
مقدمة:
الوقائية  املنظومة  الأ�صا�صية يف  الركيزة  البيطرية  املحاجر  تعترب 
للحدود  العابرة  واملعدية  الوبائية  الأمرا�ض  ملواجهة  بال�صلطنة 
كان  املنطلق  هذا  من  احليوانية،  والرثوة  الإن�صان  ت�صيب  التي 
التوجه اإلى �صرورة وجود حمجر بيطري متكامل يعمل على حماية 
الغذائي  الأمن  ركائز  واأحد  الب�صرية  وال�صحة  احليوانية  الرثوة 
ويتنا�صب  احلية  احليوانات  ا�صترياد  لت�صجيع  حتتية  بنية  لتوفري 
يف  التجارية  للحركة  املتوقعة  الزيادة  نحو  امل�صتقبلي  التوجه  مع 
للمحاجر  ال�صتيعابية  القدرة  ملحدودية  ونظرًا  احلية  احليوانات 
البنية  لتطوير  الوزارة  خطة  �صمن  كان  فقد  احلالية  البيطرية 
املحاجر  من  متكاملة  �صل�صلة  واإيجاد  البيطرية  للمحاجر  التحتية 
البيطرية ذات موا�صفات ومعايري قيا�صية عاملية ملواكبة  التطورات 
معايري  توفري  على  والعمل  املجال  هذا  يف  العاملية  املتغريات  و 
الدولية  التجارة  منظمة  مثل  املعنية  الدولية  املنظمات  وتو�صيات 
املحجرية  الإجراءات  يف  احليوانية  لل�صحة  العاملية  واملنظمة 
املطبقة بال�صلطنة على الإر�صاليات احليوانية امل�صدرة وامل�صتوردة 
والعابرة عرب اأر�صيها والتاأكد من توفر كافة ال�صمانات ال�صحية 
املطلوبة يف الإر�صاليات احليوانية من احليوانات احلية ومنتجاتها 
ملنع انتقال اأي م�صببات مر�صية اإلى الإن�صان واحليوان وذلك �صمن 
الإطار الذي حتدده اتفاقية الإجراءات ال�صحية وال�صحة النباتية 

.)SPS( املعروفة بـ

ومن خالل هذه الروؤية امل�صتقبلية مت اقرتاح م�صروع اإن�صاء املحجر 
البيطري  مبنطقة �صعال بولية بدبد ويخ�ص�ض حلجر احليوانات 

امل�صتوردة بغر�ض الذبح املبا�صر.

الأهداف :
1- اإن�صاء جيل جديد من املحاجر البيطرية يتوافق مع املتطلبات 
التجارة  منظمة  مثل  الدولية  باملنظمات  العالقة  ذات  الدولية 

الدولية واملنظمة العاملية لل�صحة احليوانية. 
الزيادة  مع  يتنا�صب  مبا  للمحاجر  ال�صتيعابية  القدرة  زيادة   -2

امللحوظة يف واردات ال�صلطنة من احليوانات احلية 
3- منع ت�صرب الأمرا�ض احليوانية الوبائية واملعدية ذات اخلطورة 

على ال�صحة الب�صرية واحليوانية.
الرثوة  جمال  يف  واخلارجية  املحلية  ال�صتثمارات  زيادة   -4

احليوانية.
وتطوير  البيطرية  للمحاجر  التحتية  بالبنية  النهو�ض  5- �صرورة 

اإمكانياتها مبا يتنا�صب مع املتطلبات امل�صتقبلية. 
6- و�صع ال�صلطنة اجلغرايف الذي يوؤهلها كمحور اإقليمي يف جتارة 
الأ�صيوية من  والدول  الأفريقي  ال�صرق  دول  احليوانات احلية بني 
ناحية ودول اخلليج العربي من ناحية مع تلبية احتياجات ال�صوق 

املحلية وزيادة الن�ساط التجاري بال�سلطنة.
مع  امل�صتوردة  احلية  احليوانات  يف  التجارية  الكثافة  زيادة   -7
تعدد امل�صادر مما قد ينعك�ض على اأ�صعارها نظرًا لزيادة العر�ض 

واإيجاد بيئة تناف�صية يف هذه ال�صلعة.
ال�صحية  وال�صرتاطات  املتطلبات  مع  يتوافق  موقع  اختيار   -8
والبيئية ملواقع حجر احليوانات احلية ذات الكثافة العالية مبا ل 

يوؤثر على التجمعات ال�صكانية وبعيدًا عن الزحف العمراين.      

املربرات:
1- الزحف العمراين حول منطقة حمجر بيطري الر�سيل )ي�سرتط 
التجمعات  عن  بعيدة  تكون  اأن  البيطرية  واملختربات  املحاجر  يف 
ال�صكنية والعمرانية مب�صافة ل تقل عن )2( اثنني كيلومرت (مما 

اأدى اإلى :
الروائح  من  املنطقة  بهذه  القاطنني  املواطنني  �صكاوي  كرثة   <

املنبعثة من املحجر .
التي  امل�صرتكة  الأمرا�ض  من  املواطنني  هوؤلء  حماية  �صرورة   <

ميكن ان حتملها هذه احليوانات امل�صتوردة. 
2- عدم وجود حمجر بيطري للحيوانات احلية امل�صتوردة بغر�ض 
بغر�ض  امل�صتوردة  احلية  للحيوانات  اآخر  وحمجر  املبا�صر  الذبيح 

الرتبية وذلك طبقًا لتو�صيات املنظمة العاملية لل�صحة احليوانية.
لإ�صتيعاب  تت�صع  البيطرية  املحاجر  من  اأ�صا�صية  بنية  اإيجاد   -3
ال�صحنات امل�صتوردة جلميع دول املجل�ض والتي ل تقل عن 50 األف 

راأ�ض يف ال�صحنة الواحدة  .
احليوانية  للرثوة  الدائمة  اللجنة  اأقرتها  التي  املعايري  تطبيق   -4
العامة  بالأمانة  واملائي  الزراعي  للتعاون  العليا  للجنة  التابعة 
اخلليجي  املجل�ض  دول  م�صتوى  على  البيطرية  املحاجر  لإعتماد 
متكاملة  ب�صورة  املعايري  هذه  توفري  على  القدرة  لعدم  ونظرًا 

مبحجر الر�صيل مت التو�صية باإن�صاء حمجر �صعال.
من  امل�صكلة  الأ�صعار  بارتفاع  املعنية  اللجنة  تو�صيات  تطبيق   -5
القدرة  وزيادة  املحجرية  الإجرءات  لت�صهيل  الوزراء  جمل�ض  قبل 
ال�صتيعابية للمحاجر لت�صجيع ال�صركات  العاملة يف جمال ا�صترياد 

احليوانات احلية وتنويع م�صادر احليوانات احلية اخلارجية. 



املوقع:
 منطقة �صعال- ولية بدبد مبحافظة الداخلية 

  ميتاز املوقع ببعده عن املناطق ال�صكنية والتجمعات احليوانية .
  يت�صل بكافة املحافظات عن طريق �صبكة من الطرق الرئي�صية .

  متوفرة به متديدات الكهرباء واملياه والهاتف.

م�ساحة الأر�ض :
150.000م2  مائة وخم�صون األف مرت مربع اأي حوايل 36 فدان.

لعدد 12000  تت�صع  للمحجر حظائر  احلالية  ال�صتياعبية  القدرة 
اثنى ع�صر راأ�ض من الأغنام اأو4000 اأربعة اآلف راأ�ض من الأبقار

 جاري حاليًا النظر يف  اإ�صافة الإن�صاءات التالية:
للخيول  حظرية   12  ( حظرية  واأربعون  ثمان   )48( اإن�صاء   <
للموا�صفات  مطابقة  امل�صتوردة(   للخيول  حظرية   36 و  امل�صدرة 

املطلوبة.
> تهيئة منطقة لرتوي�ض وتدريب اخليل يف اجلهة الغربية تتوفر 

فيها الحتياجات املطلوبة.
> توفري من�صة خا�صة لتحميل واإنزال اخليول من ال�صاحنات.

> اإ�صافة حظائر للطيور واحليوانات الأليفة.

 الر�ؤية امل�ستقبلية : 
وجود  خالل  من  م�صتقبلية  تو�صعات  اأي  الإعتبار  الأخذيف  مت 
م�صاحات ت�صتوعب اأعداد اإ�صافية من احليوانات احلية ت�صل اإلى:
األف  اأربعني   40.000 حتى   احلالية  ال�صتياعبية  القدرة  �صعف   

راأ�ض من الأغنام واملاعز .
 15.000 خم�صة ع�صر األف راأ�ض من الأبقار احلية. 

الكادر الفني والإجراءات املحجرية

باملتابعة  والفنيني  البيطريني  الأطباء  من  خمت�ض  كادر  يقوم 
والرقابة ال�صحية و اإجراء الفحو�صات الظاهرية على احليوانات 
احلجر  فرتة  اأثناء  معمليًا  لفح�صها  منها  عينات  واأخذ  احلية 
القانونية للتاأكد مaن خلوها من اأي اأعرا�ض مر�صية واأنها �صليمة 
�صحيًا ل�صمان عدم ت�صرب اأي اأمرا�ض اإلى ال�صلطنة حفاظًا على  
الإجراءات  باتخاذ  يقوم  كما  والرثوة احليوانية  الب�صرية  ال�صحة 
اأي  من  اأومعاجلتها  �صرورية  الطبيب  يراها  املحجرية  ال�صحية 
الإفراج عن  الأمر قبل  ا�صتدعى  اإذا  اأو خارجية  طفيليات داخلية 
احليوانات وال�صماح بدخولها اإلى ال�صلطنة اإذا كانت م�صتوردة اأو 

ال�صماح بت�صديرها بالن�صبة للحيوانات امل�صدرة.

مكونات املحجر البيطري:
 >عدد 23 ثالثة وع�صرون حظرية لإيواء احليوانات  

 >مبنى �صكني للطبيب البيطري امل�صرف.
 >مبني للعمال واإ�صالح املعدات وخالفه

 >مبنى اإداري.
و  العينات  للتح�صني واحللبات و�صحب  >م�صاحة مفتوحة مظللة   

العالجات اجلماعية.
 >م�صرحة وعيادة بيطرية ومغط�ض.

 >خمازن معدات واأدوات واأعالف حيوانية.
 >من�صة لتحميل واإنزال احليوانات

 >مكان جتميع املخلفات والنافق.
 >غرفة حرا�صة .

 >�صبكة من الطرق واملمرات الداخلية .

 الـمـحـجـر الـبـيـطـري
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