
 

 9201 -الصحـي لحيوانات اليابسة  قانونال
 

 5.3الفصل  
 

 إجراءاتالخاصة باتفاقية تطبيق  OIEمنظمة  تدابير

 الصحة والصحة النباتية التابعة لمنظمة التجارة العالمية
 

OIE PROCEDURES RELEVANT TO THE 

AGREEMENT ON THE APPLICATION OF 

SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES 

OF THE WORLD TRADE ORGANIZATION (SPS)  
ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 5.3.1المادة 

 تهااومسؤولي OIEصحة اإلنسان والحيوان والنبات ودور منظمة  تدابيرتطبيق  اتفاقية

 

عضـا  نتممـة الاجـا ة أ (SPS) صـحة اننسـان لالحيـوان لالتبـات  تـاابي تشجع إتفاقية تطبيق 

ها الصـحية اتـاتادال للمعـا ي  الالليـة لال طـوو الاو يايـة لالاوصـيات تاابي العالمية على تتفيذ 

ل حق للبلـاان اععضـا  ايايـا  نسـاول أعلـى للحما ـة نـو المسـاول الـوا د  ـي  ل ات.حيث 

حما ـة الـوا د  ـي التصوص الاللية  ي حال تو   الحجج العلمية المتاتبة، أل إذا كـان نسـاول ال

تا تـب علـى البلـاان اععضـا  لا بـات   عاب  غي  نتاتب. ل ي هذه الحاالت  التصوص الاللية

 الحما ة نو هذه الم او  بالط ق المتاتبة. تاابي تاعلق باقييم الم او  لات اذ 

 

الغ عو أ ة بانبلمتممة الاجا ة الاللية تلزم البلاان اععضا   SPSإن المادة السابعة نو إتفاقية  

تـثر   اـاابي تعا الت تط أ على تاابي ها الصحية لإعطا  المعلونات الماعلقة باا إذا كانت هذه ال

 بط  قة نباش ة أل غي  نباش ة  ي الاجا ة الاللية.
 

هــي المتممــة العالميــة المعتيــة لالمســثللة عــو ل ــع  OIEبــ ن نتممــة  SPSتعاــ إ إتفاقيــة 

نبادئاا، لكذلك ل ع الاو ياات لالاوصـيات  لتحسيتاا لنش نية الحيوا للصحة الالليةالمعا ي  

 ال اصة بالاجا ة الاللية للحيوانات الحيّة لنتاجاتاا. 

 5.3.2المادة 

 الصحية تدابيرمقدمة للحكم على تكافؤ ال

تااد الو ع الصحي الاي   تبط كل اتاي اد للحيوانات لالمواد الحيوانية عادة بقا  نو الم او  

الوقا ـة  تـاابي /تابي لإن تقيـيم د  ـة الم ـاو  لايايـا   إلـى حـام نـا. ي للبلـا المسـاو د الحيوان

 الم او   صـبحان أكرـ  صـعوبة إذا أيـذنا بعـيو االعابـا  اعل ـال الم الفـة للحا نوالمتاتبة 

 .OIEنتممة للصحة الحيوانية لأنممة اننااج الحيواني  ي البلاان اععضا   ي 



ل لكو نـو المعاـ إ بـ   لحيوانيـة لانناـاج الحيـواني لصـحة اأن اعنممـة الم الفـة لحما ـة ا حاليـا

صحة اننسان لالحيوان  ـي حـال تكا ثهـا اتـاجابة لضـ ل ات الاجـا ة الالليـة  تساطيع حما ة

 على السوا . ت نيو المصالح االقاصاد ة للبلا المصا  لالمساو د ل

 تـاابي نع  ـة نـا إذا كانـت  ي ن اععضا  ياات هو نساعاة البلااإن الااإ نو ل ع هذه الاو 

ما ة الصحية الاابعة لألنممة الم الفة للصحة الحيوانية لاننااج الحيـواني قـاد ة علـى تـ نيو الح

. لتاضمو هذه الاو ياات نبادي   مكو اتا ااناا لاقيـيم لإلنسان لالحيوان نفس نساول الحما ة

ن  قـوم باطبيقـ  الشـ كا  الاجـا  و اـابي  احـل للإناـا تشـ م ن الـل الم الحما ـة، تاابي تكا ث 

 بي ااا ب عملية الاكا ث تاعلقلاسايل عملية تقييم الاكا ث. ل مكو تطبيق هذه الاو ياات توا ل كانت 

الاكا ث ككل، ألتوا ل كان الاكا ث  تطبق علـى تجـا ة نحـادة لبضـائع نعيتـة أل أل ب نممة  ةنعيت

 نياد و أكر  شموالل.على 

 5.3.3المادة 

 

الصحية  تدابيرلاعتبارات عامة بشأن الحكم على تكافؤ ا  

على كل بلا  توي اتاي اد حيوانات أل نواد حيوانية أن  ا كا نو أن ل ع الصحة الحيوانيـة  يـ  

ل لبالط  قة المتاتبة. لن ل  ي نعمم الحاالت أن تاابي  الحما ة عتا االتـاي اد  توإ  مل نحميا

ل على تقييم نم ي البلـا المصـا ، لعلـى ام/أنممة حما ة الصحة الحيوانية لانناـاج  ـ ت تكز  زئيا

الصحية المطبقة  ي . ل كون هتاك عادة بعض االياالإ  ي اعنممـة المطبقـة  ـي  ااابي  عالية ال

البلا المصـا  لالبلـا المسـاو د لبلـاان أيـ ل  اعانـل نعاـا البلـا المسـاو د. ل مكـو أن تاتـالل 

الم ب  ـة ممـة الفحوصـات لتياتة الصحة الحيوانية لو ق تتفيذها، لأن الف لقات البتى الاحاية

ــ نيو تــالنة ، لةالطفيلـيـ اعنــ اا الج رونيــة لمكا حــة لالمقا بــات ل ــا المعــاب  ت البضــائع عت

 . دايل البلا الحالد ة لن اقبة الاتقالت الحيوانية 

ة سـاول نـو الحما ـة الصـحيالمطبقة تحقق نفس الم ااابي إذا لا ق الش كا  الاجا  ون على أن ال

 لنو الممكو أن تاضمو نكاتب الاكا ث نا  لي:لااابي  ناكا ئة.  يمكو اعابا  هذه ا

 

للصـحة الحيوانيـة تاتاتـب نـع  تـاابي ت فيض أكالإ الابادل الاجا ي الاللي باعامـاد    -1

 الم لإ المحلية؛

 جم االتارما ات؛الصحة الحيوانية بما  اتاتب نع ح تاابي تعز ز ناائج     -2     

  تــاابي الالليــة عــو و  ــق تــ نيو الحما ــة الصــحية المطلوبــة بات ــاذ تســايل الاجــا ة    -3      

 صحية أقل ع قلة للاجا ة الاللية؛ لكذلك            

ل. االعاماد با  ة أقل على  حص البضائع   -4        لعزلاا المكلل نسبيا

العا ـا نكا حـة الصحية  ي  ااابي باعاماد عاة ايايا ات لل كود اليابسة بمباأ الاكا ث ل تصح قبل 

نرالل عو و  ق تعز ز ال صا لالماابعة  ااابي اعن اا لنسبباتاا. ل مكو الاوصل لاكا ث النو 

عاة لم اقبة الحيوانات أل عزلاا أل نعالجااا أل اتا اام عاد نـو هـذه  تاابي الوبائية، لاتا اام 



علـى نـال  الحكـم تـبيلنـو ا ـل تسـايل  ـي عضـا  على البلاان اع نجامعة. ل او ب  ااابي ال

 لتوصياتاا. OIEها الصحية على نعا ي  تاابي أن ت تكز  ي  ااابي ال تكا ث

 

أتـس حا ـا تحليـل للم ـاو  قـا  اننكـان لو ـع اعتـس الصـالحة لا تـابي نو اعهمية بمكـان 

 .الاكا ث

 5.3.4 المادة

 الصحية تدابيرالتكافؤ مسبقة لتحديدإعتبارات 

 و تطبيق نباأ تقييم الم ا   -1

 و   تطبيق هذا المباأ قاعاة  ياة للحكم على د  ـة تكـا ث ن الـل الاـاابي  الصـحية عناـا  

لمال ت ري  تابي  نعيو على إحال ن احل اتاي اد تلعة نحادة لتفحص   نقا نة  اابي تسمح ب

  .الم حلة البا لة المقا حة لتفس ااابي الا ري ات التسبية لل

فؤ بين فعالية مختلف التدابير الصحية لتعطيل خطر محدد أو  تقارن عملية تحديد التكا  يجب أن
 مجموعة من المخاطر التي صممت هذه التدابير من أجل الحماية منها. 

 : الصحية ااابي تصتيل ال  -2

عيتـة، ولـب تقييم عحا الااابي  )عملية عـزل أل أيـذ  تابي  اطلب الحكم على د  ة الاكا ث 

)نمـام إناـاج أحـا  تاابي   شاادة صحية نرالل( أل عاة  حص ن ب ي أل عالج أل إعطا تابي 

 اـاابي طبيـق الت مكـو لة حا. ل ي هذه الالااابي نو  نجموعة أل  ااابي البضائع نرالل( عحا ال

ل.  ن ة لاحاة أل تباعا

ل الصحية هي الااابي  المفصلة  ـي كـل  صـل نـو قـانون ا ااابي ال ليابسـة، لتطبـق يصيصـا

 .  سبباا ن ا أل عالل   رونية أل وفيلية الاي لمعالجة الم او 

 

 :كالااليبشكل عام  تصتيفااالصحية  مكو  ااابي تكا ث ال تحا ا نو أ ل 

 

ــتمم      -أ ــة نــرال(  لال ــة )الماعلقــة بالصــحة الحيواني ــة: لتحــوي التصــوص القانوني  الايكلي

 لبيط  ة نرالل(لسلطات ا)تتميم ااندا  ة        

لنعـا ي اعدا   ،الب انج:  اطلب ذلك توريق المعلونات ال اصة باعنممـة تصميم لتتفيذ     -ب 

بإصاا الشـاادات الصـحية  لاعحكـام الماعلقـة  ،لات اذ الق ا ات، لالقـا ات الم ب  ـة

 لالااقيق لالاتفيذ؛



معالجـة )الاعقيـيم الل ،اآلنتـة الم ا ـقام الماعلقة باتـا ا  بما  يااالش لو الفتية المطلوبة:   -ج

الافايش قبـل بعض الااابي )( لنرالل  ELISAلايابا ات نحادة ) ح ا ي للمعلبات نرالل(ال

 (.ًل الاصا  نرال

الصحية المقا حة نو أ ل الحكم على د  ة الاكا ث أن تتامي إلى  ئـة لاحـاة أل  ااابي  مكو لل

  ي .للبعض اآلبعضاا  دلن اتابعاد عاة  ئات 

و  قة تعطيل المسببات الم  ية االكافـا  بمقا نـة   مكو  ي بعض اعحيان نرالل عتا نقا نة

تقيـيم نسـاول الحما ـة الاـي الش لو الفتية المطلوبة لذلك. بيا أن   ي بعض اعحيان ال  مكو 

   الاصـا  لبلـا تحققاا و  قايو عتا المقا نة إال باقييم  ميع تفاصيل التمام الصحي الحيواني 

  اننااج الحيواني  ي .أنممة ل

 5.3.5المادة 

 التكافؤ تحديدمبادئ 

 الصحية على تطبيق المبادئ الاالية: الااابي تكا ث  تحا ا عملية  تساتا  جب أن 

  حق لكل بلا نساو د أن  حاد نساول الحما ة الصحية المتاتب ل  نو حيث الصحة العانـة    -1 

   عـو هـذا اول المتاتب للحما ة الصحية(؛ ل مكو الاعبيلالحيوان )أي المس لصحة ننسان 

 المساول بعبا ات كمية أل نوعية؛ 

 صـحي  عامـاه، أي  تـابي  او ب علـى كـل بلـا نسـاو د أن  قـام اعتـباب المو بـة  لكـل   -2 

 للحا نو الم او ؛ الذي اياا ه  الاابي تتفيذ  نساول الحما ة المطلوب عو و  ق      

 الاي  قا حاا تسـاطيع أن    صحية ن الفة عو تاابي  بو ود   قبل او د أن على كل بلا نس -3

ل ـي حـاالت كاـذه  جـب أن  قبـل  تحقق نفس المساول المتشود نـو الحما ـة الصـحية؛ 

 بو ود نتاوق أل ن بعات ح ة، لأن  قبل بو ود السلع اآلنتة؛

 لمصـاّر  نـزلالل عتـا نـع البلـا انشـال ات   تـابي  جب على  البلا المساو د أن  باد  إلى      -4 

 تقييم الاكا ث؛ هذا اعيي  لذلك لاسايل عملية ولب         

 الصحية لاقييم الاكا ث؛ ااابي صحي أل نجموعة نو ال تابي  مكو اقا ام أي   - 5

 عمليــة تقيــيم الاكــا ث بط  قــة نافاعلــة لاتبــال تلســلة نــو ن احــل، لتبــادل  تــابي  جــب    -6

 ع المعلونـات إلـى أدنـى نسـاول  مـ  ات  مو إوا آلية نافق علياا بشكل  حا نـوالمعلون       

 البلا و؛ اندا  ة ل سال حل التـزاعات بيو ااابي نو ال ل  فل       

 

 البا لــة  اــاابي ال /اــابي أن  ربــت بكــل نو ــوعية كيــل أن الالاصــا    او ــب علــى بلــا     -7

 حما ة؛الاي  قا حاا تعطي نفس نساول ال        

 

  د على كل ولب تكا ث باقا م نعلونات بشكل  سـال علـى أن   تصا   او ب على كل بلا     -8

 البلا المساو د تقييم الاكا ث؛       

 



ــا نســاو د     -9 ــى كــل بل ــاة  االتــاجابة لكــل  او ــب عل ــا ث يــالل ن ــيم للاك ــة تقي ــب عملي  ول

  ؛ئ تقييم الم او  المتاتبة للحالةلمباد ل قا  لشفا ة نتطقيةلنعقولة بط  قة نا ابطة        

 

ــا  نــا تملكــ     -10  ــا المســاو د أن   يــذ بعــيو االعاب ــى البل ــة أل  او ــب عل ــة البيط    اندا  

 ات ليب ة نكاسبة نو تجا ب تابقة؛نو نعلون الاصا  لبلا  أ ة تلطة أي ل        

 

  يباات لديام مال البلادان المصادر  رتت ةأي  يذ بعيو االعابا  أن  اصا   او ب على بلا ال   -11
 ؛شأن قضايا مماثلةاألخرى ب

 

ل أ ـة نعلونـات تاعلـق باتفاقيـات    -12    او ب على البلا المساو د أن   يذ بعـيو االعابـا  أ ضـا

 عقاها بلا الاصا   نع دلل اتاي اد أي ل؛

 

 الصحية لتفحص نال    او ب على بلا الاصا   تو ي  الاسايالت الالزنة لاطبيق الااابي    -13

 الل عتا ولب البلا المساو د؛  لتقييماا نزل تكا ثها 

 

  تبغــي أن  كــون البلــا المســاو د الحكــم الوحيــا لاكــا و  الاــاابي  الصــحية، لأن  قــام لبلــا   -14  

  الاصا   الافسي  الكانل للق ا  الذي ات ذه؛        

  البلاان اععضا  االتاتاد  ي ل ع  نو أ ل تسايل تق    نال الاكا ث  او ب على -15

 الممكو  حيث ل ات. غي  أن  نو  OIEنعا ي  لتو ياات نتممة  الصحية علىي ها تااب  

 علمي     تعاما هذه البلاان تاابي  صحية أكر  تشادال  ي حال ا تكازها على تحليل  أن  

 . للم او   

  او ب على كال بلاّي االتـاي اد الض ل ة،  نو أ ل إتاحة الف صة نعادة تقييم الاكا ث عتا  - 16

 لالاصا   إيبا  بعضاما بكل الاعا الت الاانة الاي تط أ على البتي الاحاية لل ع الصحة       

 ب انج حما ة الصحة الحيوانية لال كلم نتاما لالاـي  مكـو أن تـثر  علـى تقيـيم  الحيوانية أل     

 لكذلك  ،الاكا ث     

 

االتاي اد إلى بلا الاصا   بطلب نـو هـذا  تبة الاي  مكو أن  قاناا بلا إن المساعاة الفتية المتا -17

 أن تسال االنااا  بتجام نو تحا ا الاكا ث. اعيي   مكو

 5.3.6المادة 

 المراحل التي يجب اجتيازها في عملية تقييم التكافؤ

 

تقييم الاكا ث، إنما تاوقل وبيعـة الم احـل عتا  قطعاانجموعة لاحاة نو الم احل  جب  ال تو ا 

تلسـلة  لإن. الاجـا ي لنا ـيامشـ كا  الاجـا  ون بو ـ  عـام علـى المـ لإ الاي   اا هـا ال

 ًل تـوا  ا ـام  حصـا ة الاـيصـحيال اـاابي  مكو أن تفيا  ميـع الالم احل المافاعلة الوا دة أدناه 

  ؛حيوانيالنااج إللنو نمام لحما ة الصحة الحيوانية أل نمام  ال  ز  ت كان



أن البلا المساـو د  قوم بجميع لا باتـ  الما تبة علـى ا ا اا  ىعلهذه  ت تكز تلسلـة الم احلل

الازانات  باتفاقيـة الصحة لالصحة التباتية الاابعة للمتممة العالمية للاجـا ة، ل طبـق بكـل شـفا ية 

ل   تكز  تابي   ليل للم او .تحعلى أل  الالليةعلى أحا المعا ي  إنا صحيا

 الاالية:الم احل تتفيذ تقييم الاكا ث   ي عملية وصى 

ل طلب نو البلـا المسـاو د أن  بـ    ،عت با الل ا م  ق الذي اابي باحا ا ال بلا الاصا   قوم  -1

د انو حيث ت نيو نساول الحما ة  ا الم او  الاي    اابي الهذا اعتباب المو بة العاماد 

 الحا نتاا؛

   ا إلي    بعبا ات تسال نقا نالمشا   البا ل  اابي لبلا المساو د بش م أتباب اعاماد ال قوم ا  -2

 اوا ق نع المبادئ المو حة  ي هذه ال طوو الاو ياية.بما  با ل تابي نع  

ــا ال   -3  ــام بلـ ــا   قـ ــ   اصـ ــذي  حققـ ــا ث الـ ــي الاكـ ــ ه  ـ ــة نمـ ــا ل اـ ــي تث ـ ــباب الاـ  اعتـ

  عملية تقييم ؛سال على البلا المساو د البا ل بشكل   اابي ال       

 قـام ل علـى الصـعيا الفتـي  عـ ب عتـ  البلـا المسـاو د  ع ة ن الإ اصا  بلا ال  ساجيب   -4

 الالزنة بش ن ؛و يحات الا       

 

 عتا القيام بعملية تقييم الاكا ث   يذ البلا المساو د بعيو االعابا  القضا ا الاالية: -5

  ؛اتاق ا ها ملبيولو ية لعا االم لإ  تقلبات ت ري   -أ

 ؛الصحي البا ل اابي اطبيق الالتاائج المتام ة ل  -ب       

 وإرشاداتها؛ OIE المتممة العالمية للصحة الحيوانيةنعا ي    -ج 

 الم او ؛ناائج تقييم    -د  

 

  قـــوم البلـــا المســـاو د بـــإبالغ قـــ ا ه للبلـــا المصـــا  لاعتـــباب المو بـــة  ـــمو  اـــ ة        -6

 على الشكل الاالي: قولة نو الزنونع

 بلا المصا .                                                    ال طبق   الذيالصحي البا ل  اابي ث الاالعا اإ باكا  -أ      

 ولب نعلونات إ ا ية، أل -ب 

ــا ث لل  -ج       ــفة الاك ــ اإ بص ــض االعا ــابي    ــا  ا ــل بل ــو قب ــ م ن ــا  الصــحي المقا             الاص

 .البلا المساو د  تابي بالمقا نة نع            



حل كل يالإ  اعلق بو اات التم  بش ن ولب تقييم الاكا ث عو و  ق اللجو    نحاللة جب  -7

ال تـمي كـان  ا  غيـ  إلى آليـة نافـق علياـا  ـي تـبيل الاوصـل إلـى توا ـق حـول اعنـ  

  ؛(OIE حيوانيةلمتممة العالمية للصحة ال ي المتازعات ل للوتاوة

بشـكل غيـ   االعاـ اإ الـا ،،قيـا  اـاابي لتـول ال ًل ل قـا، لبلاي االتاي اد لالاصا   مكو ـ  8

  لحكم القضا . ًل تتفيذال  توقيع اتفاق  تمي بش ن الاكا ث تمي بالاكا ث أل 

   لاصـا لبلا انع تابي  با ل صحية أحا الااابي  ال او ب على البلا المساو د الذي  عا إ باكا ث 

ال  عتـي لهـذا  لاـابي  نمارـل.اان أيـ ل بلـ الا كا نو أن الاابي  اعيي   اتاتب نع كيفية تطبيـق 

 ،لإعطائ  صـفة الاكـا ث تصا   أي لصحي اقا حا  عاة دلل  اابي ب ًل بالض ل ة القبول دلنا

 البا ل كجز  ال  اجزأ نو نمـام نعقـا  اضـمو هيكليـات لتياتـات  اابي أن   جب التم  إلى الإذ 

 بو ع الصحة الحيوانية  ي بلا الاصا  .ياصة  تاابي ل

 5.3.7دة الما

والحصةو  علةى اعتةرا   صةحيأو مربة   منطقةة إنشاءالخطوات الواجب تطبيقها عند سلسلة 

 .دولي به من أجل التصدير

كمـا هـو لا د   zoningيالية نو الم ا لإنشا  نتطقة  zone يالية نو الم ا   نتطقةلعبا ة 

ــانون ال ــي ق ــى   ــس المعت ــة نف ــا ة يابس ــة لعب ـ  Areaنتطق ــة ـن ــة يالي ــا  نتطق ــ ا لإنش  و الم

Regionalisation  كمــا هــو لا د  ــي اتفاقيــة الصــحة لالصــحة التباتيــةSPS Agreement 

 .WTOلمتممة الاجا ة العالمية 

 free zone or compartment diseaseإن تفاصيل إنشا  نتطقة أل ن بع يالم نـو المـ ا 
)قانون اليابسة( ل جـب ن ا عااـا نـو قبـل الف قـا  الاجـا  يو عتـا  4.3لا د ذك ها  ي الفصل 

 ل ع الااابي  الصحية للاجا ة الاللية. ل وصى باتبال ال طوات الاالية:

 الخالية من المرض المنطقةبالنسبة إلنشاء   -1 

 ا المصاّ  باجا ا نتطقة  غ ا ية  مو أ ا ي  تحـوي عـاد نـو القطعـان تاميـز   باأ البل   -أ               

اتـــاتادال ععمـــال  /أنـــ اا نحـــادة ا نحـــاد بو ـــع صـــحي يـــاص بالتســـبة لمـــ  

 الوبائي. ال صا 

  المتطقـة الصـحية تفاصـيل الاـاابي   مو يطا  الوقائية المطبقة  ـي  الاصا   عطي بلا   -ب     

ل أل المعـاة للاطبيـق نسـاقبالل المعاماة حال             المتطقـةالوبائيـة لاـذه  للامييـز بـيو الصـفات  يـا

ل للاوصيات الوا دة  ي قانون  لباقي أ ا ي البلا  الجغ ا ية            اليابسة. ل قا

 الاالي: اصا   قام بلا ال  -ج     

 

اعابـا    مكـو كيـل ل شـ مالمسـاو د ا دة أعاله إلـى البلـا المعلونات الو 

 المعتية لحاة لبائية نعزللة عو غي ها لنتاتبة للاجا ة الاللية.  تطقةالم
 

الاي أنش ت بمو باا المتطقة الصـحية  ااابي إنكانية االوالل على التمم لال 

 لامكيو البلا المساو د نو د اتااا لتقييماا.

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_maladie


 طقــة صــالحة البلــا المســاو د قبولــ  أل   ضــ  لاــذه ال قعــة الجغ ا يــة كمت  قــ       -د          

 الاالية: لاصا   الحيوانات لنتاجاتاا نتاا، نع اعيذ بعيو االعابا  اعنو              

 لبلا المصاّ ؛لألن   ي اتقييم السلطات البيط  ة  •

الاـي أ  اهـا نايجة تقييم الم او  الم تكز علـى المعلونـات لاعبحـال ال اصـة  •

 المصاّ ؛لقاناا البلا 

 ا   بالتسبة للم ا المعتي؛ل ع الصحة الحيوانية ل •

              ؛ OIEاعي ل لمتممة المعا ي   •

 باد  البلا المساو د إلى إعالم البلا المصاّ  ب الصة قـ ا ه لاعتـباب المو بـة يـالل  هـ               

   :الااليةاالحاماالت  ناة نعقولة نو الزنو  مو

 أل الصحية،  بالمتطقةب إنا االعا ا  •

 ات إ ا ية؛ ألولب نعلون •

 .ة للاصا  لاعابا ها غي  صالحنو ا ل الاجا ة الاللية المتطقة أل عام القبول ب •

 المتطقــة          ب  جــب بــذل الجاــود نزالــة أي يــالإ  ــي ل اــات التمــ  حــول االعاــ اإ    -ل         

ـ              ــة بشــكل نثـق ــم باتــا اام آلي ــا لت أل دائ ــق عليا ــيو لاوصــلناف ــاق ب ــى اتف ــا و         إل  البل

 ( نرالل.5.3.8زاعات بيو البلا و اععضا )المادة ـلفض الت OIEمنظمة  كآلية            

 يـ  بالمتطقـة   عا  ـاناتفـاق بيتامـا  إبـ ام عتا  او ب على بلاي الاصا   لاالتاي اد  -ز

  ال الية نو الم ا.

 

بالغ البلـاان المسـاو دة  ب على السلطة البيط  ة  ي بلا الاصا  لبالس عة الالزنة إ او -م

 بماو  أي ن ا تبق انعالن عو يلو الم بع الصحي نت  عتا إنشائ . 

 المرب  الخالي من المرض بالنسبة إلنشاء    -2 

ل ـود ن بـع  لبلـا الاصـا  السـلطات البيط  ـة  حاد نع القطال المعتي، ت بعا الاشال   -أ  

 ميعاـا بمو ـب نمـام  مـلنتشـآت للا بيـة تععلى أ ا ياا لل ود نـزا ل ل صحي

القطعــان عــاد نــو نتطقااــا  ــمو ل عابــ  اناــا تملــك  نوحــا  للســالنة البيولو يــة،

تام أن ش  طة ذات الو ع  الصحي المميز بالتسبة لم ا/أن اا نحادة،  المع ل ة

لبــيو  المــذكو ة  لازلـمـ أصــحاب ا شــ اكة بــيو بفضــلهــذا الو ــع المحا مــة علــى 

 اّر .السلطات البيط  ة للبلا المص

 

بعـا  لـيعلولم بـع الصـحي لحما ـة االنو البيولو ي بافحص يطة ا بلا الاصا   قوم   -ب         

 اعنو  الاالية: الااقيق عملية

ل  الصحي نغلقأن الم بع   • ال لتيتية الما ذة  ااابي بفضل البو   اعن اا لبائيا

 ؛ لكذلكلاطبيق الفعال ل طة االنو البيولو يعو و  ق ام ا  باتا

 الو ــع الصــحيلا كــا نــو  ســمح بان ب نــانج ال صــا لالماابعــة المعمــول بــ  أ •

  نو الم ا/اعن اا نو ول ال صا. للمز عة



 ..4.5ل 4. .4الفصول  قوم البلا المصاّر  باوصيل الم بع الصحي بما  اتاتب نع      -ج              

 ت الاالية: قام البلا المصا  للبلا المساو د المعلونا      -د        

اعابـا     مكـو كيـلالمعلونات الوا دة أعـاله إلـى البلـا المسـاو د ل شـ م  

 المعتية لحاة لبائية نعزللة عو غي ها لنتاتبة للاجا ة الاللية.  المتطقة

 لمتطقـــة الاــي أنشــ ت بمو باــا ا اــاابي كيفيــة االوــالل علــى الــتمم لال 

 ييماا.الصحية لامكيو البلا المساو د نو د اتااا لتق    

 ق   البلا المساو د نا إذا كان  عا إ بالقطعان المو ودة  مو ال بع الصحي اناـا     -هـ             

ل نع اعيذ بعيو االعابا :  صالة لالتاي اد لنتاجاتاا أ ضا

 تقييم للسلطات البيط  ة  ي بلا المصا ؛ تابي  •

ــا دة نـــو النايجـــة تقيـــيم للم ـــاو  ت تكـــز علـــى المعلونـــات الـــوا   • بلـ

            ال اصة؛  المصا لتحقيقات 

ــ       • ــاو د نفســـــ ــا المســـــ ــي البلـــــ ــواني  ـــــ ــحي الحيـــــ ــع الصـــــ  الو ـــــ

 للم ا/اعن اا المعتية؛ أل                

 .OIEنعا ي  أي ل لمتممة  •

ــا المصــاّ  بــالق ا  الــذي ات ذهــ  لاعتــباب    بــاد  البلــا المســاو د إلــى      -ل                إعــالم البل

   :االحاماالت الاالية المو بة يالل ناة نعقولة نو الزنو  مو                 

 ، ألبالم بع الصحي إنا االعا اإ •

 ولب نعلونات إ ا ية؛ أل •

 .للاصا   لاعابا ه غي  صالحالم بع الصحي عام القبول ب •

حي الم بعالصب د نزالة أي يالإ  ي ل اات التم  حول االعا اإ جب بذل الجاو    -ز     

لاوصل إلى اتفاق بـيو البلـا و نرـل آليـة نافق علياا لشكل نثقت أل دائم باتا اام آلية 

  (.5.3.8زاعات بيو البلا و اععضا  )المادة ـلفض الت OIEالمتممة 

الـايول  ـي نفال ـات  لمصـاّر لالبلـا ا جب على السلطات البيط  ة للبلا المسـاو د     -م 

 بالم بع الصحي. قة االعا اإ لالاوصل إلى اتفاق  تمي حول و 

 5.3.8المادة 

 

 في فض النزاعات OIEالطريقة غير الرسمية لمنظمة 

 

االتـام ا   ـي اتـا اام آليااـا االيايا  ـة  ـمو المتممـة لمسـاعاة  OIE او ب على نتممـة 

تام. لاآلليـة المسـا انة  ـمو المتممـة  جـ ي تطبيقاـا البلاان اععضا   ي  ـض التزاعـات بيـ 

 :كالاالي

 

 لمساعاتاما  ي  ض التزال بيتاما؛ OIE افق الط  ان على تفو ض نتممة      -1

 



 إلـى تسـمية يبيـ  لاحـا أل عـاة يبـ ا  ل ئـيس للف  ـق  OIE باد  الما   العام لمتممـة      -2

ل لألصول ل          حيث تاعو الحا ة. وا ق علي  الط  ان ل قا

 

 ة لب نـانج العمـل لد ـع  ميـع الاكـاليل الاـي تاكبـاها  وا ق الط  ان على تفاصيل المام     -3

 ؛OIEنتممة         

 

 حق لل بي /ال بـ ا  ولـب ا ـة إ ضـاحات أل بيانـات نـو البلا/البلـا و  ـمو نطـاق تقيـيم      -4

 ل بيانات إ ا ية نو كال البلا و.ال الإ أل االتاشا ات. ل حق لل ب ا  ولب نعلونات أ

 

مة  باد  ال ب ا  إلى   ع تق    ت ي إلى نـا   عـام المتممـة الـذي  تقلـ  عتا انااا  الما     -5

 بال ه إلى كال الط  يو.
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