برنــا

 المرجوة والمسؤوليات وشروط التصقالت الحيوانية والتسأيل باإنااة إلل اإجرا ات القمةية .

يأب أن تكون إـستراتيأية اإ الم اتصاـسئة اي الأاة المـستا اة اي األخذ بةين اإ تئار المـستوى 

 حكية .الثقااي )المةاواات الفصية خاصة م( والاغات الم

 برااج الت ريب المستمر  

 

ان المفي  إ تماد برااج لات ريب المـستمر ان أجل اـسا  ة المـصالم الئي رية واألطرا  المةصية 

 األخرى اي اترة ب   التصفيذ .

 المسا  ة الفصية  
 



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

 والمراجةةالمرابئة  •

يأب أن تئ أ نـشاطات المرابئة اي ب   ت ئي  الخ ة ان أجل إاتـشا  اي خ أ وتالايه وتـصايحه 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  •
 

ا ة الئي رية إاتـشا  اـشكالت ارتئ ة بصظام    تةريفيأب أن يتم الت بي  اي الئرنااج تح  ر اية الـس

 الممكصة.الحيوانات وتتئي المصشأ وتح ي  طرق التحسين 

 المصتظمة المراجةة •
 

ــاطـات المرابئـة                 يأـب اراجةـة الئرنـااج ارات اتتـاليـة بـبنتظـام اي األخـذ بةين اإ تيـار نتـائج نشـــ

 وإ ادة المراجةة والت بي  .         
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 


