
 9201 -القانون الصحـي لحيوانات اليابسة 
 

 

 8.12الفصل  

 للعالم الجديد اللولبيةالدودة  

 للعالم القديماللولبية والدودة 
NEW WORLD SCREWWORM 

(Cochliomyia hominivorax) and 
OLD WORLD SCREWWORM 

(Chrysomya bezziana) 

 )تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين(

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .18.12المادة 

 

 العالم للعالم الجديد أو اللولبيةدودة ـرض الـمن بلدان تعتبر موبوءة بم توصيات لالستيراد

 القديم 
 

 يتوجب على السلطات البيطرية عند استيراد 

 األليفةالحيوانات البرية أو 

 

 بيطرية دولية تفيد:طلب إبراز شهادة صحية 

 

بواســـطة الطبيب   أنه تّم قبل الشـــحب شباشـــرةا ححو الحيوانات المتدة للتصـــدير حي ششأعة المنشـــ  -1

ا أو يرقات للدودة  ــا ــ،ولل للتحري عب ااتمال وجود جروح تحوي بيو ـ للتالم   اللولبيةالبيطري المسـ

 التصدير؛ عملية نه تم استبتاد كل ايوان شوبوء شبأو ،الجديد أو التالم القديم

 

 اإلجراءات التالية: الحجر على الحيوانات أنه اتخذت شباشرة حي بلد التصدير قبل  - 2
 

اـية و     -أ         ــر تـح  شـتايـنة ـكل ايوان بتـن ــراا شـباشــ ــ،ول  لإشــ ــ  عبطبـيب بيطري شســ                         للكشــ

ــليمـة شنهـا؛ اللولبيـةجروح شلوثـة بـالـدودة أيـة وجود ااتمـال                     وتبيب أن جميع الحيوانـات ســ

 وكذلك                 

ا     -ب            ــميــا د أســ ــاوــل زيتي شبيــد لليرقــات شتتمــ  ــطــة ســـ ا بواســ  شتــالجــة جميع الجروح وقــاويــا

 وبالجرعة المطلوبةل وكذلك                 
 

ــرة شـتالـجة جميع الحيواـنات ـبالت طي  أو أ  تـم       -ج          ــيـلة أ ر  شـباشــ ــااي  أو أـية وســ  المســ

ــتيراد  بتـد                    ــدير وا ســ ا شب قبـل بلـدي التصـــ ــميـا ــتتمـال دواء  شتتمـد أســ  المتـاينـةل واســ

دودة  مكـاححـةل                  ــراا طبيـب بيطري اللولبيـة  اـل د أو القـديمل تحـ  إشــ ــ،ول شللتـالم الجـدـي  ســ

ا لتوصيات ال                   مصنع المنتج للدواء؛ووحقا



 

 اإلجراءات التالية: شباشرة اتخذت أنه بتد انتهاء حترة الحجر وقبل الشحب   -3

تبيب أن واللولبية  ححو جميع الحيوانات شجدداا للكشــ  عب ااتمال وجود أي تلوب بالدودة  تم      -  أ          

 لجميع الحيوانات سليمة شنها

 

ة    -ب       الـج ال وتـح   جميع الجروح تـم  شـت ا ــمـي د أســ ات شتتـم د زيتي لليرـق ة شبـي ـــط ا بواســ ا اوـي  وـق

 إشراا طبيب بيطري شس،ولل                   

 

ة الت طي  أو    -ج      ـــط اوي بواســ دداا لتيج وـق ات شـج ـــت  جميع الحيواـن  المســـــااي   أ أ ضــ

 كما وأد حي الفقرة الثانية أعيه.                    

 8.12.2المادة 

 توصيات بشأن الحجر والنقل

ال   -1 ــتتـم ة عب طري  اســ اـي ل بتـن ل النـق ة المشا أب حي شحطـة الحجر ووســـــاـو ـــي  يجـب أ  أأ ــ

ا وإعادة  الر  قبل كل عملية إش ال لمحطة الحجر  شبيد لليرقات              وبتدها.شتتمد أسميا

 

ــير الراـلةيـجب أن   -2 ــراا  قدأ اإلشكان ودون توقـــــــــ  حي بلد ثال  إ  بتـــــــــد  يكون  ط ســ                شـباشــ

 شواحقة شسبقة شب بلد ا ستيراد. الحصول على          

 8.12.3المادة 

 الكشف على الحيوانات عند الوصول

ة جروح   -1 ة  كتشـــــاا وجود أـي اـي ــتيراد بتـن د ا ســ ا الى بـل ــولـه د وصــ ات عـن  يجـب ححو الحيواـن

ــراا اللولبيـةوإشكـانيـة تلوثهـا بـالـدودة  شحتملـة            طبيـب   للتـالم الجـديـد أو القـديمل وتلـك تحـ  إشــ

 بيطري شس،ول.          
 

ل        -2 ل النـق ات شب أأ  وســـــاـو ل  ب وزأاوـ يـجب نش   حرشـــــة الحيواـن ل النـق ة الحجر ووســـــاـو  شحـط

 وارقها حوأا بتد كل عملية تصدير.          

 8.12.4المادة 

 استيراد/تصدير المنتجات الحيوانية

ات  ة يتوق  نمو يرـق اـب دودة تـب ة اـل ا اللولبـي ديم على تطفلـه د أو الـق دـي الم الـج ات للـت ةل  على الحيواـن    ووهى اـي

تطيع اليرقات  جة الميتة أو المنتجات الحيوانيةل و  شبرأ إتاا لفر  أيحي اية  البقاء  تـس روط  اصـة  ةاألنـس  ـش

 .د المنتجات عند ا ستيرا على هذه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


