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جدول رقم )1(  قائمة االختصارات

AIRS Animal Identification and Registration System of the Emirate 
of Abu Dhabi

نظام تعريف وتسجيل احليوانات بإمارة أبوظبي 

AIRU AIRS Management Unit )AIRS( وحدة إدارة نظام تعريف وتسجيل احليوانات

ADFCA Abu Dhabi Food Control Authority جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

BIP Border Inspection Post مركز تفتيش حدودي

CA Competent Authority السلطة اخملتصة

DBMS Database management system نظام إلدارة قواعد البيانات

DG Director General of ADFCA املدير العام جلهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

EC European Council اجمللس األوروبي

EID Electronic Identification Device أداة تعريف إلكترونية

EU European Union االحتاد األوروبي

GCC Gulf Cooperation Council مجلس التعاون اخلليجي

ID Identification Number allocated by AIRS الرقم التعريفي اخملصص من قبل نظام تعريف وتسجيل احليوانات 
)AIRS(

ICAR International Committee for Animal Recording اللجنة الدولية لتسجيل احليوانات 

ISO International Standards Organisation  )املنظمة الدولية للمقاييس )أيزو

KPI Key performance indicator مؤشر أداء رئيسي

OIE The World Animal Health Organisation املنظمة العاملية للصحة احليوانية 

RFID Radio Frequency Identification Device وسيلة تعريف ذات الترددات الالسلكية

RFP Request for proposal طلب مقترحات

UAE United Arab Emirates دولة اإلمارات العربية املتحدة

UK United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland اململكة املتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية

USDA United states Department of Agriculture وزارة الزراعة األمريكية
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)AIRS( نظام تعريف وتسجيل الحيوانات في إمارة أبوظبي

الغرض من هذة الوثيقة  1.1

تشمل أهداف هذه الوثيقة بيان وشرح محتوى السياسة واخلطة العامة واألهداف االستراتيجية التي ستحكم تطبيق نظام تعريف وتسجيل احليوانات في إمارة 

أبوظبي )AIRS(، إضافة إلى تطوير التشريعات واللوائح اخلاصة بالنظام.

 )AIRS( مبررات إنشاء نظام تعريف وتسجيل احليوانات في إمارة أبوظبي  2.1

من املؤكد أن يس��هم إنش��اء وتطبيق نظام فعال لتعريف وتس��جيل احليوانات بنجاح وفاعلية في إمارة أبوظبي )AIRS( في حتقيق العديد من أهداف السياس��ة 

العلي��ا والرؤية واالس��تراتيجية اخلاص��ة بإمارة أبوظبي. وعلى وجه التحديد املس��اعدة في حتقيق األهداف الواردة في كل من اخلطة االس��تراتيجية جلهاز أبوظبي 

للرقابة الغذائية لألعوام 2013-2009، ورؤية قطاع الثروة احليوانية للعام 2030. 

املساهمة في حتقيق أجندة السياسة العامة إلمارة أبوظبي  1.2.1

إن النظام املقترح لتعريف وتس��جيل احليوانات )AIRS( فضالً عن األدوار الهامة العديدة التي س��يلعبها س��يكون أداة فاعلة في س��بيل االرتقاء بس��المة الغذاء 

احليوان��ي املنش��أ، وتطوير برنامج دعم الث��روة احليوانية، وقضايا صحة وإنتاجية احليوان، باإلضافة إلى رصد وضبط اس��تخدام األراض��ي الرعوية وغيرها من املوارد 

والرقابة على ذلك، وسيسهم بصورة مباشرة في حتقيق ثالثة أهداف من جملة األهداف االستراتيجية السبعة عشر التي نصت عليها أجندة السياسة العامة 

إلمارة أبوظبي لعام 2030 وهي : “ أن يكون السكان أصحاء وقادرين على املساهمة بفاعلية في اجملتمع”، و”احلفاظ على قيم أبوظبي الثقافية وتراثها”، و”على بيئة 

نظيفة وآمنة ومستدامة”.

املس��اهمة في حتقيق اجلوانب الرئيسية لسياسة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية )ADFCA(، وخطته االستراتيجية ورؤيته للثروة    2.2.1

احليوانية 

لقد اتسع نطاق مسؤوليات ومهام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية)ADFCA( ، وأصبح يغطي السلسلة الغذائية احمللية بأكملها من اإلنتاج إلى االستهالك، وفقاًًً 

ملبدأ “من املزرعة إلى املائدة “، ويس��توجب النهوض بأعباء ذلك التوس��ع املهم للمسؤوليات واألنش��طة أمرين هامني، يتمثل األول في صياغة التشريعات الالزمة 

لتخوي��ل اجله��از الس��لطات املطلوبة، وأما األمر الثاني وقد مت االنتهاء منه فيتمثل في حتديد إطاراخلطط الرئيس��ية الش��املة للجهاز والتي تتضمن: الس��المة 

الغذائية، والتتبعTraceability، واملش��اورات مع الش��ركاء األساس��يني، ومبدأ “من املزرعة إلى املائدة “، والتفتيش وتوزيع املسؤوليات، والعقوبات واألحكام اجلزائية، 

وإدارة املعلومات، وإدخال الوس��ائل األلكترونية احلديثة )األمتتة( Automation، والترخيص والتس��جيل، وإرش��اد وتوعية املزارعني،وجوانب الصحة واإلنتاج احليواني، 

والرف��ق باحلي��وان ونق��ل وترحيل احليوانات احلية، واملس��اعدات االجتماعية للمزارعني. وتؤكد تلك اجلوانب الرئيس��ية للخطة العامة عل��ى احلاجة لنظام لتعريف 

وتس��جيل احليوان��ات في إم��ارة أبوظبي )AIRS( من أجل االرتقاء بالس��المة الغذائية من خالل توفير إمكانية التتب��ع Traceability وتطبيق مبدأ “ من املزرعة إلى 

املائدة”، واملساعدة في توطيد دعائم الصحة احليوانية بدعم فعالية خطط مكافحة األمراض، واملساعدة بوجه عام في االرتقاء بإنتاجية احليوان وسالمته. 

إن اخلطة االس��تراتيجية جلهاز أبوظبي للرقابة الغذائية لألعوام 2013-2009 ترتكز على س��تة أهداف من بينها: الس��المة الغذائية، الصحة احليوانية، وتشجيع 

السياسات واملمارسات الزراعية املالئمة حلماية للبيئة، وهذه األهداف الثالثة مجتمعة تستلزم وجود نظام لتعريف وتسجيل احليوانات )AIRS(، األمر الذي سيوفر 

قدراً كبيراً من الدعم واالسناد جلهود حتقيق تلك األهداف.

وضمن نفس السياق نصت رؤية أبوظبي 2030 للثروة احليوانية على “ احلاجة املاسة لتطوير سياسات واضحة خاصة فيما يتصل بتتبع الثروة احليوانية، مع ضرورة 

امتالك نظام فاعل للتنظيم والتطبيق، يضمن س��المة املنتجات الغذائية ذات املنش��أ احليواني ويعزز ثقة املستهلك فيها”. ومن املؤكد أن نظام تعريف وتسجيل 

احليوانات )AIRS( سيكون مرتكزاً هاماً لتحقيق متطلبات تتبع الغذاء ذي املنشأ احليواني بفعالية وجناح.

وباإلضافة ملا تقدم سيسهم النظام أيضاً في حتقيق اآلتي:

حتسني مكافحة األمراض املشتركة بني اإلنسان واحليوان.	 

االرتقاء بالرقابة البيئية السيما الرقابة على املوارد الرعوية.	 

إمكانية التعرف على املعوقات التي حتد وتضعف اإلنتاج احليواني وحتديدها.	 

كما أن النظام سيعود بفوائد جمة على الشركاء األساسيني في إمارة أبوظبي، من خالل اآلتي:

االرتقاء بإدارة برنامج دعم وتنمية الثروة احليوانية؛	 

االرتقاء بوسائل السيطرة على األمراض احليوانية وسالمة املنتجات )السالمة الغذائية؛ مثل رصد املتبقيات الكيمائية في األغذية(؛	 

حتسني القدرة على القيام بتتبع احليوانات Traceabilityمما يساعد على االستجابة الفعالة لطوارئ تفشي األمراض واألوبئة احليوانية،	 

زيادة القدرة على التمييز املبنى على األسس الصحية السليمة بني احليوانات احلية أو بني املنتجات الغذائية ذات املنشأ احليواني، 	 

املساعدة في احلفاظ على الثروة احليوانية، وتعزيز فرص وصولها إلى األسواق.	 
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)AIRS( بيان السياسة الشاملة لنظام تعريف وتسجيل احليوانات في إمارة أبوظبي   3.1

أثمرت جهود مكثفة للتش��اور أجريت مبش��اركة كافة املعنيني في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية عن بلورة الصيغة التالية لبيان اخلطة الش��املة، بهدف ش��رح 

وإيضاح غايات نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS(، وسياقه، وطرق تشغيله، وتوجيه عملية تطوير اخلطط العامة واألنظمة الضرورية ذات العالقة. 

)AIRS( الخطة الشاملة لنظام تعريف وتسجيل الحيوانات
انسجاماً مع التشريعات االحتادية املعنية واملعايير الدولية، وخدمة أجندة السياسة العامة إلمارة أبوظبي مبا يحقق االرتقاء بالسالمة الغذائية والصحة 
واإلنتاجية احليوانية، فإن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يلتزم بتطبيق نظام دقيق ومحكم لتعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( ضمن نطاق إمارة أبوظبي، 

عبر استخدام وسائل تعريف معتمدة،ويتمتع بدرجة من املرونة الالزمة للسماح بدمجه في أي نظام مستقبلي مماثل لتعريف وتسجيل احليوانات على 
مستوى دول مجلس التعاون اخلليجي.

 ومن خالل استخدام منهجية تقوم على أساس تقييم اخملاطر والتدقيق على األداء لتحقيق هدفي التتبع وتعريف احليوانات،سوف يتم تطبيق التعريف 
الذي سيمّيز الثروة احليوانية لإلمارة بأكملها،مع االحتفاظ بسجالت للبيانات التفصيلية للحيوانات، واحليازات، وبيانات امللكيةوغيرها مما يلزم تسجيله 

من البيانات ضمن نظام مخصص إلدارة قواعد البيانات، يتم حتديثه بصفة مستمرة. 

وسيقوم نظام تسجيل احليوانات بدور هام كأداة ميكن من خاللها تتبع احليوانات واملواد الغذائية وتعزيز السالمة الغذائية من خالل املساعدة في 
االستجابة للطوارئ، وتسهيل برامج دعم الثروة احليوانية، واالرتقاء بوسائل مكافحة أمراض احليوان، ودعم اإلنتاج احليواني، واملساعدة في إدارة املراعي، 

وحماية البيئة، والتعرف على اجلوانب التي يتعني حتسينها من أجل زيادة إنتاج وإنتاجية الثروة احليوانية.

)AIRS( بيان السياسة الشاملة لنظام تعريف وتسجيل احليوانات

إعداد السياسة العامة  4.1
 مت إعداد السياسة العامة املشار إليها في هذه الوثيقة باالستناد والرجوع لعدة مصادر )أنظر جدول رقم 1( تشمل:

توصي��ات املنظم��ات الدولية، مبا في ذلك املنظمة العاملية للصحة احليوانية OIE، واللجنة الدولية لتس��جيل احليوانات ICAR، واملنظمة الدولية للمقاييس 	 

ISO فيما يخص مواصفات أجهزة التعريف اإللكتروني EID ، وأجهزة قراءة رموز التعريف اإللكتروني ؛

السياسات التي يتم تبنيها من قبل الدول التي طبقت بنجاح أنظمة لتعريف )ترقيم( وتسجيل احليوانات، انظر 1.5.1 	 

السياسات ذات التوجه املبدئي التي أعدت خصيصا ملعاجلة القضايا اخلاصة بالثروة احليوانية إلمارة أبوظبي، انظر 2.5.1 	 

جدول رقم )2( مجموعة من أبرز مصادر املعلومات التي مت الرجوع إليها

البيانات التفصيلة المصدر

حول مشاكل صحة احليوان التي تؤثر على التجارة البينية بني األعضاء في حيوانات الفصيلة البقرية. توجيهات اجملموعة االقتصادية األوروبية

Directive 64/432 )EEC(

إنشاء نظام لتعريف )ترقيم( وتسجيل حيوانات الفصيلة البقرية، والبطاقات الغذائية لتوسيم حلوم األبقار 

ومنتجاتها.

نظم )لوائح( اجمللس األوروبي

Regulation 1760/2000 )EC(

 التي تضع قواعد تفصيلية لتطبيق نظام )الئحة( االحتاد األوروبي رقم 1760/2000 )EC( الصادر عن اجمللس 

األوروبي والبرملان األوروبي فيما يخص احلد األدنى من الضوابط الالزم فرضها في إطار نظام تعريف )ترقيم( 

وتسجيل احليوانات الفصيلة البقرية.

نظم )لوائح( اجمللس األوروبي

Regulation 1082/2003 )EC(

التي تقر نظاماً خاصاً لتعريف )ترقيم( البقريات التي تتم تربيتها ألغراض ثقافية وتاريخية داخل منشآت 

مرخصة وفق ما هو منصوص عليه في نظام )الئحة( اجمللس األوروبي رقم 1760/2000 )EC( الصادر عن اجمللس 

األوروبي والبرملان األوروبي.

نظم )لوائح( اجمللس األوروبي

Regulation 644/2005 )EC(

قرار صدر تنفيذاً لنظام )الئحة( اجمللس األوروبي رقم 21/2004 )EC( في شأن اإلرشادات واإلجراءات من أجل 

التعريف )الترقيم( اإللكتروني للحيوانات من فصيلتي البقريات واملعزيات.

قرار اجمللس األوروبي

Decision 21/2006 )EC(

تقرير مرفوع من املفوضية األوروبية إلى اجمللس األوروبي حول تطبيق التعريف اإللكتروني في الضأن واملاعز.  تقرير املفوضية األوروبية رقم

)Com/2007/0711(

نظم )لوائح( التعرف على األبقار. النظام )الالئحة( رقم 529 لعام 2007، دائرة 

البيئة والغذاء والشؤون الريفية- اململكة 

 )DEFRA, UK( املتحدة



)AIRS( سياسة تعريف وتسجيل احليوانات في إمارة أبوظبي

7

البيانات التفصيلة المصدر

الضأن واملاعز )السجالت، التعريف، والتنقالت( . األمر رقم 3219 لعام 2009، دائرة البيئة 

والغذاء والشؤون الريفية- اململكة املتحدة 

 DEFRA, UK

املواصفتان رقم 11784 و11785. مواصفات املنظمة الدولية للمقاييس 

ISO )أيزو(

مجموعة مؤلفة من إرشادات اللجنة الدولية لتسجيل احليوانات ICAR حول تعريف )ترقيم( احليوانات.  ICAR,اللجنة الدولية لتسجيل احليوانات

2009

املمارسات اجليدة في صناعة اللحوم، الفصل الرابع.

FAO-Animal Production and Health, 2004

منظمة األغذية والزراعة )الفاو( التابعة 

لألمم املتحدة – اإلنتاج احليواني والصحة 

الفصل 4.1 : مبادئ عامة لترقيم احليوانات احلية وتتبعها 

الفصل 4.2 : تصميم وتنفيذ أنظمة ترقيم احليوانات لتتبعها 

OIE Terrestrial Animal Health Code 2009

تشريعات املنظمة العاملية للصحة 

احليوانية OIE : الدليل الصحي للحيوانات 

البرية 2009

ورقة سياسات بعنوان “ تعريف )ترقيم( املاشية وتتبعها” مارس 2009

 ’Livestock Identification and Traceability

شراكة صحة احليوان – أستراليا            

  Animal Health Australia

إرشادات ملشرفي احليوانات في اململكة املتحدة – قواعد لتعريف )ترقيم( الضأن واملاعز- يناير 2008

’Guidance for Keepers in the UK. Rules for identifying sheep and goats‘

دائرة البيئة والغذاء والشؤون الريفية- 

 DEFRA, UK اململكة املتحدة

دراسة حول “جوازات سفر احليوانات وتعريفها “ مبجلة البيطرة الرسمية

State Veterinary Journal, Vol 15. No 1, 2005 ‘Animal Passports and Identification’ pp 20-27

دائرة البيئة والغذاء والشؤون الريفية- 

 DEFRA, UK اململكة املتحدة

مذكرة تفسيرية لنظم )لوائح( تعريف املاشية – رقم 529 لعام 2007 دائرة البيئة والغذاء والشؤون الريفية- 

 DEFRA, UK اململكة املتحدة

نشرة إرشادية بعنوان “التعريف اإللكتروني لألغنام ابتداءاً من 31 ديسمبر -2009 طلب البطاقات التعريفية

’Electronic identification of sheep from 31 December 2009. Ordering your tags‘

دائرة البيئة والغذاء والشؤون الريفية- 

 DEFRA, UK اململكة املتحدة

نشرة إرشادية بعنوان “التعريف )الترقيم( اإللكتروني لألغنام- دليلك التقني”.

’.Electronic identification in sheep. Your technical guide‘

دائرة البيئة والغذاء والشؤون الريفية- 

 DEFRA, UK اململكة املتحدة

دراسة حول تعريف )ترقيم( املاشية وتتبعها في بلدان مختارة خارج أمريكا الشمالية.

 Identification and Traceability of Cattle in Selected Countries Outside of North America’, American‘

 Registry of Professional Animal Scientists 24 )2008(: 287-294

السجل املهني لعلماء احليوان األمريكيني 

النظام الوطني لتعريف احليوانات وتتبعها- وثيقة معلومات – يناير 2010 ؛ دراسة ألنظمة مختارة لتعريف 

)ترقيم( املاشية وتتبعها حول العالم- الدروس املستفادة ملشروع نيوزيلندا لتعريف )ترقيم( احليوانات وتتبعها

 National Animal Identification and Tracing )NAIT(’ – Information Document January 2010 & ‘Review‘

 of Selected Cattle Identification and tracing Systems Worldwide, Lessons for the New Zealand

 Animal Identification and Tracing Project.’ Paper 2009/03. February 2009- Ministry of Agriculture &

.Forestry, New Zealand

وزارة الزراعة والغابات- نيوزيلندا

“النظام الوطني لتعريف احليوانات – دليل املستخدم مع مصادر معلومات إضافية” - ديسمبر 2007

 ’.National Animal Identification System )NAIS(. A User Guide and Additional Information Resource‘

وزارة الزراعة األمريكية USDA، خدمة 

تفتيش احليوانات والنباتات، الواليات 

املتحدة

تعريف )ترقيم( احليوانات وتتبع اللحوم – 7 مارس 2006

Animal Identification and Meat Traceability’, Congressional Research Service, Library of Con-‘

gress, USA

خدمة الكوجنرس للبحوث، مكتبة 

الكوجنرس، الواليات املتحدة
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نوعية القضايا التي يتعني معاجلتها من خالل اخلطة العامة ) السياسة(   5.1
مت تصني��ف األمور التي س��تعاجلها هذه الوثيقة إلى قس��مني : يتضمن األول القضايا العامة وهي قضايا متثل الس��مات املش��تركة ب��ني األنظمة املطبقة حالياً 

للتعريف والتس��جيل في بعض الدول، أما القضايا اخلاصة فتتعلق بالس��مات ذات اخلصوصية املتعلقة بالثروة احليوانية التي تتصف بها إمارة أبوظبي ومنطقة 

اخلليج بصفة عامة.

القضايا العامة    1.5.1
مت الرجوع واالستفادة من عدد من البرامج املطبقة حالياً في كل من االحتاد األوروبي )سياسات اجمللس األوروبيEC ولوائحه(، واململكة املتحدة )بوصفها مثاالً لدولة 

قامت بتعديل سياس��ات ولوائح اجمللس األوروبيEC مبا يتناس��ب مع أوضاعها احمللية(، وأس��تراليا التي متثل منوذجاً لنظام متعدد األقاليم ش��بيه بالنظام في دولة 

اإلمارات، حيث تستخدم السياسات واللوائح الصادرة في كل من واليتي نيو ساوث ويلز وأستراليا الغربية.  

القضايا اخلاصة   2.5.1
وهي أمور تتعلق بالطبيعة اخلاصة التي تس��م نظام تس��ويق احليوانات ومسار السلس��لة الغذائية اخلاصة بانتاج اللحوم السائد في إمارة أبوظبي ومعظم دول 

اخلليج العربي والتي ال تتوفر لها معاجلات بعينها في مجمل األنظمة املطبقة سواء في االحتاد األوروبي وأستراليا. 

وليس��ت هناك جتارب س��ابقة في تلك القضايا، كما أن األوضاع في معظم الدول اخلليجية األخرى ال تس��عف في هذا الش��أن، إما ألن تلك الدول ال متلك أنظمة 

وطنية لتعريف احليوانات تش��مل احليوانات املنتجة للحوم، أو الختالف غايات أنظمة التعريف الوطنية املوجودة في بعض دول املنطقة وعدم اتس��اق مضمونها 

مع غايات نظام تعريف وتس��جيل احليوانات إلمارة أبوظبي )AIRS(، وال ميكن بالتالي اتخاذها كمثال يحتذى من أجل بناء خطة محكمة لنظام تعريف وتس��جيل 

احليوانات في أبوظبي )AIRS( نظراً ألن تلك االنظمة:

تركز فقط على تعزيز برنامج دعم الثروة احليوانية.	 

 تقتصر على استخدام أجهزة اإلرسال اجمليبة Transponders القابلة للحقن.	 

تستخدم جداول برنامج ميكروسوفت إكسل MS Excel© حلفظ البيانات.	 

ال تشتمل على نظام فاعل لتحديث قواعد البيانات.	 

 	.Traceability ال تغطي املقاصب وال حتى تتبع أثر احليوانات

مت حتدي��د القضايا التالية والسياس��ات املتعلقة به��ا باعتبارها من خصوصيات إمارة أبوظبي فيما يتعلق بتطبيق نظام تعريف وتس��جيل 
:)AIRS( احليوانات

قضايا املنافذ احلدودية إن إمارة أبوظبي واحدة من اإلمارات السبع املكونة لدولة اإلمارات، وستقدم أمنوذجاً رائداً في إدخال نظام تعريف وتسجيل احليوانات 	 
)AIRS( بالدولة، إال أن ذلك يضعها أمام مجموعة من التحديات التي يتوجب أن تؤخذ بعني االعتبار مثل:

ح��دود اإلم��ارات- نظراً للحدود املفتوحة بني إمارة أبوظبي واإلمارات األخرى والت��ي تتيح حرية حركة مرور احليوانات فإنه يتعني وضع آليات محكمة لضبط 	 
حركة دخول احليوانات احمللية إلى إمارة أبوظبي، وللتأكد أيضاً من أن جميع “الواردات احمللية” اجلديدة يتم تعريفها وتس��جيلها وفقاًًًً ملتطلبات نظام تعريف 

.)AIRS( وتسجيل احليوانات

احليوان��ات املس��توردة من خارج دولة اإلمارات - تنظم التش��ريعات االحتادية والتي تش��رف على إنفاذها الكوادر البيطرية ب��وزارة البيئة واملياه إجراءات 	 
اس��تيراد احليوان��ات احلية للدولة وتبعاً لذلك يتحتم إيجاد اآللية الفعالة لضمان التعرف على كاف��ة واردات الثروة احليوانية الداخلة إلى إمارة أبوظبي على 

نحو مطابق لنظام تعريف وتس��جيل احليوانات )AIRS(، وبحيث يتم تس��جيل جميع البيانات الالزمة كبلد املنشأ، مع تسجيل بيانات حيازة املنشأ إن أمكن 

ذلك، بحيث يحصل كل حيوان على رقم تعريف مميز.

وجهة احليوانات املس��توردة - يتوجب تعريف كافة احليوانات املس��توردة للدولة والتي تدخل إلمارة أبوظبي نظراً ملرور كافة تلك احليوانات مهما اختلفت 	 
أهداف استيرادها ومنافذ دخولها باألسواق احمللية أوالً قبل أن ينتهي بها املطاف أخيراً في وجهتها النهائية املقصودة كمزراع التربية أو املسالخ. 

ال يطبق بأسواق املواشي احمللية باإلمارة مبدأ اإلخراج الكامل للحيوانات الداخلة معاً، حيث تعاد بعض احليوانات املعروضة للحيازة األصلية في 	 
حال لم يتم بيعها ملشتر آخر جديد، ويحدث بشكل معهود أن متكث احليوانات بالسوق لفترات زمنية تتجاوز أسابيع أو أشهر حتى تباع. 

يترتب على الوضع املذكور تهديداً ملقتضيات الصحة العامة والقطيع احمللي إذ ميكن ألس��واق املواش��ي أن تتحول لبؤر ومصادر محتملة لألوبئة 	 
واألمراض احليوانية أو املش��تركة. كما أن تطبيق املش��روع يس��تلزم توفر اإلمكانية لتحديد مكان احليوان الواجب التعريف وقتما أصبح ذلك مطلوباً، وذلك 

يتطلب أن تكون كل احليوانات حاملة لوسائل التعريف املعتمدة، ويتوجب تعويض املفقود واستبدال التالف منها، وتلك حتديات جسيمة يستوجب النجاح 

في تذليلها حشد كافة اإلمكانات املادية والبشرية الالزمة.

األفراد املسؤولون عن تسجيل بيانات نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( إن النسبة الغالبة من مشرفي احليوانات في إمارة أبوظبي هم من 	 
أفراد العمالة الوافدة ذوي املستوى التعليمي املتدني نسبياً. ونظراً ألن جملة املهام والواجبات املتعلقة باملشروع مثل حفظ السجالت التي يتطلبها النظام 

)مثل سجل احليازة، وتفاصيل حركة الثروة احليوانية، ووثائق احلركة( واستخدام )وسائل تعريف احليوانات أو املعّرفات Identifiers( مع احليوانات املولودة حديثاً، 

يتطلب أداؤها درجة من املهارات واإلملام املعرفي والذي قد ال يتوفر في معظم هؤالء، فإنه يتعني التوصل إلى س��بل بديلة لتس��جيل بيانات حركة احليوانات 

.Identifiers والقطعان ووضع وسائل التعريف اخلاصة بها أو املعّرفات

اإلبل - حتظى اإلبل مبكانة متميزة في إمارة أبوظبي، حيث تتمتع اإلبل املتفوقة في الس��باقات واملزاينة )مس��ابقات جمال اإلبل( بقيمة عالية وامتياز كبير. 	 
ولذلك فإنه حتى تكون وسائل التعريف املستخدمة في نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( مقبولة لدى مالك اإلبل، فإنه يجب أن ال تؤدي تلك الوسائل 

إلى التسبب في إيذاء أو تشويه احليوان ويتحتم في ذات الوقت أن تكون ملبية لغرض التعريف.
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)AIRS( تطبيق نظام تعريف وتسجيل الحيوانات في إمارة أبوظبي  2
)AIRS( تأسيس وحتديث نظام تعريف وتسجيل احليوانات في إمارة أبوظبي   1.2

 

يبنّي اجلدول رقم )3( أقرب التقديرات للدقة والتي ميكن التعويل عليها فيما يخص األعداد الكلية للحيوانات في إمارة أبوظبي، بحسب األنواع. 

جدول رقم )3( – تقديرات ألعداد الثروة احليوانية في أبوظبي، حسب األنواع )2007(

نوع احليوان العدد التقريبي

اإلبل 306,400

الضأن 903,700

املاعز 866,400

األبقار 31,500

العدد الكلي الالزم تعريفه 2,108,000

املصدر: وزارة البيئة واملياه، 2007

هناك حتديات جسيمة جداً تواجه تطبيق مهام النظام تتمثل في: 

)أ( إجراء التعريف والتسجيل األولي بصورة جماعية للحيوانات، 

)ب( االحتف��اظ بقواعد بيانات مواكبة ألحدث املس��تجدات ) من خالل جم��ع وإبالغ كافة البيانات املتعلقة باملواليد، الوفيات، البيع، الذبح، الش��راء، حاالت النقل، 

واحلركة( والتعامل مع األعداد الكبيرة من املواش��ي التي يتم اس��تيرادها في كل عام. ويتطلب ذلك إس��تراتيجية مفصلة ووحدة مختصة يناط بها التنفيذ 

داخل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ويوفر لها هيكل إداري فعال.

كم��ا يحتاج ذلك النظام إلى الدعم واإلس��ناد القانوني من خالل س��ن التش��ريعات )اللوائ��ح( الفاعلة مع الت��زام اإلدارة العليا بالنظر لنظام تعريف وتس��جيل 

احليوانات )AIRS( كأولوية قصوى. كما يتطلب تطبيق النظام أيضا فريقاً من العاملني ذوي التدريب اجليد والكفاءات املناسبة إضافة لاللتزام املهني العالي وحتمل 

املسؤولية.

ويتطل��ب جن��اح تطبيق النظام كذلك التفهم والتعاون الكامل من كافة الش��ركاء األساس��يني وأصحاب العالقة، ولتحقيق كل تل��ك األهداف، فإن هناك حاجة 

لبرامج استش��ارات وتواصل ش��امل ومنّس��ق على نحو جيد، حتى يس��توعب العاملون في النظام والش��ركاء األساسيون – على حد س��واء- الغاية من تطبيق 

السياسة وبالتالي نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( واألدوار واملسؤوليات املناطة بهم في هذا اخلصوص.

على أن إبقاء قواعد البيانات في حالة مواكبة ألحدث املستجدات، سيظل من التحديات الكبرى نظراً لضخامة حجم التعامالت التي يتعني تسجيلها، وإبالغها، 

وإدخالها في قواعد البيانات سنوياً.

املنهجية املرحلية لتطبيق النظام :    2.2 

لقد خلصت جهود التواصل واملناقش��ات التي جرت خالل التش��اور مع الشركاء األساس��يني إلى التوصية بتطبيق نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( على 

مراحل كمايلي.

املرحل��ة األول��ى: وتتضمن برنامج أولي للتعريف اجلماعي من أجل امتالك القدرة على توفي��ر بيانات فورية ودقيقة حول تعداد الثروة احليوانية لصالح برنامج 	 

دعم الثروة احليوانية. ويتمثل الهدف احلالي في إمتام برنامج التعريف اجلماعي للحيوانات بحلول يوليو شهر 2010. على أن ذلك يتطلب توفير وتفعيل أنظمة 

جلمع بيانات حركة احليوانات والقطعان املطلوبة من أجل التحديث املستمر لقواعد البيانات التي تشمل بيانات املاشية، الضأن، واملاعز، واإلبل.

املرحلة الثانية: تتضمن إدراج احليوانات املستوردة في نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( مبا في ذلك كافة أنواع الدواجن ومنتجاتها )بيض املائدة، وبيض 	 

التفقي��س واألف��راخ من عمر يوم واحد( واألس��ماك )التي تتطلب تعريف رموز التش��غيالت من أجل إمكانية التتبع ألغراض الس��المة الغذائية(. األمر الذي 

يتطلب فترة حتضيرية طويلة نسبياً من أجل:

صياغة مذكرة تفاهم مع الوزارة االحتادية اخملتصة يتم مبوجبها أن يتم تعريف احليوانات املس��توردة مس��بقاً وفقاًًًً لنظام تعريف وتس��جيل احليوانات  )أ( 

بأبوظبي )AIRS(، كشرط للسماح بدخولها إلى دولة اإلمارات، 

)ب( منح الدول املصّدرة مهلة زمنية كافية لإلعداد لتعريف جميع احليوانات املراد تصديرها إلى دولة اإلمارات.

املرحلة الثالثة: تتضمن تطبيق نظام لتعريف وتسجيل احليوانات في جميع إمارات الدولة، مما سيتيح إمكانية التتبع الكامل للمواشي املستوردة إلى إمارة 	 

أبوظبي من اإلمارات األخرى.

املرحلة الرابعة: تتضمن توس��يع نطاق اإلدراج لنظام تعريف وتس��جيل احليوانات )AIRS( ليشمل أية انواع أخرى من احليوانات يرى مجلس إدارة اجلهاز أهمية 	 

إلدراجها بالنظام.
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)AIRS( 3     تمهيد وعرض الخطة العامة لمشروع تعريف وتسجيل الحيوانات في إمارة أبوظبي
1.3  مقدمة 

مت حتديد األهداف االستراتيجية التالية كمتطلبات أساسية لضمان حتقيق بيان السياسة أو اخلطة الشاملة:

1 ..)AIRS( حتديد السلطة اخملتصة املسؤولة عن نظام تعريف وتسجيل احليوانات

2 .)AIRS( إعداد مكونات نظام تعريف وتسجيل احليوانات

3 .)AIRS( تغطية األنواع املستهدفة بنسبة 100٪ من قبل نظام تعريف وتسجيل احليوانات

إعداد التعريفات واملصطلحات القياسية. 4

إنشاء وتطبيق نظام لضمان اجلودة. 5

6 .)AIRS( االلتزام بتطبيق معايير الرفق باحليوان في ممارسات نظام تعريف وتسجيل احليوانات 

7 .)AIRS(تسهيل عمليات حتديث نظام تعريف وتسجيل احليوانات

إعداد طرق جلمع وتسجيل بيانات التحديث. 8

9 .)AIRS( إعداد نظام لالستثناء من متطلبات نظام تعريف وتسجيل احليوانات

10 .)AIRS( اإلدراج الكامل للمسالخ/ اجملازر في نظام تعريف وتسجيل احليوانات 

11 .Identifiers إعداد نظام لضبط إصدار واستخدام املعّرفات

إعداد نظام جلمع وتسجيل كافة بيانات ذبائح عيد األضحى املبارك.. 12

إعداد نظام للتعامل بهدف استيعاب حركة نقل وترحيل احليوانات باإلمارة.. 13

14 .)AIRS( أن يتم اإلدراج الكامل للمواشي املستوردة في نظام تعريف وتسجيل احليوانات

15 .)AIRS( أن يتم اإلدراج الكامل ألسواق املواشي في نظام تعريف وتسجيل احليوانات

16 .)AIRS( أن يتم اإلدراج الكامل للمشاريع التجارية للثروة احليوانية في نظام تعريف وتسجيل احليوانات

)AIRS( أسلوب عرض السياسة العامة لنظام تعريف وتسجيل احليوانات في إمارة أبوظبي   2.3 
لتس��هيل ش��رح السياسة العامة للنظام مت تصنيف جملة األهداف االستراتيجية املطلوب حتقيقها إلى 3 مجموعات رئيسة وفقاًًًً لطبيعتها الفنية واإلجرائية 

والغرض املنشود من كل منها وذلك كاآلتي:

1 ..)AIRS( أهداف تتعلق بضمان اجلودة في عمليات نظام تعريف وتسجيل احليوانات 

 أهداف تتعلق بالتتبع والسالمة الغذائية.. 2

أهداف تتعلق بقضايا التسويق والقضايا التجارية.. 3

وكذلك يُقدم كل هدف استراتيجي على النسق التالي:

متهيد	 

بيان الهدف االستراتيجي	 

األهداف التفصيلية الواجب حتقيقها كمتطلبات للهدف االسترتيجي، ويبنينَّ فيها لكل هدف:	 

-  املنفذون الرئيسيون خلطة العمل.

-  تفاصيل خطة العمل 

مؤشرات قياس األداء الرئيسية.  -

الجوانــب التفصيلية للخطــة العامة لنظام )سياســة( تعريف وتســجيل الحيوانات في   4
)AIRS( إمارة أبوظبي

 :)AIRS( اجملموعة أ: األهداف االستراتيجية التي تركز على شرح وإيضاح جوانب ضمان اجلودة في نظام تعريف وتسجيل احليوانات

)AIRS( 1,4   الهدف االستراتيجي 1: إنشاء السلطة المختصة بنظام تعريف وتسجيل الحيوانات في إمارة أبوظبي

متهيد:      1.1.4 
 إن قيام احلكومة بتعيني اجلهة التي س��يعهد إليها وتكلف بإدارة نظام تعريف وتس��جيل احليوانات )AIRS( وتخويلها الس��لطة القانونية املناسبة يعد من أهم 

متطلبات وضرورات إنش��اء النظام ، قد تكون اجلهة املذكورة هي جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، أو على وجه التحديد أحد إالدارات أو األقس��ام باجلهاز . وللجهاز 

بوصفه س��لطة مختصة عندئذ القيام بتس��مية املوظف الذي سيتولى مسؤولية إدارة النظام والذي سيمنح ويزود بالس��لطات القانونية الالزمة للقيام بتلك 

املهام. وعلى سبيل املثال قد يكون ذلك املوظف املقصود والذي سيقود ويوجه دفة العمل هو املدير العام جلهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أو غيره من كبار املوظفني 

في مجال الثروة احليوانية، مثل مدير إدارة صحة احليوان، أو أحد املسؤولني البيطريني الرئيسيني. 
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كما ميكن للجهاز منح ذلك املس��ؤول مس��ماً رس��مياً مثل مسؤول تس��جيل )Registrar( نظام تعريف وتس��جيل احليوانات )AIRS(. وستعمل السلطة اخملتصة 

على ضمان االلتزام الصارم بس��رية البيانات، مع فرض قيود محكمة على منافذ الوصول للبيانات إال باحلصول على موافقة مس��بقة من مدير عام جهاز أبوظبي 

للرقابة الغذائية. 

بيان الهدف االستراتيجي 1:    2.1.4

)AIRS( إنشاء السلطة اخملتصة بنظام تعريف وتسجيل احليوانات في إمارة أبوظبي

األهداف التفصيلية    3.1.4
يتطلب حتقيق هذا الهدف االستراتيجي القيام بإجراءات عملية من أجل الوصول لألهداف ذات الصلة التالية:  

الهدف 1.1  حتديد السلطة اخملتصة واملوظف املسؤول

يتم حتديد االدارة أو القس��م اخملتص واملوظف املعني ضمن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية الذي س��يتولى مس��ؤولية إدارة نظام تعريف 
.AIRS وتسجيل احليوانات

وذلك ألس��باب قانونية تتصل بأهمية تفويض الصالحيات الضرورية وتخويل املس��ؤوليات القانونية للجهة اخملتصة وتسمية الشخص املعني من منتسبي تلك 

اجلهة الذي ستعهد إليه مسؤولية إدارة النظام.

املنّفذ الرئيسي
كبار صّناع القرار)مجلس إدارة( في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

خطة العمل

يت��م حتدي��د إدارة من إدارات قطاع الثروة احليوانية بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية كس��لطة مختصة ) مثل إدارة اإلنتاج احليواني أو إدارة صحة احليوان(. ومن 	 

ثم ينشر القرار في اجلريدة الرسمية أو أية وثيقة مماثلة، من أجل توفير التفويض القانوني الالزم.

يتم تعيني وحدة متخصصة ضمن السلطة اخملتصة )وحدة إدارة نظام تعريف وتسجيل احليوانات AIRSU( لإلشراف تطبيق نظام تعريف وتسجيل احليوانات 	 

.AIRS

يت��م تعي��ني منصب ضمن الس��لطة اخملتصة )يُحتمل أن يكون رئيس وحدة إدارة نظام تعريف وتس��جيل احليواناتAIRSU( ليكون مس��ؤوالً أمام مدير اإلدارة 	 

اخملتصة ) وسيش��ار إليه فيما بعد باس��م مدير نظام تعريف وتس��جيل احليوانات AIRS( ويناط به اإلش��راف على تطبيق نظام تعريف وتس��جيل احليوانات 

.)AIRS(

يجب إعالن تخويل السلطات للمسؤول عن نظام تعريف وتسجيل احليوانات عبر اجلريدة الرسمية.	 

 	 )AIRS( يتضمن جلنة فنية مس��ؤولة عن نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( يتم وضع هيكل إداري واضح لتسلس��ل األوامر بنظام تس��جيل احليوانات

داخل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، باإلضافة إلى جلنة إدارية إشرافية تتولى تقدمي املشورة واإلشراف على إدارة وعمليات نظام تعريف وتسجيل احليوانات 

.)AIRS(

مؤشرات قياس األداء الرئيسية
 	.)AIRS( أن يدرج تأسيس السلطة اخملتصة في لوائح نظام تعريف وتسجيل احليوانات

تعيني السلطة اخملتصة، ومدير نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( واإلعالن عن ذلك عبر الوثائق التشريعية الرسمية.	 

)AIRS( الهدف2.1 تعيني موظفي نظام تعريف وتسجيل للحيوانات في إمارة أبوظبي

يقوم مدير نظام تعريف وتسجيل احليوانات AIRS بتعيني )موظفي الترقيم( الذين سيتمتعون بسلطات مأموري الضبط القضائي. 

عقب اكتمال اإلجراءات القانونية يتم تعيني موظفي الترقيم وغيرهم من مأموري الضبط القضائي مثل املسؤولني عن إدارة قواعد البيانات.

 املنّفذ الرئيسي: هو مدير مشروع تعريف وتسجيل احليوانات.

خطة العمل

 	.)AIRS( اختيار وتعيني موظفي الترقيم لنظام تعريف تسجيل احليوانات

التأكد من إمكانية حصول جميع املوظفني املعينني في النظام على التدريب املالئم للقيام بأدوارهم، وأن يتم توفير ذلك التدريب باستمرار.	 

 	.)AIRS( إنشاء وحفظ سجل بالعاملني في نظام تعريف وتسجيل احليوانات
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مؤشرات قياس األداء الرئيسية
يت��م اختي��ار وتعيني موظفي نظام تعريف وتس��جيل احليوانات )AIRS( املتمتعني بالصالحيات التي حددها القان��ون على نحو مؤكد من خالل اإلعالن عن ذلك عبر 

الوثائق التشريعية الرسمية.

)AIRS( الهدف 3.1  التحديد الواضح في نصوص القانون لسلطات العاملني في نظام تعريف وتسجيل احليوانات

حتديد س��لطات موظفي نظام تعريف وتس��جيل احليوانات )AIRS( والتعريف الواضح لذلك بنظام التش��ريع اخلاص بتعريف وتسجيل 
)AIRS( احليوانات

يتعني على جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية تفويض أشخاص محددين ليتولوا تطبيق وتثبيت وسائل التعريف املعتمدة على احليوانات واجبة التعريف عند تنفيذ 

نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( ومنحهم كافة الصالحيات القانونية الالزمة للقيام بواجبات ومهام تعريف كافة احليوانات وفق النظام. وينبغي أن تخول 

تلك الس��لطات موظفي النظام الطلب من أصحاب احليوانات أن يقدموها لكي يتم تعريفها، والس��ماح ملوظفي النظام بالدخول إلى املنش��آت/املزارع أو احليازات 

حيث يتم إيواء احليوانات من أجل القيام بإجراءات التعريف وفحص احليوانات للتأكد من صحة/صالحية بياناتها التعريفية. وينبغي تفويض صالحيات ملدير نظام 

.)AIRS( تخوله الطلب من الشركاء األساسيني القيام بكل ما يلزم لضمان فاعلية تشغيل نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( تعريف وتسجيل احليوانات

املنفذون االرئيسيون
.)AIRS( مدير نظام تسجيل احليوانات

موظفو الترقيم. 

مدير وموظفو إدارة قواعد البيانات.

خطة العمل
إعداد قائمة بكافة الصالحيات التي ينبغي منحها ملدير مش��روع تعريف وتس��جيل احليوانات وضمان تخويله بصورة واضحة للقيام بتلك املسؤوليات والتي 	 

تشمل:

التوصي��ات بش��أن تعي��ني وإقالة موظف��ي الترقيم AIRS )أنظر امللحق رق��م 1(، إذ يعد موظفو الترقي��م )AIRS( من مأموري الضب��ط القضائي الذين 	 

يتمتعون مبا يلزم من السلطات لدخول املنشآت، وفحص احليوانات، والتدقيق على السجالت، والتحّصل على أرقام تعريف احليوانات املتواجدة، مع طلب 

تفسيرات فيما يخص احليوانات املفقودة، وما يتواجد من حيوانات غير معّرفة، كما يحق لهم طلب إجراءات تصحيحية وغير ذلك من السلطات(.

التوصية بإدخال التعديالت على التشريعات	 

إعداد املوازنات املالية وخطط العمل بشأن احليوانات.	 

القيام مبا يلزم من إجراءات لكي يحقق نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( مؤشرات األداء الرئيسية.	 

التأكد من توفر املوارد البشرية واملادية واملالية الالزمة لتمكني النظام من حتقيق أهدافه.	 

التأكد من التنفيذ الفوري ألية تعديالت في التشريع مثل حاالت منح االستثناءات.	 

اإلشراف على املشاورات مع الشركاء األساسيني .	 

القي��ام بتقيي��م االحتياجات التدريبية من حني إلى آخر، م��ع ضمان التنفيذ الفوري للتوصيات املترتبة على النتائ��ج التي يتم التوصل إليها من خالل 	 

التقييم.

التأكد من أن جميع األدلة اإلرشادية امليدانية مواكبة ألحدث املستجدات التشريعية.	 

التأك��د م��ن توفر املعاجلة الفورية الالزمة ملا يتم اكتش��افه من أوضاع مخالف��ة أو غير مطابقة من خالل التدقيق على احلي��ازات وفق متطلبات نظام 	 

.)AIRS( تعريف وتسجيل احليوانات

أن يتم اإلعالن من خالل اجلريدة الرسمية عن السلطات املمنوحة ملدير النظام. 	 

مؤشرات قياس األداء الرئيسية
إعالن اجلريدة الرسمية.

أن يكون األداء الكلي لنظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( ُمرضياً )بصورة يُحَكم عليها من واقع حتقيق مؤشرات األداء(.

الهدف 4.1 تزويد السلطة اخملتصة بتنفيذ النظام باملوارد الكافية 

توفير املوارد املادية والبشرية الالزمة  للسلطة اخملتصة بأن يتم تزويد السلطة اخملتصة بالنظام باملوارد الكافية من املوظفني واملعدات 
إلدارة وتشغيل نظام تعريف وتسجيل احليوانات)AIRS(، وأن يكون املوظفون مدربني للقيام بأدوارهم.

املنفذون األساسيون:
مسؤولو التخطيط.	 

املسؤولون املاليون.	 

مسؤولو تطوير األفراد.	 

املوظفون الفنيون.	 
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خطة العمل
إعداد قائمة بكافة املهام اإلدارية والفنية التي يتعني على الس��لطة اخملتصة القيام بها واس��تخدامها لرس��م هيكل تنظيمي يحدد أعداد وأنواع املوظفني 	 

املطلوب توفرهم. وتشمل املهام الفنية التي تقع ضمن مسؤولية السلطة اخملتصة ما يلي:

إدارة املهام اليومية ملهام وواجبات نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( بالكفاءة املطلوبة.	 

إجراء املشاورات مع الشركاء األساسيني. 	 

إدارة وتأمني قواعد البيانات.	 

التأكد من التحديث املستمر لكافة سجالت قواعد البيانات ملواكبة أحدث املستجدات، مبا في ذلك سجالت كل حيوان على حدة وأنواع السجالت األخرى.	 

التأكد من أن جميع املعّرفات Identifiers وأجهزة املسح )القارئات(، والسجالت قد مت توصيفها وحتديدها بصورة واضحة.	 

اإلشراف على تقييم االحتياجات التدريبية، وتصميم برامج التدريب، واألدلة اإلرشادية.	 

التطوير املستمر ألدلة املمارسة اإلرشادية، وتوفير لوازم التدريب من وثائق ومعدات.	 

إدارة شؤون املوظفني.	 

الشؤون املالية.	 

 	.Identifiers ضمان التحكم وضبط استخدام املعّرفات

تصميم وتنفيذ نظام للرصد واملتابعة موجه خلدمة أهداف نظام تسجيل احليوانات.	 

معاجلة نتائج ما تكشف عنه عمليات الرصد واملتابعة. 	 

تعزيز ضمان اجلودة في النظام بأكمله.	 

التنس��يق والتواصل مع اجله��ات األخرى ذات العالقة مثل: برنامج دعم الث��روة احليوانية، واخلدمات البيطرية، وهيئة البيئة، ودائرة الش��ؤون البلدية واجلهات 	 

االحتادية مثل وزارة البيئة واملياه،.

توفير متطلبات السكن، واملعدات، والنقليات.	 

إعداد أدلة ممارسة، وإجراءات عمل قياسية وضمان توزيعها وتطبيقها من قبل العاملني في النظام.	 

اختيار وتعيني وتدريب العاملني، وفقاًًً ألدوارهم ومسؤولياتهم .	 

مؤشرات قياس األداء الرئيسية
أن يؤكد التدقيق الداخلي بأن نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( يعمل بفاعلية وال يعاني من قصور نتيجة لشح املوارد.

 )AIRS( الهدف 5.1 التحديد الواضح للمسؤولية عن بيانات السجل املركزي لنظام تعريف وتسجيل احليوانات

إناطة وتكليف السلطة اخملتصة مبسؤولية حفظ وتأمني بيانات نظام تعريف وتسجيل احليوانات بحيث تتولى مبوجب تكليف رسمي 
املس��ؤولية الكاملة عن س��المة وس��رية املعلومات املوجودة في قاعدة بيانات نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS(، والتي ستكون 

على النسق احملدد في اللوائح.

يتضمن نظام تعريف وتس��جيل احليوانات )AIRS( عمليات اجلمع، والتخزين، واالس��ترجاع، والتصنيف، والتحليل لكميات كبيرة من البيانات. وس��تكون السلطة 

اخملتصة مسؤولة عن قاعدة البيانات اإللكترونية املطلوبة، وكل ما يتصل بسالمة ومصداقية البيانات، وأمنها وسريتها.

 املنفذون األساسيون:
 	.)AIRSU( مدير وحدة إدارة نظام تعريف وتسجيل احليوانات

 	.)AIRS( مدير قاعدة بيانات نظام تعريف وتسجيل احليوانات

موظفو الترقيم. 	 

املوظفون الفنيون- مثل العاملني في اخلدمات البيطرية واإلنتاج احليواني بقطاع الثروة احليوانية، وهيئة البيئة.	 

خطة العمل

إع��داد وتطبيق أدلة ممارس��ة إلدارة البيان��ات وأمنها، مبا في ذلك جداول زمنية حلف��ظ البيانات االحتياطية Back-up schedules، وتوفي��ر وحدات إمداد التيار 	 

الكهربائ��ي غي��ر القابل لالنقطاع، ومنّظمات اجلهد الكهربائي، مع اس��تخدام برامج تأمني املعلومات احلاس��وبية ضد االتالف واالخت��راق firewalls وبرامج 

احلماية من الفيروسات، مع تقييد وصول اإلدارة جلداول البيانات لتقليل احتماالت تلف البيانات.

إعداد وتطبيق أدلة ممارسة إلجراءات الوصول للبيانات لكل من العاملني في نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( أو الشركاء األساسيني، وذلك من خالل 	 

استخدام كلمات املرور السرية مع تنظيم تعدد مستويات الوصول إلى املكونات اخملتلفة لقاعدة البيانات.

تسهيل استخدام قاعدة البيانات ألغراض مثل مكافحة األمراض والتتبع، ولكن مع إعداد أدلة ممارسة واضحة حتُكم تلك االستخدامات وحتافظ على سرية 	 

البيانات.

ضم��ان إمكاني��ة الوصول إلى برمجيات ش��فرة املص��در source code، مع التوفر الدائم للدعم الفني في جميع األوقات )24 س��اعة ف��ي اليوم، و7 أيام في 	 

األسبوع(. 
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مؤشرات األداء الرئيسية

أن تقل نسبة زمن أعطال النظام عن 1 ٪، وأن يقل عدد احلاالت التي تتطلب استرجاع البيانات عن حالتني في السنة الواحدة. وأن ال تكون هناك أي اختراقات ألمن 

املعلومات. 

الهدف 1. 6 إنشاء وحفظ سجل مركزي للحيازات

إناطة  وتكليف الس��لطة اخملتصة مبس��ؤولية حفظ وتأمني بيانات نظام تعريف وتس��جيل احليوانات بأن تتولى مبوجب تكليف رسمي 
املس��ؤولية الكاملة عن س��المة وس��رية املعلومات املوجودة في قاعدة بيانات نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS(، والتي ستكون 

على النسق احملدد في اللوائح.

إن من الضروري لعمل نظام تعريف وتس��جيل احليوانات )AIRS( وجود س��جل مركزي ش��امل مبالك احليوانات، وحيازات الثروة احليوانية، وأسواق املواشي، واملسالخ، 

وناقلي املوارد احليوانية، وأماكن عرض احليوانات، مضامير السباق وغيرها، السيما من أجل ضمان التغطية الشاملة ألعداد الثروة احليوانية بأكملها، مع التمكني 

من القيام بالرصد وعمليات التعقب والتتبع في اجتاهي الصعود والهبوط عبر السلسلة.

 املنفذون الرئيسيون: 

 	)AIRSU( وحدة إدارة نظام تسجيل احليوانات

مدير قاعدة البيانات.	 

كافة مالك/مربو أو مشرفو املواشي	 

مسؤولو أسواق وحيازات احليوانات واجبة التعريف. 	 

املدراء والعاملون في املقاصب/اجملازر. 	 

العاملون في النقل والترحيل اجلهات املشرفة على مضامير السباقات ومزاينة اإلبل.	 

خطة العمل:

وضع النظم والتشريعات الالزمة )اللوائح(.	 

إعداد وتطبيق اس��تراتيجيات للتعرف على كافة املش��اركني ضمن كل فئة من فئات الش��ركاء األساس��يني، وجلمع البيانات املطلوبة لكي يتم إدخالها في 	 

قاعدة البيانات.

وضع وتطبيق قواعد الوصول إلى البيانات املذكورة.	 

مؤشرات قياس األداء الرئيسية

)AIRS( أن تطابق السجالت أحدث املعلومات املستجدة في قاعدة بيانات نظام تعريف وتسجيل احليوانات

 

4.2 الهدف االستراتيجي 2: أن يتألف نظام تعريف وتسجيل الحيوانات )AIRS( من أربع مكونات أساسية

 1.2.4  متهيد
تتطلب أفضل املمارسات العاملية أن يرتكز نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( على أربعة مكونات أساسية: 

االحتفاظ بسجالت حتتوي على تفاصيل حول كافة احليوانات املوجودة مبا في ذلك التفاصيل املتعلقة باملواليد، والنفوق، والبيع، والشراء، والذبح وغيرها مع  )أ(  

تفاصيل حركة احليوانات من وإلى كل حيازة من احليازات. 

)ب(  وسائل التعريف التي تتيح متييز كل حيوان متييزاً فردياً عن أي حيوان آخر. 

حركة الوثائق،  )ج(  

قاعدة البيانات.   )د(  

 2.2.4 بيان الهدف االستراتيجي 2: 

توفير املكونات األساس��ية لنظام تعريف وتس��جيل احليوانات )AIRS( حيث يتألف نظام تعريف وتس��جيل احليوانات )AIRS( من أربعة 
مكونات أساسية هي: التعريف املمّيز لكل حيوان على أساس فردي، االحتفاظ بالسجالت،  وثائق وسجالت ترحيل احليوانات، وقاعدة 

البيانات أو السجل املركزي للنظام. 

3.2.4 األهداف التفصيلية

يتطلب حتقيق هذا الهدف االستراتيجي القيام بإجراءات عملية من أجل الوصول لألهداف التالية: 

الهدف 1.2 التحديد الواضح لشكل ومحتوى سجالت احليازات ووثائق حركة احليوانات 
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الهدف 1.2   التحديد الواضح لشكل ومحتوى سجالت احليازات ووثائق حركة احليوانات عن طريق التحديد الواضح لنسق متفق عليه 
لسجالت احليازات ووثائق حركة احليوانات ومحتواها.

تعد سجالت احليازات ووثائق احلركة الوثائق الورقية الوحيدة في نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS(، وتستند إليها مهام التدقيق واملراجعة على كل قطيع، 

مبا يضمن تس��جيل البيانات الصحيحة املطلوبة اخلاصة باحليوانات من قبل مالك/ مربي احليوانات والعاملني في نقل احليوانات/األس��واق، والعاملني في املقاصب؛ 

وكذلك تسجيل تفاصيل احلركة بني احليازات، واألسواق، واملقاصب )األمر الذي يعد مهماً جداً لتتبع مسار حركة انتقال احليوانات(. 

املنفذون الرئيسيون
 	.)AIRSU( وحدة إدارة نظام تسجيل احليوانات

موظفو الترقيم مالك /مشرفو احليوانات واجبة التعريف، وأسواقها، واملسالخ/اجملازر.	 

 	.)AIRS( اللجنة الفنية لنظام تعريف وتسجيل احليوانات

العاملون في مجال نقل وترحيل احليوانات. 	 

خطة العمل
 يتم إعداد ودراس��ة مقترحات للنماذج، ومن ثم يتم اختيار األنس��ب من بينها لتحقيق أهداف النظام، ويجب استخدام مصادر املعلومات املتاحة مبا في ذلك 	 

وثائق طلبات املقترحات RFP الصادرة عن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ونظم )لوائح( اجمللس األوروبي، والتشريعات البريطانية واألسترالية.

 	.)AIRS( نظام تسجيل احليوانات )تضمني النموذج الذي اختير في نظم )لوائح

مؤشرات قياس األداء الرئيسية
.)AIRS( أن يتم االتفاق على النسق والشكل اخلاص بالسجالت ووثائق احلركة مع بيان تفاصيله من خالل لوائح نظام تعريف وتسجيل احليوانات

الهدف2.2: حتديد املعّرفات )وسائل التعريف(

  Identifiers وحتدي��د املواصفات الدقيقة للمعّرف��ات )AIRS( تبن��ي مواصفات للمعّرف��ات تتوافق مع نظام تعريف وتس��جيل احليوانات
وتطبي��ق معايير موحدة ومعروفة في ه��ذا اخلصوص. مبا في ذلك حتديد املواد، واألبعاد، واأللوان، وأحج��ام احلروف، وطرق التثبيت وغيرها 

من املواصفات.

املنفذون الرئيسيون
 	. )AIRS( مدير نظام تعريف وتسجيل احليوانات

 	. )AIRS( اللجنة الفنية لنظام تعريف وتسجيل احليوانات

خطة العمل
دراسة متطلبات اللجنة الدولية لتسجيل احليوانات )ICAR(، ونصوص مواصفات املنظمة الدولية للتقييس )ISO(، وأنواع املعّرفات املستخدمة في األنظمة   	

القائمة لتعريف احليوانات حول العالم.

اختيار أنسب املواصفات لثالث أنواع على األقل من معّرفات نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( على النحو التالي :  	

 RFID 1(   لألبقار وصغار اجملترات- بطاقة تعريف قياسية واحدة على األذن مع قرص واحد ألداة التعريف التي تعمل بذبذبة الراديو(  

)2(   لإلبل – جهاز إرسال مستجيب )شريحة إلكترونية Transponder( قابل للحقن،   

.RFID حتتوي على أداة تعريف تعمل بذبذبة الراديو Pastern band 3(   في حالة الضأن صغيرة اآلذن، فرمبا ميكن استخدام حلقة رسغية(  

ميكن النظر في أمر استخدام أجهزة التعريف ألنواع أخرى من احليوانات الحقاً بحسب احلاجة.   	

	  سيجري تطوير أنظمة إجرائية )بروتوكوالت( لتعويض املعرفات املفقودة، وإلعادة تعريف احليوانات التي فقدت كل معّرفاتها، أو ال تتوفر بيانات حولها.

مؤشرات قياس األداء الرئيسية
أن يتم حتديد املعرفات املس��تخدمة على أس��اس التطابق مع متطلبات اللجنة الدولية لتسجيل احليوانات )ICAR(، ومواصفات املنظمة الدولية للمقاييس 	 

ISO )مثال أيزو 11784 و11785(، على أن تكون من األنواع التي قد سبق وأن سجلت جناحاً عند استخدامها في دول أخرى.

 	 . )AIRS( أن يتم تضمني املعايير في لوائح نظام تعريف وتسجيل احليوانات

)AIRS( الهدف 3.2 : تصميم قاعدة بيانات مناسبة لنظام تعريف وتسجيل احليوانات

تصميم قاعدة بيانات تناس��ب النظام واس��تخدام نظام مناس��ب إلدارة قاعدة البيان��ات، وأن يتم اقتناء نظام حاس��وبي إلدارة قواعد 
البيان��ات DBMS ق��ادر على تلبي��ة كافة متطلبات نظ��ام تعريف وتس��جيل احليوانات)AIRS(، عل��ى أن يجري إع��داده خصيصاً للوفاء 

باملتطلبات، قبل تثبيته.  

املنفذون الرئيسيون: 
 	.)AIRSU( وحدة إدارة نظام تعريف وتسجيل احليوانات

مدير قاعدة البيانات.	 
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مطورو البرمجيات.	 

دائرة الشؤون البلدية بإمارة أبوظبي التي يقوم املعنيون فيها بتطوير خارطة رقمية دقيقة التفصيل إلمارة أبوظبي.	 

خطة العمل
تشكيل جلنة فنية لإلشراف على اختيار قاعدة البيانات وتصميمها خصيصاً لتلبية االحتياجات.  	

اختيار قاعدة البيانات بعناية كبيرة نظراً ألن أداءها ومدى مالءمته س��يكون من العوامل الرئيس��ية التي س��تحدد جناح أو فش��ل نظام تعريف وتس��جيل   	

احليوانات )AIRS(. وفي هذا الصدد ينبغي العمل وفق املعايير التالية:

أن يك��ون نظ��ام إدارة قواع��د البيانات DBMS مطبقاً في جتربة قائمة حالياً لتعريف احليوانات، كأن يكون مثالً مس��تخدماً في دولة واحدة على األقل من دول   	

االحتاد األوروبي، وبالتالي يكون متوافقاً مع متطلبات اجمللس األوروبي.

أن تكون برمجيات شفرة املصدر source code متاحة على نحو يسهل الوصول إليها.  	

 .Identifiers أن تكون هناك إمكانية تخزين وحتليل بيانات استالم وتوزيع املعّرفات  	

أن يكون نطاق وظائف نظام إدارة قواعد البيانات DBMS قابالً للتوسيع بحسب احلاجة، أي أن يكون قابالً للترقية والتحسني Upgradeable بسهولة .  	

أن يكون قادراً على اس��تيعاب مس��تخدمني إضافيني، مثل مسؤولي اخلدمات البيطرية وبرنامج دعم الثروة احليوانية، وأن يكون باإلمكان ربطه )عند تطويره(   	

مع قاعدة بيانات خدمة تفتيش اللحوم باملسالخ/ اجملازر.

إمكانية إعداد مناذج تقارير مخصصة حسب الطلب.  	

 .)Beta Versions أن يتم توفير إصدار مجرب ومت اختباره من نظام قواعد البيانات )لن تقبل اإلصدارات األولية أو التجريبية  	

أن يكون مؤمناً بصورة كاملة ضد التلف والقرصنة اإللكترونية.  	

.Web-based أن يكون قائماً على أساس تطبيقات شبكة االنترنت  	

	  أن يتصف باملرونة الكافية إلدخال التعديالت على تصميم قاعدة البيانات- بقدر اإلمكان- بحيث يتيح ذلك دمج أنظمة التعريف القائمة مس��بقاً )اخلاصة 

.)AIRS( في نظام تعريف وتسجيل احليوانات )مثال باإلبل وغيرها

مؤشرات قياس األداء الرئيسية
أن تقل نسبة زمن أعطال النظام عن 1 ٪، وأن يقل عدد احلاالت التي تتطلب استرجاع البيانات عن حالتني في السنة الواحدة. وأن ال تكون هناك أي اختراقات ألمن 

املعلومات. 

3.4 الهدف االستراتيجي 3: ضمان التغطية الكلية ألنواع الحيوانات المستهدفة بالتعريف

 1.3.4 متهيد 

سيغطي نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( أنواعاً مختلفة من احليوانات على مراحل متعاقبة، وستغطي املرحلة األولى، اإلبل، واملاعز، والضأن، واألبقار. وأما 

األنواع التي تتطلب تعريف رمز التشغيلة مثل الدواجن واألسماك ) والتي تستلزم متطلبات التتبع تعريف رمز التشغيلة للمنتجات( وغيرها من األنواع فستتم 

إضافتها في توقيت الحق بقرار يصدر من املدير العام جلهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بهذا اخلصوص.

تتمثل األغراض األساس��ية لنظام تعريف تس��جيل احليوانات )AIRS( خالل املرحلة األولى في دعم برنامج دعم الثروة احليوانية، واالرتقاء مبكافحة األمراض،وإتاحة 

تتبع احليوانات،لذا يتوجب ان يغطي النظام األنواع املستهدفة بنسبة 100 ٪.

2.3.4  بيان الهدف االستراتيجي 3: 

)AIRS( أن يكتمل تعريف كل احليوانات من األنواع املستهدفة في إمارة ابوظبي، وفقاًًً ملتطلبات نظام تعريف وتسجيل احليوانات

3.3.4 األهداف التفصيلية 

يتطلب حتقيق هذا الهدف االستراتيجي القيام بإجراءات عملية من أجل الوصول لألهداف التالية: 

الهدف 1.3  تفّهم واستيعاب الشركاء األساسيني ألدوارهم ومسؤولياتهم 

الهدف1.3 الوعي باملسؤوليات 
أن يس��توعب كافة الشركاء األساسيني أدوارهم ومسؤولياتهم واملمارسات العملية الالزمة للقيام بها، باإلضافة إلى إدراكهم  ملنافع 

.)AIRS(وفوائد نظام تعريف وتسجيل احليوانات

إن من الضروري حتديد أدوار ومس��ؤوليات الش��ركاء األساسيني كمالكي املاشية، ومشرفي احليوانات، والعاملني في نقل احليوانات، والعاملني في األسواق، والتجار، 

والعامل��ني ف��ي املقاصب، وكذلك البيطريون، والعاملون في رعاية احلي��وان، وموظفو الترقيم وأن ينص على تلك املهام واألدوار وتوث��ق بوضوح تام، وأن يتاح كذلك 

لهوالء الشركاء التفهم الواعي واإلملام الكافي بتلك املسؤوليات واألدوار.  
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املنفذون الرئيسيون

 	.)AIRSU( وحدة إدارة نظام تعريف وتسجيل احليوانات

أخصائي االتصال.	 

موظفو الترقيم. 	 

موظفو اإلرشاد البيطري.	 

اإلعالم.	 

خطة العمل

التخطيط واإلعداد ويش��مل ذلك إع��داد وطباعة/إنتاج املواد اإلعالمية )كالتصريحات للصحف اليومية، وامللصق��ات، الكتيبات واملطويات، وعروض الفيديو 	 

املرئية(، وإعداد وطباعة دليل إرشادي لكل فئة من الشركاء األساسيني، مع إعداد جدول عمل لبرنامج الدعاية والتدريب.

تنفيذ برنامج حلمالت التوعية اجلماهيرية، وبرامج تدريب العاملني، واللقاءات مع الشركاء األساسيني، والتصريحات الصحفية وغيرها من األدوات اإلعالمية.	 

إن تصميم وتقدمي ما ذكر أعاله ينبغي أن يركز في مادته اإلعالمية على ما يلي:	 

عرض وش��رح املكونات األساس��ية األربعة لنظام تعريف وتس��جيل احليوانات )AIRS( وهي: التعريف لكل حيوان على حدة، وس��جالت احليازات، ووثائق 	 

حركة احليوانات )مثل جواز السفر(، وقاعدة البيانات أو السجل املركزي.

ضرورة التأكيد على اآلثار اإليجابية واملزايا والفوائد املترتبة على نظام تعريف وتس��جيل احليوانات )AIRS( مع ش��رح كافة تفاصيل املمارسات العملية 	 

ذات الصلة بالنظام، والتي تش��مل جمع املعلومات للس��جل املرك��زي للحيازات، وبرنامج زيارة احليازات، وتقييد حرك��ة احليوانات ألجل التعريف، وطرق 

التعريف التي سيتم استخدامها، واحلاجة الضرورية الحتفاظ مالك املاشية بسجالت للحيازات تواكب أحدث املستجدات ) مبا في ذلك قائمة شاملة 

بكافة احليوانات املتواجدة، وكافة بيانات حركة احليوانات- من مبيعات، وحاالت نفوق، ووالدة، وذبح، وشراء، وانتقال(، مع شرح أنواع البيانات التي سيتم 

تس��جيلها. كما ينبغي شرح أهمية جوازات س��فر احليوانات، والغرض من زيارات التدقيق، والطرق التي ستستخدم ملساعدة مالك املاشية واملشرفني 

.)AIRS( عليها في االلتزام مبتطلبات نظام تعريف وتسجيل احليوانات

مؤشرات قياس األداء الرئيسية

أن تتم توعية أكثر من 80 ٪ من مالك املاشية حول غايات وأهداف نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS(، ومزاياه، وممارساته العملية. وميكن تقدير تلك النسبة 

باستخدام دراسة مسحية مقطعية سليمة وفقاًًً للقواعد اإلحصائية العلمية. 

الهدف 2.3 إنشاء سجل مركزي حليازات الثروة احليوانية 

الهدف 2.3  السجل املركزي للحيازات
 إنشاء سجل مركزي للحيازات من قبل السلطة اخملتصة، يشمل كافة حيازات الثروة احليوانية بإمارة أبوظبي، ويتضمن تسجيالً موثقا 

لكافة البيانات املطلوبة من كل حيازة.  

باإلضاف��ة إلى حمالت التوعية العامة للجمهور، فإن إنش��اء س��جل مركزي للحيازات يعد م��ن أولويات املهام الضرورية من اجل تطبيق نظام تعريف وتس��جيل 

احليوانات )AIRS(. وميثل السجل املركزي للحيازات قائمة شاملة تتضمن اآلتي : 

حيازات الثروة احليوانية، وما في حكمها مثل: 

أسواق املواشي،  )أ(  

املسالخ،  )ب(  

مضامير السباقات،  )ج(  

مواقع مزاينة اإلبل،  )د(  

التجار واملستوردين،  )ه�(  

العاملني بنقل وترحيل احليوانات.  )و(  

ويتعني أن يتم تضمني البيانات التفصيلية املتعلقة بكافة الفئات املذكورة مثل تدوين وتسجيل االسم وبيانات االتصال باملالك ومشرف احليوانات، وموقع احليازة 

)العنوان واإلحداثيات(، وأنواع احليوانات في احليازة، ونوع احليازة )مزرعة، مس��لخ، س��وق ... إلخ( وما إلى ذلك. ويعد ذلك أمراً في غاية األهمية إذ تس��تحيل إمكانية 

التغطية الكاملة بنسبة 100 ٪ ألنواع الثروة احليوانية املستهدفة بالتعريف إذا لم تكتمل بيانات السجل املركزي للحيازات. 

 املنفذون الرئيسيون

 	.)AIRSU( وحدة إدارة نظام تعريف وتسجيل احليوانات

موظفو الترقيم. 	 

وحدة دعم الثروة احليوانية.	 

كافة مالك مزارع وأسواق املواشي، والعاملون في أسواق املواشي، واملسالخ وغيرها.	 

دائرة الشؤون البلدية بإمارة أبوظبي.	 
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خطة العمل

حصر مالك املاش��ية الذين يتلقون دعماً للثروة احليوانية من خالل االطالع على القوائم احلالية - وال يتوّقع مواجهة صعوبات في هذا اجلانب، نظراً ألن جهاز 	 

أبوظب��ي للرقاب��ة الغذائية يتولى تنفيذ برنامج دعم الثروة احليوانية، وميكن بالتالي احلص��ول على البيانات التفصيلية لنحو 70 ٪ من العدد اإلجمالي ملالك 

املاش��ية في إمارة أبوظبي. وميكن التواصل مع أولئك املالك بحس��ب احلاجة جلمع البيانات اإلضافية املطلوبة لنظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS(، ومن 

ثم تضاف تلك املعلومات إلى قاعدة البيانات.

احلصول على قوائم مزارع اإلنتاج احليواني من دائرة الشؤون البلدية بإمارة أبوظبي.	 

ميكن جلهاز أبوظبي للرقابة الغذائية النظر في تبني سياس��ة جديدة لش��روط أهلية احلصول على دعم الثروة احليوانية بحيث تش��مل كافة املالك- مبا يزيد 	 

العدد احلالي الذي ميثل نسبة 70 ٪ من مالك املاشية بحيث يشمل الكل. وسيساعد ذلك في احلصول على تغطية كاملة لنظام تعريف وتسجيل احليوانات 

)AIRS(، ولكنه قد يزيد من حجم التكلفة الكلية للدعم املدفوع ملالك املاشية .

االستفادة من حمالت التوعية العامة للجمهور )الهدف 1٫3( إلعالم بقية مالك املاشية بضرورة تسجيل حيازاتهم.	 

 ضم��ان مش��اركة كافة العاملني الذين يتعاملون بصورة مباش��رة مع الش��ركاء األساس��يني )مثل أطباء العي��ادات البيطرية، وأطقم اخملتب��رات البيطرية، 	 

والعاملون بأس��واق املواشي، والعاملني في املسالخ/اجملازر البلدية واخلاصة وغيرهم( في نشر التوعية لدى مالك املاشية بأهمية التسجيل. كما ميكن إمداد 

تلك الفئات املساندة بكميات من مناذج طلبات تسجيل للحيازات للمساعدة في تزويد أصحاب احليازات بها .

 من الضروري اعتبار التس��جيل في نظام تعريف وتس��جيل احليوانات )AIRS( ش��رطاً مس��بقاً للحص��ول على اخلدمات العالجية للحيوان��ات من العيادات 	 

البيطرية.

ينبغي إدخال كافة بيانات احليازات في قاعدة البيانات احلاس��وبية لنظام تعريف وتس��جيل احليوانات )AIRS(، مع ضرورة التحقق من عدم وجود حاالت تعارض 	 

غير مألوفة أو مكررة البيانات، وتلك أنواع األخطاء التي تستوجب املعاجلة والتصحيح الفوري عند اكتشافها.

مؤشرات قياس األداء الرئيسية

إدراج أكثر من 99 ٪ من مالك املاش��ية في الس��جل املركزي. وميكن اس��تخدام س��جالت برنامج الدعم وسجالت مش��روع مركز خدمة املزارعني ملعرفة عدد املالك 

املتخلفني عن التسجيل.

الهدف 3.3 تزويد الفرق امليدانية لنظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( باملوارد الالزمة والتدريب والتجهيز 

الهدف 3.3 التدريب والتجهيز 
أن ينال كافة العاملني في نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( التدريب الكافي والتجهيز الكامل باملعدات واألدوات الالزمة للعمل، 

وأن يتم تزويدهم بأدلة املمارسة اخلاصة باإلجراءات وطرق العمل، وإخضاع أدائهم للرقابة واملتابعة.

إن التطبيق الناجح لنظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( على مستوى احليازة يتطلب في املقام األول كسب ثقة مالك احليازات ومشرفي احليوانات )وبخاصة 

مشرفي اإلبل(، والتي تتعزز بتوفر درجة عالية من الكفاءة الفنية في فرق العمل امليدانية لنظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( مع حتلي العاملني بها بأسلوب 

مهني الئق . 

املنفذون الرئيسيون

 	.)AIRSU( وحدة إدارة نظام تعريف وتسجيل احليوانات

املشتريات.	 

املوارد البشرية.	 

خطة العمل

يتم حتديد األجهزة املطلوبة ومواصفاتها والكميات الالزمة.	 

 شراء وتوفير األجهزة.	 

بناًء على تقييم االحتياجات التدريبية، يتم وضع برامج خاصة لتدريب أعضاء فرق العمل امليدانية لنظام تعريف وتس��جيل احليوانات )AIRS( الذين س��يقع 	 

عليه��م ع��بء القيام ببرنامج التعريف األول��ي، باإلضافة إلى جمع البيانات التي جتعل قاعدة البيانات في حالة مواكبة دائمة ألحدث املس��تجدات، والقيام 

بزيارات التفتيش. وفي هذا اخلصوص يتم إعداد أدلة ممارسة وإجراءات، يتم تعميمها على املوظفني املعنيني مع إجراء دورات تدريبية تتعلق بذلك .

يتم توزيع األجهزة املطلوبة.	 

يتم حتديد مؤش��رات أداء للفرق امليدانية، ومن ثم تُنش��ر وتعمم على املوظفني املعنيني. كما يتم مراقبة األداء حيث ستس��تخدم نتائج التقييم في اتخاذ 	 

اإلجراءات التصحيحية عند الضرورة .

مؤشرات قياس األداء الرئيسية

أن يتوفر لدى أكثر من 90 ٪ من موظفي نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( االستيعاب الكامل إلجراءات عمل النظام. 	 

 	.)AIRS( وأن تقل نسبة املطالبات املستحقة للتعويض عن 0.01 ٪ من إجمالي عدد احليوانات املشمولة بنظام تعريف وتسجيل احليوانات
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 AIRS الهدف 4.3 التزام كافة مالك/ مشرفي احليوانات بنظام تعريف وتسجيل احليوانات 

 )AIRS( حث مالكي احليوانات وتش��جيعهم على االلتزام بالنظام وأن يكون االلتزام الكامل مبتطلبات نظام تعريف وتسجيل احليوانات
شرطاً لالستمرار في االستفادة من  تلقي مساعدات ومنح برامج الدعم احلكومي للثروة احليوانية.

 .)AIRS( يجب أن ميثل اس��تمرار االس��تفادة من برنامج دعم الثروة احليوانية دافعاً قوياً ملالك احليوانات من أجل االلتزام مبتطلبات نظام تعريف وتس��جيل احليوانات

وينبغي أن يؤدي إخفاق مالك احليوانات في االلتزام الكامل مبتطلبات نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( إلى تقليل أو تعليق فرص استفادته من مزايا برامج 

الدعم احلكومي والفوائد املرتبطة بذلك، بل رمبا يؤدي إلى فرض املزيد من العقوبات عليه – أنظر الهدف 6٫3 ٫

املنفذون الرئيسيون

أصحاب ومالكو احليوانات.	 

مشرفو احليوانات.	 

إدارة برنامج دعم الثروة احليوانية.	 

موظفو الترقيم. 	 

مدير قاعدة البيانات.	 

خطة العمل

خالل احلملة األولية للتعريف الشامل للحيوانات:

تتم زيارة كل حيازة في السجل املركزي وفقاًًًُ جلدول زيارات معلن، حيث يتم شرح مزايا وطرق نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( لكل من مالك ومشرفي 	 

احليوانات، ومن ثم يحدد تاريخ وموعد زيارة فريق التعريف.

يتم إبالغ نتائج الزيارة األولى لوحدة إدارة نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRU(، ففي حال التعاون التام، تكون تلك النتيجة تخصيص أرقام تعريف وبيانات 	 

تفصيلية عن كل حيوان س��يتم تعريفه. وأما في حال عدم التعاون، فإنه يتم اإلبالغ عن عدم اس��تجابة املالك. ويتطلب األمر حينها أن يقوم ضابط ميداني 

أول من نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( بزيارة أخرى يتم خاللها إعادة شرح مزايا وإجراءات النظام، وحتديد موعد جديد لزيارة مراجعة من قبل فريق 

التعريف.

إذا ل��م يتغي��ر املوقف الرافض للمالك واس��تمر في عدم إبداء التعاون خ��الل زيارة ثانية، فإنه يتم عندها إبالغ إداري دع��م احليوانات التخاذ مايلزم من إجراءات 	 

إليقاف مدفوعات الدعم التالية.

وفي حال اس��تمرار املوقف الرافض للتعاون من قبل املالك بالرغم من تكرار الزيارات بغية اقناعه بضرورة االلتزام، س��يؤدي ذلك في نهاية املطاف إلى اتخاذ 	 

إجراءات قانونية وقد تترتب عقوبات على ذلك . 

 	: )AIRS( خالل اإلدارة املستمرة لتطبيق نظام تعريف وتسجيل احليوانات

تعتبر سجالت قاعدة البيانات، ونتائج زيارات الرصد )جلمع البيانات الالزمة لتحديث قاعدة البيانات( ونتائج زيارات التدقيق، مجتمعة مؤشراً على مدى 	 

املطابقة وااللتزام لكل حيازة.

تستخدم تلك املعلومات كأساس إلجراء زيارات ملساعدة مالك احليازات/ املشرفني على االلتزام مبتطلبات نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS(، كما 	 

ستشكل أساساً لإلتخاذ القرارات املتعلقة باإللغاء احملتمل لالستفادة من ميزات الدعم عند ثبوت اخملالفات، أو اتخاذ اإلجراءات القانونية بفرض عقوبة 

احلرمان في حال استمرارها.

مؤشرات قياس األداء الرئيسية

أن يت��م تعري��ف أكث��ر م��ن 75 ٪ من أعداد الثروة احليوانية وتس��جيل بياناته��ا، وأن يكون باإلمكان حتديد وض��ع أو التأكد من وجود كل حيوان مس��جل في احليازة 

الصحيحة الواجب تواجده فيها أي طبقاً ملا هو مسجل في قاعدة البيانات. 

أن يتم وضع وسائل التعريف باألسلوب املوصوف لذلك .

أن تستخدم سجالت قاعدة البيانات ونتائج زيارات التدقيق كمصادر للبيانات.

أن تزيد نسبة احليوانات التي يتم إدخالها في نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( بنسبة 2 ٪ سنوياً، بحيث تصل إلى النسبة القصوى ملؤشر األداء وهي 85 ٪.

الهدف 5.3 إنشاء نظام التعويضات 

ميكن احلصول على تعويضات مالية في حاالت نفوق أو إصابة احليوانات  كنتيجة مباش��رة إلجراءات نظام تعريف وتس��جيل احليوانات 
)AIRS(. وف��ي هذا الصدد يقوم فريق فني  م��ن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بالتحقيق في مطالبات التعويض، ومن ثم يتم النظر في 

تلك املطالبات من قبل جلنة متخصصة. كما سيتم إنشاء آلية إجرائية الستئناف األحكام.

من املمكن أن تتتس��بب بعض اإلجراءات الالزمة لتطبيق النظام مثل تقييد حركة احليوان، أو وضع وس��ائل التعريف باملنطقة اخملصصة من جسم احليوان بإصابة 

احلي��وان ب��أذى أو حتى نفوقه في بعض احلاالت، بيد أن احتم��االت حدوث ذلك تعد منخفضة جداً، وميكن تقليلها أكثر من خالل االختيار الدقيق للعاملني في نظام 

تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS(، مع العناية بتدريبهم والتأكد من امتالكهم للمهارة الالزمة فضالً عن التزامهم مبعايير الرفق باحليوان. 

وللحفاظ على ثقة مالك املاش��ية، ينبغي أن ينص نظام تعريف وتس��جيل احليوانات )AIRS( على دفع تعويضات في جميع حاالت اإلصابات أو النفوق املثبتة التي 

 .)AIRS( تتسبب بها إجراءات نظام تعريف وتسجيل احليوانات
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املنفذون الرئيسيون 
مالك احليوانات	 

موظفو الترقيم جلنة التعويضات بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية	 

فريق التحقيق بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.	 

خطة العمل
من خالل برنامج التوعية العامة للجمهور يتم إعالم مالك املاش��ية واملش��رفني عليها ونحوهم، بتوفر إمكانية س��داد تعويضات مالية في حاالت إصابة أو 	 

 .)AIRS( نفوق احليوان التي يثبت أن سببها املباشر إجراءات نظام تعريف وتسجيل احليوانات

يت��م إع��داد آلية إجرائية )بروتوكول( م��ن أجل التحقيق الفوري في كل حاالت املطالب��ة بالتعويضات وذلك من خالل فريق حتقيق م��ن جهاز أبوظبي للرقابة 	 

الغذائية.

يتم تدريب وجتهيز فريق التحقيق بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.	 

يتم إنشاء جلنة للتعويضات اخلاصة بنظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS(. وينبغي أن تضم جلنة التعويضات ممثلني عن اخلدمات البيطرية، واملستشارية 	 

.)AIRS( وممثلني عن نظام تعريف وتسجيل احليوانات )القانونية، باإلضافة إلى ممثلني عن مربي الثروة احليوانية )ميكن ترشيحهم من قبل مركز خدمة املزارعني

ينبغي تطوير طريقة منصفة لتقييم س��عر احليوان/ احليوانات موضوع التعويض لكي تس��تخدم كأس��اس لتحديد املبلغ الواجب سداده في كل حالة وفقاًًً 	 

للمعادلة التالية:

قيمة التعويض )املبلغ( = )التقييم( – )قيمة احليوان بعد الضرر، إن وجدت(  	 

يتم إنشاء آلية إجرائية لتنفيذ األحكام تتيح ملالك احليوانات االستئناف ضد األحكام الصادرة مبوجب قرار جلنة التعويضات في حالة عدم اقتناعهم بنتائج 	 

القرار والرغبة في التظلم بطلب إعادة النظر في التحقيق/ التقييم حلاالتهم.

مؤشرات قياس األداء الرئيسية
جتتمع جلنة التعويضات شهرياً للنظر في الطلبات املقدمًة )مصادر البيانات – محاضر االجتماعات(.

الهدف 6.3 التدقيق واملراجعة للحيازات 

أن يت��م إج��راء تدقيق على احليازات ملطابقة س��جالت قاعدة البيانات ف��ي  تاريخ محدد مع احليوانات املوجودة فع��الً في ذلك التوقيت، 
وس��يتم التدقيق س��نوياً على نس��بة 3 ٪ من احليازات، على أن يتم اختيار احليازات التي تخضع للتدقيق على أس��اس منهجية تقييم 

اخملاطر. 

من الضروري من حني آلخر إجراء تدقيق لغرض التأكد من دقة البيانات املس��جلة في قاعدة البيانات، مبعنى حتديد مدى تطابق بيانات الس��جل مع الوضع الفعلي 

امليداني. وميثل ذلك التدقيق أداة للتحقق من مدى دقة واكتمال بيانات السجل، وكذلك سرعة وكفاءة تسجيل التقارير املتعلقة، بحاالت الوالدة، والنفوق، والذبح، 

 .)AIRS( واملبيعات، واملشتريات، وعمليات النقل التي يقوم بها مالك/مشرفو احليوانات ويقوم بتسجيلها ورفع تقاريرها مراقبو نظام تعريف وتسجيل احليوانات

املنفذون الرئيسيون 
مالك املاشية واملشرفون عليها.

مدير قاعدة البيانات.

فرق التدقيق.

خطة العمل
إعداد منهج نظامي أو طريقة عمل قياس��ية )بروتوكول( تتضمن اإلجراءات واجبة االتباع في عمليات التفتيش والتدقيق يش��مل ذلك اختيار احليازات املراد   	

تفتيشها )سواًء كان ذلك عشوائياً أو على أساس تقييم اخملاطر(، ورفع التقارير.

إنشاء فرق تدقيق خاصة ألجل القيام بذلك.  	

اختيار احليازات الالزم التدقيق عليها على أس��اس عش��وائي مدعماً باختيار نسبة من احليازات التي يبدو فيها مستوى االلتزام متدنياً )مثالً من خالل البحث   	

عن أدلة داعمة بني سجالت قاعدة البيانات، وتقارير املراقبني ونحو ذلك(

	  القيام بإصدار تقرير باستخدام الكمبيوتر لبيان كافة احليوانات املتوقع تواجدها في احليازة في يوم زيارة التدقيق.

يقوم فريق التدقيق بزيارة حيازات منتقاة، وذلك من أجل:   	

)أ( مقارنة أعداد احليوانات املوجودة فعالً مع محتويات سجالت احليازة والتي لها سجل في القوائم املطبوعة من الكمبيوتر ومن ثم يتم التعرف على حاالت   

عدم التطابق اخملالفة للبيانات املوجودة، 

)ب( يتم احلصول على تفسير من مالك احليوان/املشرف لتلك التناقضات واالختالف بني البيانات املسجلة واملوجودة فعالً،   

)ج(  عند ضبط حيوانات ال حتمل وس��ائل تعريفية، يُطالَب مالك احليوان/املش��رف ببيان مصدر ومنشأ كل حيوان. وبناًء على ذلك، يتم إعداد تقرير حول نتائج   

التدقيق.

بناًء على نتائج تقرير التدقيق، يتم اتخاذ اإلجراء الضروري )مثل االستبعاد من الدعم، مع إمكانية فرض عقوبات أخرى(.  	

مؤشرات قياس األداء الرئيسية
أن يخضع ما ال يقل عن 3 ٪ من احليازات لزيارات التدقيق السنوية.
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الهدف 7.3  التعريف اإللزامي للحيوانات  

ينبغي أن يشمل  تعريف احليوانات  اإللزامي كافة احليوانات من األنواع املستهدفة على نحو مطابق ملتطلبات نظام تعريف وتسجيل 
احليوانات )AIRS( مع تسجيلها في قاعدة البيانات املركزية سواءاً كانت موجودة في احليازات، أو مت نقلها أو بيعها أو تعرضت للذبح.

كما س��بقت اإلش��ارة من قبل في الفقرة 1.2.4، فإن أي نظام لتعريف وتس��جيل احليوانات ينبغي أن يغطي أكبر نس��بة ممكنة من احليوانات املس��تهدفة؛ ذلك أن 

 .)AIRS( اإلخفاق في حتقيق ذلك الهدف سيؤدي إلى الفشل في حتقيق كامل املنافع املتضمنة واملنشودة من نظام تعريف وتسجيل احليوانات

وبالتالي فإن جعل التعريف والتسجيل إلزامياً سيعزز الثقة بسالمة النظام، كما سيؤدي الرتفاع معدالت االستجابة من قبل املالك لاللتزام وااللتحاق بالنظام.

 املنفذون الرئيسيون 

مالك املاشية واملشرفون عليها.	 

موظفو الترقيم. 	 

خطة العمل

التأكد من علم جميع الشركاء األساسيني مببدأ إلزامية تطبيق نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( وإدراكهم التام لذلك .	 

قيام العاملني في نظام تعريف وتس��جيل احليوانات )AIRS( بالتفتيش على احليوانات في األس��واق، واملقاصب، وكافة احليازات وخالل عمليات النقل والترحيل 	 

من مكان آلخر للتحقق من تطبيق متطلبات النظام فيما يخص التعريف اإللزامي للحيوانات.

 ينبغي اتخاذ اإلجراءات املناسبة عند اكتشاف أي مخالفة لذلك النظام.	 

مؤشرات قياس األداء الرئيسية

إجراء عمليات التفتيش على نسبة 100 ٪ من األسواق واملقاصب في كل شهر.

الهدف  8.3  وضع أنظمة إجرائية )بروتوكوالت( للتعامل مع حاالت فقدان املعّرفات  

وضع أنظمة إجرائية )بروتوكوالت( للمعّرفات املفقودة على أن تشمل حاالت فقدان معّرف واحد أو كال املعّرفني معاً.

سوف تكون املعّرفات )وسائل التعريف( لألبقار والضأن واملاعز بواقع معّرفني لكل حيوان. فإذا فقد أحد املعّرفني، فإن املعّرف املتبقي سيساعد على استرجاع بيانات 

احليوان من قاعدة البيانات. على أن فقدان كال املعّرفني س��ينجم عنه وجود حيوان مجهول ال يتوفر له تاريخ أو بيانات في الس��جالت ما لم يتمكن مش��رف احليوان 

من التعرف عليه بطريقة ما.

 املنفذون الرئيسيون
 	.)AIRS( اللجنة الفنية لنظام تعريف وتسجيل احليوانات

 	. )AIRSU( وحدة إدارة نظام تعريف وتسجيل احليوانات

موظفو الترقيم. 	 

املالك واملشرفون على احليوانات.	 

مدير قاعدة البيانات. 	 

خطة العمل

إعداد أدلة ممارسة للتعامل مع حاالت فقدان الوسائل التعريفية )املعرفات( ومعاجلتها يشمل ذلك:  	

	  احلاالت التي ميكن فيها حتديد التعريف األصلي للحيوان وتاريخه وهي:  

-  فقدان معّرف واحد في البقر، والضأن، واملاعز    

-  فقدان كال املعّرفني في البقر، والضأن، واملاعز أو فقدان معّرف واحد في اإلبل مع إمكانية التعرف على احليوان مبساعدة املالك/املشرف، أو مع    

        إمكانية التعرف على احليوان باالستبعاد، بعد إجراء املسح على جميع احليوانات األخرى املتبقية.

	  احلاالت التي ال ميكن فيها حتديد الهوية األصلية للحيوان أو تاريخه بسبب فقدان كال املعّرفني في البقر، والضأن، واملاعز أو فقدان معّرف واحد في اإلبل.  

	  التأكد من تضمني الكيفية التي سيتم بها معاجلة حاالت فقدان وسائل التعريف )املعرفات( في أدلة املمارسة وبرامج التدريب.  

	  التأكد من قدرة قاعدة البيانات على التعامل مع حاالت إعادة تعريف احليوان، مع إمكانية ربط رمز التعريف اجلديد مع السجالت السابقة  

مؤشرات األداء الرئيسية

أن يكون قد مت إعداد أدلة املمارسة، ومت توثيقها والشروع في استخدامها.

الهدف  9.3 العقوبات 

 )AIRS( يتم تطبيق عقوبات تصاعدية في حاالت اإلخفاق في االلتزام مبتطلبات نظام تعريف وتسجيل احليوانات

على الرغم من بذل أقصى اجلهود ملساعدة اخملالفني من أجل االلتزام بلوائح نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS(، إال أنه ستكون هناك حاالت تستوجب اجلدية 

والصرامة في فرض العقوبات، السيما في حاالت اخملالفات الكبرى أو املتكررة.
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 املنفذون الرئيسيون
 	.)AIRS( اللجنة الفنية لنظام تعريف وتسجيل احليوانات

موظفو الترقيم. 	 

النظام القضائي.	 

مالك احليوانات، والعاملون في املسالخ وأسواق املاشية، والعاملون في نقل احليوانات، ومنظمو السباقات واملزاينة.	 

خطة العمل
إعداد قائمة باخملالفات وحتديد العقوبات املقابلة لكل منها، بحيث تتراوح العقوبات من احلرمان من فرص احلصول على مدفوعات الدعم مبافي ذلك الغرامات 	 

الكبيرة إلى احتمال التعرض للس��جن. وميكن استخدام العقوبات احملددة في قانون الغذاء كأساس للتعامل مع اخملالفات لنظام تعريف وتسجيل احليوانات 

.)AIRS(

 	.)AIRS( يتم حتديد عقوبات متصاعدة الشدة في حال تكرار مخالفة لوائح نظام تعريف وتسجيل احليوانات

 	.)AIRS( سيتم تضمني آلية إجرائية لالستئناف ضد اخملالفات في نظام تعريف وتسجيل احليوانات

مؤشرات قياس األداء الرئيسية
أن توق��ع العقوبات على مرتكبي اخملالفات اجلس��يمة أو املتكررة للوائح نظام تعريف وتس��جيل احليوانات )AIRS( في 50 ٪ عل��ى األقل من احلاالت دون التمكن من 

اإلفالت من ذلك.

4.4 الهدف االستراتيجي 4: التعريفات القياسية  

1.4.4 متهيد 
ينبغ��ي حصر وتوثيق قائمة تعريفات ش��املة تغط��ي كافة جوانب نظام تعريف وتس��جيل احليوانات )AIRS(، الزالة أي لبس أو غم��وض قد يكتنف املصطلحات 

املستخدمة في النظام أو معانيها. ومن أمثلة تلك املصطلحات مسميات مثل: “مالك” أو “مشرف”، أو “كل نوع من احليوانات” أو “معّرف” ونحو ذلك. 

2.4.4 بيان الهدف االستراتيجي 4:  

)AIRS( أن يتم إعداد تعريفات مكتملة  وشاملة لكافة جوانب نظام تعريف وتسجيل احليوانات

3.4.4 األهداف التفصيلية 
يتطلب حتقيق هذا الهدف االستراتيجي القيام بإجراءات عملية من أجل الوصول لألهداف التالية: 

الهدف 1.4 توثيق التعريفات القياسية

يتم توثيق التعريفات واملعايير اخلاصة بكل أنواع الش��ركاء األساس��يني، واحليوانات، واألجهزة، وغيرها من املكونات ذات العالقة بنظام 
.)AIRS( تعريف وتسجيل احليوانات

ينبغي إعداد وتوثيق تعريفات ش��املة لكافة مصطلحات جوانب نظام تعريف وتس��جيل احليوانات )AIRS(، بحيث ينتفي ويزال أي لبس أو غموض يتعلق مبعاني 

املصطلحات املس��تخدمة في نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS(. ويس��ري ذلك على كافة جوانب النظام اخملتلفة،مثل تعريف املالك، وأنواع احليوانات، ومدة 

التعريف، ونوع أداة التعريف املستخدمة ونحو ذلك.

املنفذون الرئيسيون
 	.)AIRS( اللجنة الفنية لنظام تعريف وتسجيل احليوانات

مالك املاشية واملشرفون عليها.	 

موظفو الترقيم. 	 

املدربون.	 

خطة العمل
تعد قائمة بالتعريفات القياسية املستخدمة في األنظمة األخرى لتعريف احليوانات.	 

يتم إجراء دراسة للمقارنة مع التعريفات املستخدمة في أنظمة التعريف العاملية.	 

تخضع التعريفات القياسية للمراجعة والتنقيح.	 

مؤشرات قياس األداء الرئيسية
توفر التفاصيل اخلاصة بقائمة التعريفات القياسية.

الهدف  2.4 نشر التعريفات القياسية 

التأكد من توثيق ونشر وتفاصيل التعريفات القياسية مع توفير التأهيل الالزم والتدريب لكافة الشركاء األساسيني  
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ينبغي حتويل تفاصيل التعاريف القياسية إلى وثائق إرشادية سهلة الفهم مبا يالئم الشركاء األساسيني الذين يتوجب أن توزع عليهم. كما يتوجب تصنيف ومتييز 

نوعية املعلومات وفقاًًً لطبيعة واجبات والتزامات الفئات اخملتلفة للش��ركاء األساس��يني، نظراً ألن بعض التعريفات القياس��ية التي تهم فئة بعينها قد ال تتمتع 

بذات القدر من األهمية لدى فئة أخرى أو قد ال تكون ذات صلة مبجال اهتمام تلك الفئة. 

املنفذون الرئيسيون

.)AIRSU( وحدة إدارة نظام تعريف وتسجيل احليوانات

خطة العمل

حتول قائمة التعريفات القياسية إلى مواد إرشادية تتناسب مع الفئات اخملتلفة للشركاء األساسيني. 	 

يتم إدخال التعريفات في مواد احلمالت اإلعالمية وفي التواصل مع الشركاء األساسيني. 	 

تصميم وتنفيذ برامج تدريبية.	 

تضمني التعريفات في كتيبات التدريب.	 

مؤشرات قياس األداء الرئيسية

تضمني التعريفات القياسية في التشريعات ذات الصلة.

أن يكون أكثر من 75 ٪ من الش��ركاء األساس��يني على معرفة بالتعريفات القياس��ية ذات الصلة مبجال اختصاصهم وذلك من واقع نتائج املس��ح اخملصص على 

الشركاء األساسيني لهذا الغرض.

 5.4  الهدف االستراتيجي 5:     ضمان الجودة

1.5.4 متهيد 

إن قيم��ة وفاعلي��ة نظام تعريف وتس��جيل احليوانات )AIRS( كأداة إدارية لتعزيز برنامج دعم الثروة احليوانية، واملس��اعدة في جهود مكافحة األمراض، وتس��هيل 

بامكانية تتبع احليوانات املعرفة )من أجل السالمة الغذائية ومكافحة األمراض(، وحتسني اإلنتاج احليواني وحماية البيئة، تعتمد على جودة عملية جمع البيانات، 

وجودة إدارة وإبالغ البيانات التي مت جمعها، فضالً عن جودة عمليات تشغيل النظام وإجراءاته.

 

2.5.4:  بيان الهدف اإلسترتيجي 5 :

حتقيق أعلى معايير اجلودة من خالل  إدارة نظام تعريف وتس��جيل احليوانات )AIRS( في جميع األوقات لتحقيق أعلى مس��تويات اجلودة 
في جميع عملياتها.

3.5.4  األهداف التفصيلية 
يتطلب حتقيق هذا الهدف االستراتيجي القيام بإجراءات عملية من أجل الوصول لألهداف التالية: 

الهدف  1.5 حتقيق مستوًى رفيع من جودة البيانات 

االلتزام بالدقة في جمع كافة البيانات املطلوبة، ضمن املدة الزمنية احملددة لذلك، وتسجيلها على نحو يخلو من األخطاء، وضمها إلى 
قاعدة البيانات املركزية، مع االلتزام بالكفاءة والدقة في إدارة البيانات وعملية إبالغ التقارير.

سوف تكون مخرجات نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( في صورة تقارير على النحو التالي: 

قوائم مبالكي املاشية، وأعداد احليوانات املوجودة في حيازاتهم بحسب األنواع في يوم محدد. 	 

قائمة باحليوانات املتواجدة في حيازة معينة في تاريخ معني، مع احلد األدنى من البيانات لكل حيوان والذي يشمل رقم التعريف، والنوع، والعمر، واجلنس.	 

 نتائج تتبع تاريخ حركة حيوان معني، على مدى فترة زمنية محددة، وتشمل بيانات حيازة املولد، وتاريخ املولد، واحليازات التي ينتقل بينها احليوان )مثل حيازات 	 

املاشية، وأسواق املاشية، ومواقع املزاينة، واملسالخ، ونحوها( مع تسجيل التواريخ ذات الصلة.

نتائج تتبع حركة احليوانات من وإلى حيازة معينة )كحيازات املاش��ية، وأس��واق املاش��ية، واملقاصب، وغيرها( على مدى فترة زمنية معينة – مع بيان التواريخ 	 

وأرقام تعريف احليوانات. 

ملخص عن تفاصيل حركة احليوانات عبر سوق للمواشي التي حدثت خالل فترة زمنية معينة، مما يعد من البيانات املفيدة ملدراء األسواق.	 

موجز عن احليوانات التي يتم ذبحها في مقصب معني على مدى فترة زمنية معينة. مما يعد من البيانات املفيدة ملدراء املقاصب/اجملازر.	 

خرائط تظهر توزيع املاش��ية بحس��ب األنواع، واحليازات، واملقاصب، واألسواق، ومس��ارات حركة احليوانات، ونحو ذلك باإلضافة إلى العديد من اخملرجات األخرى 	 

للبيانات.

وه��ذا الك��م من اخملرجات يعتمد بصورة كاملة على مدى دقة البيانات؛ مما يؤكد ضرورة تخصيص املوارد املطلوبة لنظام تس��جيل احليوانات )AIRS( لتحقيق أعلى 

مستويات ممكنة من دقة البيانات.
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املنفذون الرئيسيون
 	 .)AIRS( اللجنة الفنية لنظام تعريف وتسجيل احليوانات

 	. )AIRSU( وحدة إدارة نظام تعريف وتسجيل احليوانات

موظفو الترقيم. 	 

مالك املاشية واملشرفون عليها.	 

مدير قاعدة البيانات.	 

خطة العمل
 	. )AIRS( إجراء التدريب والبرامج التأهيلية لالرتقاء بأداء العاملني مع ضرورة ضمان اجلودة بصورة مؤسسية متقنة ضمن نظام تعريف وتسجيل احليوانات

مؤشرات قياس األداء الرئيسية
أن يحضر كافة موظفي الترقيم ما ال يقل عن دورتني للتدريب والتأهيل في كل عام. أن تقل نسبة البيانات املفقودة أو غير الدقيقة أو اخلاطئة التي يكشف 	 

عنها في قاعدة البيانات عن 0.01 ٪.

الهدف 2.5 اجلودة العالية واملهنية في عمل الفرق امليدانية 

يتمثل ذلك  في االختيار اجليد للعاملني ، والزامهم بالس��لوك  املثالي املطلوب وتوفير التدريب املوجه ، واملمارس��ات الصحية السليمة  
وتوفراإلشراف واملتابعة.

ينبغي أن تس��ود عالقات عمل جيدة وبناءة بني العاملني في نظام تعريف وتس��جيل احليوانات )AIRS( من جهة ومالك حيازات ومش��رفي املاش��ية، والعاملني في 

أس��واق املاش��ية، واملقاصب، والعاملني في مجال نقل احليوانات وغيرهم من الشركاء األساسيني من جهة أخرى. ويتطلب ذلك توفير قدرا عالياً من االهتمام عند 

اختيار وتعيني العاملني، وفرض التقيد بالسلوك اإليجابي وتوفير التدريب املوجه، وإلزام العاملني بالتقيد باملمارسات الصحية السليمة مع وجود اإلشراف الكافي 

واملتابعة الدائمة ألدائهم .

املنفذون الرئيسيون
 	 .)AIRS( اللجنة الفنية لنظام تعريف وتسجيل احليوانات

 	.)AIRSU( وحدة إدارة نظام تعريف وتسجيل احليوانات

موظفو الترقيم.	 

خطة العمل
ينبغ��ي على موظفي الترقي��م االلتزام في كل األوقات أثناء تأدية املهام الواجبة عليهم واحلرص على أتباع االس��لوب الالئق عند مخاطبة اآلخرين والتفاهم 	 

معهم باستخدام التعبير املناسب ومراعاة واحترام التقاليد والقيم االجتماعية السائدة والتحلي باستمرار بالسلوك اجليد .

ينبغي أن يتم تزويد كل عضو في الفريق امليداني مبالبس واقية من نوعية جيدة مبا في ذلك البزة الواقية او املريول، وأغطية واقية لألحذية معدة لالستعمال 	 

ملرة واحدة، وأقنعة الوجه والقفازات .

يتعني على الفرق امليدانية االلتزام الدائم بتطبيق املمارس��ات الصحية الس��ليمة لتقليل مخاطر نقل العوامل املرضية من حيازة إلى أخرى. ويتطلب ذلك 	 

ما يلي :

 قي��ام رئي��س الفريق امليداني مبعاين��ة للحيوانات املراد تعريفها أو التفتيش عليها قبل مباش��رة أي نوع من األعمال. وفي حالة االش��تباه بوجود مرض 	 

وبائي حيواني فإنه يتم عندئٍذ إلغاء الزيارة، ورفع تقرير إلى اخلدمات البيطرية الرسمية، وال يتم إجراء أي زيارات إضافية للحيازات إال بعد خضوع األفراد 

واملعدات والسيارات للنظافة والتعقيم باملطهرات .

يق��وم كل عضو في الفريق امليداني بغس��ل وتطهير األحذية اخلارجية والقفازات ثم يض��ع أغطية جديدة على األحذية قبل الدخول وفي حلظة اخلروج 	 

من كل حيازة تتم زيارتها. 

تس��تخدم أجهزة نظيفة ومعقمة في كل حيازة تتم زيارتها. فعلى س��بيل املثال يتم تركيب واس��تبدال إبر جهاز اإلرسال اجمليب بإبر جديدة ومعقمة، 	 

كما سيتم غسل وتعقيم جميع أجهزة تركيب بطاقات األذن التعريفية واألقراص، وأجهزة السيطرة على احليوان من األنف.

مؤشرات قياس األداء الرئيسية
أن تقل نسبة مطالبات التعويض عن 0.01 ٪.

الهدف  3.5 التصحيح/ املعاجلة الفورية للمشكالت 

أن يكون املبدأ األساسي السائد في كل االحوال  هو اتخاذ إجراءات التصحيح الفورية ملعاجلة ما يطرأ أو يكتشف من مشاكل.

إن التصحي��ح الف��وري للمش��كالت مبدأ ايجابي ثابت خاص��ة إذا تعلق األمر ببيانات نظام تعريف وتس��جيل احليوانات )AIRS(. إذ يترتب على ترك املش��كالت دون 

تصحي��ح )مث��ل غياب التوافق في محتوى س��جالت احليازة( تضخ��م تدريجي في حجم اآلثار الس��لبية، مما يؤدي ف��ي نهاية املطاف إلضعاف قيم��ة تقارير نظام 

تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( ويقلل من الفائدة املنشودة والتعويل عليها كمصدر ضروري للبيانات، ويعقد امكانية التوصل حللول عملية تعالج املشكالت 

بالفعالية املطلوبة.

املنفذون الرئيسيون
موظفو الترقيم.	 

 	 .)AIRS( مدير نظام تسجيل احليوانات

مدير قاعدة البيانات.	 
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خطة العمل
تطوير أنظمة للتشخيص السريع وإبالغ التقارير عن املشاكل .	 

ضمان اتخاذ إجراءات فورية باملستوى املناسب لتصحيح ومعاجلة كل مشكلة يتم اإلبالغ عنها. 	 

مؤشرات قياس األداء الرئيسية
أن تزيد نسبة الرضا من قبل مالك حيازات املاشية عن 90 ٪ . )وسيلة التحقق : من خالل االستبيانات واملسح امليداني ملالك احليازات(. 

أن تكون نس��بة انتش��ار األمراض املنسوبة إلى النشاطات امليدانية لنظام تعريف وتسجيل احليوانات 0 ٪. )وس��يلة التحقق: تقارير التقصي الوبائي عن األمراض 

التي تصدرها اخلدمات البيطرية الرسمية والتي يجب وضعها في التعاريف(.

الهدف  4.5 إقامة نظام للرصد والتقييم

يقوم نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( بإنشاء برنامج فعال ومستمر للرصد والتقييم حتى ميكن قياس مدى التقدم الذي يتم حتقيقه.

يّتبع نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( نظام مدروس للرصد والتقييم على نحو جيد على أساس األهداف ومؤشرات قياس األداء الرئيسية . ويتم قياس 

األداء الفعلي من واقع تقارير النش��اط الصادرة عن قاعدة البيانات باإلضافة إلى نتائج املس��وحات. والغاية من ذلك تتمثل في حتديد جوانب النجاح والبناء عليها، 

مع حتديد مواضع املشاكل مبا يتيح التدخل الفعال لتطبيق اإلجراءات التصحيحية الفورية.

املنفذون الرئيسيون
 	 .)AIRS( اللجنة الفنية لنظام تعريف وتسجيل احليوانات

 	.)AIRSU( وحدة إدارة نظام تعريف وتسجيل احليوانات

أخصائي رصد وتقييم.	 

موظفو الترقيم.	 

مدير قاعدة البيانات.	 

اخلدمات البيطرية، وبرنامج دعم الثروة احليوانية، ووزارة البيئة واملياه.	 

خطة العمل
تطوير مؤشرات أداء وأهداف رئيسية في اجلوانب املهمة السيما العمليات امليدانية )التعريف والتسجيل وجمع بيانات التحديث، ورصد احليازات، والتدقيق(.	 

حتديد نظم من أجل قياس األداء الفعلي لكل هدف أو مؤشر أداء رئيسي.	 

القيام بتحليل النتائج واتخاذ اإلجراءات املالئمة.	 

مؤشرات قياس األداء الرئيسية
أن يكون ما ال يقل عن 75 ٪ من احليازات قد متت زيارته من قبل موظفي الترقيم في كل شهر.	 

أن يكون ما ال يقل عن 3 ٪ من احليازات قد مت التدقيق عليه في كل عام.	 

6.4 الهــدف االســتراتيجي 6: أن تطابق إجراءات نظــام تعريف وتســجيل الحيوانات )AIRS( المتطلبات التشــريعية 

للرفق بالحيوان 

1.6.4 متهيد 

من الضروري أن تكون كافة اإلجراءات ومتطلبات التعريف مبوجب نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( مطابقة للتشريعات السارية بالدولة بخصوص الرفق 

باحلي��وان، حتديداً القانون االحتادي رقم 16 لس��نة 2007. وتتضمن نصوص التش��ريع املذكور إجراءات خاصة بالس��يطرة على احلي��وان بغية التمكن من تركيب أداة 

التعريف، وبيان جوانب الرفق باحليوان التي يتوجب االلتزام بها عند وضع أو تركيب أداة التعريف نفسها. كذلك فإن العمل وفقاًًً ملتطلبات املعايير املهنية وضمان 

الرفق باحليوان، سيكون أحد العوامل الهامة في احلفاظ على ثقة مالك املواشي في نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( خاصة مالك اإلبل.

 2.6.4  بيان الهدف االستراتيجي 6:

أن تكون إجراءات نظام تعريف وتس��جيل احليوانات AIRS مطابقة للتش��ريعات االحتادية للرفق باحليوان  :  أي أن تطبق اجراءات وضع أو 
تركيب أداة التعريف املعتمدة  والس��يطرة على احليوان لذلك الغرض، بأس��لوب يلبي ويتوافق مع املتطلبات القانونية للرفق باحليوان. 

وفقاًًً للتشريعات االحتادية ذات الصلة٫

3.6.4  األهداف التفصيلية
يتطلب حتقيق هذا الهدف االستراتيجي القيام بإجراءات عملية من أجل الوصول لألهداف التالية: 

الهدف  1.6 اتباع إجراءات تتسم بالرفق وعدم اللجوء للقسوة في عملية تثبيت ووضع املعرفات على احليوانات

أن يتم إعداد اإلجراءات املتعلقة بوضع أو تركيب أداة التعريف مبوجب نظام تعريف وتس��جيل احليوانات )AIRS(، بحيث تكون متوافقة 
مع القانون السائد للرفق باحليوان. 
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ينبغي أن يتم تثبيت املعّرفات على احليوان )تثبت بطاقات األذن التعريفية بواس��طة أزرار التثبيت( أو يتم إدخالها في مكان محدد بجس��م احليوان حتت اجللد )كما 

في أجهزة اإلرسال اجمليبة كالشرائح االلكترونية القابلة للحقن(، بيد أن تلك اإلجراءات ميكن أن تسبب الضيق وأحيانا اإلصابة واأللم للحيوان ما لم يتم إجراؤها 

وفقاًًً ألفضل املمارسات وتشريعات الرفق باحليوان. وفيما يخص تطبيق تعريف وتسجيل احليوانات وفقاًً للنظام )AIRS( يتعني االلتزام مبواد القانون االحتادي للرفق 

باحليوان )قانون رقم 16 لعام 2007(.   

املنفذون الرئيسيون
 	.)AIRS( اللجنة الفنية لنظام تسجيل احليوانات

 	 .)AIRS( مدير نظام تسجيل احليوانات

موظفو الترقيم.	 

خطة العمل
ينبغي أن يتم اتباع طرق تلتزم مبقتضيات الرفق باحليوان عند وضع املعّرفات على أساس التشريع السائد وتوصيات منتجي املعّرفات.	 

أن يتم تضمني هذه الطرق كإرشادات في أدلة املمارسة امليدانية اخلاصة بالنظام . 	 

التأك��د م��ن أن جميع أفراد الفرق املعنيني بوضع املعرفات قد مت تدريبهم للقيام بذلك وفقاًً ملعايي��ر الرفق باحليوان، ومت تزويدهم باألدوات املالئمة وقطع الغيار 	 

اخلاصة بها.

مراقبة أداء موظفي الترقيم.	 

مؤشرات قياس األداء الرئيسية
أن ال تتعدى نسبة مطالبات التعويض املعتمدة املرتبطة بأضرار ناجمة عن وضع املعّرفات 0.005 ٪.

الهدف  2.6 االلتزام بأساليب الرفق عند السيطرة على حركة احليوانات 

أساليب الرفق في السيطرة على حركة احليوانات 
أن يت��م إع��داد اإلجراءات املتعلقة بتهدئة احليوان وتقيي��د حركتة من أجل وضع أو إدخال )حقن( املعّرفات وفق��اًًً للقانون االحتادي للرفق 

باحليوان. 

ميكن أن تسبب عملية تقييد احليوان األلم والضيق أو تؤدي إلى إصابات، ما لم يتم إجراؤها طبقاً ألفضل املمارسات، ووفقاً لتشريعات الرفق باحليوان السائدة. 

املنفذون الرئيسيون
 	.)AIRS( اللجنة الفنية لنظام تعريف وتسجيل احليوانات

 	.)AIRS( مدير نظام تعريف وتسجيل احليوانات

موظفو الترقيم.	 

خطة العمل
يجب تطوير طرق تتسم بالرفق لتهدئة احليوانات بغية تقييد حركتها وفقاًًً لألسس القانونية واألنظمة االحتادية وأفضل املمارسات.	 

أن يتم تضمني تلك الطرق في إرشادات أدلة املمارسة امليدانية.	 

أن يتم التأكد من أن جميع األشخاص الذين يباشرون تهدئة وتقييد حركة احليوان قد مت تدريبهم على هذه الطرق.	 

التأكد من أن الفرق امليدانية قد مت تزويدها بوسائل تقييد مناسبة.	 

مراقبة أداء موظفي الترقيم.	 

مؤشرات قياس األداء الرئيسية
أن تكون نسبة املعتمد من مطالبات التعويض املرتبطة بأضرار ناجمة عن تقييد حركة احليوانات، أقل من 0.005 ٪.

7.4 الهدف االستراتيجي 7:  )تسهيل عمليات التحديث، أو التوسع، أو التعديالت األخرى في نظام تعريف وتسجيل 

 ))AIRS( الحيوانات

7.4. 1 متهيد 

نظ��را إلحتم��االت التغي��ر في الظروف واألوضاع احمليطة بتطبي��ق النظام  فقد حتدث بعض األخطاء أثناء التطبيق امليداني والتي يجب أن تش��كل دروس��ا عملية 

يتعني اإلس��تفادة منها مس��تقبال وعلى وجة الدقة في تعديل وتطوير اخلطط واللوائح اخلاصة بنظام تعريف وتس��جيل احليوانات )AIRS( . على أن أمر حتس��ني 

كفاءة وفاعلية نظام معقد مثل نظام تعريف وتس��جيل احليوانات )AIRS( يتعني النظر إليه كعملية مس��تمرة تس��توجب إعادة املراجعة املتكررة كآلية هامة 

يتم بواس��طتها إعداد االستراتيجيات/ األنش��طة، وتنفيذها ومراقبة أدائها. فإذا ما أظهرت تلك املراجعات وجود مشكلة ما، فستتم دراستها، ومن ثم يتم تبني 

تغييرات تصحيحية للخطط والنظم وفق احلاجة. 

فأما اخلطط العامة والسياس��ات فإنه يس��هل تعديلها نس��بياً، إذ ال يتطلب األمر عادة أكثر من إعداد بيان جديد للخطة العامة. على انه نظراً لطبيعة لوائح 

وتش��ريعات نظام تعريف وتس��جيل احليوانات )AIRS( كوثائق قانونية فإنها تتطلب اهتماما استثنائيا، إذ يتوجب أن يكون اإلطار القانوني لتلك التشريعات مؤهال 

الستيعاب التعديالت املرغوب ادخالها دون إرباك أو غموض قد يترتب على ذلك، وفي أقل فترة زمنية ممكنة.
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7.4. 2 بيان الهدف االستراتيجي 7:

توفر إجراءات تتس��م باملرونة لتس��هيل إدخ��ال التعديالت الالزمة على نظام تعريف تس��جيل احليوانات )AIRS( واللوائح واملمارس��ات 
التشغيلية اخلاصة به عند الضرورة.

 7.4. 3 األهداف التفصيلية
يتطلب حتقيق هذا الهدف االستراتيجي القيام بإجراءات عملية من أجل الوصول لألهداف التالية:

 )AIRS( الهدف  1.7 وضع آلية إجرائية لتغيير لوائح نظام

إتباع آلية اجرائية محددة في تغيير وتعديل لوائح نظام تعريف وتسجيل احليوانات

البد أن تكون التشريعات اخلاصة بنظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( سهلة الفهم من قبل الشركاء األساسيني ولذلك فإنه ينبغي جتنب التكرار فيها، كما 

يجب أن تصاغ كالئحة واحدة متكاملة تشمل عدد من الفصول ذات املواد القصيرة احملددة املساندة. ومن الضروري توفر آلية إجرائية سهلة تتيح إجراء التغييرات 

في اللوائح عند احلاجة.

املنفذون الرئيسيون 
 	.)AIRSU( وحدة إدارة نظام تعريف وتسجيل احليوانات

الشركاء األساسيون )من خالل املشاورات التى ستجرى معهم(.	 

خطة العمل
التشاور مع الشركاء األساسيني بشأن بنية اإلطار التنظيمي، كالتشاور مثالً حول تقسيم التشريعات املطلوبة إلى نظم )لوائح( منفصلة.	 

التشاور مع اخلبراء القانونيني لضمان االنسجام مع األعراف والتقاليد التشريعية السائدة.	 

إنشاء آلية لتعديل اللوائح أو األنظمة .	 

مؤشرات األداء الرئيسية
أن تكون اللوائح مبسطة وسهلة الفهم واالستيعاب لدى أكثر من 70٪ من أفراد الشركاء األساسيني.

الهدف  2.7 تسهيل ودعم تقبل الشركاء األساسيني للتشريعات

تسهيل قبول وتفّهم التشريعات اجلديدة املعدلة من قبل الشركاء األساسيني

إن جناح نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( في بلوغ أهدافه رهني بتوفر عدد من العوامل تشمل تعاون الشركاء األساسيني، األمر الذي يجب حتقيقه من خالل 

جهود املش��اورات والتواصل. ولذلك فإن التغيير أو التعديل في التش��ريع ال بد من مناقشته مع الشركاء األساسيني من خالل املشاورات الرسمية وغيرالرسمية، 

ومن الضروري االعتداد باملرئيات اجليدة التي يبديها الشركاء األساسيون وأخذها بعني االعتبار . 

املنفذون الرئيسيون
 	.)AIRSU( وحدة إدارة نظام تعريف وتسجيل احليوانات

الشركاء األساسيون. 	 

خطة العمل

يتم تعميم التغييرات املقترح إدخالها على التش��ريع على كافة الش��ركاء األساس��يني وكذلك املبررات واألسباب املوجبة للتغيير، إضافة لشرح االيجابيات 	 

والفوائد املنشودة واملزايا املترتبة على ذلك مع إيضاح التفاصيل املتعلقة بتلك التغييرات. 

تنظيم لقاءات للتشاور مع الشركاء األساسيني، من أجل تقدمي مزيد من التفسير للتغييرات واستطالع اآلراء.	 

إيالء التقدير واالعتبار الالئق لوجهات نظر الشركاء األساسيني وأن تؤخذ بعني االعتبار عند صياغة أي تغييرات للتشريعات.	 

مؤشرات قياس األداء الرئيسية
أن تخضع نسبة 100٪ من التغييرات في تشريعات نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( للمشاورات مع الشركاء األساسيني.

الهدف  3.7 أن تؤدي التغييرات في تشريعات نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( إلى إجراءات عملية

أن يتم التعميم واإلعالن عن التغييرات في تش��ريعات نظام تعريف وتس��جيل احليوانات )AIRS(، ونش��رها على نطاق واس��ع، والقيام 
بالتدريب املالئم للغرض ملوظفي الترقيم.  

إن من الضروري استباق التغييرات املزمع إدخالها على التشريعات بحمالت إلطالع الشركاء األساسيني املعنيني على طبيعة التغيير املرتقب بحيث يتسنى لهم 

استيعاب ما يترتب على ذلك من أدوار ومسؤوليات جديدة يتعني عليهم اإلضطالع بها، إضافة إلتاحة الوقت الكافي الستكمال متطلبات االلتزام مبا يستجد على 

التشريعات. وقد تستوجب املتطلبات اجلديدة إذا كانت التغييرات واسعة النطاق خضوع ضباط التسجيل وموظفي الترقيم لبرامج تدريبية موجهة. 
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املنفذون الرئيسيون 
 	.)AIRSU( وحدة إدارة نظام تعريف وتسجيل احليوانات

الشركاء األساسيون. 	 

قسم اإلرشاد البيطري.	 

خطة العمل
إعالم الشركاء األساسيني بشأن التغييرات في التشريعات.	 

أن يتم عند احلاجة تخطيط وتوفير برامج تدريبية ملوظفي الترقيم. 	 

أن يقوم موظفو الترقيم بتفسير نصوص التشريعات اجلديدة ملساعدة األفراد والشركاء األساسيني على الفهم الصحيح وااللتزام بها. 	 

مؤشرات قياس األداء الرئيسية
أال يترتب على نسبة 80 ٪ من التغييرات املزمع إدخالها على تشريعات نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( مشكالت كبيرة سواء ملوظفي الترقيم أو الشركاء 

األساسيني

اجملموع��ة ب: األهداف االس��تراتيجية الت��ي تركز على تناول اجلوانب املتعلقة بالتتبع والس��المة الغذائية في نظام تعريف وتس��جيل 
)AIRS( احليوانات

 8.4 الهدف االستراتيجي 8:   التطابق الكامل بين قاعدة البيانات وأحدث المستجدات 

1.8.4  متهيد 

إن التعري��ف والتس��جيل اجلماعي األولي للحيوانات في إمارة أبوظبي س��وف يتطل��ب اجراء نحو 1.9 مليون عملية في قاعدة البيانات،وس��وف يتطلب األمر عدداً 

متزاي��داً م��ن العملي��ات اإللكترونية في كل عام م��ن أجل مواكبة قاعدة البيانات ألحدث املس��تجدات. لذل��ك يتعني امتالك قاعدة بيان��ات فعالة لنظام تعريف 

وتسجيل احليوانات )AIRS( تتصف باجلدوى والقدرة على تقدمي اخملرجات املطلوبة في تبيان احلجم الفعلي، والتكوين والتوزيع الصحيح أو حتركات الثروة احليوانية، إذ 

من احملتم تسجيل كافة البيانات التفصيلية للمواليد، واملشتريات، والصادرات، واملبيعات، وحاالت النفوق، والذبح، وحتركات احليوانات، ورفع تقارير بشأنها لتضاف 

إلى قاعدة البيانات. 

2.8.4 بيان الهدف االستراتيجي 8:  

إبقاء قاعدة البيانات في حالة مواكبة دائمة ألحدث املس��تجدات والتحديث املس��تمر لها بانتظام، بأن يتم حتديث البيانات  في قاعدة 
بيانات نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS(  بصورة مستمرة لتعكس دائماً احلجم الفعلي والتكوين، والتوزيع، والتحركات بالنسبة 

للحيوانات من اجملموعات املستهدفة.

3.8.4 األهداف التفصيلية 
يتطلب حتقيق هذا الهدف االستراتيجي القيام بإجراءات عملية من أجل الوصول لألهداف التالية: 

الهدف  1.8 تعريف البيانات املطلوبة

 )AIRS( حتديد وتصنيف البيانات الالزمة لتحقيق متطلبات النظام

ينبغ��ي أن يتضم��ن ذلك كافة أنواع البيانات املطلوبة ألجل حتقيق غايات نظام تعريف وتس��جيل احليوانات )AIRS(، مبا في ذلك س��جالت املواليد، والنفوق، وحاالت 

الشراء، واملبيعات، ونقل احليوانات.

املنفذون الرئيسيون 

 	 .)AIRS( اللجنة الفنية لنظام تعريف وتسجيل احليوانات

 	.)AIRSU( وحدة إدارة نظام تعريف وتسجيل احليوانات

 	 .)AIRS( مدير قاعدة بيانات نظام تعريف وتسجيل احليوانات

خطة العمل

 	.)AIRS( إجراء املشاورات ضمن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية حلصر وحتديد أنواع البيانات الضرورية لتحقيق غايات نظام تعريف وتسجيل احليوانات

مؤشرات قياس األداء الرئيسية

توفر قائمة شاملة بالبيانات املطلوبة. 

الهدف  2.8 حتديد السقف الزمني األقصى إلبالغ البيانات

حتديد الفترات الزمنية التي يتوجب خاللها ابالغ البيانات 

ينبغي ان تراعي احلدود الزمنية واقع الظروف احمللية والطرق املس��تخدمة )أنظر 3٫8( في جمع وإبالغ البيانات. وبوجه عام، فإن القاعدة التي يجب أن تس��ود هنا هي 
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االبالغ خالل أقصر وقت ممكن.

املنفذون الرئيسيون 
 	.)AIRSU( وحدة إدارة نظام تعريف وتسجيل احليوانات

 	.)AIRS( مدير قاعدة بيانات نظام تعريف وتسجيل احليوانات

خطة العمل
يقوم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بعقد لقاءات للتش��اور مع الش��ركاء األساسيني من أجل حتديد املدد الزمنية املطلوبة للحصول على مخرجات معينة 	 

من قاعدة البيانات- مثال: من أجل التتبع ألغراض السالمة الغذائية، والتتبع في اجتاه األمام أو اخللف في حاالت اندالع األمراض الوبائية احليوانية، ومن أجل 

برنامج دعم الثروة احليوانية.

يتم حتديد الفترات الزمنية الالزمة لتفعيل املدد التي مت التوافق عليها من خالل املواءمة بني نتائج املشاورات املذكورة وطرق جمع البيانات.	 

 	. )AIRS( لألدلة امليدانية واألنظمة اخلاصة بنظام تعريف وتسجيل احليوانات )يتم تضمني النتائج)الفترات الزمنية

يتم نشر وتعميم النتائج.	 

مؤشرات قياس األداء الرئيسية
حتديد فترات زمنية معقولة لإلبالغ عن كافة أنواع البيانات، على أن يتم تضمني ذلك في اللوائح ذات الصلة. 

الهدف 3.8 توصيف طرق جمع البيانات احملّدثة 

توصي��ف طرق جم��ع البيانات  اجلديدة املطلوبة وأن يتم الش��رح والتوضيح الكاف��ي للطرق التي يجب اتباعها لغ��رض جمع البيانات 
املطلوبة مع األخذ في االعتبار طبيعة الظروف احمللية.

تق��ع عل��ى عاتق املش��رفني على احليوانات في الدول املتقدمة مس��ؤولية وضع املعّرف��ات على احليوانات الولي��دة، وجمع وإبالغ البيانات نظ��راً لتمتع أولئك األفراد 

مبستويات مناسبة من التعليم مع فرص جيدة للوصول إلى وسائل االتصاالت. وفي إمارة أبوظبي يتوقع أن تنشأ صعوبات جمة إذا أوكلت ملشرفي احليوانات مهام 

وواجبات وضع املعّرفات أو اس��تخدام أجهزة القراءة في التقاط بيانات أجهزة التعريف اإللكترونية بالصورة املطلوبة وكذلك إدخال كافة البيانات الهامة األخرى 

مثل نوع املعاملة- كالوالدة، والنفوق، والبيع، والشراء، والنقل، وحيازة املنشأ/الوجهة، وتاريخ الوالدة، واجلنس، والنوع ونحو ذلك( بسبب الضعف املتوقع لقدراتهم 

في هذا اجلانب نظراً النخفاض املستوى التعليمي كما ذكر سابقاُ. 

املنفذون الرئيسيون 
 	 .)AIRS( اللجنة الفنية لنظام تعريف وتسجيل احليوانات

 	 .)AIRS( مدير وحدة نظام تعريف وتسجيل احليوانات

موظفو الترقيم.	 

 	.)AIRS( كافة الشركاء األساسيني لنظام تعريف وتسجيل احليوانات

فرق حتصني الثروة احليوانية.	 

األطباء البيطريون بالعيادات التابعة لقطاع الثروة احليوانية.	 

خطة العمل
تق��وم اللجنة الفنية لنظام تعريف وتس��جيل احليوانات )AIRS( بتحديد أفضل الطرق من أجل جمع بيانات محّدث��ة عالية اجلودة مع األخذ باالعتبار القيود 	 

املوجودة في إمارة أبوظبي )مثل املستوى التعليمي املنخفض لغالبية مشرفي احليوانات، واملواقع النائية لبعض العزب(.

يتم اختبار فعالية وجدوى الطرق التي مت حتديدها للتحقق من مدى مالءمتها وقدرتها على الوفاء باملتطلبات العملية.	 

يتم تدريب موظفي الترقيم وتضمني الطرق اخملتارة في أدلة التدريب.	 

مؤشرات قياس األداء الرئيسية
أن تظهر نتائج التفتيش والتدقيق نسبة توافق ال تقل عن 80 ٪ بني محتويات قاعدة البيانات واألعداد الفعلية، وأنواع احليوانات في احليازات التي يتم التدقيق عليها.

الهدف 4.8 تخصيص املوارد املطلوبة

تخصيص املوارد املطلوبة بحيث تشمل العدد الكافي من العاملني املدربني، واألجهزة املطلوبة، ووسائل النقل.

 ينبغي تدريب العاملني في النظام على اإلملام بطبيعة البيانات التي يتعني جمعها، وكيفية القيام بتلك املهمة، وإدراك الغرض من إنش��اء س��جل احليازة، ووثائق 

انتقال احليوانات، ووسائل التعريف الفردية، وقاعدة البيانات، واستخدام أجهزة القراءة، وطرق إضافة البيانات اجلديدة، وغير ذلك. ويتعني تغطية التكاليف املتوقعة 

لالنتقال والتشغيل وتلك املتعلقة باالتصال بالشبكة العنكبوتية )اإلنترنت( لتحميل املعلومات إلى قاعدة البيانات.  

املنفذون الرئيسيون 
 	.)AIRSU( وحدة إدارة نظام تعريف وتسجيل احليوانات

إدارة املوارد البشرية.	 

خطة العمل
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مراجعة حجم وأنواع األنشطة املطلوبة	 

حتديد أعداد وأنواع العاملني واألجهزة املطلوبة.	 

تعيني وتدريب العاملني على طرق نوعية املهام الواجبة.	 

شراء وتوفير األجهزة املطلوبة.	 

مؤشرات قياس األداء الرئيسية
أن يتم جمع البيانات في كل شهر على األقل في أكثر من 80 ٪ من احليازات.

الهدف  5.8 إجراء التدقيق واملراجعة  

القيام بالتدقيق واملراجعة وإجراء االختبارات الضرورية للتحقق من دقة العمل الذي يقوم به موظفو الترقيم. 

سوف يتم فحص ومراجعة التدقيق من أجل التحقق من دقة عمل موظفي الترقيم، وذلك كما سبق ذكره في الهدف التفصيلي السابق 6.3 .

 9.4 الهدف االستراتيجي 9:   االستثناءات

1.9.4 متهيد 
ينبغي أن تش��تمل لوائح نظام تعريف وتس��جيل احليوانات )AIRS( وإرش��ادات أدلة املمارس��ة امليدانية اخلاصة به على أحكام تسمح باالستثناءات من متطلبات 

تعريف احليوانات. وترجع احلاجة لذلك أحيانا إلى وجود أس��باب توجب عدم اس��تخدام وسائل التعريف املوصوفة في النظام كاألسباب الدينية، أو في حالة انحدار 

احليوانات املراد تعريفها من س��الالت ممتازة قد يؤثر وضع احللقة أو وس��يلة التعريف األذنية فيها س��لباً على اخلصائص املرغوبة في احليوان. ومن الس��مات واملزايا 

الالزمة لنظم تعريف احليوانات الش��املة توفر املرونة الس��تيعاب عدد محدود من االس��تثناءات، شريطة أن ال ينتقص وضع احليوانات املستثناة من فاعلية حتقيق 

هدف التعريف الشامل والتتبع جلميع احليوانات.

 2.9.4 بيان الهدف االستراتيجي 9:

 .)AIRS( توفر نظام ملنح اإلستثناءات من متطلبات نظام تعريف وتسجل احليوانات

3.9.4 األهداف التفصيلية
يتطلب حتقيق هذا الهدف االستراتيجي القيام بإجراءات عملية من أجل الوصول لألهداف التالية:  

الهدف 1.9 الشروط املتفق عليها ملنح االستثناءات  

تقوم السلطة اخملتصة بتحديد وتعميم شروط يتعني أن تتوفر مسبقاً ملنح االستثناءات 

ميكن االستثناء من استخدام الطريقة املوصوفة لتعريف احليوانات شريطة أن يكون مبقدور املالك أن يتكفل )على نحو مقنع للسلطة اخملتصة( بإمكانية ضمان 

تتبع احليوان مدى احلياة عبر طريقة بديلة، وأن تكون كافة التفاصيل حول حتركات احليوان وحاالت انتقال امللكية قابلة للتس��جيل في قاعدة بيانات نظام تعريف 

 . )AIRS( وتسجيل احليوانات

املنفذون الرئيسيون 
املدير العام جلهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.	 

 	. )AIRSU( مدير وحدة نظام تعريف وتسجيل احليوانات

 	.)AIRS( اللجنة الفنية لنظام تعريف وتسجيل احليوانات

الشركاء األساسيون. 	 

خطة العمل
تقوم إدارة املشروع أو اللجنة الفنية املشكلة من قبل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية والتي تضم في عضويتها شخصيات من الشركاء األساسيني، بتحديد 	 

شروط منح االستثناءات. 

يتم إعالم موظفي الترقيم وغيرهم من املوظفني املعنيني بشروط منح االستثناءات.	 

تنشر شروط االستثناءات في اجلريدة الرسمية.	 

 	.)AIRS( تتم مراجعة شروط االستثناءات سنوياً من قبل اللجنة الفنية لنظام تعريف وتسجيل احليوانات

مؤشرات قياس األداء الرئيسية
نشر قائمة شروط االستثناءات في اجلريدة الرسمية.

قيام جلنة االستثناءات بعمليات مراجعة سنوية لشروط اإلستثناء ولالستثناءات املمنوحة. 

الهدف 2.9 تطوير إجراءات لتقدمي طلبات االستثناء 

يتم حتديد إجراءات واضحة فيما يخص تقدمي طلبات االستثناء من قبل الراغبني من مالك املاشية.

من الضروري وجود إجراءات واضحة لتقدمي طلبات االس��تثناء من قبل مالك املاش��ية، بحيث تش��مل تقدمي تفاصيل حول الكيفية التي ستضمن إمكانية التتبع 
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مدى احلياة للحيوان املستثنى من التعريف. 

املنفذون الرئيسيون 

املدير العام جلهاز أبوظبي لرقابة الغذائية.	 

 	.)AIRS( اللجنة الفنية لنظام تعريف وتسجيل احليوانات

 	 .)AIRS( مدير وحدة نظام تعريف وتسجيل احليوانات

الشركاء األساسيون. 	 

خطة العمل

يتعني على اللجنة الفنية لنظام تعريف وتس��جيل احليوانات )AIRS( - واملش��ّكلة من قبل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية والتي تضم في تكوينها عدداً من 	 

الشركاء األساسيني – أن تقوم بتطوير نظام ميكن مبوجبه للشركاء األساسيني الراغبني التقدم بطلبات االستثناء، على أن يتضمن ذلك النظام آلية واضحة 

لصنع القرار في هذا الصدد.

يتم إعالم موظفي ترقيم احليوانات وغيرهم من املوظفني املعنيني بتفاصيل النظام الذي يتم اختياره لالستثناءات.	 

يتم نشر شروط االستثناءات )مبا في ذلك مناذج تقدمي الطلبات( في اجلريدة الرسمية.	 

مؤشرات قياس األداء الرئيسية
أن يتم إعداد نظام ملنح االستثناءات ووضعه موضع التنفيذ.

10.4   الهدف االستراتيجي 10 ادراج المسالخ بنظام تعريف وتسجيل الحيوانات
1.10.4 متهيد 

يعد املس��لخ الوجهة النهائية لغالبية احليوانات، كما يعد حلقة هامة في سلس��لة التتبع ألغراض الس��المة الغذائية. ونظراً لكون املسالخ مراكز تتجمع بها 

احليوانات القادمة من عدة مواقع مختلفة، يصبح منطقيا اعتبارها مواقع لرصد مؤشرات االستدالل على وجود األمراض الوبائية احليوانية. كما أن احليوانات التي 

متر مبرحلة حضانة املرض  والتي ميكن نقلها ألجل الذبح قد تبدي الحقا عالمات طبية س��ريرية خالل فترة اإلنتظار املؤقت باملس��لخ قبل أن يتم ذبحها.، لذلك تعد 

املسالخ من املواقع التي تعتبر كنقاط حرجة هامة تخدم أغراض مكافحة األمراض احليوانية. ويستلزم لتحقيق هذا الغرض أن تكون كافة حتركات احليوانات إلى 

املس��الخ مس��جلة، جنباً إلى جنب مع األرقام التعريفية لكل حيوان على حدة، وبيانات حيازة املنش��أ )كما هو مبني في وثيقة االنتقال(، وتاريخ الذبح. وفي تاريخ 

الح��ق، ميك��ن تضمني واضافة بيانات هامة أخرى مثل املظاهر الالفتة التي يتم رصدها بعد الذبح أو النفوق، وكذلك نتائج فحوصات املس��وحات الوبائية لالمراض 

احليواني��ة، واملتبقيات الكيمائية باألنس��جة اخملتلفة ونحو ذلك. وفي إطار البرامج املتبعة من قبل قط��اع الثروة احليوانية في مجال مراقبة األمراض قد يتم جمع 

عينات مخبرية )مثل مصل الدم( ألغراض الفحص اخملبري من حيوانات منتقاة عشوائياً.

من املعروف أن هناك نوعني من املسالخ في أبوظبي:

املس��الخ التجارية: يتم ذبح احليوانات في تلك املسالخ لصالح س��وق التجزئة. ويفترض بأن أرقام تعريف احليوانات )وفقاً لنظام التسجيل AIRS( سيتم 	 
ربطها باألرقام التعريفية اخملصصة للحوم ومنتجات اللحوم، مما يتيح التتبع وفقاًً ملبدأ “من املزرعة إلى املائدة”. 

املسالخ األهلية )مسالخ اجلمهور(: حيث تذبح احليوانات ألجل االستهالك املنزلي، وبافتراض أن كامل ذبيحة احليوان في تلك املرافق تستهلك في املنزل، 	 
فإنه ال توجد حاجة عندئذ لتخصيص أرقام تعريف للحوم.

2.10.4 بيان الهدف 10

اإلدراج الكامل للمس��الخ/ اجملازر في نظام تعريف وتس��جيل احليوانات وتصنيف املس��الخ كحيازات ألغراض نظام تعريف وتس��جيل 
)AIRS( احليوانات

3.10.4  األهداف التفصيلية 
يتطلب حتقيق هذا الهدف االستراتيجي القيام بإجراءات عملية من أجل الوصول لألهداف التالية: 

الهدف 1٫10 

أن تنص التشريعات واللوائح على تولي مدراءاملسالخ مسؤليةومهام اإلشراف على احليوانات بها. 

يتعني على مس��ؤولي تش��غيل املسالخ بوصفهم مش��رفني مؤقتني على احليوانات االلتزام بكافة املتطلبات الالزمة لنظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS(، مبا 

في ذلك تس��جيل كافة حتركات احليوانات، وبيانات احليوانات املوجودة في املنش��أة، وكافة التحركات إلى خارج املس��الخ، وذلك جنبا الى جنب مع األرقام التعريفية 

للحيوان��ات والتواري��خ. كما يتعني عليهم التأكد من أن جميع احليوانات املقدمة للذبح حتمل تعريفاً موافقاً لنظام تعريف وتس��جيل احليوانات )AIRS(، وأن تكون 

مصحوبة بوثائق انتقال، ومن واجبهم عدم السماح بدخول احليوانات غير املعرفة للمسلخ.

املنفذون الرئيسيون 
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مسؤولو تشغيل املسالخ.	 

العاملون في املسالخ.	 

موظفو الترقيم.	 

خطة العمل
إعداد النظام )الالئحة(.	 

إعداد مذكرة تفاهم بني إدارة نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( والبلديات.	 

مؤشرات قياس األداء الرئيسية
صدور النظام )الالئحة(.

الهدف  2.10 تزويد املسالخ باملوارد املالئمة 

الهدف 2.10 توفير املوارد الالزمة للمس��الخ من األجهزة، والعمالة املدربة لتمكينها من أداء مس��ؤولياتها وفق نظام تعريف وتس��جيل 
)AIRS( احليوانات

تبرز احلاجة املاس��ة باملس��الخ لتوفر أجهزة لقراءة وس��ائل تعريف احليوانات املقدمة للذبح. وتعد اجهزة القراءة احملمولة يدويا مناس��بة للعمليات التي تتم على 

مستويات محدودة، إال أن أجهزة القراءة الثابتة سوف تكون مطلوبة للعمليات التجارية. كما إن من الضروري توفير جهاز كمبيوتر متصل باإلنترنت من أجل إدخال 

 . )AIRS( البيانات إلى قاعدة بيانات نظام تعريف وتسجيل احليوانات

املنفذون الرئيسيون 
مسؤولو تشغيل املسالخ.	 

موظفو الترقيم.	 

خطة العمل
 	 )AIRS( يتم إبالغ مسؤولي تشغيل املسالخ باملوارد واألجهزة التي سيتم توفيرها الستخدامهم من أجل االلتزام بلوائح نظام تعريف وتسجيل احليوانات

أن يتم تدريب العاملني في املس��الخ من قبل موظفي الترقيم على اس��تخدام األجهزة اخلاصة بالنظام مع تزويدهم بدليل إرش��ادي يبني لوائح نظام تعريف 	 

وتسجيل احليوانات )AIRS(، وطرق قراءة البيانات وإعداد التقارير بشأنها.

مؤشرات قياس األداء الرئيسية
 	 .)AIRS( أن يكتمل جتهيز كافة املسالخ ألغراض نظام تعريف وتسجيل احليوانات

 	. )AIRS( أن يكون كافة املعنيني من العاملني في املسالخ على دراية كافية بأدوارهم ومسؤولياتهم مبوجب نظام تعريف وتسجيل احليوانات

الهدف 3.10  تكثيف التدقيق على املسالخ بصورة أكثر تكراراً من التدقيق على حيازات الثروة احليوانية 

إخضاع املس��الخ لنفس فحوصات حيازات الثروة احليوانية بحيث يتم التفتيش والتدقيق عليها مبعدل أعلى من معدل التدقيق على 
احليازات.

خالل الس��نة األولى من بداية العمل بنظام تعريف وتس��جيل احليوانات )AIRS(، س��تتكرر الزيارات املتقاربة بهدف اكتش��اف املش��كالت ومساعدة العاملني في 

املس��الخ على تصحيح تلك األوضاع. وبعداالس��تمرار في توفير التدريب حسب ما هو مطلوب، س��يكون التفتيش والتدقيق على املسلخ الواحد بحد أدنى يصل 

ألربع مرات سنوياً.

املنفذون الرئيسيون 

العاملون في املسالخ.	 

موظفو الترقيم.	 

خطة العمل

أن تقوم إدارة نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( بإعداد نظام إجرائي )بروتوكول( للتفتيش على املسالخ.	 

القيام بالزيارات التفتيشية واتخاذ اإلجراءات املالئمة وفقاًً لنتائج التفتيش.	 

مؤشرات قياس األداء الرئيسية

أن يتم التدقيق على نسبة 100 ٪ من املسالخ مبعدل أربع مرات سنويا على االقل.

الهدف االستراتيجي 11 الضبط المحكم الستخدام وسائل التعريف )المعرفات( 

1.11.4 متهيد
يعد التعريف اخلاص لكل حيوان مفرد بذاته املقوم اجلوهري واألساس��ي الذي يس��تند عليه أي نظام لتعريف وتس��جيل احليوانات. ولذلك فإنه سيسمح في إمارة 

أبوظبي فقط باستخدام املعّرفات أو وسائل التعريف املعتمدة والتي تشمل بطاقات التعريف األذنية، والشرائح االلكترونية القابلة للحقن )كما ميكن أن يشمل 

ذلك أدوات التعريف اإللكترونية الرسغية(. ويكتسب توفر إمكانية التحديد الدقيق ملعرفة مصير كل معّرف)وسيلة تعريف( في أي وقت كان أهمية بالغة تعكس 
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مدى فعالية اإللتزام مبتطلبات التطبيق سواء كان املعّرف مخزناً أو مت إصداره، أو مت وضعه على أحد احليوانات، أو مت إتالفه .  

2.11.4 بيان الهدف االستراتيجي 11: 

ضبط املعّرفات )وسائل التعريف( وإحكام السيطرة  التامة على رصيد اخملزون املتوفر للمعرفات وطرق توزيعها، واستخدامها .

3.11.4 األهداف التفصيلية

يتطلب حتقيق هذا الهدف االستراتيجي القيام بإجراءات عملية من أجل الوصول لألهداف التالية: 

الهدف 1.11 اعتبار وسائل التعريف )املعرفات( وثائق خاضعة للتدقيق احملاسبي 

تق��دمي بي��ان عن املعّرفات وتعامل معّرفات نظام تعريف وتس��جيل احليوانات )AIRS( كوثائق خاضعة للمحاس��بة، وعليه ينبغي توفير 
سجل  يثبت استالمها، وإصدارها عند كل مستوى مع احلصول على التوقيعات الالزمة. 

وفقاً للممارس��ات والطرق احملاس��بية املتبعة بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية س��وف يتم إنشاء نظام لكي يحدد مساراً ملتابعة وتعقب كل معّرف سيستخدم أو 

قيد االستخدام أو انتهى استخدامه ضمن النظام.

املنفذون الرئيسيون

 	 .)AIRS( موظفو احملاسبة بنظام تعريف وتسجيل احليوانات

 	.)AIRU( وحدة نظام تعريف وتسجيل احليوانات

موظفو الترقيم.	 

الشركاء األساسيون.	 

مدير قاعدة البيانات.	 

خطة العمل

تطوير نظام لتسجيل، وإبالغ، وتخزين، وإصدار، واستالم، واستخدام، وإتالف املعّرفات من خالل مساعدة موظفي احملاسبة بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.	 

تطوير وظائف قاعدة البيانات الستيعاب تسجيل كافة البيانات املتعلقة باملعّرفات.	 

إصدار وتوزيع وثائق النظام احملاسبي ذات العالقة من إيصاالت، وسندات إصدار ونحوها. 	 

تدريب العاملني على استخدام النظام.	 

مؤشرات قياس األداء الرئيسية
أن يقل عدد املعّرفات التي يتعذر حتديد البيانات اخلاصة بها عن 0.01 ٪.

الهدف  2.11  إتالف كافة املعرفات وفقاً للطريقة املعتمدة بعد نهاية االستخدام

إتالف كافة املعّرفات )وسائل التعريف( بعد االنتهاء من استخدامها، على أن يتم التخلص منها وفقاًًً لطريقة محددة معتمدة.

ينبغ��ي إت��الف املعّرفات اخلاصة باحليوانات بعد نفوق أو ذبح احليوان . وس��وف يعتبر اإلب��الغ عن نفوق أو ذبح احليوان في قاعدة البيان��ات مبثابة إفادة ضمنية بإتالف 

املعّرفات املعنية.

املنفذون الرئيسيون
املشرفون على احليوانات.	 

مدراء املسالخ.	 

موظفو الترقيم.	 

خطة العمل
حتديد الطرق املعتمدة الواجب اتباعها إلتالف املعّرفات.	 

تضمني الطرق املعتمدة إلتالف املعّرفات في اللوائح.	 

تدريب األفراد املعنيني وخاصة في املسالخ على كيفية تنفيذ الطرق املعتمدة إلتالف املعّرفات،.	 

مؤشرات قياس األداء الرئيسية
أال يتم اكتشاف إعادة استعمال معّرفات سبق استخدامها من قبل. 

4. 12 الهدف االستراتيجي 12:  الحصول على بيانات األضاحي 
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1.12.4  متهيد 
يت��م ذب��ح أعداد ضخمة من احليوانات كأضاحي خالل فترة األيام األربعة لعيد األضحى املبارك. ويعتق��د بأن بعض تلك األضاحي قد تؤخذ للذبح غالباً باملنازل عن 

.)AIRS( طريق أفراد عاديني بصفتهم اخلاصة من الذين ال يحتاجون لتسجيل عبر نظام تعريف وتسجيل احليوانات

 2.12.4  بيان الهدف االستراتيجي 12 

رصد بيانات األضاحي  
أن يتم الرصد الكامل لكافة البيانات املتعلقة باألضاحي وتسجيلها في قاعدة البيانات.

3.12.4 األهداف التفصيلية
يتطلب حتقيق هذا الهدف االستراتيجي القيام بإجراءات عملية من أجل الوصول لألهداف التالية: 

الهدف 1.12 التحصل على كافة البيانات التي ميكن الوصول إليها.

رصد وتسجيل كافة بيانات األضاحي التي ميكن الوصول إليها  
 يجب حصر وتسجيل كافة البيانات املتعلقة باألضاحي التي ميكن التوصل إليها ، كما يتعني على كافة املنشآت املسجلة لدى نظام 

تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( أن تقوم بإبالغ التقارير ذات الصلة بذلك  حسب القواعد املبينة فيما سبق.

املنفذون الرئيسيون 
موظفو الترقيم.	 

كافة مشرفي احليوانات.	 

العاملون في املسالخ العامة.	 

مشرفو أسواق املواشي.	 

خطة العمل
التأكد من أن كافة اإلجراءات املنصوص عليها في الفقرة 3٫8 بشأن التحصل على بيانات التحديث يتم تنفيذها بكفاءة. 	 

مؤشرات قياس األداء الرئيسية
أن تظه��ر نتائ��ج التفتيش والتدقيق تطابقاً بنس��بة 80 ٪ على األقل بني محتويات قاعدة البيان��ات واألعداد الفعلية للحيوانات، وأنواعه��ا في احليازات التي يتم 

التدقيق عليها. 

الهدف 2.12 تطبيق النظم )اللوائح( احلالية املتعلقة بالذبح املنزلي 

يتعني على الس��لطات العمل باجتاه تطبيق النظم الس��ائدة املتبعة التي حتظر ذبح األضاحي في املنازل وتُوجب اس��تخدام املس��الخ 
العامة.

املنفذون الرئيسيون
اجلمهور.	 

الشرطة.	 

موظفو الترقيم.	 

خطة العمل
التأكد من إطالق حمالت توعوية للجمهور تهدف حلظر الذبح املنزلي خملالفته للقانون. 	 

مؤشرات قياس األداء الرئيسية
أن تنخفض معدالت الذبح في املنازل.

الهدف 3.12 إمكانية اكتشاف ومعاجلة تضارب البيانات

ميكن من خالل وظائف قاعدة البيانات التوصل حلاالت عدم اإلبالغ احملتملة لألضاحي، وذلك إذا لم تتضمن التقارير الروتينية بيانات عن 
تلك احليوانات ، يتم حينئذ تصنيفها كأضاحي، وتستبعد من قائمة احليوانات احلية بقاعدة البيانات.

نظراً ألن كافة حيوانات األضاحي ستكون معّرفة وفقاًً لنظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS(، يفترض أن يكون مصدرها حيازة مسجلة )مزرعة إنتاج حيواني، 

أو سوق ماشية( في إمارة أبوظبي أو أن يكون قد مت استيرادها وتعريفها قبل أو بعد وصولها. وتبعا لذلك يتضمن سجل حركة احليوان في األحوال املعتادة بيانات 

ذات جانبني 

األول )1( انتقال احليوان من حيازة املنشأ ) بالبيع(، 	 

والثاني )2( وصول احليوان إلى وجهته )احليازة، أو السوق، أو املسلخ، أو التصدير(. 	 



)AIRS( سياسة تعريف وتسجيل احليوانات في إمارة أبوظبي

35

يترت��ب عل��ى ذلك أن احليوانات التي يضحي بها األفراد بصفتهم اخلاصة في منازلهم )خارج املس��الخ( تكون بياناتها بوثائق احلركة أحادية اجلانب ومن طرف واحد، 

حيث سيتم تسجيل البيع فقط. 

املنفذون الرئيسيون 
مدير قاعدة البيانات.	 

خطة العمل
يقوم خبير قاعدة البيانات بتضمني وظيفة في قاعدة البيانات الكتشاف سجالت احلركة “غير املكتملة” ألغراض جمع بيانات ذبائح األضاحي اخلاصة، وسيتم 	 

اعتبار أن احليوان قد جرى ذبحه منزلياً إذا توفر اآلتي 

1.    سجل حركة أحادي اجلانب للحيوان أنشىء قبل أسبوعني من تاريخ حلول عيد األضحى،   

2.    عدم تسجيل دخول احليوان إلى أي حيازة خالل فترة شهرين بعد انتهاء أيام عيد األضحى.   

وسيتم إثبات ذلك في سجل احليوان بقاعدة البيانات. 	 

مؤشرات قياس األداء الرئيسية
أن يتم تطوير وظيفة لقاعدة البيانات خاصة بتحديد األضاحي املنزلية وتنصيبها والتحقق من تشغيلها .

أن يكون مبقدور وظيفة قاعدة البيانات التعرف على بيانات احلركة غير املكتملة.

4.13 الهدف االســتراتيجي 13:  إخضاع حيوانات المناســبات الرياضية والمزاينة لنظام تعريف وتســجيل الحيوانات  

)AIRS(

 1.13.4  متهيد 
ميكن نقل احليوانات وحتريكها ألغراض املناسبات الرياضية أو غير ذلك من األغراض غير التجارية كاملزاينة. وتشمل األمثلة على ذلك حركة اإلبل وغيرها بني احليازات 

ومضامير الس��باق، وبني احليازات ومواقع املزاينة. وتكتس��ب تلك التحركات أهمية خاصة حيث أنها تؤدي إلى اختالط حيوانات من مصادر مختلفة ومتعددة في 

مكان واحد معا قبل تفرقها، مما قد يساعد في نشر األمراض احليوانية. 

وعلي��ه ف��إن كل تلك التنقالت ب��ني األماكن اخملتلفة ينبغي تس��جيلها وإبالغها إلى نظام تعريف وتس��جيل احليوانات )AIRS( من أج��ل التتبع ألغراض مكافحة 

األمراض. 

2.13.4 بيان الهدف االستراتيجي 13:

 تسجيل كافة حتركات احليوانات بني مواقع السباقات واملزاين.  

 3.13.4 األهداف التفصيلية
يتطلب حتقيق هذا الهدف االستراتيجي القيام بإجراءات عملية من أجل الوصول لألهداف التالية: 

الهدف 1.13 وجود األنظمة املالئمة جلمع وحفظ البيانات 

أن تتوفر أنظمة لتسجيل حركة احليوانات في املواقع احملددة وأن يتم تطوير وتوفير أنظمة لتسجيل حتركات كل حيوان من وإلى مضامير 
السباقات أومواقع املزاينة.

املنفذون الرئيسيون 
 	 .)AIRS( اللجنة الفنية لنظام تعريف وتسجيل احليوانات

منظمو السباقات واملزاينة.	 

موظفو الترقيم.	 

خطة العمل
ينبغي أن يتم تسجيل بيانات كافة مضامير السباقات ومواقع املزاينة لتحفظ في قاعدة بيانات النظام، مع توفير رمز تعريف للحيازة باملوقع وإلزام املشرفني 	 

باستخدام نظام معتمد لتسجيل وصول ومغادرة كافة احليوانات إلى املناسبات.

يتعني على منظمي املناس��بات التأكد من اس��تخدام النظام املعتمد . ولتحقيق ذلك يتعني اس��تخدام أجهزة كاملاسحات اليدوية أو الثابتة. وسيتم إدخال 	 

البيانات إلى قاعدة بيانات نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( بحيث تشمل بيانات التاريخ ورمز احليازة ) مضمارالسباق أو موقع املزاينة(، واألرقام اخلاصة 

بكل حيوان من احليوانات التي مت إحضارها إلى املناسبة.

يتعني على مشرفي احليوانات التأكد من تسجيل عن كافة التحركات من وإلى احليازات واإلبالغ عنها . 	 

يتعني على موظفي الترقيم االلتزام بحضور ومتابعة أيام السباقات وأيام عقد املزاينة للقيام بالتفتيش وتسجيل حركة احليوانات.	 

تضمني ضوابط حركة احليوانات مبواقع السباقات واملزاينة في األنظمة واللوائح . 	 

مؤشرات قياس األداء الرئيسية
أال ترصد حاالت لسباقات أو مزاينة غير مسجلة.	 

أن تق��ل حاالت اإلخفاق في تس��جيل دخول وخروج احليوانات التي تش��ارك بتلك املناس��بات عن 10 ٪ من اجملموع الكلي لتقارير زي��ارات موظفي الترقيم إلى 	 
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السباقات واملزاين.

اجملموعة ج: األهداف االستراتيجية التي تركز على تناول اجلوانب التجارية: 

14.4   الهدف االستراتيجي 14 تعريف الثروة الحيوانية المستوردة 

 1.14.4 متهيد 
إن اكثر من 70 ٪ من اللحوم ومنتجات اللحوم املس��تهلكة في أبوظبي هي من املنتجات املس��توردة )من دول مثل أس��تراليا، وإيران، والصومال والهند وباكستان( 

إما كحيوانات حية، أو كذبائح، أو أجزاء من ذبائح، أو حلوم منزوعة العظم، أو غيرها من منتجات اللحوم. وتعنى سياسة نظام تعريف وتسجل احليوانات بأبوظبي 

)AIRS( فقط باملاشية احلية التي يتم استيرادها إلى إمارة أبوظبي من أماكن أخرى.

إن سياس��ة نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( بش��أن الثروة احليوانية املستوردة إلى إمارة أبوظبي سوف تعتمد على سياسة استيراد املاشية املطبقة من 

قبل احلكومة االحتادية وحكومات اإلمارات األخرى. وهناك ثالث منهجيات محتملة تتعلق بذلك سيجري أدناه التعرض لها مرتبة حسب األفضلية:

ضمن الواقع الراهن املتمثل في غياب سياسة حكومية احتادية تفرض التعريف املسبق لكافة احليوانات املستوردة إلى اإلمارات في بلد املنشأ، فإن احليوانات . 1

املس��توردة التي تدخل إلى إمارة أبوظبي س��تعّرف ك�”واردات” من خالل تركيب معّرف أو وسيلة تعريف خاصة باإلستيراد على سبيل املثال بطاقة زر حمراء. 

وباستثناء أستراليا )التي تقوم بوسم كافة صادراتها إلى اإلمارات ببطاقة تعريف وتسجيل قبل شحنها( فإن بلد املنشأ لن يكون معروفاً، وبالتالي سيكون 

التتبع مقصوراً على مجرد معرفة كون احليوان مستورداً )أي مجرد املعرفة بأن احليوان غير تابع للمنشآت احمللية لإلنتاج احليواني(.

يتمثل الوضع املنش��ود في إعالن يصدر عن احلكومة االحتادية عن سياس��ة جديدة توجب أن تكون جميع احليوانات املس��توردة إلى دولة اإلمارات قد خضعت . 2

لتعريف مس��بق في بلد املنش��أ عن طريق معرفات خاصة. وأن يتم تضمني ذلك الش��رط في أذونات اس��تيراد الثروة احليوانية. ويتعني على اجلهات اخملتصة 

بأبوظبي القيام باجلهد والتنس��يق الالزمني مع احلكومة االحتادية لتبني هذا الش��رط جتاه كافة أنواع املواش��ي املستوردة. إن شروع احلكومة االحتادية مؤخرا 

في عملية لتطوير سياس��ة ولوائح لنظام تس��جيل وتعريف الثروة احليوانية على مس��توى دولة اإلمارات يعد سندا قويا في هذا اإلجتاه،و نظرا ملا متثله دولة 

اإلمارات كس��وق وش��ريك جتاري مهم للدول املُّصدرة للمواش��ي احلية، س��يكون التأثير املنطقي الذي تلعبه احملافظة على املصالح التجارية املش��تركة مع 

الدولة حافزاً لالمتثال لتحقيق متطلبات السياس��ة من قبل الدول املصدرة. على أن املدير العام جلهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بالتنس��يق مع وزير البيئة 

واملياه االحتادي سوف يكون مخوالً الستثناء حيوانات معينة من التعريف والتسجيل املسبق. 

أن تش��ارك جميع إمارات الدولة في إنش��اء نظام احتادي لتعريف وتس��جيل احليوانات في دولة اإلمارات، تخضع مبوجبه كافة واردات الثروة احليوانية للتعريف . 3

املسبق، كما يتم من خالل النظام تخصيص رمز محدد لتعريف احليوانات احمللية بكل إمارة.

2.14.4  بيان الهدف االستراتيجي 14 :  

تعري��ف كافة احليوانات املس��توردة إلى إمارة أبوظبي باس��تخدام وس��ائل تعريف إلكتروني��ة ذات لوان مميز س��واء كان ذلك عند مراكز 
التفتيش احلدودية، أو في سوق املواشي، أواحليازات.

3.14.4 األهداف التفصيلية  
يتطلب حتقيق هذا الهدف االستراتيجي القيام بإجراءات عملية من أجل الوصول لألهداف التالية: 

1.14  العمل باجتاه إحداث تغيير في سياسة دولة اإلمارات الستيراد الثروة احليوانية  الهدف  

تطوير سياس��ة جديدة الس��تيراد للثروة احليوانية لدول��ة اإلمارات عن طريق العمل على إجناز مذكرة تفاه��م بني إمارة أبوظبي واجلهات 
  ) AIRS( األحتادية اخملتصة تستوجب إخضاع املاشية املستوردة إلى دولة اإلمارات للتعريف املسبق وفق نظام تعريف وتسجيل احليوانات

قبل مغادرتها لبلد املنشأ.

املنفذون الرئيسيون 
حكومة إمارة أبوظبي.	 

احلكومة االحتادية.	 

جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.	 

وزارة البيئة واملياه.	 

خطة العمل
يق��وم جه��از أبوظبي للرقابة الغذائية بالعمل على ش��رح وبيان مبررات احلاجة للتعريف املس��بق لواردات الثروة احليوانية إلى إم��ارة أبوظبي للجهات العليا 	 

بحكومة أبوظبي. ويتطلب األمر إجراء اتصاالت رسمية الطابع بني ممثلني على مستوى رفيع بني حكومة أبوظبي واحلكومة االحتادية.

مؤشرات قياس األداء الرئيسية
إعداد مذكرة التفاهم.

الهدف  2.14 وضع املواصفات اخلاصة مبعّرفات الثروة احليوانية املستوردة 
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أعداد توصيف تفصيلي لوسائل التعريف )املعرفات اخلاصة( باملاشية املستوردة حسب نوع احليوان.

ألغ��راض مكافح��ة األمراض احليوانية، وإدارة برنامج دعم الثروة احليوانية، فإنه من املفضل أن يتم تعريف احليوانات املس��توردة على نحو مميز عبر معّرف إلكتروني، 

السيما وأن الغالبية الساحقة من تلك احليوانات يتم استيرادها ألغراض الذبح. 

املنفذون الرئيسيون 
 	 .)AIRS( اللجنة الفنية لنظام تعريف وتسجيل احليوانات

 	.)AIRSU( وحدة إدارة نظام تعريف وتسجيل احليوانات

موظفو الترقيم.	 

مدير قاعدة البيانات.	 

خطة العمل

يتم إعداد مواصفات تفصيلية بوسائل التعريف )املعرفات( اخلاصة باالستيراد ألنواع املاشية اآلتية  	

األبقار.  )أ(    

)ب(  اإلبل.  

)ج(  اجملترات الصغيرة، بحيث تتضمن تفاصيل احلجم، واملادة ونوع وس��ائل التعريف ذات اإلرس��ال الالس��لكي، بالنس��بة للحيوانات من غير اإلبل)يفضل   

معرفات حمراء اللون للحيوانات املستوردة(. وستشمل بيانات قاعدة البيانات رمزاً يبني بأن احليوان قد مت استيراده.

يتم فرض قاعدة صارمة بأال تستخدم معرفات حمراء إال مع احليوانات املستوردة.  	

تضمني التشريعات للضوابط املتعلقة مبا سبق.

مؤشرات قياس األداء الرئيسية

إعداد املواصفات وتعميمها ونشرها.

الهدف  3.14 تطوير إجراءات لتعريف الثروة احليوانية املستوردة

إعداد إجراءات لتعريف الثروة احليوانية املستوردة.

من الضروري صياغة تعليمات واضحة ومحددة جاهزة للتطبيق على احليوانات املس��توردة واجبة التعريف، من قبل ضباط تس��جيل احليوانات وموظفي الترقيم، 

ويشمل ذلك طرق التعريف، وجمع وإبالغ البيانات الالزمة.

املنفذون الرئيسيون 
املستوردون والتجار.	 

العاملون في مراكز التفتيش احلدودية.	 

موظفو الترقيم.	 

خطة العمل

التحديد الدقيق للحيوانات املس��توردة املراد تعريفها وفقاًً للنظام – وهي بصورة رئيس��ية احليوانات غير املعرفة. وفي هذه املرحلة س��تعتبر احليوانات التي 	 

يرجع منشأها إلى دول أو إمارات أخرى مجموعة واحدة. وأما احليوانات املعرفة مسبقا باستخدام أداة تعريف إلكترونية ميكن قراءتها بواسطة اجهزة قراءة 

نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( - أو غيرها من أنظمة التعريف املعتمدة من قبل املدير العام جلهاز أبوظبي للرقابة الغذائية فلن يعاد تعريفها.

س��وف يتم تشجيع املستوردين لتعريف كافة احليوانات املس��توردة الالزم تعريفها، باستخدام )وسائل تعريف( معّرفات استيراد وفق نظام تعريف وتسجيل 	 

احليوانات )AIRS( قبل نقل احليوانات إلى إمارة أبوظبي.

 يجب عند اكتشاف أي حيوان غير معرف، يرجح أن يكون قد مت استيراده إلمارة أبوظبي أن يتم تعريفه باملعّرفات اخلاصة باحليوانات املستوردة . 	 

التأكد من أن دليل إجراءات نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( يتضمن املتطلبات اخلاصة بالثروة احليوانية املستوردة.	 

التأكد من معرفة واستيعاب كافة الشركاء األساسيني إلجراءات تعريف احليوانات املستوردة.	 

إذا اس��تمر بقاء احليوان املس��تورد ) واملعّرف بوجود معّرف أحمر مع رمز االس��تيراد، أو مع رمز االس��تيراد فقط في حالة اإلبل( في حيازة ما لفترة تزيد على 3 	 

أشهر، فإنه سيعاد تعريفه باستخدام معّرف عادي ) باستخدام وسيلة تعريف عادية كاملستخدمة للحيوانات احمللية(، وسيتم ربط سجله اخلاص في قاعدة 

البيانات مع سجل “االستيراد” السابق للحيوان.

في حال وجود اتفاق مس��بق على تعريف احليوانات املس��توردة فى بلد املنشأ كشرط للسماح باس��تيرادها للدولة، فيتوجب عندئذ إعداد دليل ممارسة لذلك 	 

يحدد نوع املعّرف )وسيلة التعريف( بحسب نوع احليوان املقصود، ومكان وضع وسائل التعريف )املعّرفات( في جسم احليوان، وتسجيل البيانات ونحو ذلك.

مؤشرات قياس األداء الرئيسية
أن يقل عدد احليوانات )واجبة التعريف( املستوردة التي لم يتم تعريفها في أسواق املواشي بأبوظبي عن نسبة 5 ٪.

وفي حال فرض التعريف املسبق للحيوانات في بلد املنشأ، أن يكون أكثر من 95 ٪ من احليوانات في كافة اجملموعات املستوردة قد مت تعريفها بصورة صحيحة.

)AIRS( الهدف 4.14 جتهيز مراكز التفتيش احلدودية باملوارد وكوادر نظام تسجيل احليوانات
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التجهي��ز الكام��ل ملراكز التفتي��ش احلدودية والتأكد من جتهيزها بامل��وارد الالزمة الضرورية للقيام بتعريف كافة احليوانات املس��توردة 
الداخلة إلى إمارة أبوظبي ، كما ينبغي التأكد من أن كافة ضباط تس��جيل احليوانات في إمارة أبوظبي قد مت تزويدهم باملوارد والتجهيز 

الكافي ليكون مبقدورهم تعريف احليوانات املستوردة غير املعرفة.

إن اله��دف م��ن ذلك هو توفير املوارد الالزمة عند املنافذ أو نقاط التفتيش احلدودية واألس��واق، واحليازات، ونحوها من أجل القيام بتعريف احليوانات املس��توردة غير 

. )AIRS( املعرفة وفقاًً لنظام تعريف وتسجيل احليوانات

املنفذون الرئيسيون 
العاملون في مراكز التفتيش احلدودية.	 

 	. )AIRSU( وحدة إدارة نظام تعريف وتسجيل احليوانات

 موظفو الترقيم وضباط تسجيل احليوانات. 	 

جتار املواشي واملستوردون.	 

خطة العمل

ينبغي حصر وحتديد التجهيزات املطلوبة لتعريف احليوانات املستوردة وإعداد قوائم تتضمن احلد األدنى من تلك املستلزمات مع نشر ذلك في اجلريدة الرسمية.

يتم توفير كافة األجهزة مبا في ذلك أجهزة القراءة واملعّرفات، وأجهزة وضع املعّرفات، واملواد املستهلكة املطلوبة كمواد التعقيم، ونحو ذلك.

. )AIRS( إجراء تدريب ملوظفي مراكز التفتيش احلدودية مع تزويد كل منهم بنسخة من الدليل إرشادي لنظام تعريف وتسجيل احليوانات

التأكد من أن ضباط تسجيل احليوانات قد مت تدريبهم، وتزويدهم باملوارد الالزمة من أجل تعريف وتسجيل أية حيوانات مستوردة غير معّرفة يتم اكتشافها.

فيم��ا يتعل��ق باحليوانات غير املعّرفة، فإنه س��يتم تعريفها كحيوان��ات مقيمة في إمارة أبوظبي، إذا متكن املالك من إثبات أن منش��أها إم��ارة أبوظبي. وأما كافة 

احليوانات األخرى فسوف يتم تعريفها كواردات غير محددة املصدر.

مؤشرات قياس األداء الرئيسية

أن تقل نسبة احليوانات غير املعّرفة التي يكشف عنها خالل التدقيق عن نسبة ٪10.

 15.4  الهدف االستراتيجي 15  تطبيق نظام تعريف وتسجيل الحيوانات بأسواق المواشي 

1.15.4  متهيد 

تعتبر أسواق املواشي مراكز جتارية لعرض احليوانات من مصادر متعددة قبل تفرقها بالبيع إلى أماكن أخرى مختلفة، وذلك بعض األحيان قد يجعل منها بؤراً لنشر 

وتفشي األمراض احليوانية املعدية ونتيجة لذلك يصبح من املهم أن تسجل كافة حتركات احليوانات عبر األسواق من أجل إتاحة إمكانية التتبع عند حدوث األمراض 

احليوانية الوبائية.

تختلف أسواق املواشي في إمارة أبوظبي عن النموذج املعتاد لهذا النوع من األسواق في األماكن األخرى بالعالم، نظراً ألن الكثير من احليوانات قد متكث لفترات متتد 

ألسابيع، أو حتى أشهر بالسوق حتى يتم بيعها للمشتري الراغب. وعلى الرغم من أن نظام اجمللس األوروبي رقم EEC/92/102 ينص على أن مشرفي أسواق املواشي 

سوف يعتبرون مشرفني مؤقتني على احليوانات، إال أن ذلك ينبغي تعديله ليصبحوا “مشرفني دائمني” بحسب الواقع القائم في أسواق إمارة أبوظبي.

على أنه من الضروري إلدارة نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( القيام بالتنسيق التام مع سلطات البلديات التي تشرف على األسواق، وهو األمر الذي ميكن أن 

. )AIRS( يتحقق على أفضل وجه من خالل مذكرات تفاهم من أجل ضمان التطبيق املطلوب ملمارسات نظام تعريف وتسجيل احليوانات

2.15.4 بيان الهدف االستراتيجي 15  

التعامل مع أسواق املواشي كحيازات للثروة احليوانية ويقتضي ذلك توفر سجالت وافية ودقيقة للحيوانات تواكب أحدث املستجدات، 

بحيث تشمل سجالت لدخول احليوانات للسوق ، وحاالت النفوق والوالدة.

3.15.4  األهداف التفصيلية 
يتطلب حتقيق هذا الهدف االستراتيجي القيام بإجراءات عملية من أجل الوصول لألهداف التالية:  

الهدف 1.15 إعتبار جتار املواشي مشرفني على الثروة احليوانية 

اعتبار أصحاب احملالت مشرفني على احليوانات بأسواق املواشي 

يتم اعتبار جتار املواشي مشرفني على احليوانات املوجودة مبحالتهم بالسوق ، وعلى هذا األساس يوفر لهم التدريب الالزم الذي يؤهلهم 

لتحمل املسؤولية القانونية في احلفاظ على سجالت مواكبة ألحدث ما يتسجد على  أحوال تلك احليوانات.  

من الضروري تدريب التجار باسواق املواشي وتزويدهم بأدلة إرشادية ليتسنى لهم استيعاب األدوار واملسؤوليات املناطة بهم كمشرفني على احليوانات مبحالتهم، 

وليكون مبقدورهم تس��جيل البيانات املطلوبة،و اإلبالغ كذلك عن التغيرات التي تس��تجد على أوضاع مجموعة احليوانات التي يتولون العناية بها، والقيام بحفظ 
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سجالت حلركة احليوانات.

املنفذون الرئيسيون
املشرفون على أسواق املواشي.	 

موظفو الترقيم.	 

أصحاب احملالت التجارية بأسواق املواشي.	 

خطة العمل
إعداد التشريعات الالزمة.

تدريب جتار سوق املواشي على أدوارهم ومسؤولياتهم كمشرفني على احليوانات مع إصدار األدلة اإلرشادية لشرح تلك املهام.	 

أن يقوم موظفو الترقيم بزيارات أس��بوعية لكافة أس��واق املواشي ألغراض الرقابة ومساعدة التجار على االلتزام مبتطلبات نظام تعريف وتسجيل احليوانات 	 

. )AIRS(

يتم تزويد األسواق باألجهزة الضرورية مثل أجهزة القراءة من أجل تسجيل حركة انتقال ملكية الثروة احليوانية.	 

مؤشرات قياس األداء الرئيسية
أن يتم تسجيل 100 ٪ من جتار السوق كمشرفني دائمني على احليوانات، مع حصولهم على التدريب الالزم.

أن تصل درجة دقة واكتمال السجالت التي يحتفظ بها جتار املواشي إلى أكثر من 80 ٪.

الهدف 2.15 إجراء التدقيق على التجار في سوق الثروة احليوانية 

الرقابة والتفتيش لغرض لتدقيق على أسواق املواشي مبعدل أعلى يفوق معدل التفتيش على احليازات.

ينبغي القيام بزيارات تفتيشية ألسواق املواشي بهدف الكشف عن املشكالت التي قد حتدث وحتديد طبيعة اإلجراءات املستقبلية التي يتعني القيام بها حلل تلك 

املشاكل )مثل زيادة التدريب(، وستتم تلك الزيارات بواقع زيارة واحدة سنويا كحد أدنى لكل تاجر.

املنفذون الرئيسيون
 	.)AIRSU( وحدة إدارة نظام تعريف وتسجيل احليوانات

املشرفون على أسواق املواشي.	 

جتار سوق املواشي.	 

موظفو الترقيم.	 

مدير قاعدة البيانات.	 

خطة العمل
إعداد نظام إجرائي )بروتوكول( لوصف اخلطوات العملية لزيارات أسواق املواشي للتدقيق على احليوانات املتواجدة باحملالت التجارية بالسوق.	 

إعداد دليل إرشادي.	 

توفير التدريب املطلوب ملوظفي الترقيم.	 

اختيار األسواق والتجار املستهدفني بزيارات التدقيق على أساس )أ( حتليل اخملاطر )بنسبة 50 ٪(، )ب( االختيار العشوائي )بنسبة 50 ٪(.	 

التأكد من أن قاعدة بيانات نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( حتتوي على قائمة مكتملة تشمل كافة جتار سوق املواشي.	 

مؤشرات قياس األداء الرئيسية
أن يتم التدقيق على أكثر من 50 ٪ من جتار السوق في كل عام. 

 16.4 الهــدف االســتراتيجي 16  إدراج الحيوانــات بمشــاريع اإلنتــاج الحيوانــي التجاريــة فــي نظام تعريف وتســجيل 

الحيوانات 

4. 16 .1  متهيد 
إن املشاريع التجارية الكبيرة لإلنتاج احليواني كمزارع إنتاج ألبان اإلبل والبقر في إمارة أبوظبي تطبق بالفعل أنظمة خاصة بها ومفّعلة لتعريف احليوانات، حيث 

يحمل كل حيوان رقم تعريف مميزاً مع ما يتعلق به من بيانات حول التربية، اإلنتاجية والسجالت الصحية التي يتم تخزينها وإدارتها عادة من خالل قاعدة بيانات 

حاسوبية خاصة باملنشأة . وتُستخَدم تلك األنظمة كأدوات إدارية مساندة تساعد في حتديد احليوانات التي يتعني التخلص منها واستبعادها لسبب ما وكذلك 

ألغراض استراتيجيات التناسل، وأنظمة التغذية وغيرها. 

وتس��تخدم في بعض املش��اريع أنظمة تعريف إلكترونية غير متوافقة مع نظام تعريف وتس��جيل احليوانات )AIRS(، نظراً ألنه قد سبق إعدادها بصورة مستقلة 

قبل وضع األنظمة والسياسات العامة لنظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( . على أن تلك املشاريع التجارية كمشاريع األلبان يتوجب أن تبدي بالضرورة حرصاً 

كافياً على التعاون واملش��اركة في نظام تعريف وتس��جيل احليوانات )AIRS(،مما يس��توجب بناء خطط عامة للتشجيع على ذلك. وينطبق على املشاريع التجارية 

املتعلقة بألبان اإلبل نفس اإلجراءات املطبقة على منشآت األلبان اخلاصة باألبقار

ويالحظ بأن نسبة كبيرة من املشاريع التجارية املتعلقة بألبان اإلبل قد مت تأسيسها خارج إمارة أبوظبي )كما في إمارة دبي مثالً(.
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16.4. 2  بيان الهدف االستراتيجي 16 

أن يت��م إدماج األنظمة القائمة واملس��تخدمة حالياً في مش��اريع  انتاج األلبان التجارية واس��تيعابها ضمن نظام تعريف وتس��جيل 
احليوانات )AIRS(  بأسلوب فعال يتسم بأقل قدر من التعقيد او الصعوبة.

16.4. 3 األهداف التفصيلية
يتطلب حتقيق هذا الهدف االستراتيجي القيام بإجراءات عملية من أجل الوصول لألهداف التالية: 

)AIRS( الهدف  1.16 اإلدخال التدريجي لنظام متوافق مع نظام تعريف وتسجيل احليوانات

التطبيق التدريجي لنظام متوافق مع نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( بحيث يتم البدء باحليوانات التي ولدت عقب بداية نظام 
تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( ، كما يتعني على املنشآت التجارية الكبيرة لإلنتاج احليواني أن تستخدم معّرفات )وسائل تعريف( 

متوافقة مع نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS(  مع كافة احليوانات اجلديدة.

يقوم املسؤولون بإدارات املزارع بوضع معرفات متوافقة مع نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( على كافة املواليد اجلدد بعد تاريخ معني – مثل تاريخ األول من 

أبريل -2010 مع تسجيل كافة البيانات املطلوبة باستخدام أجهزة قراءة ذكية، ومن ثم يتم تضمني تلك البيانات بقاعدة بيانات نظام تعريف وتسجيل احليوانات 

)AIRS( . األمر الذي س��يعزز تعريف كافة احليوانات في املنش��آت التجارية إلنتاج األلبان وفقاًًً لنظام تعريف وتس��جيل احليوانات )AIRS( بش��كل كامل خالل فترة 

عشر سنوات تقريبا .

املنفذون الرئيسيون 
 	.)AIRSU( وحدة إدارة نظام تعريف وتسجيل احليوانات

موظفو الترقيم.	 

املدراء والعاملون باملزارع التجارية الكبيرة لإلنتاج احليواني.	 

خطة العمل
إعداد نظام إجرائي )بروتوكول( إلصدار املعّرفات )وسائل تعريف( في املنشآت التجارية الكبيرة لإلنتاج احليواني	 

 	 . )AIRS( نظام تعريف وتسجيل احليوانات )تدريب طاقم العمل في املنشآت التجارية الكبيرة لإلنتاج احليواني فيما يتعلق بوضع معّرفات )وسائل تعريف

مؤشرات قياس األداء الرئيسية
. )AIRS( أن يتم تعريف نسبة 100 ٪ من احليوانات املولودة بعد إدخال نظام تعريف وتسجيل احليوانات

)AIRS( الهدف 2.16 إدماج احليوانات التي مت تعريفها سابقاً بالفعل ضمن نظام تعريف وتسجيل احليوانات

احتفاظ احليوانات املعّرفة قبل تاريخ 1 أبريل 2010 بوس��ائل التعريف القائمة بأن يخصص لكل حيوان على حدة وس��يلة تعريف وفقاًً 
لنظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS( يتعني تركيبها وإزالة وسيلة التعريف السابقة قبل مغادرة احليوانات ملنشأة األلبان التجارية 
ألي سبب من األسباب. وسوف حتتوي قاعدة بيانات نظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS(  على كافة أرقام تعريف النظام AIRS ، مع 

رقم تعريف املزرعة والبيانات التفصيلية للحيوان.

يتيح ذلك النظام احلفاظ على إمكانية التتبع للحيوانات. وسيتم إصدار أوامر استثناء على أساس فردي لكل مزرعة على حدة لكي تتمكن من االحتفاظ بأنظمة 

التعريف القائمة. 

املنفذون الرئيسيون 
 	.)AIRSU( مدير وحدة إدارة نظام تعريف وتسجيل احليوانات

ضباط تسجيل احليوانات.	 

املدراء والعمال باملزارع التجارية الكبيرة لإلنتاج احليواني.	 

 	.)AIRS( مدير قاعدة بيانات نظام تعريف وتسجيل احليوانات

خطة العمل
 	. )AIRS( في نظام تعريف وتسجيل احليوانات )تطوير نظام إلدماج أنظمة التعريف القائمة )وسائل تعريف، وأنظمة الترقيم ونحوها

في حال تعذر اإلدماج بالنظام القائم، فإنه ميكن تطبيق نظام الس��تبدال جميع وس��ائل تعريف القائمة بأخرى موافقة لنظام تعريف وتس��جيل احليوانات 	 

)AIRS( مع االبقاء على الربط أوإمكانية القراءة للحصول على املعلومات من قاعدة البيانات اخلاصة بالنظام القائم باملزرعة.

مؤشرات قياس األداء الرئيسية
. )AIRS( أن تكون نسبة 100 ٪ من احليوانات املباعة من املشاريع التجارة الكبيرة لإلنتاج احليواني مزودة بوسائل تعريف نظام تعريف وتسجيل احليوانات
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 )AIRS( الهدف  3.16 التزام املشاريع التجارية الكبرى للثروة احليوانية بكافة متطلبات نظام تسجيل احليوانات

فضالً عن ماس��بق ذكره، س��يكون ملدراء املنش��آت التجارية لأللبان نفس األدوار واملس��ؤوليات متاماً كمالك/ مشرفي احليوانات، وسيتم 
إخضاعهم تبعاً لذلك للتفتيش والتدقيق والعقوبات.

ألغ��راض نظام تعريف وتس��جيل احليوانات )AIRS(، فإن املنش��آت التجارية لإلنتاج احليواني س��وف تعتبر مبثاب��ة حيازات، وبالتالي س��يتعني عليها االلتزام بكافة 

 . )AIRS( متطلبات نظام تعريف وتسجيل احليوانات

املنفذون الرئيسيون 
املدراء والعاملون في املشاريع الكبيرة لإلنتاج احليواني.	 

 	.)AIRSU( وحدة إدارة نظام تعريف وتسجيل احليوانات

موظفو الترقيم.	 

خطة العمل
إصدار األدلة اإلرشادية وإجراء التدريب.	 

القيام بالتدقيق.	 

مؤشرات قياس األداء الرئيسية
أال تكشف زيارات التدقيق في املشاريع التجارية على معدل اخلطأ يتجاوز أويعادل نسبة 5 ٪ .	 
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ملحق رقم 1 

جدول رقم )4( - قائمة التعريفات القياسية

التعريف المصطلح باإلنجليزية المصطلح

الشخص الذي يتم  تعيينه او تفويضه من قبل املدير العام  للقيام مبهام تعريف وتسجيل 

احليوانات والتفتيش على احليازات للتأكد من تطبيق هذا النظام.

AIRS Person موظف الترقيم

ألغراض هذه الوثيقة هو أي حيوان من فصيلة اجلمال، أو األبقار، أو األغنام، أو املاعز، أو أي 

أنواع اخرى بحسب ما يحدده مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

Animal احليوان

التفتيش على حيازة لتحديد مدى التزام املشرف عليها مبتطلبات نظام تسجيل احليوانات 

)AIRS(. ويتضمن ذلك مقارنة أرقام وأنواع احليوانات املوجودة فعلياً في احليازة مع السجالت 

التي في السجل املركزي للحيازات، ومجموعة البيانات احلالية املوجودة في قاعدة البيانات.

Audit التدقيق

نقطة تفتيش رسمية لكل ما يدخل إمارة أبوظبي من احليوانات )باإلضافة إلى املنتجات 

الزراعية واملنتجات األخرى(

Border inspection post مركز تفتيش حدودي

إمارة  في  املوجودة  أنواعها(  حسب  )مصنفًة  احليازات،  كافة  بيانات  تضم  شاملة  قائمة 

)AIRS( أبوظبي، ومرتبة على النسق الذي تتطلبه لوائح نظام تسجيل احليوانات

Central register of 

holdings

السجل املركزي للحيازات

إرشادات مكتوبة تصدرها إدارة نظام تسجيل احليوانات )AIRS( إلى العاملني في النظام، 

نظام  يفرضها  التي  واملسؤوليات  باملعايير  االلتزام  على  مساعدتهم  أجل  من  وغيرهم، 

)AIRS( تسجيل احليوانات

Code of practice دليل ممارسة 

احليوانات،  لتربية  احملسنة  الطرق  تستخدم  غالباً(  كبير  )حجمها  احليواني  لإلنتاج  حيازة 

وتهدف إلى مضاعفة ربحيتها.

Commercial livestock 

operation

منشأة جتارية لإلنتاج 

احليواني

)AIRS( السلطة املركزية املسؤولة عن تطبيق نظام تسجيل احليوانات Competent Authority لسلطة اخملتصة

إدارة  نظام  مع   ،)AIRS( احليوانات  تسجيل  بنظام  املتعلقة  احلاسوبية  البيانات  مجموعة 

وتلخيصها،  واسترجاعها،  وتخزينها،  البيانات،  من  التحقق  بعمليات  يقوم  الذي  البيانات 

كما يقوم بإعداد تقارير من تلك البيانات.

Database قاعدة البيانات

إرسال حيوان إلى إمارة أو دولة أخرى Export التصدير

إمكانية تتبع أثر املنتجات احليوانية عبر السلسلة الغذائية بأكملها، بدءاً من مكان مولد 

احليوان، واحليازات التي تؤويه، ومكان الذبح، ومن ثم مساره عبر شبكة توزيع اللحوم وحتى 

وصوله إلى املستهلك.

Farm to Fork من املزرعة إلى املائدة

اجلريدة احلكومية الرسمية إلمارة أبوظبي Gazette اجلريدة الرسمية

أي مكان حتتفظ أو حتتجز أو تستولد أو تربى أو تذبح أو تعالج فيه احليوانات ويشمل منشاة 

إنتاج حيواني أو عزبة أو سوق مواشي أو مسلخ أو مضمار سباق أو موقع مزاينة اإلبل.

Holding حيازة احليوانات

قائمة بكافة احليوانات املتواجدة – أو كانت متواجدة – في احليازة شاملة التفاصيل عما 

يضاف أو ينقص من احليوانات، وذلك على النسق الذي تتطلبه لوائح نظام تعريف وتسجيل 

.)AIRS( احليوانات

Holding register سجل احليازة

احليوانات  تعريف وتسجيل  باستخدام معّرف متوافق مع نظام  املميز حليوان ما  التعريف 

)AIRS(، مع حفظ ذلك في قاعدة البيانات مع البيانات اإلضافية التي تتطلبها لوائح نظام 

. )AIRS( تعريف وتسجيل احليوانات

Identification and 

registration

التعريف والتسجيل

القابل  السلبي  النوع  إرسال مجيب، من  التي قد تكون عبارة عن جهاز  التعريف  أداة  هو 

أو  و11785(،   11784 )ايزو  الدولية  املقاييس  منظمة  معايير  لتعريف  وفقاًًً  فقط  للقراءة 

قد تكون بطاقة تعريف أذنية عادية أو إلكترونية، كما قد يكون عبارة عن بطاقة تعريف 

رسغية سواء كانت عادية أو إلكترونية.

Identifier املعّرف )ج: املعّرفات( أو 

وسيلة التعريف 
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التعريف المصطلح باإلنجليزية المصطلح

إمارة  مستوى  على  احليوان  تعريف  أجل  من  يستخدم  خانة   )12( من  مكون  عددي  رقم 

برمز   )  11785 و   11784 )أيزو  الدولية  التقييس  أبوظبي، وهو ما يعرف مبواصفتي منظمة 

التعريف الوطني.

Individual animal 

identification number

رمز تعريف احليوان احمللي

استالم حيوان قادم من إمارة أو دولة أخرى في إمارة أبوظبي Import االستيراد

)ولو بصفة مؤقتة(، وتستثنى من  هو أي شخص طبيعي يتولى املسؤولية عن احليوانات 

ذلك العيادات البيطرية

Keeper املشرف )على احليوانات(

هدف  حتقيق  باجتاه  التقدم  درجة  لتحديد  يستخدم  للقياس،  قابل  املستوى،  رفيع  معيار 

محدد.

Key performance 

indicator

مؤشر أداء رئيسي )مؤشرات 

قياس األداء الرئيسية(

هو الشخص الطبيعي الذي ميلك حيواناً أو عدة حيوانات بصورة قانونية Livestock owner مالك املاشية

الثروة  لقطاع  دعماً  أبوظبي  تقدمها حكومة  عينية  أو  نقدية  يتضمن مدفوعات  برنامج 

احليوانية في اإلمارة.

Livestock support 

program

برنامج دعم الثروة احليوانية

هو أي مكان مسجل تباع فيه حيوانات يلزم تعريفها. livestock Market السوق )سوق املواشي(

هو اجلهة أو الشخص املسؤول عن عمليات سوق املواشي. livestock Market operator مشرف السوق

تاجر ماشية يحتفظ باحليوانات ويبيعها في  سوق املواشي. livestock Market trader تاجر مواشي

هو التعريف والتسجيل األولي لكافة احليوانات الواجب تعريفها، والذي يتم إجراؤه خالل 

. )AIRS( املرحلة األولى من تطبيق نظام تعريف وتسجيل احليوانات

Mass identification 

campaign

حملة التعريف اجلماعي

لوائح  ملتطلبات  وفقاًًً  التحركات  تلك  ويتعني تسجيل  أخرى.  إلى  انتقال حيوان من حيازة 

. )AIRS( نظام تعريف وتسجيل احليوانات

Movement احلركة او التنقل

وثيقة حتتوي على بيانات احليوان مبا في ذلك حيازة املنشأ، ويتم إصدارها مبوجب لوائح نظام 

. )AIRS( تعريف وتسجيل احليوانات

Movement document or 

passport

وثيقة االنتقال/ احلركة أو 

جواز السفر

مستقِبلة  مرِسلة  وهي   )RFID( للحيوانات  االلكترونية  التعريف  وسائل  لقراءة  أداة  

لإلشارات االلكترونية قابلة أو غير قابلة للتوليف واملطابقة.

Reader جهاز قراءة معتمد

بغرض  السليمة  الصحية  للطرق  وفقا  احليوانات  لذبح  تستخدم  التي  املرخصة  املنشأة 

االستفادة من منتجاتها.

Slaughterhouse املسلخ

اجلهة أو الشخص املسؤول عن عمليات املسلخ. Slaughterhouse operator مسؤول تشغيل املسلخ

مباشرة  غير  أو  مباشرة  بصورة  مصاحله  ترتبط  جهة(  أو  أشخاص  مجموعة  )أو  شخص 

بنظام تعريف وتسجيل احليوانات )AIRS(، نظراً إلمكانية تأثره بإجراءات وأهداف وسياسات 

. )AIRS( نظام تعريف وتسجيل احليوانات

Stakeholder الشريك األساسي: )الشركاء 

األساسيون( أو اجلهة املعنية

عبر  احليواني  املنتج  أو  احليوان  ألثر  والتواريخ(  املواقع  )شامالً  والتعقب  التتبع  على  القدرة 

كافة مراحل اإلنتاج، والتصنيع، والتوزيع.

Traceability التتبع

قاعدة  سجالت  إبقاء  يتم  بحيث  وتبليغها  وتسجيلها،  جمعها،  يجب  التي  البيانات  هي 

البيانات في حالة مواكبة ألحدث املستجدات، بحيث تعكس احلجم الفعلي، وتكوين وتوزيع 

مجموعات احليوانات. وتشمل البيانات املطلوبة بيانات املواليد، واملشتريات، وحاالت النفوق، 

واملبيعات، والذبح، وحركة احليوانات.

Update data بيانات التحديث
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