الكود الصحـي لحيوانات اليابسة 2019 -
الفصل 3.4
التشريعات البيطرية
VETERINARY LEGISLATION
) تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 3.4.1
المقدمة واألهداف
من المعترف به دوليا ً أن اإلدارة الرشــيدة تات معفعة لالمية وتات أهمية بالعســلة ل دوع األلفــان مي مع مة
 .OIEكما يعتلر التشريع الليطري لعصرا ً أساسيا ً مي تحقيق اإلدارة الرشيدة.
من المفترض أن يومر التشــريع الليطري كحد أدنق عالدة ل س ـ طات المصتصــة لمســالدتاا مي القيا بواجلاتاا
كما هو وارد مي كود اليابســة وتواــيات ) )Codex Alimentariusلجعة كود الغذان العالمي .وهعاك أيفــا ً
واجب يترتب ل ق ألفـان المع مة العالمية ل تجارة ) (WTOبموجب اتفاعية سـممة الغذان والحيوان والعلات
( )SPS Agreementمن حيـ للااميـة لبما المع مـة العـالميـة ل تجـارة بـةيـة تغييرات تطرأ ل ق اإلجرانات
الصحية بما مياا أي تعديل ل قوانين المتع قة بالتجار
تحق ة الدولية مع للطان المع ومات تات الص ة.
من أجل أغراض عانون اليابســةت تتفــمن القوانين الليطرية جميع األحكا التطليقية الملمة لةدارة الرشــيدة
ل قطاع الليطري.
يادف هذا الفصـل للق تقدي العصـو والمسـالدة أللفـان مع مة  OIEلدى وضـع القوانين الليطرية أو تحديهاا
لتتوامق مع مقاييس مع مة  OIEوتةمين اإلدارة الرشيدة لكامل القطاع الليطري.
المادة 3.4.2
تعريف المصط حات
من أجل تحقيق أهداف هذا الفصل تعطق العلارات الواردة أدناه المعاني التالية:
التســـ ســـل الارمي ل قوانين :أي للطان األولوية ل قوانين الليطرية كما هو وارد مي القانون ا(ســـاســـي (أي
الدستور) لكل ب د .واحترا التس سل الارمي يععي وجوب التاا كل عانون بلاعي القوانين األل ق مي التس س ية.

اـــا عانوني :عالدة عانونية م امة اـــادرة لن هي ة تتمتع بالســـ طة الملمة إلاـــدار الوســـي ة القانونية
المذكورة.
القوانين األساسية :هي القوانين الصادرة لن الاي ة التشريعية لل د لفو.
القوانين الهانوية :هي الوســا ل القانونية الصــادرة لن الاي ة التعفيذية إلحدى الدوع ا(لفــان والتابعة لس ـ طة
القوانين األساسية.
أاحاب العمعة :هو شصص أو مجمولة أو مع مة عادرة ل ق التةثير مي القوانين الليطرية أو التةثر بعتا جاا.
القطاع الليطري :أي جميع العشـااات المتع قة بالحيوانات بشـكل ملاشـر أو غير ملاشـر أو بالمعتجات الحيوانية
أو مص فاتاا .وتســالد هذه العشــااات مي حماية ا(نســان وتمتعه بالصــحة الجيدة وتحســين مســتوياتاا بما مياا
الطرق المستصدمة لحماية الحيوان ورلايته وضمان سممة الغذان.
المادة 3.4.3

ملادئ لامة
 -1احترا التس سل الارمي ل قوانين:
يجب أن تحتر القوانين الليطرية لعد ادورها التس سل الارمي الموجود بين القوانين األساسية والقوانين
الهانوية بحذاميرها.
 -2القالدة القانونية :يجب أن تتوامر ل س ـ طات المصتصــة عوانين أســاســية وثانوية ضــرورية من أجل توجيه
نشاااتاا ل ق جميع المستويات ا(دارية والجغرامية.
يجــب أن تتـوامق القـوانيـن اللـيـطـريــة مع القـوانيـن الواعـيــة والــدوليــة بمــا ميـاــا القـوانيـن المــدنيــة
والجاا ية وا(دارية.
 -3الشفامية
يجب ترتيب القوانين الليطرية لتكون سا ة الواوع للياا ومفاومة من أجل التطليق والتحدي والتعديل
حسب ا(عتفان.
يجب أن تؤ ّمن الس طات المصتصة لبما القوانين الليطرية والوثا ق المتع قة باا للق األاراف
المععية.
 -4المشورة
لعد الشـــروع مي وضـــع مســـودة جديدة ومعقحة ل قوانين الصااـــة بالقطاع الليطري يجب التشـــاور مع
الس طات المصتصة وخلران عانونيين لفمان ادور عوانين االحة ل ميا ً ومعيا ً وعانونيا ً

يتوجب ل ق الس طات المصتصةت من أجل تسايل تطليق القوانين الليطريةت لنشان لمعات مع أاحاب
العمعة بما مياا الصطوات الملمة لفمان مشاركتا مي وضع القوانين المعاسلة ومتابعتاا ومقا ً ل حاجة.
 -5نولية القوانين وشرليتاا
يعلغي أن تكون القوانين الليطرية واضحة ومتماسكة ومستقرة وشفافة ،وتحمي المواطنين ضد اآلثار
الجانبية السلبية غير المقصودة للصكوك القانونية .كما ينبغي أن تكون مناسبة تقنيا ومقبولة من المجتمع،
وقابلة للتنفيذ على نحو فعال ومستدام من الناحية التقنية والمالية واإلدارية .وإن الجودة العالية للتشريعات
ضرورية لتحقيق اليقين القانون
المادة 3.4.4
وضع مسودة القوانين الليطرية
يجب بالعسلة ل قوانين الليطرية اتلاع التالي:
 -1وضع المسودة بشكل يلين وضوح الحقوق والمسؤوليات والواجلات المترتلة ل ياا (القوانين المعيارية
مهمً).
 -2أن يكون العص خا ٍع من ا(باا وأن يتفمن جممً واضحة متعاسقة وس يمة نحوياً.
 -3أن يكون العص دعيقا ً ومتعاسقا ً من خمع ا(ستصدا المتكرر ل مصط حات.
 -4أ(ّ يتفمن العص أية تعريفات تولد تفارب مي المصالو أو ا(باا .
 -5أن يتفمن العص بيانا ً واضحا ً لميادين التطليق وا(هداف.
 6أن يسمو بإمكانية تطليق العقوبات والغرامات الجرمية أو ا(دارية ومقا ً ل حالة.
 -7وضع نص خاص بكيفية تةمين الماع المل لتعفيذ جميع نشااات الس طة المسؤولة؛ كما
يجب تةمين التمويل المل بالتوامق مع ن ا التمويل المعتمد رسمياً.
المادة 3.4.5
الس طات المصتصة
يجب أن تكون الس طات المصتصة حاا ة ل ق التفويض القانوني وا(مكانيات والتع ي المل من أجل تعفيذ
العشااات الفرورية بسرلة وبالشكل المعاسب لحماية الصحة الحيوانية والصحة العامة مي الحا(ت الطار ة
بشكل معاع.
يجب أن تتفمن القوانين الليطرية نصواا ً خااة بالتس ل اإلداري تتميا بالفعالية عدر ا(مكان (أي نصوص
مصتصرة مع تحديد ل مسؤوليات بوضوح) .من أجل تلا يجب أن تكون امحيات ومسؤوليات الس طات

المصتصة واضحة وتشمل المسؤولين مي ا(دارة المركاية باإلضامة للق المسؤولين لن التطليق الميداني
ل قوانين .وحي تكون هعاك أكهر من س طة مصتصة تعمل مي األمور اللي ية وسممة الغذان وغيرها من عفايا
الصحة العامةت يجب وضع ن ا معاع ل تعسيق والتعاون بين الس طات المذكورة.
يجب أن تقو الس طات المصتصة بتعيين موظفين معيين رسميين ل قيا بةي لمل ضروري لتعفيذ القوانين
الليطرية أو التةكد من توامقاا مع ملادئ ا(ستقملية والحياد كما هو وارد مي المادة .3.1.2
 -1الصمحيات الفرورية لعمل الس طة المسؤولة
يتوجب ل ق القوانين الليطرية أيفا ً أن تتفمن ما ي ي:
أ-

حق الموظفين الرسميين الحاصلين على الصالحيات القانونية التدخل بموجب القوانين
واإلجراءات الجزائية المعمول بها محليا؛

ب -يظل الموظفون الرسميون محميون أثناء تنفيذ الصالحيات القانونية المعطاة لهم ضد
أية مالحقات قضائية أو اعتداء جسدي عليهم؛
ج -ان الصالحيات والمهام الموكلة إلى الموظفين الرسميين هي محددة بوضوح ومدرجة
في الئحة بكاملها من أجل حماية أصحاب العالقة والجمهور من أي تجاوز للسلطة.
وتتضمن أيضا مبدأ احترام السرية وفقأ للحالة؛
د-

يتمتع الموظفون الرسميون بموجب التشريعات األساسية على األقل بالصالحيات التالية:
 Oالحق في تفتيش األماكن والمركبات؛
 Oحق االطالع على الوثائق؛
 Oأخذ العينات؛
 Oمصادرة الحيوانات وعزلها مع البضائع بانتظار صدور القرار النهائي بشأنها؛
 Oمصادرة الحيوانات والمنتجات الحيوانية واالغذية من منشأ حيواني؛
 Oوقف نشاط واحد أو عدة نشاطات للمؤسسة قيد التفتيش؛
 Oقرار باألقفال المؤقت أو الجزئي أو الكامل للمؤسسات الخاضعة للكشف؛
 Oتعليق مفاعيل الرخص أو الموافقات وأسحبها.

هذه صالحيات أساسية يجب تحديدها بوضوح ألنها من الممكن أن تدفع للقيام بأعمال تتعارض مع الحقوق
الشخصية التي تضمنها القوانين االساسية.
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إسناد الصالحيات من قبل السلطة المختصة الى طرف ثالث
يتوجب على القوانين البيطرية من أجل تحقيق هذا الهدف القيام بالتالي:
أ -وضع تفصيل لميادين النشاطات وكذلك األعمال المحددة والمفوضة إلى طرف ثالث؛
ب -توفير الوسائل الالزمة للمراقبة واإلشراف ،وكذلك تمويل أعمال التفويض وفقا للحاجة؛
ج -تحديد اإلجراءات الضرورية لعمليات التفويض؛
د -تحديد الكفاءات المطلوبة من األشخاص موضوع التفويض.
هـ -تحديد شروط سحب التفويض.
المادة 3.4.6

األالان الليطريون والمسالدون الليطريون
 -1الطب /الع و الليطرية
يتوجب ل ق القوانين الليطريةت من أجل ضمان جودة ألماع الطب/الع و الليطريةت
القيا بالتالي:
أ -تحـديـد اــــمحيـات األالـان الليطريين والم حقين الليطريين بف ـاتا المتعـددةت وا(لتراف باـا من
علل الل د العفو؛
ب -تحـديـد الحـد األدنق من التع ي األولي والمســــتمر المط وب والكفـانات التي يجـب أن بتمتع باـا
األالان والماعيون الليطريون؛
ج -وضع شروا ا(لتراف بمؤهمت األالان الليطريين والماعيين الليطريين.
د -تحديد الشروا الملمة لممارسة نشااات الطب/الع و الليطرية.
هـــــ  -ت حديد الحاالت االسـتثنائية كانتشـار األوبئة الحيوانية التي يحق لغير األطباء لبيطريين ممارسـة
نشاطات تعود في األحوال العادية إلى األطباء البيطريين.

 -2مراعلة األالان الليطريين والمسالدين
يجب أن تومر القوانين الليطرية أساسا ً لتع ي ألماع األالان/الماعيين الليطريين لما ميه خدمة ل صالو
العا  .من أجل تلا يجب أن يتفمن التشريع الليطري األمور التالية:

وضـع تواـيف ل ع ا العا ل مراعلة العا من حي التكوين السـياسـي واإلداري والجغرامي ل ل د المععي
كالتالي:
أ -وضع تحديد لمصت ف م ات الماعيين الليطريين المعترف باا من علل الل د العفو ومقا ً لحاجاته المتع قة
بالصــحة الحيوانية وســممة الغذان بشــكل خاص؛ وواــف ل تدريلات والمؤهمت والعشــااات ونوع
المراعلة لكل م ة من الماعيين الليطريين؛
ب -تحديد الصـــمحيات الملمة لمعالجة عفـــايا الســـ وك الماعي والكفانة بما مياا شـــروا الترخيص
المطلقة ل ق ا(الان /الماعيين الليطريين.
ج -العص ل ق لمكانية تفويض الس طات لمع مة ماعية كعقابة األالان الليطريين؛
د -مي حــاع تفويض الســــ طــات لطرف ثــالــ كمــا هو وارد ألمهت يجــب وضــــع تواــــيف
ل صمحيات وارق العمل باا والمسؤوليات العا دة ل مع مة الماعية موضوع التفويض.
المادة 3.4.7
المصتلرات الليطرية
 -1المؤسسات
يجـب أن يعص التشــــريع الليطري ل ق تحـديـد الـدور والمؤســــســــات والواجلـات والجودة المط وبـة
ل مؤسسات التالية:
أ -المصتلرات المرجعية المسؤولة لن ا(شراف ل ق ألماع التشصيص الليطري وشلكة التح يل
بما مياا استمرارية ارق التشصيص المرجعية؛
ب -المصتلرات المعتمدة من علل الس طات الليطرية إلتما لم يات محص العيعات الرسمية؛
ج -المصتلرات المعتمدة من علل السـ طات الليطرية ل قيا با(ختلارات المط وبة بموجب القوانين
(اختلار العولية مهمً).
يجـب ل ق أن تتفــــمن القوانين الليطريـة تعريفـا ً لتصــــعيف المصتلرات والتمـادهـا رســــميـا ً
ولم ياتاا والرعابة ل ياا مي كل مستوى.
 -2الكواشف
يجب أن تتفمن القوانين الليطرية عالدة ل تدابير الواجب اتصاتها لمعالجة القفايا التالية:
أ -الصطوات الملمة لترخيص الكواشف المستصدمة مي التحاليل المصلرية الرسمية؛

ب -ضــــمـان الجودة من علـل مصــــانع المواد الكـاشــــفـة المســــتصـدمـة مي التحـاليـل المصلريـة
الرسمية؛
ج -مراعلة تســـويق الكواشـــف حي يمكن أن تؤثر مي جودة التحاليل المط وبة بموجب القوانين
الليطرية.

المادة 3.4.8
ا(حكا الصحية المتص ة باإلنتاج الحيواني
 -1تعريف الحيوانات وتتلعاا
يجب أن تتفــمن القوانين الليطرية عالدة ل تدابير الواجب اتصاتها لعمج جميع الموضــولات الواردة
مي المادة  4.2.3العقطة .6
 -2أسواق الحيوانات والتجمعات الحيوانية األخرى
يجب أن تعالج القوانين الليطرية القفــايا المتصــ ة باألســواق والتجمعات الحيوانية األخرى الاامة
تجاريا ً أو وبا يا ً ومعاا:
أ-

تسجيل ا(سواق الحيوانية ولم حقات الحيوانية.

ب -التدابير الصحية لمعع انتقاع ا(مراض بما مياا لجرانات التع يف والتطاير وممارسات
رلاية الحيوان.
ج -أحكا تتصل بتفتيش الحيوانات.
 -3توالد الحيوانات
يجب أن تفـع القوانين الليطرية أسـاسـا ً لأللماع الواجب تعفيذها إلاـدار ا(حكا الصـحية لتعاسـل
الحيوانات ومقـا ً ل حـاجة .ويمكن لنجـال هذه التـدابير ل ق مســــتوى الحيوانات أو المواد الوراثيـة أو
المؤسسات المععية أو معفذي ا(لماع المذكورة.
 -4األلمف الحيوانية

يجب أن تفع القوانين الليطرية أساسا ً ل تدابير الواجب اتصاتها لمعالجة المشكمت التالية:
أ -المعايير الملمة لةنتاج ا(لمف ومراعلة نوليتاا؛
ب -تسجيل المؤسسات وكذلا الترخيص لاا لعد ال او وا(حكا المتع قة بالشؤون

الصحية لةجرانات المتع قة باا؛
ج -سحب أي بفالة من السوق يمكن أن تشكل خطرا ً ل ق احة ا(نسان والحيوان.
 -5المص فات الحيوانية
يجب أن تفع القوانين الليطرية أساسا ً ل تدابير الواجب اتصاتها لمعالجة المشكمت التالية:
أ -تعريف المص فات الحيوانية التي تحتاج للق لادار أحكا عانونية بشةناا.
ب -عوالد جمع المص فات الحيوانية وتصعيفاا واستصداماا وارحاا.
ج -تسجيل مؤسسات تصعيع المص فات الحيوانية والترخيص لاا لعد الحاجة ووضع
الشروا الصحية لأللماع المتص ة باا.
د -القوالد الواجب اتلالاا من علل أاحاب الحيوانات.
 -6التطار
يجب أن تتفـمن القوانين الليطرية األسـس الملمة لتعفيذ ا(لماع الصااـة بتع ي وارق اسـتصدا
مواد التطاير من أجل الوعاية من ا(مراض الحيوانية ومكامحتاا.
المادة 3.4.9
األمراض الحيوانية
يجب أن تتفـمن القوانين الليطرية األسـس الملمة ل سـ طات الليطرية من أجل معالجة مشـكمت ا(مراض
الحيوانية الاامة بالعســلة ل ل د المععي ولدراجاا مي جدوع لألمراض مع ا(ســتعانة بالتواــيات الواردة مي
الفص ين  1.1و.1.2

 -1الراد الوبا ي
يجـب أن تفــــع القوانين الليطريـة األســــس الملمـة لجمع المع ومـات الوبـا يـة واســــتصـداماـا
لمكامحة األمراض المدرجة مي الجدوع من علل الس طة الليطرية.

 -2الوعاية من ا(مراض ومكامحتاا

أ -يجـب أن تتفــــمن القوانين الليطريـة تفصــــيمً ل تـدابير الصــــحيـة الحيوانيـة المطلقـة ل ق جميع
ا(مراض؛ هذا باإلضــامة لعد ال او للق تدابير محددة كالراــد ووضــع برنامج تع يمي أو كيفية
القيا بالرد مي الحا(ت الطار ة ل ق بعض ا(مراض الواردة مي جدوع الل د المععي.

ب -يجب أن تفـع القوانين الليطرية أيفـا ً األسـس الملمة لصطا الطوارئ والتدابير الواجب اتصاتها
مي الرد ل ق ظاور ا(مراض كالتالي:
•

التع ي ا(داري وال وجستي ل صطا؛

•

الصمحيات ا(ستهعا ية المعطاة ل س طة المصتصة مي حا(ت الطوارئ؛

• التدابير الصااــة المؤعتة الواجب اتصاتها لمعالجة مصت ف المصاار الصــحية التي يواجااا
ا(نسان والحيوان.
ج -يجـب أن تتفــــمن القوانين الليطريـة أحكـامـا ً لتع ي التمويـل المل لمكـامحـة ا(مراض الحيوانيـة
كتكاليف لم يات التدخل والتعويض ل ق أاــحاب الحيوانات لعد الحاجة مي حاع للدا الحيوانات
أو تبحاا ومصادرة جههاا أو التص ص معاا؛ وكذلا ال حو وا(لمف والمواد ا(خرى.
 -3األمراض العاش ة
يجــب أن تعص القوانين الليطريــة ل ق ا(جرانات الملمــة ل تحري لن وجود أمراض ظــاهرة حــديه ـا ً
ومعالجتاا.
المادة 3.4.10
رعاية الحيوان
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أحكا لامة
يجـب أن تفــــع القوانين الليطريـة األســــس الملمـة ل قيـا من أجـل اللحـ
المتع قة برلاية الحيوان ومقا ً لما هو وارد مي اللاب السابع.

مي الشــــروا

بجب من أجل تلا أن تتفــمن القوانين كحد أدنق تعريفا ً عانونيا ً لســون معام ة الحيوان بواــفه التدا ًن
ل يهت وأحكاما ً بالتدخل الملاشر ل س طة المصتصة مي حاع تعرض الحيوان لةهماع من علل المالا.
 -2الكمب الشاردة والحيوانات الاا مة األخرى

يجب أن تفـع القوانين الليطرية األسـس الملمة لمعالجة عفـايا الشـروا المعصـوص لعاا مي الفصـل
 7-7والحك لعد ال او بمعع التص ي لن الحيواناتت والععاية بالحيوانات التي تص ق لعاا أاـحاباا بما
مياا نقل م كيتاا وألماع التدخل الليطري والقتل الرحي .
المادة 3.4.11
األدوية والمواد الليولوجية الليطرية
يجب أن تفــمن القوانين الليطرية أســاسـا ً لفــمان جودة ا(دوية والمواد الليولوجية الليطرية من أجل اإلعمع
من المصاار التي تتعرض لاا احة ا(نسان والحيوان واللي ة نتيجة (ستصداماا.
 -1تدابير لامة
يجب أن تتفمن القوانين الليطرية أساسا ً ل عمل من أجل معالجة القفايا التالية:
أ -وضع تعريف لألدوية والمواد الليولوجية الليطرية مع ا(ستهعانات؛
ب -تع ي عانوني ل مواد المذكورة وتصعيعاا وتوليعاا واستصداماا وا(تجار باا
 -2المواد ا(ولية المستصدمة مي تصعيع ا(دوية والمواد الليولوجية
يجب أن تتفمن القوانين الليطرية عالدة لةجرانات الملمة من أجل معالجة ا(مور التالية:
أ -معايير الجودة ل مواد ا(ولية المستصدمة مي تصعيع أو تركيب ا(دوية والمواد الليولوجية ولجرانات
محص العولية؛
ب -تحديد مترات السحب والحدود القصوى ل رواسب المتع قة باألدوية والمواد الليولوجية الليطرية
ومقا ً ل حالة؛
ج -شــــروا ا(دويـة والمواد الليولوجيـة الليطريـة التي يمكن أن تتـداخـل تـةثيراتاـا مع لم يـة التحقق من
امحيتاا.
 -3الترخيص لألدوية والمواد الليولوجية الليطرية
أ -يجب أن تؤكد القوانين الليطرية ل ق السـماح لألدوية المواد الليولوجية الليطرية المرخص مقا لاا
بةن تلاع مي ا(سواق.
ب -يجب وضع نصوص خااة بالترتيلات الملمة ل تالي:
•

ا(لمف الدوا ية

•

المركلات الدوا ية المحفرة من علل أالان بيطريين أو ايادلة مرخص لا

•

الحا(ت الطار ة أو المؤعتة

ج -يجب أن تفع القوانين الليطرية ن اما ً ل شروا الفعية وا(دارية والمالية المتع قة بإلطان التراخيص
أو تجديدها أو رمفاا أو سحلاا.
د -لعـد وضــــع تفـااــــيـل ا(جرانات الواجـب اتلـالاـا مي ا ـب التراخيص وللطـا اـات يتوجـب ل ق
القوانين الليطرية أن تع ي التالي:
•

واف دور الس طة المصتصة؛

•

وضع القوالد الملمة (تلاع الشفامية مي اتصات القرارات

هـ  -يمكن أن تتفمن القوانين الليطرية نصواا ً تجيا ا(لتراف بتكامؤ التراخيص الممعوحة من علل
دوع أخرى.
 -4جودة ا(دوية والمواد الليولوجية الليطرية
يجب أن تعص القوانين الليطرية ل ق أحكا تتع ق بالموضولات التالية:
أ -كيفية لجران التجارب الســريرية وغير الســريرية ل تةكد من اــحة ما هو وارد مي العشــرات
من علل المصتلر المصعع لألدوية والمواد الليولوجية الليطرية؛
ب -شروا لجران تجارب الفحواات المذكورة؛
ج -كفانة الصلران المك فين القيا باذه التجارب؛
د -التحري لن اآلثار الفارة المحتم ة (ستصدا ا(دوية والمواد الليولوجية الليطرية.
 -5مؤسسات لنتاج ا(دوية والمواد الليولوجية والليطرية وتصايعاا وبيعاا بالجم ة.
يجب أن تتفمن القوانين الليطرية أساسا ً لةجرانات الواجب اتصاتها لمعالجة ا(مور التالية:
أ -التسـجيل والترخيص لجميع العام ين مي تصـعيع واسـتيراد وتصاين وتحفـير وبيع الجم ة أو
توليع األدوية والمواد الليولوجية الليطرية أو المواد ا(ولية المستصدمة مي تصعيعاا؛
ب -تعريف مسؤوليات العام ين مي المؤسسات الدوا ية الليطرية؛
ج -ممارسات حسن التصعيع ومقا ً ل حالة؛
د -ارساع التقارير بشةن اآلثار الفارة ل س طة المصتصة؛
هـ -اآلليات الواجب تطليقاا ل تتلع وا(سترجاع من ا(سواق.

 -6الليع بالمفرق وا(ستصدا وتتلع ا(دوية والمواد الليولوجية الليطرية
يجب أن تومر القوانين الليطرية أساسا ً لةجرانات الملمة لمعالجة القفايا التالية:
أ-

مراعلة لم يات توليع ا(دوية والمواد الليولوجية الليطرية ووضـع الترتيلات الملمة لتتلعاا
واستردادها من ا(سواق وشروا استصداماا؛

ب -وضــــع القوالـد الملمـة إللطـان الواــــفـات الطليـة وتاويـد مســــتصـدمياـا بـاألدويـة
والمواد الليولوجية الليطرية؛
ج -حصــــر تجـارة ا(دوية والمواد الليولوجيـة الليطرية المســــتصـدمة بموجب واــــفـة الية
بالماعيين والم حقين الليطريين ومقا ً ل حالة.
د -ا(شــراف ل ق اعتعان واســتصدا ا(دوية والمواد الليولوجية الليطرية بواســطة الماعيين أو
المؤسسات المرخص لاا؛
هـ تع ي الدلاية وغيرها من ا(لماع المتع قة بالتسويق والترويج؛
و -ابما الس طة المصتصة بالتةثيرات السي ة ل مواد المذكورة
المادة 3.4.12
خا اإلنتاج الغذا ي لمستامك اللشري
يجب أن تفـــع القوانين الليطرية أســـاسـ ـا ً لةجرانات الملمة من أجل الحفاظ ل ق خا لنتاج ا(غذية المعدة
لمســتامك اللشــري بممارســة الرعابة لعد جميع العقاا الســاخعة بالتوامق مع المعايير الواعية الموضــولة
لسممة الغذان .يمكن ا(امع ل ق دور المصالو الليطرية مي تةمين سممة الغذان مي الفصل 6.1
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أحكا لامة
يجـب أن تعص القوانين الليطريـة ل ق عـالـدة ً لةجرانات الواجـب اتصـاتهـا من أجـل تع ي ا(مور
التالية:
أ -مراعلة جميع مراحل ا(نتاج والتصعيع والتوليع لألغذية من معشة حيواني؛
ب -تسـجيل جميع اإلحدا الاامة المتع قة بصـحة اإلنسـان والحيوان التي ت ار مي أولق مراحل
ا(نتاج؛
ج -تحميل لماع مؤســســات اإلنتاج الغذا ي المســؤولية األولية لتعفيذ شــروا ســممة الغذان بما
مياا لم يات التتلع التي تفعاا الس طة المصتصة؛
د -التفتيش ل تةكد من المطابقة مع معايير الغذان ميما يتع ق بالصحة أو سممة الغذان؛

هـ -تفتيش المؤسسات الغذا ية
و -ح ر تسويق المعتجات غير الصالحة لمستامك اللشري؛
ل -األحكا الصااـة ل سـحب من ا(سـواق لجميع المعتجات الغذا ية التي يمكن ان تحمل المصاار
لصحة ا(نسان أو الحيوان.
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المعتجات تات المعشة الحيواني المعدة لمستامك اللشري
يجب أن تومر القوانين الليطرية أساسا ً لةجرانات الواجب اتصاتها لتع ي األمور التالية:
أ -الترتيلات الملمة ل كشف والمراجعة؛
ب -لجران الكشف والمراجعة؛
ج -المعايير الصحية؛
د -وضع م صقات تعريف احية لتكون مر ية من علل الوسيا والمستصد العاا ي.
يجب ل ق الســ طة المصتصــة أن تتمتع بالصــمحيات والوســا ل الملمة ل مســارلة بســحب أي
معتجات من خا اإلنتاج الغذا ي أو لاـدار التع يمات بطريقة ا(سـتصدا أو المعالجة لتةمين سـممة
هذه المعتجات وحفظ احة اإلنسان والحيوان.
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العام ون المسؤولون مي مصانع الغذان والمؤسسات الغذا ية المرتلطة بصا لنتاج الغذان
يجب أن تتفمن القوانين الليطرية أساسا ً لمعالجة األمور التالية:
أ -تسجيل مؤسسات لنتاج الغذان وتسويقه من علل الس طة المصتصة؛
ب -لتلاع اإلجرانات اإلدارية المرتكاة ل ق تح يل المصاار؛
ج -ا ب الترخيص ل عم يات التي يمكن أن تشكل خطرا ً كليرا ً ل ق احة اإلنسان أو الحيوان.

المادة 3.4.13

عمليات االستيراد والتصدير وإصدار الشهادات الصحية البيطرية

يجب أن تفـع القوانين الليطرية أسـاسـا ً لمعالجة القفـايا المتصـ ة بعم يات ا(سـتيراد والتصـدير ولاـدار
الشاادات الصحية الليطرية الوارد تكرها مي اللاب الصامس
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