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 5.7الفصل  
  

  إجراءات الصحة الحيوانية المطبقة عند الوصول

ANIMAL HEALTH MEASURES APPLICABLE 
 ON ARRIVAL 

 (تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين)
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  5.7.1المادة 

ى كل بلد مستورد أال يسمح بدخول أراضيه إال لحيوانات سـبق أن خضـعت يتوجب عل  -1
طبيب بيطري رسمي فـي بلـد المصـدر وأن تكـون مصـحوبة من قبل الصحية  للمعاينة

  بلد المصدر.لصادرة عن السلطة البيطرية  دولية بشهادة بيطرية
  
لموعـد المتوقـع وضمن المهلة الكافية با ◌ً يحق لكل بلد مستورد أن يطلب إعالمه مسبقا   -2

الحيوانيـة وأعـداد الحيوانـات  ذكر الفصيلةلدخول أية إرسالية حيوانات إلى أراضيه مع 
  الحدودي. المعبرواسم  لـونوع وسائل النق

 
معابره الحدودية بأسماء يتوجب من ناحية ثانية على كل بلد مستورد أن ينشر الئحة         

ات المراقبة عند االستيراد مما يسمح بان تتم  المزودة بالتجهيزات الالزمة لتنفيذ إجراء
  والترانزيت بأسرع وقت وبشكل فّعال. راد عمليات االستي

  
المصدر ات بدخول أراضيه إذا تبين أن بلد حيوان أليةيحق لكل بلد مستورد عدم السماح   -3

بالد الترانزيت التي تسبقه على خط سير اإلرسـالية موبـوءة بـبعض األمـراض التـي  أو
ينطبق هذا الـرفض علـى بـالد الترانزيـت بالنسـبة  الوالمحلية.  قطعانه ن تصيب يمكن أ

  حاويات محكمة اإلغالق. للنحل المنقول بمركبات او
  
يحق لكل بلد مستورد أن يمنع أيـة حيوانات من دخول أراضيه إذا تبين للطبيب البيطري  -4

مشـتبه بإصـابتها بأحـد عاينتها على المعبر الحدودي أنها مصـابة أو مالرسمي الذي قام ب
  نتقل إلى قطعانه المحلية.تن أن ـي يمكتملوثة بأحد مسببات األمراض ال أو األمراض 

  

مصـحوبة بشـهادة صـحية    حيوانـات غيـريمكن تطبيق هذا المنع أيضا على دخـول أيـة       
   دولية تتوافق مع شروط البلد المستورد. بيطرية

  

ارة البيطرية فوراً في بلد المصـدر بواقـع األمـر لمنحهـا يجب في هذه الحالة إخطار اإلد       
فرصــة طلــب معاينــة مضــادة أو تصــحيح الشــهادة الصــحية الالزمــة للبضــاعة حســب 

المستورد الحجر علـى الحيوانـات المسـتوردة دون انتظـار  األصول. غير أنه يمكن للبلد 
  .الفحوصات البيولوجية التشخيصية الالزمة معاينتها سريرياً وإجراء

  
 حسب  مرض وبائي أو عدم تصحيح الشهادة الصحيةوجود في حال التأكد من تشخيص   

 األصول، يحق للبلد المستورد اتخاذ اإلجراءات التالية: 



  
  
    إعادة الحيوانات إلى بلد المصدر إذا لم تكن هناك حاجة لمرورها عبر بلد ثالث، أو  -أ             
  د المصدر لها  ـوإتالفها إذا تبين أن عملية رد الحيوانات إلى بلإعدام الحيوانات   -ب            

  صحية أو غير ممكنة عملياً.  محاذير                 
  

بعد التأكد من أن الحيوانات مصحوبة بشهادة صحية بيطرية دولية منظمة حسب األصـول،    -5
ودي والتأكــد مــن وبعــد معاينــة الحيوانــات مــن قبــل الســلطات البيطريــة عنــد المعبــر الحــد 

راضـي البلـد المسـتورد ونقلهـا إلـى وجهتهـا النهائيـة وفقـاً أليصـار إلـى إدخالهـا ، سالمتها
   للشروط المعتمدة في البلد المستورد.

  
 5.7.2المادة 

  يتوجب على كل بلد مستورد للمواد التالية:   - 1
  النطفة   -أ 

  البويضات / األجنة   -ب     
  بيض التفريخ  - ج    
  عمائر النحل  - د     
  أال يسمح بإدخالها إلى أراضيه إال إذا كانت مصحوبة بشهادة صحية بيطرية دولية.      

  
يحق لكل بلد مستورد أن يطلب تزويده ضمن المهلة الضرورية بالمعلومات المتعلقة   - 2

بالموعد المتوقع لوصول البضائع المذكورة أعاله إلى أراضيه مع ذكر الفصيلة  
ة البضاعة ونوع التوضيب وطبيعة المواد الحيوانية واسم المعبر الحيوانية وكمي

  الحدودي.
  

يحق لكل بلد أن يمنع استيراد المواد المذكورة أعاله وإدخالها إلى أراضيه إذا تبين أنه         -3
توجد في بلد المصدر أو بالد الترانزيت التي تمر بها البضاعة قبل وصولها إليه، بعض 

  االستيراد.قد البلد المستورد بإمكانية انتقالها إلى أراضيه عن طريق األمراض التي يعت 
  

يحق لكل بلد أن يمنع دخول المواد المذكورة أعاله إلى أراضيه عند وصولها إلى أحد       -4
مطابقة  أو غير إذا كانت غير مصحوبة بشهادة بيطرية دولية  ،معابره الحدودية

ار السلطات البيطرية في بلد المنشأ فوراً يصار في هذه الحالة إلى إخطو  .للبضاعة
  مصدرها أو الحجر عليها أو إتالفها. باألمر وردّ البضاعة إلى

  

  5.7.3المادة 

يتوجب على كل بلد مستورد أال يسمح للحوم والمنتجات الحيوانية المعدة لالستهالك     - 1
  .5.4.6.ن المادةم 1متوافقة مع أحكام الفقرة  ضمن الشروط الالبشري بدخول أراضيه إال  

  
يحق لكل بلد مستورد طلب تزويده ضمن المهلة القانونيـة بالمعلومـات المتعلقـة بالتـاريخ   -2

المتوقع لدخول إرساليات اللحوم أو المنتجات الحيوانيـة المعـدة لالسـتهالك البشـري إلـى 
ر أو المنتجـات الحيوانيـة وكمياتهـا وعبواتهـا واسـم المعبـ  نوع اللحـومذكر  أراضيه، مع

  الحدودي.



  
إذا تبين بنتيجة الفحص أن هذه اللحوم أو المنتجات الحيوانية المعدة لالستهالك البشري       -3

تشكل خطراً على الصحة العامة أو صحة الحيوانات، أو إذا كانت الشهادات الصحية  
الدولية غير مطابقة للشروط أو ال تنطبق على هذه البضائع، يحق للسلطات البيطرية للبلد 

من بعدها ردّ البضاعة إلى مصدرها أو إخضاعها للمعالجة والتأكد  عندها مستورد ال
ردّ فيها البضاعة إلى مصدرها، يصار ◌ُ خلوها من أي ضرر؛ وباستثناء الحالة التي ت 

من اجل اعطائها الفرصة المصدر باألمر فوراً  إلى إخطار السلطات البيطرّية في بلد 
  الفحوصات.للـتأكد من نتائج 

  
  5.7.4المادة 

يتوجب على كل بلد مستورد عدم السماح للمنتجات الحيوانية المعدة لتغذية الحيوان أو        -1
أو االستخدام الزراعي أو الصناعي بدخول أراضيه إالّ إذا كانت  للصيدلة أو الجراحة

  مصحوبة بشهادة صحية دولية صادرة عن السلطات البيطرية المسؤولة في بلد المصدر.
  
يحق لكل بلد مستورد طلب تزويده ضمن المهلـة القانونيـة بالمعلومـات المتعلقـة بالتـاريخ       -2

المتوقع لدخول أراضيه ألية إرسالية مـن المنتجـات الحيوانيـة المعـدة لتغذيـة الحيـوان أو 
ــوع البضــاعة  للصــيدلة أو الجراحــة أو االســتخدام الزراعــي أو الصــناعي، مــع ذكــر ن

  وة واسم المعبر الحدودي.وكمياتها ونوع العب
  

الحيوانية المعدة لتغذية الحيوان أو للصيدلة  السماح للمنتجات يحق لكل بلد مستورد عدم       -3
المصدر  كان بلد أو الجراحة أو االستعمال الزراعي أو الصناعي بدخول أراضيه إذا 
إلى أراضيه عن   موبوءاً ببعض األمراض التي يعتبر البلد المستورد أنها قابلة لالنتقال

المستورد رفض عبور البضائع المذكورة أعاله عبر بالد  يحق للبلد طريق االستيراد. كما 
الحاالت التي يتم فيها النقل بواسطة وسائل نقل محكمة  موبؤة ببعض األمراض، باستثناء

  اإلغالق. 
  

 التأكـد مـن أن يتوجب على البلـد المسـتورد السـماح بـدخول المـواد المـذكورة أعـاله بعـد       -4
  الصحية الدولية المرافقة لها تستجيب للشروط المطلوبة. الشهادة

 
الصيدلة أو   األعالف أو يحق لكل بلد مستورد للمنتجات الحيوانية المعدة لصناعة       -5

الجراحة أو االستخدام الزراعي أو الصناعي أن يطلب نقلها إلى مؤسسات مرخص لها 
  وضعها تحت إشرافها.من قبل االدارة البيطرية و 

  
المواد المستوردة تشكل خطراً على الصحة العامة أو الصحة   الفحص أنإذا تبين بنتيجة       -6

مطابقة للشروط، أو ال  صحيحة او غيرأن الشهادة الصحية المرافقة غير أو الحيوانية،
إلى البلد المستورد ردّ البضاعة  البيطرية في  ات ـتنطبق على البضاعة، يحق للسلط

  سالمتها.  لتأكد منواأو معالجتها  هامصدر
  

عدم ردّ البضاعة يجب إخطار السلطات البيطرية في بلد المصدر فوراً باألمر  في حال     
  . لتاكيد نتائج الفحوصات او تصحيح الشهادة الصحيةالفرصة  إلعطائها



  

  5.7.5المادة 

 
حدودية، لدى وصول مركبة تحمل حيواناً إذا تبين للسلطات البيطرية المسؤولة في أحد المراكز ال

 المنظمـة العالميـة للصـحة الحيوانيـةواحداً أو عدة حيوانات، أنهـا مصـابة بأحـد أمـراض الئحـة 
OIE، :يتوجب اعتبار هذه المركبة موبوءة واتخاذ اإلجراءات التالية  
  

الق وإرسالها إلى نقل الحيوانات فوراً من المركبة الموبوءة إلى مركبة أخرى محكمة اإلغ     -1
  التاليتين: أحد الوجهتين

  ة حيث يتم إعدام الحيوانات  إما إلى مؤسسة مرخصة من قبل السلطات البيطري  -أ      
  ؛وإتالف جثثها أو تعقيمها      

  
ص ـالى مكان منعزل تماماً ومخص وإما إلى محطة للحجر أوفي حال عدم وجودها،   -ب     

  لحدودي؛الغرض ومجاور للمعبر ا لهذا
  

لتلـوث إلـى لفوراً ونقل الفرشة والعلف وكل مواد أخرى قابلـة مولتها حمن  تفريغ المركبة     -2
محددة مسبقاً إلتالف كـل المـواد الملوثـة، ثـم التطبيـق الـدقيق لإلجـراءات أخرى مؤسسة 

  الصحية المعتمدة عادة في البلد المستورد؛
  

  تطهير ما يلي:    -3
  

  الحيوانات؛ رافقيأمتعة مجميع  –أ     
  
أقسام المركبة التي استخدمت لنقل الحيوانات وعلفها ومائها وتجولها وإنزالها من  -ب    

  المركبة.

  بواسطة الحشرات. تنتقل رش المبيدات عند اللزوم للوقاية من أمراض    -4 
  

  5.7.6المادة 

 
مركبة تحمل حيوانـاً أو إذا تبين للسلطات البيطرية المسؤولة في أحد المراكز الحدودية ورود 

، يتوجب عليها اعتبار OIEالمدرجة في جدول مراض األشتبه بإصابتها بأحد معدة حيوانات  
  .5.7.5اإلجراءات المنصوص عنها في المادة  هذه المركبة ملوثة وتطبيق

  

  5.7.7المادة 

  
بدقـة،  7.55. بعد لجوء السلطات البيطرية إلى تطبيق اإلجراءات المنصوص عنها في المـادة

  اعتبار المركبة غير موبوءة وأنها أصبحت صالحة للنقل من جديد. يمكن
 يمكن بعدها السماح بدخول المركبة الى البلد المستورد.

  



  
  5.7.8المادة 

يجب عدم منع البواخر أو الطائرات من الدخول إلى مرفأ ما أو الهبوط في مطار ألسباب  
جب في هذه الحالة إخضاع الباخرة أو  صحية حيوانية في ظروف إضطرارية، لكنة يتو

البيطرية المسؤولة أنها   ترى السلطة الحيوانية التي الطائرة لجميع اإلجراءات الصحية
  ضرورية.

  
  5.7.9المادة 

للسلطات البيطرية اعتبار كل طائرة تحمل حيوانات أو منتجات حيوانية أنها ليست  يحق -1
مطار واحد أو منطقة كهذه في ا في بالضرورة قادمة من منطقة موبوءة لمجرد هبوطه

  إذا كانت المطارات نفسها غير موبوءة. منطقة موبؤة ي عدة مطارات ف
  

توقف للترانزيت المباشـر شـرط عـدم إنـزال بمثابة يعتبر هبوط الطائرات في هذه الحالة 
 المواد الحيوانية من الطائرة. الحيوانات أو

  
بواسـطة الحشـرات أن  تنتقـل موبوء بأمراض  أجنبييجب على كل طائرة واردة من بلد        -2

ترش بالمبيدات فور هبوطها. تستثنى من هذا اإلجراء كل طائرة تّم رشها قبل إقالعها أو 
  أثناء الطيران.
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