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Historical summary

.1919البيطرة في العراق سنة تاسست1)

في منطقة عنه 1883اول مستوصف بيطري بالعراق سنة 2)

رة خريج انقالدملوجيمحمود . اول طبيب بيطري في العراق د3)
.  1903سنة 

.1934سنة تاسستالمنافذ الحدودية 4)

.انشأت عدد من المحاجر البيطرية في نفس السنة 5)

ومن ثم 1934ثم تطور سنة .1920اول مختبر بيطري سنة 6)
.1960اللقاحات سنة لالنتاجمختبر كبير ومتطور 

محجر بيطري عامل 18يوجد 7)



اقدم الترشيعات يف التارخي التشريع بالعراق -2350كاجيناتشريع اورو 
ق م2353

 الشركاطقلعة (
(الف الثاني ق م 

مادة قانونية 60

 الكلديالقانون(
العهد البابلي 

مادة 15( الحديث 
قانونية 

 2006-2113اور نمو
ق م 

 ك شنونا للملأشريعة
ق م 1992بالالما 

 مسلة حمورابي
ق م 1792-1750

قوانين لبت عشتار
ق م 1934-1924



laws

2013لسنة 32قانون رقم •

1937لسنة 84نظام رقم •

2010لسنة 1تعليمات رقم •

2010لسنة 17قانون رقم •

.للترانسيتال توجد تعليمات او قانون •



COMPETENT  AUTHORITY 

دائرة البيطرة العامة•

رية المحاجر البيط, المسؤولة عن موافقات االستيراد •

ل االتفاقيات الصحية مع الدو, المجازر البيطرية , 

المصدرة للعراق 

.دائرة الثروة الحيوانية •

ك الكشف المشتر. المسؤولة عن موافقة االستيراد •
.  ي البنك الوراث. الموانيءمع المحاجر البيطرية في 



OTHER AUTHORITY 

.العراقية الموانيءدائرة •

.العراقية الكماركدائرة •

.وزارة الداخلية \هيئة المنافذ الحدودية •

مسؤولة عن اصدار .دائرة المعارض العراقية •

.اجازة االستيراد 

.الكماركشرطة •



FITNESS TO TRAVEL

فر تتم عملية التقييم االولية للحيوان وقدرته للس•

.ا في بلد المنشاء من قبل دولة المنشأ نفسه

نطقة عمليات تقييم قدرة السفر في الميناء او م•

ين الوصول تتم من قبل االطباء المحجر الفاحص

والمدققين



CERTIFICATION & RECORDING

اووالمنفستكل الشهادات الصحية والمنشأ والفاتورة •

بل والتي يتم تدقيقها تستلم من قالكمركيةالتصريحة

.المحجر البيطري المارة الشحنة منه 

تحفظ النسخ االصلية من هذه الشهادات في المحجر •

البيطري 

اد ترسل نسخة من هذه الشهادات الى قسم المحاجر في بغد•

المحجر مسؤول مسؤولية كاملة عن تسجيل وحفظ هذه . 
.الشهادات 



FACILITIES &MEANS

ال يوجد في العراق تعليمات او اجراءات تخص •

.وسائل النقل المستخدمة في نقل الحيوانات 

ع اعداد ونوعية الشاحنات المستخدمة في النقل تق•
.على التاجر المستورد 



COMPETENCE CER.

ال يوجد في العراق شهادات الكفاءة •

بنقل للعاملين واالداريين والسواق الخاصين
.الحيوانات 



IMPLEMENTATION OF STANDARDS

انات االستيراد للحيوالجراءاتعمليات التطبيق •

تقع على عاتق اطباء المحاجر البيطرية 

بلد واالطباء المرافقين للشحنة خالل اراضي ال.

.طبعا بمتابعة دقيقة من قبل المركز 

.وهم ملتزمون جدا بهذه االجراءات •



MONITORING & EVALUATION 

اء عمليات المراقبة والتقييم معتمدة على اطب•

نقلها المحاجر العاملين والمرافقين للشحنة اثناء

.قسم المحاجر البيطرية مركزيا •

.قسم اإلنتاج الحيواني في وزارة الزراعة •



AT DEPARTURE

ينة يتولى المحجر البيطري الكشف على ظهر السف❖

قا مع في الميناء وتطابق الشهادات المتفق عليها مسب

دول المنشأ 

,المنشأ , الشهادات الصحية ) الشهادات المطلوبة ❖

( .الكمركيةالتصريحة, الفاتورة 

كل هذه االوراق سوف ترافق الشحنة عند دخولها ❖
.واالطباء المرافقين الكماركمع شرطة 



POINT OF LOADING 

قييم عمليات المراقبة والتفتيش والفحص والت•

تتم من قبل االطباء البيطريين في المحجر

.البيطري والمرافقين للشحنة 



IN TRANSIT

الكمارككل االوراق والمستندات تكون مع شرطي •

( .منطقة الدخول ) الكمركبعد مغادرتها 

بيطريين لحين وصولها الىباطباءترافق طبعا •

.منطقة ايواء الخاصة بالتاجر 

ال يوجد في العراق قانون او تعليمات تخص •

ى عبور البالد كلها من منفذ حدودي ال) الترانسيت
(اخر مقابل له للخرود من البالد الى بلد مجاور اخر 



UNLOADING 

500مساحة بين البصرة وبغداد ال تتجاوز ال•

افة لذلك اغلب الشحنات المنقولة تسير مس. كم 

لذلك ال تحتاج هذه . ساعات 8قصيرة اقل من 

.ساعة 24الحيوانات الى االنزال للراحة 



REPORT BACK

يقدم تقرير كامل الى دائرة البيطرة عن كل•

.عملية نقل لشحنة حيوانات 

بية هناك اهتمام كبير باالطالع على النقاط السل•

لها والمعالجة السريعة.التي ترافق عملية النقل 



PRIORITY 

توجد تعليمات محددة بضرورة االفضلية •

.لشحنات الحيوانات في العراق معدة حديثا 

ه و السياق المعمول به هو اعطاء االفضلية لهذ•

اركوالكمالشحنات في دوائر المحاجر البيطرية 

كيكمرمصطلح ) العراقية كونها سريعة التلف 

.)



CONCLUSIONS

الشروط القياسية الموضوعة من قبل •

WOAH شروط كبيرة ومتنوعة تطبيقا كلها

يحتاج باعتقادي الى وقت ونشر المزيد من  

 A.Wالوعي عن مفهوم 

باوضاعغير ممكن تحقيقها % 100المطابقة •

العراق 



CONCLUSIONS

وزيع وت, قمنا بنشر محاضرتين عن الموضوع  في دائرتنا •
 AWبمفهوم سيديات

اءة شركات متخصصة لنقل الحيوان وشهادات الكفوجودتال •

. للسواق في العراق يحتاج لوقت اطول 

شهادات الكفاءة للعاملين في المجازر وبما يتوافق مع •

يح تحتاج لتوض. مقررات االتحاد االوربي المنظمةومعايير 

ي بينما تعمل المجازر ف.ووقت ورفع لمستوى الوعي لها 

1924العراق منذ 



CONCLUSIONS

جامعة بغداد كمناهج\توجد محاضرات في  كلية الطب البيطري 
.جديدة 

محاضرة في نقابة االطباء البيطريين في بغداد -

.زارة الزراعة العراقية مع السيد المستشار ومحاضرة في -

.هناك ثالث محاضرات جاهزة سوف تلقى في مقر الدائرة -

2020رعاية الحيوان في سنة مباديءتم توزيع مجلد بعنوان -
.

طرية عن بالمعلومات على كافة المستشفيات البيسيدياتتوزيع -
موضوع رفاهية الحيوان 



LAWS ACTIVITIES 

.تم انجاز تعليمات الحجر البيطري الجديدة 

.في العراق AWتم اعداد تعليمات -

والخاص بصيد .2010لسنة 17تطوير قانون رقم -

.الحيوانات 

. اعداد تعليمات حيازة الحيوانات الخطرة -

.الترانسيتاعداد تعليمات -



EXPORT &IMPORT

1932العمل سنة بداتالمنافذ الحدودية •

الصادرات 1936•

خراف 3816بقر 6843راس جمال 1505خيول •

4906ماعز 296359

•1934-1944

2000راس ابقار 21055اغنام388جياد \صدر •

.بقر 775راس غنم 29316\مستورد •



EXPORT &IMPORT

اغنام 89844المصدر 1949•

غنم 8295الواردة •

8761المصدراغنام1986•

بقر 3642اغنام 1617363الترانسيت•



EXPORT &IMPORT

1986في •

11اغنام خيول 33774•

105اغنام ماعز عجول 621474الترانسيت•

التصدير 1988•

710طيور 29اغنام خيول 140041•

\الترانسيت•

ماعز 1707اغنام 559815



EXPORT &IMPORT

•1989

2027اغنام طيور 138276التصدير •

اغنام 648381الترانسيت•

•1990

اغنام 145•



2010لسنة 1بعد تعليمات رقم 

2014استيراد •

راس غنم 250عجل 29535•

عجول 34523استيراد 2015•

استيراد2016•

عجل 42448•

عجل 43477استيراد 2017•

استيراد 2018•

عجل 27566•



EXPORT &IMPORT

•2019

عجل 49056•

بقر 142980استيراد  2020•

راس بقر استيراد  2021100281•







شكرا ألصغائكم


