
 9201 –الصحـي لحيوانات اليابسة  قانونال

   5.6الفصل  

 المعابر الحدودية ومحطات الحجر

 في بلد االستيراد 

BORDER POSTS AND QUARANTINE STATIONS IN 

 THE IMPORTING COUNTRY 

 )تقرأ األرقام من اليسار الى اليمين(
ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 5.6.1المادة 

 

 والسلطات البيطرية التابعة لها أن تسعى قدر اإلمكان إلـى تظيـيا المعـابر  يتوجب على جميع البلدان    - 1

وتأمين تجهيزاتها الضرورية لتسهيل تطبيق اإلجراءات على اراضيها الحدودية والمحاجر البيطرية 

 .قانون اليابسةظها في عالمظصوص 

 

ــو     -2 ــب أن تت ــرايج ــع المعب ــي جمي ــدود  فر ف ــةلا أو يالح ــرال محط ــا ن  حج ــأمين االم  الضــرورية لت

 الالزمين للحيوانات. الطعام والماء        

 

 5.6.2المادة 

 

 سـلطة مميزال الصحي الحيواني للبلدان ذات التجارة الخارجية الهامة والوضعفر قدر اإلمكان ايجب أن تتو

 افية في جميع المعـابر الحدوديـة ومحطـات الحجـر  بيطرية تضا موظفين وعمال وتجهيزات ومساحات 

 التالية:العظاصروخاصة 

 

 جثـ   أو حيـةحيوانـات  مناألمراض  الوسائل الالزمة للفحص السريري وأخذ العيظات لتشخيص      -1  

الحيوانيـة المشـتبه  أخذ عيظات من المظتجات  وأمشتبه بإصابتها بأحد األوبئة   مصابة أوحيوانات 

 بتلوثها؛

 

بمـرض  بإصابتهايشتبه أو  انت مصابة  وعزلها إذاالحيوانات المصابة الوسائل الالزمة ال تشاف     - 2 

 وبائي 

 

 المعــــدة لظقــــل الحيوانــــات   فــــي المر بــــات الوســــائل الالزمــــة للتطهيــــر وإبــــادة الحشــــرات     - 3

 .عظد الحاجة والمظتجات الحيوانية    
 

ـا الظفايـات أوايجـب من ناحية أخـرى أن تتو  حرقهـا مـع  فـر في المرافئ والمطارات الدولية وسائل لتعقـي

 يوان.جميع المواد التي يمكن أن تشكل خطراً على صحة الح

 



في محطة للحجر اليؤثر في وضع الصـحة  ةوموضوعة مستورد ات إن وجود مرض أو عدوى في حيوان

 .االستيراد الحيوانية لبلد أو مظطقة 

 

 5.6.3المادة 

للمطــارات التــي تمــر بهــا بطريــق الترانزيــت  ميــات  بيــرة مــن البضــائع   تتــوافر عظــد الطلــب يجــب أن 

 تيـلشـرو  الـ لمستوفية هذه المساحات  تكون.  ما يجب أن هافيلتسهيل العبور المباشر المساحات الالزمة 

 ن حيوانـات ذات أوضـاص صـحية مختلفـةاالختال  بي مظعالبيطرية وخاصة التي تهدف ل تفرضها السلطات 

 انتقال األمراض المعدية بواسطة الحشرات. مخا رو

 

 5.6.4المادة 

 للمظيمـة العالميـة للصـحة الحيوانيـةالمر ـزي  المكتـب يتوجب على  ل سلطة بيطرية أن تضع بتصـرف 

OIE الوثائق التالية: الطلب عظد أي بلد آخر ذات العالقة و 

 

  والمسالخ والمسـتودعات الموجـودة علـى أراضـيهاجدول بالمعابر الحدودية والمحاجر البيطرية       -1

 بالتصدير؛ والمرخص لها       

 

    5.7.1 المواد في   2 الفقرةالمتعلق بتطبيق اإلجراءات الواردة في لإلبالغ  المعطـاةجدول بالمهل      -2

  5.7.4 حتى    

 

 المباشـر  موافـق عليهـا مـن قبـل  مع مظطقـة للترانزيـت  أراضيهابالمطارات الموجودة على  لجدو   -3

قصيرة مـن الـزمن بانتيـار السلطة البيطرية وتحت مراقبتها المباشرة  حي  تبقى الحيوانات لفترة 

 إلى وجهتها الظهائية.نقلها 

 ________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 


