
 2019 -الصحـي لحيوانات اليابسة  قانونال
    12.6الفصل  

 رشـح الخيـول، إنفلونزا الخيول 
 

INFECTION WITH EQUINE INFLUENZA VIRUS 
 

 )تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين(

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
    12.6.1المادة 

 أحكام عامة

 

 .األليفةيُعتبر رشح الخيول مرض يصيب الخيول من أجل أغراض قانون اليابسة 

يتناول هذا الفصل فيما يتعلق بالتجارة الدولية، ليس فقط ظهور األعراض السريرية التي يسببها فيروس 

 رشح الخيول بل أيضاً وجود الفيروس في الحيوان دون عالمات سريرية.
 

عـن ييـول أيـرا  ات و ـ  المحليـة خيـول ال فصـل"عزلعبارة هذا الفصل تعني  من أجل أغراض  

البيولـوجي لمنـ  انترـار  منصحي مختلـ  بالنسـبة لرشـح الخيـول، مـ  اعتمـاد تجـراةات ياصـة بـاأل

 ."العدوا
 

 يوماً.  21تعتبر فترة نقل عدوا رشح الخيول من أجل أغراض قانون اليابسة 
 

بضائ  وارد  كرها في هذا الفصل، باسـتنناة المنصـوع عنهـا فـي لد ما باستيراد أوعبوربل عند السماح

والمـذكورة فـي هـذا  الرـرو  المعدلـةب التقيـد يتوجب علـ  السـلتات البيتريـة فـرض ا ،12.6.2المادة 

 المصدر.صحي في بلد  لتناسب الخيول المرباة في بلد أو منتقة أو مرب بالنسبة لرشح الخيول الفصل 

 . Terrestrial Manualتبارات الترخيصية واللقاحات في دليل اليابسة  توجد معايير االي 

 

 

 12.6.2المادة 

 

 البضائع السليمة )الخالية من أية مخاطر( 

 

يتوجب عل  السلتات البيترية عدم فرض  أدناه،بضائ  وارد  كرها عند السماح باستيراد أوعبوربلد ما 

الو   الوبائي لرشح الخيول في تتعلق بمرض رشح الخيول بغض النظر عن شرو  أية 

 بلد/منتقة/مرب  التصدير. والبضائ  المعنية هي التالية:  
 

 نتفة الخيول؛  -1



 

فقاً ألحكام الفصلين  و المأيو ة والمعالجة والمحفوظةأجنة الخيول المجموعة من الجسم الحي،  -2

 قيد الدرس(.)وحسب االقتضاة , 10. 4و  4.8
 

 

   12.6.3المادة 

 

 صحي في بلد أو منطقة أو مربع إلنفلونزا الخيول حي تحديد الوضع الص

 استناداً للمعايير التالية:  منه مرب  يمكن تقييم الو   الصحي بالنسبة لمرض رشح الخيول في بلد/منتقة/

 
 

 وتواريخ ظهورها.االحتماالت لوقوع تصابات بمرض رشح الخيول   م  جمي نتائج تقييم المخا ر   -1
 

 لإلبالغ الوبائي عل  جمي  أرا ي البلـد المعنـي، وهـل هنـان برنـامج اً يا ع ما ت ا كان المرض   -2

عنـد اببـالغ عـن تصـابات مر ـية مـ  ميدانيـة تحقيقـات  تُجـراستمر للتوعية قيد التنفيذ؛ وهل م

 تجراة الفحوصات المخبرية الالزمة عند الحاجة؛
 

 ض السريرية في الخيول األهلية.غياب األعرابثبات العدوا بمعتمد  هنان برنامجما ت ا كان  -3

 

 

 12.6.4المادة 

 

 بلد/منطقة/مربع خاٍل من المرض 

 
 

يمكن اعتبار بلد أو منتقة أو مرب  صحي ياٍل من رشح الخيول ت ا كان هـذا المـرض يا ـعاً لإلبـالغ 

للمبـاد  م  تثبات وجود برنامج فعال للرصد الوبائي تم و عه وتنفيذه وفقـاً  ،الوبائي في كل أنحاة البلد 

. ويمكـن أن يحتـاب برنـامج الرصـد تلـ  تعـديل ليكـون مناسـباً 1.4العامة للرصـد الـواردة فـي الفصـل 

ليستهدف بعض أجزاة البلد/المنتقة/المرب  اسـتناداً تلـ  عناصـر تاريخيـة أو جغرافيـة، أوبسـبب البنيـة 

لد/المنتقـة/المرب   ـمن حـدود الب الخيـول وتنقالتهـاالتحتية لقتاع تربيـة الخيـول ويصـائط قتعـان 

ظهـور تفرـيات مر ـية ظهـرت بالقرب من أمـاكن التواجد المعني، باب افة تل  وجود ييول برية أو 

 .حديناً 
 

كل بلد أو منتقة أو مرب  يرغب فـي ابعـالن عـن يلـوه مـن رشـح الخيـول مـ  التحصـين  عل يجب  

للمـرض فـي الخيـول األهليـة والبريـة الوثائق التي تنبت عدم انترار الفيروس المسـبب  ، أن بقدمالوقائي

.  1.4بواسـتة جهـاز للرصـد مصـمم وفقـاً لمـا هـو وارد فـي الفصـل و لك شهراً الما ية  12الـ يالل 

تعتمـد التحصـين  في البلـدان التـي الفقط مصلية اليتبارات االويمكن أن ترتكز استراتيجية الرصد عل  

ستراتيجية وسـائل لترـخيط الفيـروس فـي البلـدان أن تتضمن اال بينما يجب الوقائي  د رشح الخيول، 

 . وفقاً لما هو وارد في دليل اليابسة للتحري عن وجود العدوا التي تعتمد التحصين  د المرض 

 



تتبيق   الخلو من ابنفلونزاللحصول عل  و    يسع  الذي المرب  أو المنتقة أو عل  البلد  يجب 

 ألحكام هذا وفقًا  تل  البلد المعني المرض  تديال مخا رمن  للتقليلالخيول الالزمة لحركة  ضوابطال

 .الفصل

 استعادة يمكن ،المرض من  يالٍ كان  مرب  أو منتقة أو بلد  فيبنفلونزا الخيل  سريري تفش عند ظهور

  عل   دليل عن بحنًا رصد وبائي تجراة شريتة سريرية، تصابة آير من شهًرا 12 بعد  و   الخلو

 . 1.4 لفصلل فقًاالمذكورة و شهًرا عرر ثنياال  فترة يالل اوجود عدو

الخيـول فـي بلد/منتقـة/مرب  كـان ياليـاً حتـ  تاريخـه مـن  سريرية لرشـحتصابة  العنور عل في حال 

شـهراً علـ  آيـر تصـابة سـريرية، شـريتة اعتمـاد  12المرض، يمكن استرداد صفة الخلو بعد انقضاة 

 ألحكـام الفصـلشهراً الما ية وفقـاً  12فترة الـ جهاز للرصد قادر عل  ترخيط وجود للفيروس يالل 

1.4. 

 

 12.6.5المادة 

 

 لذبح المباشر  ية للاألهخيول التوصيات الستيراد 

 

شهادة صحية دولية تنبت أنـه لـم تظهـر علـ   االستيراد  لب تبراز البيترية عند يتوجب عل  السلتات 

 الرحن أية عالمات سريرية لمرض رشح الخيول.  الخيول يوم

 

 12.6.6المادة 

 

 توصيات الستيراد خيول دون قيود على تنقالتها

 

 يتوجب عل  السلتات البيترية عند االستيراد  لب تبراز شهادة صحية دولية تفيد أن الخيول:  
 

ـالتــي وارادة مــن بلد/منتقــة/مرب  يــاٍل مــن رشــح الخيــول    -1  يــوم الما ــية    21بقيــت فيــه يــالل الــ

 نة يجب  كر الو   التحصيني في الرهادة الصحية؛ال استيراد ييول محص  عل  األقل؛ وفي ح      

 أو      
 

ً بأنه ياٍل من رشح الخيول، وأنها أيضعت    -2 أنها واردة من بلد/منتقة/مرب  صحي ليس معروفا

ً  21للعزل لمدة  ولم تظهر عليها أية عالمات سريرية لرشح الخيول أثناة مدة  قبل التصديريوما

 يوم الرحن؛  العزل أو

 أو      
 

 منـتج جرعـة تذكيريـة وفقـاً لتعليمـات  ـد رشـح الخيـول بجرعـة أولـ  أو تم تحصين الحيوانـات    -3

 كما يجب أن يوماً قبل الرحن.  90-21 مدة ، و لك ياللاليابسةوالررو  الواردة في دليل اللقاحات       

 .5.12ت المتعلقة بالتحصين وفقاً ألحكام الفصل الرهادة الصحية أو جواز السفرالمعلوما تذكر في      

 
 



الصحي،  وللمزيد من األمانتستتي  البلدان الخالية من رشح الخيول أو التي تتبق برنامجاً الستئصاله، 

مـرتين علـ  عينـات،  تجراسلبية  الخيول م  نتائجرشح  الخيول لترخيط وجود فيروس لب ايتبار 

 ، كما هو وارد في دليل اليابسة.أيام سابقة للرحن 5ة قبل أقل من يوماً والناني 14 -7بين األول  
 

 12.6.7المادة 

 

 ( 12.6.1المعّدة للبقاء في العزل )راجع المادة  األهليةتوصيات الستيراد الخيول 

 

 تبراز شهادة صحية دولية تفيد ما يلي:   االستيراد  لب يتوجب عل  السلتات البيترية عند 

ً    21بقيت فيه لمد ة حيث  دة من بلد/منتقة/مرب  صحي ياٍل من رشح الخيول لخيول واراأن   -1      يوما

 ذكر في الرهادة الصحية المعلومات   محَّصنة يجب أن يأهلية عل  األقل؛ وفي حال استيراد ييول       

   ؛ أو للحيونات  التحصيلي لو  بالخاصة ا      
    

ً  21سريرية لرشح الخيول في أي مكان بقيت فيه لمدة تظهر عل  الخيول أية عالمات أنه لم    -2   يوما

     لرحن أو يوم الرحن؛ وكذلكابل ق      

ً لتعليمات  -3                      في  الواردة للمعاييراللقاح، وأن اللقاح مستوٍف صان  أنه تم تحصين الخيول وفقا

  التحصين ب المتعلقة  السفر المعلومات و جواز كما يجب أن تذكر في الرهادة الصحية أدليل اليابسة.    

     .5.12وفقاً ألحكام الفصل    

 

 12.6.8المادة 
 

 لياتتوصيات الستيراد اللحوم الطازجة للخي

التازجة  يتوجب عل  السلتات البيترية عند االستيراد  لب تبراز شهادة صحية دولية تنبت أن اللحوم 

 .6.3ضعت للكر  قبـل الذبح وبعده وفقاً لما هـو وارد في الفصل من ييول أو بغال أو حمـير أي ناتجة

 
_________________________________________________________________________  

 

 

 

 


