
 9201 -الصحـي لحيوانات اليابسة  لقانونا
 

 2.1الفصل 

 تحليل مخاطر االستيراد 

IMPORT RISK ANALYSIS  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2.1.1المادة 

 مقدمـة

ض البلد المستورد إلى حد ما لخطر انتقال مرض واحد أو عدة  كل استيراد للحيوانات أو المواد الحيوانية يعر ِّ

 إلى أراضيه.  جرثومية أو طفيلية أو مسببات مرضية أمراض 

 

بمالنقية يتمثل الهدف األســيســح لت ايل الم يند االد ارســتيداد  تلبيد ال ادات المســتبددم  ولية مب ــباية  

ــتيداد ال يبااليّ ال يمة بالمالتحيّ ال يباالية بالمباد البداثية  ــيل الم يند المتدت ة ااس اسـ تمكالهي مت ا تسـ

ال يباالية باألاالف بالمباد ال يبلبحية بال يثبلبحية. لذلك يحل أت تكبت اماية تقيييم الم يند شـــــإيىة  لس 

مالة بداء الـشدبن المإدبـ ة ااس ـديدداتد لدب ل بلهي ليتـسالس لا اد المـددمد مفدىة األـس يل الكي  ٍ   دم كيف

 أب دى هي. 

ح ىح التحيدم الدبليةا ألت المفنييّ ت قس كيد أكيدم أب مالقبدـة  يـس إيىية وب أي ـي االدـد أـس  ت التفيمل  ـش

 .االدمي ر تتبىد المفابميّ الكيىيةا  ممي يقبد  لس  انيء البليئع تإسيداً مغييداً ل قيقتهي  التيحة الت ايل

ــييّ بم يد    ــل تبدــ ــمت وذا الإدــ ــإيىة ايمة  يت ــ ــياد ىح القييم  فماية ت ايل الم يند  نديقة شــ تســ

تيدد. بيت ـمت وذا الإدـل كيىة االيدـد اماية الت ايل بوح ت ديد  بمب ـباية بمداممة  يل داويت ل ل ارـس

 اآلىيّ ال ندم بتقييم م يندوي ب دادتهي بالتشيبد مع األنداف المفالية  شأالهي.

 

 

 

 

 

 

 

 معالجة المخاطر تقييم المخاطر  تحديد  اآلفات الخطرة 

 التشاور  في  المخاطـر



 : المكونات األربعة لتحليل المخاطر 1اللوحة 

 
 المادة  2.1.2

 

 Hazard identification    الخطرة  اآلفات تحديد

ة  ـــي ة التعرا على الـمات المرضــ ــمه ـاعم العملـي ــلبـية على الخطرة تتضــ ا ج ســ ا نـت التي يمكه أن ينتج عنـه

 أثراستيراد البضا ع.

 

ــتيراد تكون اعم المات مرتبطة بفصــيلة الحيوانات   أو منتجاتها مع احتمال وجوداا مي بلد المصــدر.  قيد االس

إمكانية وجود كل مه المات مي البلد المسـتورد نفسـه  ومه الضـرور  أن يت  مي الخطوة التالية التحر  عه  

وـما إاا ـكان المرض موجوداع على ال ـحة األمراض اات اغباإل اغليامي  أو إاا ـكان اـناا برـنامج لمـكامحـته 

ــدداع وعرقلـــة  ــد مه أن الطـــروط المفروضة على االستيراد ليس  أكدر تطـ أو استئصاله. بعد اعا يجـــا التـكـ

 دولية مه اغجراءات المطبقة ضمه البلد المستورد حيال نفس األمراض.للتجـارة ال

 

ــ   الـها  Identification hazardاات المـخاطر تمـدل عملـية التعرا على الـمات  ــنيفـية تقســ مرحـلة تصــ

ــويات البيولوجية إلى تمات اات أ طار غير محتملة. ويمكه إيقاا عملية تقيي  المخاطر عند   وأمحتملة  العضـ

ة  د ـاعا الـحد إاا بيـن  عملـي دـي ا أـية  تـح ــتيراد المخط  لـه ة االســ الـمات اات المـخاطر أـنه ال يترـتا على عملـي

 أ طار محتملة.

 

لح البيطرية مي بلد التصــــدير والبرامج المطبقة ميه لرألــــد األمراض والوقاية منها  إن إجراء تقيي  للمصــــا

ــاء المناطو أو   ــحيةوكعلك نظام إنطـ ــرات اامة لمعرمة   المربعات الصـ المعتمد مي اعا البلد  تعتبر كلها مؤشـ

 اوية األ طار الكامنة مي قطعان بلد المصدر.

 

ع اعتماد الطروط ا لصحية الواردة مي قانون اليابسة والخاألة بكل حالة عند االستيراد يمكه للبلد المستورد أيضا

 دون الحاجة إلى إجراء عملية لتقيي  للمخاطر. 

 
 2.1.3المادة 

 

 مباديء تقييم المخاطر

 

يجا أن تت  عملية تقيي  المخاطر بمرونة لتستطيع التكيف مع المواقف العملية المعقدة إا ليس اناا  -1

لجميع الحاالت. لعلك يجا أثناء تقدير المخاطر األ ع بعيه االعتبار  تنوع طريقة عالمية تنفع 

البضا ع اات المنطـ الحيواني ومختلف المات المرضية التي يمكه التعرا عليها عند االستيراد  

و صوأليات كل مرض  وأنظمة التحر  عه األمراض ورألداا وسيناريواات التعرض 

 ية البيانات األولية والمعلومات المتومرة. للعدوى  باغضامة إلى نوعية وكم

 

 يمكه اعتماد طريقتي التقيي  الكمي أو النوعي مي تقيي  المخاطر. -2

 



يجا أن ترتكي عملية تقيي  المخاطر على أمضل المعلومات المتوامرة والمتوامقة مع األبحاث    -3

دعمة باغثباتات العلمية   العلمية المتعلقة بالموضوع  أ  انه يجا جمع أكبر قدر مه المعلومات الم

 باغضامة إلى  معلومات مستقاة  مه مصادر أ رى بما ميها تراء اال تصاألييه بهعا الطـن.

 

يجا أن تكون الطرق المتبعة مي تقيي  المخاطر منطقية وأن تجر  الدراسـة بطـفامية تامة ليكون   -4

ع وعادالع   ع األطراا المعنية بسهولة.تخاا قرارات منطقية تفهمها جمياليؤد  مالتحليل نييها

 

ـــيات المـقدـمة   غير األكـيدةيـجا أن  ـتــ ع عملـية تـقدير المـخاطر بعيه االعتـبار األمور   -5 والفرضــ

 وتـثيراا على النتا ج النها ية.

 

 تتيايد األ طار مع ازدياد حج  البضاعة المستوردة. -6

 كلما توامرت معلومات إضامية بهعا الطـن.يجا أن تظل نتا ج تقيي  المخاطر قابلة للتحديث  -7

 المادة 2.1.4

 مراحل تقييم المخاطر 

 Release assessment المة المرضية  د ولتقيي  إمكانية  -1

ويتلخص بوألف المسارات البيولوجية الازمة لينتج عه عملية االستيراد انتقال العوامل المسببة  

ع )بواسطة األرقام(   لألمراض إلى بيئة جديدة  ودراسة إمكانية اكتمال عملية انتقال العدوى كميا

ع )بواسطة العبارات(. وتتناول عملية تقيي  مرص  العدوى بالوألف مختلف  د ول أو نوعيا

ع للظروا إ مكانيات انتقال المات اات المخاطر عند االستيراد )أ  مسببات األمراض( ومقا

والكميات المنو  استيراداا وزمه االستيراد والتغيرات الحاأللة بسبا    المحيطة بكل حالة

التي تفيد مي تقيي    Parametersالعوامل الدابتة أحداث معينة أو إجراءات متخعة. ومه بيه 

 العدوى العناألر التالية:  د ول مرص 

 

 العناألر البيولوجية: .أ

 قهاوالفصا ل الحيوانية وأعماراا وعر -

 الحيوان؛  مي جس  مسبا المرض التي يستهدمها األعضاء  -

 التحصيه واال تبارات والعاجات والحجر. -

 

 العناألر الخاألة بالبلد  .ب 

 prevalenceاغألابات اغجمالية  /incidenceالجارية نسبة اغألابات  -

ــاء المناطو الخالية مه - ــد والمكامحة ونظام إنطـ ــالح البيطرية وبرامج الرألـ  تقيي  المصـ

 المرض مي بلد المصدر

 

 العناألر المرتبطة بالبضاعة .ج

 كمية البضا ع المنو  استيراداا -

 سهولة التلوث بمسبا المرض  -

 تـثير طرق التصنيع -



 تـثير التخييه والنقل. -

ة إاا تبيه مه تقيي  مرص  تعتبر ــتيراد منتهـي ة تقيي  مـخاطر االســ الـعدوى أـنه ال وجود أل   طر  د ولعملـي

 يعكر.

 

 Exposure assessmentلآلمة  مرص التعرض تقيي    -2

 

اي عملية يقصــد بها وألــف اللية/ الليات البيولوجية الازمة ليتعرض اغنســان أو الحيوان لآلمات  

ع مه مصــدر ناقل للعدوى. وتتضــمه  المســتورد بلد الاات المخاطر مي  بســبا انتطــار الجراثي  انطاقا

ع ) ع )باألرقام( غمكانية التعرض بالعبارات اعم العملية  تقديراع نوعيا  .آلمةل( أو كميا

 

يمكه تقدير مرص التعرض مي ظروا معينة لآلمات التي ت  تحديداا استناداع للكميات أو الفترة اليمنية  

أو وتيرة التعرض ومدتها أو طرق العدوى )طريو الف  أو التنفس أو لسع الحطرات( مع األ ع بعيه 

المعرضيه لإلألابة. ومه  االعتبار عدد الحيوانات ونوعها وكل ألفة أ رى تتعلو بالقطعان أو الناس  

 العناألر التالية:  لآلمةبيه المعطيات األساسية التي تساعد مي احتساب مرص التعرض 

 

 أ(     العوامل البيولوجية: 

  صا ص المسبا المرضي •

 

 ب(    العوامل المرتبطة ببلد االستيراد 

 وجود ناقات محتملة لمسبا المرض  •

 والحيوانيةالعناألر الديموغرامية البطرية  •

 العادات والتقاليد  •

 الخصا ص الجغرامية والبيئية. •

 

 ج(    العوامل المرتبطة بالبضاعة  

 كمية البضاعة المنو  استيراداا •

 وجهة استخدام الحيوانات المستوردة أو منتجاتها  •

 طرق طرح المواد الملوثة •

 

 .شبه معدومةأنها لآلمة  التعرض تعتبر عملية تقيي  المخاطر منتهية إاا تبيه مه تقيي  مرص 

 

 احتساب النتا ج -3

اي عملية وألف العاقة بيه التعرض لعدوى عامل بيولوجي  مي ظروا محد دة وبيه انعكاساتها  

تنتج عنه عواقا ألحية أو بيئية  لمة مرضيةالسلبية.  يجا إيجاد عاقة سببية انا تبيه أن التعرض 

ع   و يمة تنعكس بدوراا على الحالة اال قتصادية واالجتماعية   وإن احتساب النتا ج يعطي وألفا

 حدوث ومرص حدوثها. ويمكه التعبير عه مرص المة لانعكاسات المحتملة نتيجة للتعرض لعدوى 

ع )بواسطة  ع )بواسطة األرقام( . ومه النتا ج المحتمل العبارات النتا ج المحتملة للعدوى نوعيا ( أو كميا

 ظهوراا التالية: 

 



  ج المباشرة:النتا .أ

 عدوى الحيوان  أو ظهور المرض أو  سا ر اغنتاج •

 األضرار التي تصيا الصحة العامة •

 

 النتا ج غير المباشرة: .ب 

 كلفة رألد األوبئة وبرامج الوقاية •

 كلفة التعويض على مربي الحيوانات  •

 الخسا ر التجارية المحتملة •

 األضرار البيئية •

 التقيي  اغجمالي   -4

والتعرض لإلألابة بالمرض  د ول المة الخطرةاو عملية جمع الحسابات السابقة ) تقيي  مرص 

التي جرى تحديداا منع البداية. واكعا   للمخاطر المرتبطة بالمات ونتا جهما( مي سبيل احتساب إجمالي 

مسارات المخاطر منع تحديد اوية المات   مان الحساب اغجمالي للمخاطر يـ ع بعيه االعتبار جميع مراحل

 المرضية حتى احتساب جميع نتا جها السلبية. 

 

 أن تومر لنا النتا ج النها ية للتقيي  الكمي المعلومات التالية:يمكه 

 

عدد القطعان أو الحيوانات أو األـشخاص المعرضـيه لإلألـابة بـضـرار ألـحية متفاوتة الخطورة  •

 مع مرور اليمه؛

 

مي   االرتياب وســا ل أ رى للتعبير عه نســا وتوزيع االحتماالت ومدى الدقة بنتا ج الدراســات  •

 التقديرات؛

 

 ؛الدا لة مي النمواج المدروس البيانات األوليةتغيرات وألف ل •

 

ع لتـثيراا مي   مي النمواج الدا لة البيانات األوليةالسيناريو بطكل يسمح بتصنيف  لدقةتحليل  • ومقا

 ؛ب األ طاراحتسا نتا ج

 ببعضها البعض.العوامل الدابتة تحليل كيفية ارتباط  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.1.5المادة 

 مبادئ معالجة المخاطر

 

تعتمد مبادئ معالجة المخاطر على تبني إجراءات ووضـعها موضـع التنفيع لبلوإل المسـتوى المطلوب  -1

ــتورد  ــحية الع  يحددم البلد المسـ ــات اعم اغجراءات على   مه الحماية الصـ مع التـكد مه أن انعكاسـ

مي التقليل مه احتمال د ول المرض إلى أراضــيه مع ما يســببه مه نتا ج و يمة   ةالتوازن بيه رغب

ــا ع والوـماء ـبالتياـماـته التـجارـية الـخارجـيةمه جـهة   ــتيراد البضــ بموـجا االتـفاقـيات  ورغبـته مي اســ

 .التجارية الدولية مه جهة أ رى

 

تمثل ار تييد األى ـــل  OIEالمالظمة الفيلمية لادـــ ة ال يباالية  مفيييد المبدـــس  هي مت ل ل   ت ال -2

 يتإق بدبح وذه المفيييد.  شكلتن يق اإلحداءاّ الد ية يحل مفيلحة الم يندا كمي ل

 
 2.1.6المادة 

 معالجة المخاطر مكونات

 

 

وبيه   المخاطراو عملية المقابلة بيه مستوى األ طار الع  أظهرته عملية احتساب   -تقيي  األ طار -1

 مقدار الحد مه المرض بواسطةاغجراءات المقترحة لمعالجة المخاطر.

 

ارات  -2 د الخـي دـي ات  –تـح انـي ا وإمـك اليتـه د مه مـع ــك د الـت ا  بـع ا ـه ارات وانتـق ــتعراض الخـي ة اســ او عملـي

 طار المرتبطة باالستيراد مي سبيل الوألول إلى مستوى الحماية الصحية المطلوبة تطبيقها  لدرء األ

الـقدرة على احتواء  ــتوردة. كـما تـقاس ـماعلـية اغجراء اـلع  وقع علـيه اال تـيار ـب مه قـبل اـلدوـلة المســ

ا ج الو يـمة أو التقلـيل مه إمـكانـية ـحدوثـها. وتـقدير ـماعلـية الخـيارات المعتـمدة اي عملـية تكر ارـية النـت

ــة بيه مـستوى  ع مي عملية تقدير المخاطر  ث  إجراء مقارنـــ ــارات تباعا تقتـضي إد ال  مختلف الخيـــ

ــتوى المقبول. أـما تـقدير إمـكانـية تطبيو  ـيار ـما ميتركـــــــــي على  المـخاطر الـناتج عه التحلـيل والمســ

 المخاطر.العناألر التقنية والعملية واالقتصادية التي تؤثر مي تطبيو مختلف  يارات معالجة 

 

اي العملية التي يجر  بواـسطتها الخيار الع  ت  اعتمادم ومتابعته والتـكد مه   -تطبيو الخيار األمـضل -3

 اتخاا اغجراءات الموألى بها.

 

ة  -4 ة والمراجـع ابـع اطر  -المـت ة المـخ الـج د لمـع ار المعتـم ا ج تطبيو الخـي ــتمرة لتقيي  نـت ة المســ اي العملـي

 مرجوة.والتـكد مه الحصول على النتا ج ال

 
 2.1.7المادة 

 مبادئ التشاور في أخطار االستيراد

ــاور  -1 ــببات األمراض ومخاطر انتقالها والتطـ اي عملية جمع المعلومات وتبادل الراء حول اوية مسـ

ــا ج  ــل  إباإل النت ــة التحلي ــاي ــل األ طــار. ويت  بنه ــة تحلي ــة طوال عملي مع جميع األطراا المعني

 واغجراءات المقترحة مه أجل معالجة المخاطر إلى أألـحاب القرار وباقي األطراا اات الصـلة مي



بلد  االســـتيراد والتصـــدير. واعم عملية متكررة واات أبعاد متعددة ومه المناســـا أن تبدأ مع بداية 

 تحليل المخاطر والسير معها حتى النهاية.

 

يجا تحديد استراتيجية جمع المعلومات بطـن مخاطر االستيراد وإباغها عند بداية عملية تحليل  -2

 المخاطر.

 

اطر شـكل تبادل ألـريح ومتفاعل ومتكرر وشـفاا   للمعلومات  يجا أن تتخع عملية تحليل المخ -3

 وأن تستمر بعد اتخاا القرار باالستيراد.

 

يجا أن تعطى األولوية مي تبادل المعلومات بطـــن أ طار االســتيراد للســلطات الرســمية مي بلد  -4

ي التصــدير واألطراا المعنية بالتصــدير كـألــحاب المهنة الوطنييه واألجانا  ومربي المواـشـ 

 وجمعيات حماية المستهلك.

 

ـــيات واألمور التي ال  -5 ــمه   غير األكـيدةيـجا إيضــــاح الفرضــ اـلدا ـلة مي  النمواج الـمدروس وضــ

ارامترات  ات  الـب ادل المعلوـم ة تـب ا جيءاع ال يتجيأ مه عملـي ارـا اطر  واعتـب ل المـخ ا ج تحلـي ة ونـت األولـي

 المتعلقة بـ طار االستيراد.

 

بالتأكد   اااليدد التشيبد ىح الم يند لا دبل ااس القد اامح لات ايليفت د   داء المداحفة أ د  -6

مت أت ال يياليّ األبلية بالمفابميّ المحمباة بندق مفيلحتهي بالإد ييّ المقدمة وح أى ل مي  

 أمكت التبدل  ليد ىح الهيية الت ايل. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 


