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    5.8الفصل  

  النقل الدولي لمسببات األمراض الحيوانية 
  واحتوائها ضمن المختبرات
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 (تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين)
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  5.8.1ال�ادة 

  الف�ل م�ض�ع


ة 
  .لهام�ع إدخال وان��ار األم�اض ال���ان�ة ال�اج�ة ع� الع�امل ال��
  

 8.2.5. ال�ادة

  
  ال�ق�مة

  
ل��
* م�ضي إلى بل&  أو ساللة ج&ی&ة ح��اني م�
* م�ضيأو  م�ض مع&ٍ  دخ�لإن  .1

أن ص�ة ال���ان وص�ة اإلن�ان  إلى  . و>ع�د ذل:للغا7ة اً خ��8 �67ن ح&ثًا ق&  م�ه خالٍ 
وه�ا ت�FG ال&ول سلً
ا ب&رجة أك
� أو أقل. ج��عها واالق�Cاد الBراعي وال�Aارة ق& ت�أث� 


ارات وا م�ها اش��اJ ال�&اب��، م��Aعة م� عادة ���ع  ل��A ال�Cي لإج�اء NعM االخ
  خالل اس���اد ال���انات ال��ة أو م��Aاتها.  م� ال�ع&7ة دخ�ل األم�اض 

  

ات ل��ض ن��Aة لإلTالق الع�ضي ل Rه�ره�اك خ�8  غ�� أن .2
ألم�اض ا ل��

�لفة مVل Gمها ألغ�اض م&G�
�ات ال�ي ت��Gاث ال���ان�ة م� ال��Nأو  األ Y�G��أو ال

ات األم�اض  ت]ه� ق& و ت��Cع اللقاحات. 
أو ق& ی�[ اس���ادها  إلى ال
ل& Nالفعل  هFه م�

 ^<�T القها ع�Tاذ ت&اب�� ل��ع إGل: م� ال`�ور_ اتFل .&Cأو ع� غ�� ق &Cع� ق
ع� �T>^ ح]� أو  ال&ول�ة لل
ل& �&ود ع�& ال>��6 ت8
�^ هFه ال�&اب�� إما و ال8Gأ. 


ات أم�اض م�&دة م�اق
ة اس���اد 
داخل أو  ،)5.8.4. (ان]� ال�ادة أو ناقالتهام�
�
�ات ال�Gعلى ال� *A7 ي�عامل معها. في ال�&ود ال���Tة ع� �T>^ ت�&ی& ال��وJ ال



م� ال����ل أن ی�[ ت8
�^ م��Aعة م� ال`�اdN الGارج�ة وال&اخل�ة  و  .ال��ارسة الع�ل�ة
 V�7لها ال��
* ال��ضي ل�Cة ال���ان.ل�Gا�T ال�ي ل وفقاً 

  
  8.3.5. ال�ادة

  
 م�اضت���ف الع�امل ال����ة لأل

  
 *A7 ي ت�6لها على ص�ة�
ة لألم�اض وفقا لل�Gا�T ال
 اإلن�انت��Cف الع�امل ال��

 Terrestrial في دل�ل ال�اN�ة �iا ه� وارد  ل�Gا�T لأرhع فgات ت[ ج�عها ض��  & وقال���ان. و 
manual.  

  
 

  8.4.5. ال�ادة
  
  اس���اد الع�امل ال����ة لألم�اض ال���ان�ة

1.  *A7 اد ع&م���ت��ل  م��ضةأو م�اد أو iائ�ات  ح��اني م�ضيأ_ عامل  ال��اح Nاس

ات ال��ض�ة
�Cة.  أح& ال��Gل8ة ال��اد صادر ع� ال����iا إال ��Nج* ت�خ�Y اس

ال��
* ل�Gا�T ال�ي 6�7لها Nا ال��علقة��وJ الت�خ�Y االس���اد  ی�`��A7* أن 
ولي لل�قل ال�A_ ف��ا ال��اس
ة لالت�اد ال&  ال�A_ وال�عای��وما ی�عل^ Nال�قل ال��ضي 

 A72* م�ح ت�خ�Y االس���اد ل���Aعات ال�Gا�T والی�عل^ ب�ع
gة ونقل ال��اد ال�8Gة. 

� م�خY  إال إلى 4أو  3أو �GامN عامل مع له�في ه� وارد م�&د �iا م�
* م�ضي ل

  . 5.8.5ال�ادة 
  

اعي  ی�
غي أن ت�  أخ�n،س���اد ل��اد م�ض�ة م� بل&ان اال ع�& ال�]� في Tل
ات  .2

�عة هFه T ل8ات�ة م�هوال���ان  ،��اد الالAاسةو  ،ال�ات�لف ذل: ال���ان  ح�Gل�

وحالة ص�ة ال���ان في بل& ال���أ. ق& �67ن م� ال������ أن ت8ل* معالAة  األم�اض 

ات األم�اض ل�قل�ل خ�8 اإلدخال غ�� ال�ق�Cد  اس���ادهاال��اد م�
ًقا ق
ل 
  .ألح& م�

  

  8.5.5. ال�ادة
  

  ألمراض الحيوانيةا لمسبباتاء المخبري االحتو

رشادات حول االحتواء المخبري للعوامل المسببة لألمراض يمكن االطالع على اإل .1
. حيوانات اليابسة. من دليل 1.1.4الحيوانية وشروط االستيراد المطبقة عليها في الفصل 

  توجد في هذا الفصل إرشادات إضافية حول سالمة اإلنسان. كما 

  



المجموعة   منللحيوانات والتعامل معها  مسببات مرضيةح للمختبر بامتالك يجب السما .2
مرافق احتواء مناسبة   بإمكانه توفيرالسلطة المختصة  إقناع يستطيع فقط إذا كان  4أو  3

، قد تقرر ووفًقا للظروف الخاصة بكل بلد  ذلك،ومع   .مسببات األمراض  لمجموعة
ومعالجة بعض العوامل المسببة لألمراض في  الكامتالسلطة أنه ينبغي أيًضا التحكم في 

أوالً فحص المرافق للتأكد من أنها  السلطة المختصةيجب على وتبعاً لذلك . 2المجموعة 
يجب أن كما ومن ثم إصدار ترخيص يحدد جميع الشروط ذات الصلة.  مستوفية للشروط 

ا كان هناك اشتباه في الحتفاظ بالسجالت المناسبة وإخطار السلطة إذاشتراط ايكون هناك 
يجب  وال يغطيه الترخيص.  مرضييتم تداولها تحتوي على عامل أخرى مادة  وجود 

من المهم وعلى السلطة زيارة المختبر بشكل دوري لضمان االمتثال لشروط الترخيص. 
  بأي نوع حيواني أي اتصال  زيارة المختبرأال يكون لموظفي السلطة الذين يقومون ب

مسببة لألمراض التي يتم التعامل معها في المختبر لفترة محددة بعد معرض للعوامل ال
  تمد طول هذه الفترة على العامل الممرض.ويع زيارة المختبر. 

  

  يجب أن تحدد التراخيص:  .3

  العبوة؛ والتخلص من  يمرضال المسبب كيف يتم نقل  .أ
  العمل؛اسم الشخص المسؤول عن  .ب 

في الجسم الحي (وإذا كان األمر كذلك  المرضيما إذا كان يمكن استخدام العامل ج. 
الزجاج سواء في حيوانات المختبر أو الحيوانات األخرى) و / أو فقط في 

  (المختبر)؛ 

  العمل؛انات تجريبية عند اكتمال كيف يجب التخلص من العامل الممرض وأي حيود.  

  ت لمسبباالمعرضة  للحيوانات موظفي المختبر  مخالطةالقيود المفروضة على هـ. 
  المستخدمة؛ األمراض 

  أخرى؛سببة لألمراض إلى مختبرات شروط نقل العوامل الم و.   

  .الشروط المحددة المتعلقة بمستوى االحتواء المناسب وإجراءات األمن البيولوجي س.  

 ______________________________________________________ 


