القانون الصحـي لحيوانات اليابسة – 2019
الفصل 3.1
الخدمات البيطـريـة
VETERINARY SERVICES
(تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 3.1.1
إن تقيد الخدمات البيطرية إلي أي بلد عضـو بالمبادء اساـااـية ل اا القانون أمر اك سابسـاث الاقة المسـبمرة
للخدمات البيطرية في غير ا من الدول اسعضا بالش ادات الصحية الدولية الصادرة عن ا.
يجب اعبماد نفس المبادئ في البلدان البي توال تطبيق بعض اإلجرا ات الخاصـة بالصـحة الحيوانية أو رعاية
الحيوان ،أو إصدار الش ادات الصحية الدولية إلى مؤاسة من خارج السلطات البيطرية ،إلى الطة أخرء أو
واالة لبقوك ب اه الم اك على أن تظل الخدمات البيطرية المسؤولة الن ائية عن تطبيق اه المبادئ.
نجد اه المبادئ اساـااـية موةـحة في المادة  .3.1.2أما عناصـر النوعية المببقية فنجد ا في الجء اسول من
قانون اليابسة ( اإلبالغ عن البفشيات المرةية ومبادئ إصدار الش ادات الخ. )...
يمكن قيـا نوعيـة الخـدمـات البيطريـة بطريقـة ترتكءعلى مبـادئ عـامـة امـا ي واردة في المـادتين3.1.3
و .3.1.4اما نجد في الفصل  3.2البوصيات الخاصة ببقييم الخدمات البيطرية بما في ا القوانين البيطرية..
نجـد في المـادة  3.1.5الطريقـة العمليـة لبقييم الخـدمـات البيطريـة بوااــــطـة خبرا منظمـة  OIEعلى أاــــا
طوعي.

المادة 3.1.2
المبـادئ األساسيـة لتقييم جودة الخدمات البيطرية
يبوجب على السلطات البيطرية ،للبأاد من جودة نشاطات ا ،اسلبءاك بالمبادي البالية:
-1

القدرة على إصدار اسحكاك الم نية
يبوجـب على موففي الخـدمـات البيطري ةالراــــميـة امبالا الكفـا ات المنـااــــبـة والخبرة العلميـة
والبجربةإلعطائ م المقدرة على إصدار اسحكاك العادلة.

-2

اسابقاللية

يجب البأاد من أن العاملين في الخدمات البيطرية غير خاةـعين سية ةـطوطات إقبصـادية أو مالية أو خاصـة
بالبسلسل اإلداري أو ايااية أو غير ا يمكن أن تؤثر على أحكام م أو قرارات م المبعلقة بنشاطات م الرامية.
-3

عدك اسنحياز
يبوجـب على الخـدمـات البيطريـة أس تكون مبحيءة ،ومن اس ميـة بمكـان إن يعبقـد أصــــحـاث العالقـة
المسبفيدين من خدمات ا أن إدا ا يبم بطريقة منطقية ودون تحيء.

-4

النـءا ة
يبوجب على الخدمات البيطرية البأاد من أن ال موفف في ا يؤدي عمله بمسبوء عا ٍل من اسابقامة،
ويجب اابشاف ال غش أو فساد أو تءوير وتصحيحه.

-5

الموةوعية
يبوجب على الخدمات البيطرية أن تمار

نشاطات ا بموةوعية وشفافية وعدك البحيء اتجاه الطير.

 -6البشريع البيطري
و شرط مسبق لبأمين حسن اإلدارة ووةع إطار قانوني يسمح ببنفيا أ م أعمال الخدمات البيطرية.
يجـب أن تبمبع القوانين البنظيميـة بـالمرونـة الكـافيـة لبســــمح بـمصــــدار اسحكـاك المبعلقـة بـأحكـاك البكـافؤ
وإعطا اسجوبة القاطعة بشـأن اسوةـاا المبطيرة .اما يبوجب على الخدمات البيطرية بشـكل خا
القياك ببعريف وتوثيق مســؤوليات وبنية اسج ءة المســؤولة عن تعريف الحيوانات وةــبت حراات ا ،
وأج ءة الوقـايـة من اسمراا الحيوانيـة ووةــــع البقـارير ،وأعمـال الرصـــــد الوبـائي والببلي عن
اسوةاا الوبائية.
يبوجب على الســـلطات البيطرية أيضـــا ا القياك بعمل مماثل عندك تكون مســـؤولة عن الصـــحة العامة
البيطرية.
-7

البنية البنظيمية العامة
يبوجب على الخدمات البيطرية أن تكون قادرة أن تابت أن لدي ا البشــريع المنااــب والموارد المالية
والبنية البنظيمية القوية بحيث تكون مســـؤولة عن وةـــع اإلجرا ات الصـــحية الالزمة ,وإجرا ات
رعاية الحيوان وتطبيق ا ،وإصدار الش ادات الصحية للبجارة الدولية.
أن يبوافرللمصـالح البيطرية أن يبوافر ل ا نظاك فعّال لرصـد اسوبةة واإلبالغ عن المشـكالت الصـحية
أينما وجدت وفقا ا لداــبور اليابســة ،والعناية المنااــبة بكل القطعان في البلد المعني .اما يبوجب علي ا
إف ار إرادة ثاببة في تطوير اإلدا المبعلق باإلعالك الصحي البيطري وأعمال الوقاية.

يبوجب على الخدمات البيطرية تحديد المسؤليات وتوفير الوثائق المبعلقة وبنية مؤاسات ا و وتنظيم ا
(وخاصة تسلسل العمل اإلداري ) المسؤولة عن إصدار الش ادات الصحية الدولية
يبوجـب أخيرا ا على الخـدمـات البيطريـة توصــــيف اـل مراء وفيفي يؤثر في نوعيـة خـدمـات ـا و يجـب
أن يعنى ال توصيف للم اك بالحاجات البعليمية والبدريبية واابساث الخبرة.
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ايااة الجودة
يبوجب على الخدمات البيطرية تحديد اـيااـب ا بموجب وثائق راـمية وتعريف أ داف ا المبعلقة ببقديم
الخدمات الممبازة والبءامات ا والبأاد من ف م ا ل اه الســيااــة وتطبيق ا عمليا ا على جميع المســبويات
البنظيمية .ويمكن للمصـالح البيطرية اعبماد نظاك للنوعية يبنااـب مع نوا أعمال ا وميادين نشـاطات ا
وحجم ـا مبى اــــمحـت الظروف بـالـل .وإن الخطوط البوجي يـة ـاه ال ـادفـة لبحقيق جودة خـدمـات
الخدمات البيطرية وتقييم ا تقبرح نظاما ا مرجعيا ا منااــب لحالة ال بلد عضــو يبدي رغبةا في اعبماد
نظاك للنوعية.
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اإلجرا ات والمعايير
يبوجـب على الخـدمـات البيطريـةتحـديـد اإلجرا ات والمعـايير الواجـب اعبمـاد ـا من قبـل القـائمين
بالنشــــاطات البيطرية والمؤاــــســــات البي يعملون من خالل ا .ويمكن ل اه اإلجرا ات والمعايير أن
تبناول اسمور البالية:
أ

وةع البرامج وقواعد تطبيق النشاطات بما في ا أعمال إصدار الش ادات الصحية الدولية

ث الوقاية من تفشي اسمراا ومكافحب ا واإلبالغ عن ف ور ا
ج -تحليل المخاطر ورصد اسوبةة وتقسيم البلد لمناطق
د طرق إجرا الكشوفات وأخا العينات
ـ اسخببارات البشخيصية لألمراا الحيوانية
و -تحضــير المواد البيولوجية وإنباج ا وتســجيل ا ومراقبب ا عند ااــبخدام ا لبشــخي
الوقاية من ا
ز -مراقبة المرااء الحدودية وشروط اسابيراد
ح -البط ير ورش المبيدات
ط -معالجة المنبجات الحيوانية لبعطيل مسببات اسمراا في ا عند الحاجة.

اسمراا أو

يبوجب على الخدمات البيطريةاسلبءاك ب اه المعايير للعناية بالصــــحة الحيوانية وإصــــدار الشـــ ادات
الصـــــحـيــة الــدولـيــة عـلـى قــدر مــا تـوفـره الـمـنـظـمــة الـعــالـمـيــة لـلصـــــحــة الـحـيـوانـيــة OIE
من مقاييس تبعلق ب اه الموةوعات.
 -10طلب المعلومات وتلقي الشكاوء وااةناف الدعاوء
يبوجـب على الســــلطـات البيطريـة المبـادرة للرد على المطـالـب المحقـة المقـدمـة من قبـل الخـدمـات
البيطريةفي البلدان اسعضــــا أو أية اــــلطة أخرء وعلي ا اساــــبجابة لطلب إعطا المعلومات لمن
يرغب ةمن م لة معقولة والرد على الشكاوء واابةناف الدعاوء.
يجب اسحبفاف بسجل يبضمن جميع الشكاوء وااةناف الدعاوء ومبابعب ا من قبل السلطات البيطرية.
 -11البوثيق
يجـب أن يبوفر للســــلطـات البيطريـة نظـاك موثوق لجمع المعلومـات يكون قـابالا للبحـديـث ومنـااــــب
لنشاطات ا.
 -12البقييم الااتي
يبوجـب على الخـدمـات البيطريـةإجرا تقييم اتي لنفســــ ـا من وقـت فخر وخـاصــــة فيمـا يبعلق بجمع
الوثائق المبعلقة بمدء تحقيق اس داف المرجوة وتقديم اليابسـةا ين المبعلقة بفعالية المؤاـسـات وحسـن
اابخداك الموارد المبوفرة سعمال ا.
ناا وصـف لعملية تقييم الخدمات البيطرية بوااـطة خبرا من  OIEمنظمة اما و وارد في المادة
3.1.5
 -13استصاست
يجب أن تبوافر للخدمات البيطرية أن شـبكة فعالة لالتصـاست الداخلية والخارجية تربت بين الموففين
اإلداريين والفنيين وباقي اسطراف المعنية بنشاطات ا.
 -14الموارد المادية والبشرية
يبوجب على الســلطات المســؤولية تأمين الموارد المنااــبة والالزمة لبحقيق النشــاطات الواردة أعاله
بطريقة فعالة.
المادة 3.1.3
من أجل أغراا اا القانون قانون ،لكل بلد عضــو في المنظمة العالمية للصــحة الحيوانية  OIEأن يعبرف
بموجب اسحكاك الواردة في القانون الصــحي لحيوانات اليابســة بحق أي بلد بخر بمجرا تقييم اتي لمصــالحه
البيطرية أو يطلب إجرا اا البقييم إ ا اان صــــاحب الطلب من البلدان المســــبوردة أو المصــــدرة الفعلية أو

المحبملة للبضـائع ،وأن البقييم يشـكل جء ا ا من عملية تحليل المخاطر المسـبمرة والبي تسـبخدك نبائج ا لبحديد
الشروط الصحية الخاصة ب اه البجارة أو إعادة النظر ب ا.
عنـد إجرا أي تقييم للمصــــالح البيطرية ،يجب اسخا بعين اسعببار الخطوط البوجي ية لمنظمة  OIEالمبعلقة
ب اا الموةوا والواردة في الفصل  3.2من القانون الصحي لحيوانات اليابسة.
لكل بلد عضــو الحق في أن تبم عملية تقييم خدماته البيطرية بطريقة موةــوعية من قبل بلد بخر ،اما يبوجب
على اا اسخير أن يقدك الببريرات الالزمة لكل إجرا صـــحي يفرا انبيجة لبقييمه للمصـــالح البيطرية لبلد
بخر.
المادة 3.1.4
يبوجب على ال بلد عضــو ،قبل إجرائه تقييما ا للمصــالح البيطرية لبلد بخر ،إعطاشه إشــعارا ا خطيا ا بالل .يجب
أن يحدد اا اإلشعار ال دف من إجرا البقييم وتفصيالا بالمعلومات المطلوبة.
عند تلقي أحد البلدان اسعضــا طلبا ا راــميا ا يقدسك حســب اسصــول من قبل دولة مســبوردة لبوفير المعلومات
الالزمـة إلجرا تقييم لمصــــالحـه البيطريـة وفقـا ا ستفـاق مســــبق على بليـة البقييم ومعـايير ـا ،يبوجـب على البلـد
المعني المبادرة لبقديم المعلومات الدقيقة والمفيدة اابجابة للطلب.
يجـب أن تـأخـا عمل يـة البقييم بعين اسعببـار المبـادئ اساــــااــــيـة لنوعيـة اسعمـال وغير ـا من أمور النوعيـة
المفصــــلـة في المـادتين 3.1.1و 3.1.2امـا يجـب أن تؤخـا بعين اسعببـار الظروف الخـاصــــة بـالبلـد من حيـث
النوعية والمؤثرة في النوعية اما و وارد في المادة .3.1.1
يبوجـب على البلـد العضــــو الـاي يريـد القيـاك بعمليـة البقييم لبلـد بخر أن ينظم تقريرا ا خطيـا ا بـاسمر وبـالســــرعـة
الممكنة خالل مدة س تبعدء اسربعة أش ر من تاريخ تلقي المعلومات اسولية المطلوبة.
عند تلقي الطلب بمراــال المعلومات الالزمة لبقييم خدماته البيطرية من قبل بلد عضــو بخر ،يجب أن يســارا
في إراال المعلومات المطلوبة لبقييم مصالحه البيطرية من قبل بلد بخر تم عقد اتفاق مسبق معه ب اا الشأن.
يبوجب على من أجرء البقييم إعطا البفصــيالت الالزمة سية أمور يمكن أن تؤثر سحقا ا في الببادل البجاري.
ويبوجب أخيرا على البلد الاي أجرء البقييم أن يوةـح بالبفصـيل أية نقاط وردت في البقييم نءوسا عند رغبة
الطرف افخر.
في حـال نشــــو نءاا بين بلـدين أعضــــا يبعلق بطريقـة إجرا تقييم الخـدمـات البيطريـةأو نبـائج البقييم ،يجـب
اسابعانة في معالجة اسمر باإلجرا ات المفصلة في المادة .5.3.8

المادة 3.1.5
تقييم للمصالح البيطرية من قبل خبراء  OIEبرعاية المنظمة
وةـعت منظمة  OIEببصـرف الدول اسعضـا نما ج لعملية تقييم مصـالح ا البيطرية عند إبدا الرغبة في
لل.
تقوك اللجنة الدولية ل  OIEبالموافقة على سئحة بأاما الخبرا المفوةين ببس يل عملية البقييم.
يوصي المدير العاك للمنظمة ةمن إطار عمليات البقييم اه باابدعا خبير واحد أو أاار مسجل على الالئحة
المااورة للقياك بالم مة.
يقوك الخبرا بم مـة تقييم الخـدمـات البيطريـةااــــبنـادا ا سحكـاك الفصــــل  3.2وااــــبخـداك بليـة تقييم الخـدمـات
البيطرية PVSلمنظمة . OIE
يقوك الخبرا بعد البشاور مع الخدمات البيطرية للبلد المعني ببنظيم تقرير باسمر
يرفع البقرير إلى المدير العاك وتنشره المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بموافقة البلد المااور.
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