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  الصيغة الموحدة
  *للحجر الصحي الزراعي

 بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية
  

  :1المادة 
  .تخضع إدارة الحجر الصحي الزراعي في آل من البلدين للقوانين واألنظمة المطبقة في آل منهما

  :2المادة 
ذورًا               النباتات بجميع أجزائها سواء أآانت جذورًا          " نباتات"يقصد بكلمة    ارًا أم ب ارًا أم ثم ًا أم أزه أم سوقًا أم أوراق

ة                     ارة المنتجات النباتي ة، ويقصد بعب ي    : وفي أي حالة آانت عليها سواء أآانت ساآنة أو غضة أو جاف المنتجات الت
  .هي من أصل نباتي أو التي حضرت  وبطريقة لم تبدل في طبيعتها النباتية

  :3المادة 
راج النبات  ال أو إخ ر إدخ صحي    يحظ ر ال وظفي الحج ى م د عرضها عل ة إال بع ات النباتي ا والمنتج ات أو أجزائه

  .الزراعي لفحصها والتأآد من سالمتها واستيفائها للشروط المنصوص عليها في أنظمة الحجر الصحي الزراعي

  :يمنع إدخال ما هو مبين أدناه
  .األتربة بجميع أشكالها  .أ 

  .الحشرات الحية بجميع أشكالها  .ب 
  .لبكتيريا والفطريات الضارة بالنباتاتمستنبتات ا  .ج 
  .اإلرساليات الزراعية الواردة إذا اختلطت بها تربة زراعية أو مواد أخرى ممنوعة يصعب فصلها  .د 

  :4المادة 
اًء                    ة بن ة واالستعماالت النافع لوزير الزراعة أن يستثني بقرار منه بعض الحاالت الخاصة المتعلقة باألعمال البحثي

  .رات الفنية المختصةعلى اقتراح اإلدا

  :5المادة 
ة                      ة الدولي د باالتفاقي وذج المعتم صديرها وفق النم تعطى الشهادة الصحية الزراعية لكل إرسالية زراعية يصرح بت

 وتعديالتها بعد فحصها والتأآد من استيفائها للشروط الصحية مع مراعاة الشروط الخاصة 1951لوقاية النبات لعام   
  .حجر الصحي الزراعي في البلد المستوردالتي تتطلبها أنظمة ال

  :6المادة 
ا من                           ا فيه ى م ة إال إذا أمكن القضاء عل ات زراعي يحظر إدخال النباتات وأجزائها والمنتجات النباتية المصابة بآف
ان ال                      ه بعض الحاالت إذا آ رار من ستثني بق وزير الزراعة أن ي دها وزارة الزراعة ول إصابة وبالطرق التي تعتم

  .على إدخالها إي ضرر بالزراعة وفق قوائم معدة من قبل المديرية المختصة في وزارة الزراعةيترتب 

  :7المادة 
ة                       ال المؤدي ك من األعم ا سوى ذل ر والتنظيف أو م يم والتطهي ال التعق تقوم أجهزة الحجر الصحي الزراعي بأعم

وائح الحجر        للقضاء على اإلصابة في اإلرسالية الزراعية التي تكون نسبة اإلصابة      ا وفق النسب المحددة في ل به
ة      ة صاحب العالق ى نفق ة وعل صحية المطلوب شروط ال ستوفية ال ا م ي تجعله ي والت صحي الزراع ستورد(ال ) الم

وألجهزة الحجر الصحي الزراعي أن تتخذ في جميع األحوال االحتياطات الالزمة لمنع تسرب اآلفات واألمراض                
ذه       من اإلرسالية الزراعية أو عودة      تيراد والتصدير من أجل ه ستودعات االس هذه اإلصابة إليها وتخول بمراقبة م

  .الغاية
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  :8المادة 
ي تحددها            دة الت ا خالل الم شأ أو إتالفه د المن ى البل ة إل يلزم المستورد بإعادة اإلرساليات الزراعية المخالفة لألنظم

  ).المستورد(وزارة الزراعة وعلى نفقة صاحب العالقة 

  :9المادة 
ة           احب العالق اتق ص ى ع ه عل ذة ل رارات المنف انون والق ذا الق ا له م تطبيقه ي ت راءات الت ع اإلج ات جمي ع نفق تق

اًء                   ) المستورد( ذها بن ودون أن تتحمل أجهزة الحجر الصحي الزراعي أي مسؤولية من جراء ذلك سواء جرى تنفي
  .ء نفسها ولمقتضيات المصلحة العامةعلى طلب صاحب العالقة المستورد أو قامت بها أجهزة الحجر من تلقا

  :10المادة 
  :يصدر وزير الزراعة بناًء على اقتراح الدوائر الفنية المختصة في الوزارة قرارات فيما يلي

ن     .أ  ي يمك ًا أو الت ًا بات ا منع وع دخوله ذلك الممن ة ب ه عالق ا ل ة أو م ا والمنتجات النباتي ات وأجزائه د النبات تحدي
  .السماح بدخولها بترخيص من وزارة الزراعة

تحديد اآلفات الممنوع دخول اإلرساليات الزراعية المصابة بها وآذلك اإلرساليات التي يمكن السماح بدخولها   .ب 
  .قضاء على ما بها من إصابة وفق الطرق التي يمكن أن يحددها القرار المذآوربعد أن يتم ال

شاتل                        .ج  ول أو الم ا إذا آانت الحق ة فيم ا والمنتجات النباتي ات وأجزائه منع االستيراد والتصدير ألنواع من النبات
  .المنتجة موبوءة بآفات زراعية معترف بخطورتها دوليًا

اليا        .د  الية                  تحديد أماآن دخول وخروج اإلرس دخول أو استهالك إرس اآن خاصة ل د أم ذلك تحدي ة وآ ت الزراعي
  .زراعية معينة

رًا                      .ه  ابرة أو المرفوضة ب صادرة أو الع واردة أو ال تحديد الشروط المطلوب توافرها في اإلرساليات الزراعية ال
  .نأو بحرًا أو جوًا وآذلك اإلجراءات والمعامالت التي تتبع بشأنها لتطبيق أحكام هذا القانو

  :11المادة 
ة                اليتها الزراعي يسمح فقط للجهات العلمية والرسمية الحاصلة على موافقة مسبقة من وزارة الزراعة باستيراد إرس

  .بواسطة الطرود البريدية شريطة أن تخضع للفحص من قبل الحجر الصحي الزراعي أصوًال

  :12المادة 
 ألحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب بالحبس       آل من أدخل أو حاول إدخال اإلرساليات الزراعية خالفاً        

الية                               ة اإلرس رة ونصف من قيم ل عن م ة ال تق ة مالي د عن ستة أشهر وبغرام ة أشهر وال تزي مدة ال تقل عن ثالث
ا  ق بحقه ي تطب ة والت الية موضوع المخالف وبتين وبمصادرة اإلرس ارك أو بإحدى العق دير مصلحة الجم حسب تق

  .المرعية اإلجراءاألنظمة 

  :13المادة 
 36على جميع الجهات المستوردة أو الناقلة أو من يمثلها أن تقدم لمكتب الحجر الصحي الزراعي المختص خالل                     

ا                            ع التفاصيل الخاصة به الية يتضمن جمي ذه اإلرس ا عن ه دًا منه ًا معتم ساعة من وصول اإلرسالية الزراعية بيان
صحي فحص   ر ال وظفي الحج وز لم دم    ويج م يتق و ل شأنها ول اذه ب ا يجب اتخ ر م ور وصولها وتقري الية ف اإلرس

  .مستوردها بطلب لفحصها

  :14المادة 
ة         تعرض اإلرساليات الواردة على موظفي الحجر الصحي الزراعي في المنافذ البحرية والجوية والبرية خالل ثالث

انون       أيام على األآثر من تاريخ وصولها لفحصها وتقرير ما يجب اتخاذه ب            ذا الق ام ه إذا انقضت   . شأنها طبقًا ألحك ف
هذه المدة ولم تعرض اإلرساليات للفحص جاز لهؤالء الموظفين فحصها من تلقاء أنفسهم على نفقة صاحب العالقة 
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ستورد( ة         ). الم ك إال بموافق ر ذل ف أو غي رز أو تنظي ا أو ف ديل فيه راء أي تع اليات أو إج تح اإلرس وز ف وال يج
  . المذآورين على أن يتم الفحص وفق األصولوإشراف الموظفين

  :15المادة 
  .يتمتع موظفو الحجر الصحي الزراعي المحلفون قانونًا بصفة الضابطة العدلية

  . وعلى ثالث نسخ أصلية12/10/1999حررت ووقعت قي دمشق بتاريخ 

  عن الجانب اللبناني  عن الجانب السوري
  اعةوزير الزر  وزير الزراعة واإلصالح الزراعي

  سليمان فرنجية  أسعد مصطفى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1948 حزيران 10 ـ قانون إنشاء قسم للحجر الصحي الزراعي في لبنان ـ صادر في   :   المرجع*

 .1960 لعام 237م السوري رقم ـ قانون الحجر الصحي الزراعي في اإلقلي     

  


