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  5.5الفصل  

  

  اإلجراءات الصحية الحيوانية المطبقة أثناء الترانزيت 
  بين محطة االنطالق في بلد المصدر حتى 

  محطة الوصول في البلد المستورد
ANIMAL HEALTH MEASURES APPLICABLE DURING TRANSIT 

FROM THE PLACE OF DEPARTURE IN THE EXPORTING 
COUNTRY TO THE PLACE OF ARRIVAL  

IN THE IMPORTING COUNTRY 
  (تقرأ األرقام من اليسار الى اليمين)
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  5.5.1المادة 
  

 ،مستمرةتجارية  يتوجب على كل بلد تعبر أراضيه حيوانات واردة من بلد تربطه به عالقات  -1
 تبليغ المسبق عن العبور للسلطةشريطة المع التحفظات الواردة أدناه،  العبورأال يرفض هذا 

  البيطرية المركزية وكذلك المحلية المسؤولة عن مراقبة المعابر الحدودية في بلد الترانزيت.
  

لنقـل يجب أن يتضمن هذا اإلبالغ ذكر الفصيلة الحيوانية وأعـداد الحيوانـات ونـوع وسـائل ا
معابر الدخول والخروج الحدودية وفقاً لخط سير مرسوم مسبقاً ومرخص لـه مـن قبـل  واسم

  بلد الترانزيت.
  
 في بلـد المنشـأ أو بلـد  يحق لكل بلد أن يرفض عبور اية حيوانات ألراضيه إذا تبين أنه توجد  -2

 الواقع قبله على خـط الرحلـة بعـض األمـراض التـي يمكـن أن تنتقـل إلـى قطعانـه  الترانزيت          
  المحلية.         

  
بضـاعة؛ كمـا يحـق لـه يحق لكل بلد ترانزيت طلب إبراز شهادة بيطرية دوليـة مرافقـة لكـل  -3

بيطري رسمي بمعاينة الحيوانات المارة بطريق الترانزيت، باستثناء الحـاالت  طبيب   تكليف
التصــريح المعطــى للترانــزت اســتخدام وســائل نقــل أو حاويــات مغلقــة  رض فيهــاالتــي يـفـ 

  ومختومة بالرصاص.
  
رفض السماح بعبور أراضيه ألية حيوانات تبين بعد معاينتها من قبـل  يحق لكل بلد ترانزيت     -4

الرسمي عند المعـابر الحدوديـة أّن الحيـوان أو الحيوانـات العـابرة مصـابة  البيطريالطبيب 
، أو إذا كانـت الشـهادة المسببات المرضـيةبأحد األوبئة ذات اإلبالغ اإللزامي أو ملوثة بأحد 



أو دون توقيــع. يجــري فــي هــذه الحالــة تبليــغ الســلطات  البيطريــة الدوليــة مخالفــة لألصــول
  الفرصة إلجراء الكشف المضاد أو تصحيح الشهادة.  باألمر لمنحهاالبيطرية لبلد المنشأ فوراً 

  
يحـق لبلـد في حال التأكد من تشخيص الوباء أو في حـال عـدم تصـحيح الشـهادة الصـحية،  

الترانزيت إعادة البضاعة إلـى بلـد المنشـأ أو، فـي حـال تعـذر ذلـك، ذبـح جميـع الحيوانـات 
 العابرة أو إعدامها.

  
  دة على النحل المنقول بواسطة مركبات أو حاويات مغلقة. التنطبق هذه الما   -5
  

 5.5.2المادة 
 
 يحق لكل بلد ترانزيت اشتراط أن تكون جميع عربات السكك الحديديـة ووسـائل النقـل البريـة     -1

  المستخدمة لعبور الحيوانات عبر أراضيه مجهزة لمنع سقوط الروث وانتشاره على الطرق.
  
أجـل تقـديم العلـف أو المـاء  ال يسمح للحيوانات العابرة بالنـزول من مركباتها أثناء العبور من     -2

بلـد لها أو للراحة  أو للضرورة القصوى إال تحت اإلشراف الفعلي لطبيب بيطري رسـمي فـي 
الترانزيت وذلك للتأكد من عدم اختالطها بأية حيوانات محلية؛ كما يجب إبالغ بلد المنشـأ بكـل 

  غير متوقعة على أراضي بلد العبور. عملية إنزال للحيوانات 
  

  5.5.3المادة 
  

  يتوجب على كل بلد تمر فيه بطريق الترانزيت المنتجات التالية:       
  

  النطفة    - أ
  األجنة  البويضات /  - ب 
  بيض التفريخ   - ج
  عمائر النحل   - د 

  منتجات حيوانية أخرى   هـ
  

  تنفيذ الشروط التالية:   لقاءأن يسمح باستيرادها وأال يرفض عبورها ألراضيه 
  
  اإلبالغ المسبق عن عملية الترانزيت لإلدارة البيطرية المركزية والسلطة البيطرية المحلية -1

  الحدودية. المكلفة بمراقبة المعابر 
  

يجب أن يتضمن اإلبالغ ذكر الفصيلة الحيوانية وكمية المنتجـات ونـوع وسـائل النقـل وأسـماء 
المعــابر الحدوديــة لــدخول البضــاعة وخروجهــا بموجــب خــط ســير للترانزيــت محــدّد مســبقاً 

  ومرّخص له.
 
النـاس أو القطعـان، يمكن أن تهدد صحة المذكورة اعاله أن البضاعة  إذا تبين من نتائج التفتيش   -2

  يحق عندها للسلطات البيطرية في بلد الترانزيت إعادة البضاعة إلى بلد المصدر.



  
إذا تعذر رد البضاعة يجب إبالغ األمر فوراً إلى السلطات البيطريـة فـي بلـد المصـدر لمنحهـا 

 المعاينة المضادة قبل إتالف البضاعة. فرصة إجراء
  
إجراءات صحية متشددة عند عبور المواد الواردة أعـاله إذا كانـت منقولـة يجب عدم اتخاذ أية     -3

  بواسطة مركبات أو حاويات محكمة اإلغالق.
  

  
  5.5.4المادة 

  
يجب على كل باخرة، تتوقف أثناء رحلتها في أحد المرافئ أو تعبر قناة أو أي طريق مالحة عبر  

د ثالث، تنفيذ الشروط التي تفرضها عليها  أراضي أحد بلدان الترانزيت بهدف الوصول إلى مرفأ بل
منع انتقال األمراض  اإلجراءات الوقائية لثناء الرحلة وخاصة فيما يتعلق بالمحلية أاالدارات البيطرية 
  بواسطة الحشرات. 

  
  5.5.5المادة 

  
  إذا حدث لباخرة أو طائرة ما، وألسباب خارجـة عـن إرادة قبطانهـا، أن توقفـت فـي مكـان غيـر     - 1

  مقصود أو في ميناء بحـري أو مطـار غيـر مخصـص عـادة لتوقفهـا، يجـب فـي هـذه الحالـة أن  
  أو الباخرة بإعالم السـلطات البيطريـة األقـرب بـاألمر أو أيـة سـلطة محليـة  يقوم قبطان الطائرة 
  أخرى. 

  
 ادر التخـاذ يتوجب على السلطة البيطرية فور تلقيها العلم برسّو الباخرة أو هبوط الطـائرة أن تبـ    -2 

  المناسبة.الوقائية اإلجراءات 
  
    يجــب أال يســمح للحيوانــات واألشــخاص المــرافقين لهــا باالبتعــاد عــن مكــان رســو البــاخرة أو   -3 

  أو التخلص من أيـة تجهيـزات أو فرشـه للحيوانـات أو العلـف المرافـق للشـحنة،   هبوط الطائرة، 
  نصها في الفقرة الخامسة أدناه. باستثناء الحاالت الوارد  

  
من يسمح للباخرة أو الطائرة   ،بعد تنفيذ اإلجراءات المفروضة من قبل السلطة البيطرية المحلية   -4

لى المرفأ  أو المطار المقصود أصـالً ؛ وفـي حـال اداً بالتوجه مجد   اجل حماية الصحة الحيوانية،
مرفأ أو مطـار أكثر مالئمة  الطائرة إلى يتم  إرسال الباخرة أوال تسمح بذلك وجود صعوبات فنية 

  للظروف.
  
يجب على قبطان الباخرة أو الطائرة في الحاالت الطارئـة اتخـاذ جميـع اإلجـراءات الضـرورية   -5

سالمتهم وطاقم السفينة أو الطائرة والحيوانات ومرافقيها على مـتن للحفاظ على  صحة الركاب و
 السفينة أو الطائرة.
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