
 

 2017 –الصحـي لحيوانات اليابسة  قانونال

 
 8.2الفصل  

 اإلصابة بفيروس مرض أوجسكي
 

INFECTION WITH AUJESKY’S DISEASE VIRUS  
 ()تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين

ــ ــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

 8.2.1المادة 

 أحكام عامة 

 

د لفيروس مرض أوجسكي الذي يستطيع أيضاً أن ينتقـل للـ  تعتبر الخنازير المضيف الطبيعي الوحي

األبقار واألغنام والقطط والكالب والجرذان ويسبب لها الموت. والخنازير التي تصاب بالمرض هـي 

 البرية والمحلية.أنواعه بجميع  Sus scrofaمن نوع 
. 
 

مـرض يصـيب الخنـازير المحليـة  يعتبـر مـرض أوجسـكي قرمونن ضيامسةر  أحكرم  أغراض  من أجل 

 الواقعة تحت الرقابة أو السيطرة الكاملة لإلنسان. والخنازير البرية األسيرة

 

هذا الفصل يجب التمييز بين الخنازير المحلية والخنازير البريـة األسـيرة مـن جهـة  أغراض من أجل 

 الضالة من جهة أخرى. وبين الخنازير البرية والخنازير
 

يجب عل  البلد العضو أال يفرض أي حظر عل  الواردات رداً علـ  تلقـي لبـالن عـن وجـود عـدوى 

مـن  1.1.3وذلك وفقاً لما هو وارد في المادة والوحشية بفيروس مرض أوجسكي في الخنازير البرية 

 قانون اليابسة.

 

ضـاعع الـوارد ذهرهـا فـي هـذا الفصـلث باسـت نا  عند السماح باالستيراد أو العبور عبر أراضـيها  للب

ث يتوجـب علـ  السـلطات البيطريـة فـرض الشـرو  8.2.3البضاعع المذهورة في الالعحة فـي المـادة 

الــواردة فــي هــذا الفصــل والمتعلقــة بالوضــع الصــحي الوبــاعي لمــرض أوجســكي فــي بلــد أو منطقــة 

 المصدر.  

 

 .Terrestrial Manual لقاحات في دليل اليابسةتوجد تفاصيل معاييراالختبارات التشخيصية وال

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sus_scrofa
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_manuel_terrestre


 8.2.2المادة 

 لبلد أو منطقة  تحديد وضع الخلو من مرض أوجسكي

لبلد أو منطقة فقط بعد النظر في مـدى   ييمكن تحديد وضع الخلو الداعم او المؤقت من مرض أوجسك

 االستجابة للشرو  التالية:

أن يكــون مــرض أوجســكي خاضــع لإلبــالن االزامــي فــي البلــد المعنــيث وهــل ا ــتبا        -1

 لصابة بهذا المرض يجري التحقيق فيها حقلياً وفي المختبر؛ بوجود 

لصـابة بهـذا   ا ـتبا  بوجـود  ن عـن أيللتوعية والتشـجيع علـ  اابـالمستمر وجود برنامج        -2

 ؛المرض 

توافر آخر المعلومات للسـلطات البيطريـة التـي يجـب أن تكـون علـ  ا ـالع  وقـادرة علـ   -3

فرض رقابتهـا علـ  جميـع مـزارع الخنازيرالمحليـة والبريـة األسـيرة فـي البلـد أو المنطقـة 

 ؛المعنية

أن عدد  القطعـان وأمـاهن تواجـد جميـع يجب أن تتوافر لدى السلطات البيطرية معلومات بش  -4

 الخنازير البرية والحشية في البلد أو المنطقة وأماهن تواجدها؛

 وجود برنامج للرصد الوباعي قادر عل  اهتشاف أي عدوى مرضـية حتـ  بايـاب األعـراض        -5

 .1.4السريرية وذلك وفقاً ألحكام الفصل       

 8.2.3المادة 

 بضاعع سليمة من المرض 

 

عند لعطا  الموافقة من أجل استيراد أحد البلدان األعضا   أو عبور أراضيه للبضاعع الـوارد ذهرهـا 

في البلد المعني أال تفرض لية  رو  تتعلق بمـرض أوجسـكي  أدنا ث يتوجب عل  السلطات البيطرية

 باض النظر عن الوضع الصحي الحيواني لبلد /منطقة المصدرث وهذ  البضاعع هي التالية:

 

 اللحوم الطازجة للخنازير البرية والمحلية دون أحشا  )الرأس وأحشا  الصدر والبطن(؛ -1

 محضرات لحوم خنازير برية ومحلية دون أحشا  )الرأس وأحشا  الصدر والبطن(؛ -2

 منتجات لحوم خنازير برية ومحلية دون أحشا  )الرأس وأحشا  الصدر والبطن(. -3

 

 8.2.4المادة 

 من مرض أوجسكيخاليان   بلد أو منطقة

 لهتساب صفة الخلو -1
 



يمكن اعتبار بلد أو منطقـة خاليـان مـن مـرض أوجسـكي دون اعتمـاد برنـامج رسـمي     -أ 

 مخصص لرصد 

هذا المرض ) أي الخلـو التـاريخًي مـن المـرض( لذا لـم يـتم اابـالن عـن  هـور هـذا        

ان للشـرو  التاليـة سنة عل  األقل ولذا هان البلـد أو المنطقـة مسـتوفي 25المرض منذ 

 سنوات عل  األقل: 10منذ 

 أن يكون مرض أوجسكي قد  ل خاضعاً لإلبالن االزامي  وال المدة المذهورة؛ •

 وجود نظام للتشخيص المبكر مطبق حالياً؛  •

 تم اتخاذ لجرا ات تمنع دخول فيروس مرض أوجسكي لل  البلد أو المنطقة؛ •

 لم يتم القيام بأي تحصين وقاعي ضد المرض؛ •

عدم وجود أية عالمات تشير لل  انتشار الفيروس في الخنازير البرية أو أنه اتُِخذت  •

لجرا ات لمنع الحيوانات األخيرة من نقل الفيروس المسبب للمرض  لل  الخنـازير 

 المحلية والبرية األسيرة.

  يمكن اعتبار بلد أو منطقة أنها خالية من مرض أوجسكي ولو لـم تتـوافر فيهـا الشـرو    -ب 

 الواردة في الفقرة السابقة عند تطبيق الشرو  التالية: 

بنقـل البضـاعع همـا هـي واردة  فـي المـادة   ةالمتعلقـ  ةالصـحي أن تكون ااجـرا ات  •

منذ سنتين علـ  األقـل لمنـع دخـول الفيـروس للـ  مـزارع البلـد أو مطبقة   8.2.2

 المنطقة؛

 

 ر المحليـة فـي البلـد  التحصين الوقاعي ضد مرض أوجسكي لجميع الخنازي أن يكون •

منـذ سـنتين علـ  األقـلث باسـت نا  الحـاالت التـي توجـد فيهـا محظوراً أوالمنطقة  

)راجـع الفصـل  OIE ريقة مصادق عليها وفقاً للمقـايي  الصـادرة عـن منظمـة 

مــن هــود اليابســة( صــالحة للتفريــق بــين الخنــازير المحصــنة أو المصــابة  2.1.2

   بالعدوى.

 

اختبارات فصـلية : أن تكون في البلد أو المنطقةنهاعياً المرض في حال عدم  وجود  •

سـنوات علـ   3مـدة ل تـم تنفيـذها مع نتاعج سلبية عل  مستوى مقبـول مـن ال قـةث 

األه ر قبل اهتساب صفة الخلو عن  ريق فحص عينات تم يلية أخـذت مـن جميـع 

ردة فـي الفصـل مزارع الخنازير في البلد أو المنطقة وفقا للخطو  التوجيهيـة الـوا

؛ يجب أن تكون هذ  االختبارات قد أجريت لتشخيص وجود األجسام المناعية 1.4

الموجهة ضـد الفيـروس الكامـل باالسـتناد للـ  اختبـار قطعـان خنـازير التوالـد أو 

اختبار عدد مماثل من خنازير التسمين في المزارع الخالية مـن حيوانـات التوالـدث 

 أو

: أن يكـون قـد د مرض أوجسكي في البلد أو المنطقةفي حال سبق اابالن عن وجو •

هــدف اهتشـاف المــزارع الموبــو ة ببرنــامج للرصـد والوقايــة مــن المـرض  اعتمـد 

واستئصال المرض منها؛ مع وجوب تنفيذ أعمال الرصـد وفقـا للتوصـيات الـواردة 

ولعطا  البرهان عل  عدم وجود عالمات سـريرية أو فيروسـية أو  1.4في الفصل 



يجابية للمرض نتيجة لفحـص مـزارع الخنـازير فـي البلـد أو المنطقـة منـذ مصلية ل

 سنتين عل  األقل.

في حال وجود خنـازير بريـة فـي بعـض البلـدان أو المنـا ق  يجـب اتخـاذ ااجـرا ات 

  الالزمة لمنع انتقال  الفيروس المسبب للمرض من الخنازيرالبرية لل  المحلية.

 الحفاظ على صفة الخلو من المرض -2

لذا رغب بلد عضو أو  منطقة منه في الحفـا  علـ  صـفة الخلـو مـن المـرضث يجـب تنفيـذ  

 :الشرو  التالية

  لجرا  اختبارات مصلية دورية تهدف لتشخيص وجود أجسام مناعية موجهة ضـد    -أ

الفيروس الكامل عل  عدد تم يلي مـن خنازيرالتوالـد وفقـا للتوصـيات الـواردة فـي 

 ؛1.4الفصل 

 لل  بلـد   8.2.3ضاع عمليات استيراد البضاعع باست نا  الواردة في المادة وجوب لخ  -ب 

 منطقة منه وفقاً للشرو  المفصلة في المواد المخصصة لها في هذا الفصل؛ أو 

 استمرار منع التحصين ضد مرض أوجسكي؛    -ج              

 منـع انتقـال الفيـروس المسـبب للمـرض االستمرار في تطبيق ااجرا ات الهادفة لل     -د               

  الخنازير البرية لل  الخنازيرالمحلية. من     

 صفة الخلو من المرض استرداد -3

في حال  هور تفٍش لمرض أوجسكي في مزرعة واقعة ضمن بلد ما أو منطقةث يمكن لهذا البلد        

 :أو المنطقة استعادة صفة الخلو من المرض بعد تنفيذ الشرو  التالية

أثنـا  وبعـد ااجـرا  األخيـر   لتالف جميع الخنازير الموجـودة فـي المزرعـة. ثـم القيـام   -أ

بتحقيق وباعي يرتكز عل  الفحص السريري واالختبارات المصلية و/أو الفيرولوجية في 

حيوانـات   جميع المزارع المحتوية عل  خنازير خالطت بطريقة مبا رة أو غير مبا رة

هيلـومتر مـع  5ومـزارع أخـرى واقعـة ضـمن داعـرة نصـف قطرهـا المزرعة الموبو ة 

 الحصول عل  نتاعج ت بت أن هذ  المزارع غير موبو ةث أو

 وأنه:  gE deletedتحصين الحيوانات بلقاحات مشطوبة -ب 

اختبار لليزا    Differential Elisa testتم تنفيذ بروتوهول استقصا  مصلي ) •

 نتاعج ت بت غياب العدوى؛ في المزارع المحصنة أعط   التمييزي(

تم منع نقل الخنازير من مزارعها  لال في حال لرسالها للذبح المبا ر حت  ي بت  •

 ااجرا   المذهور عدم وجود الفيروس؛



الـواردة أعـال  وبعـدها   3حتـ   1خالل اتخاذ ااجرا ات المذهورة في الفقرات  •

مصــلية و/أو  تـم القيـام  بتحقيـق وبـاعي  ــامل مـع فحـص سـريري واختبـارات 

فيرولوجيــة لجميــع خنــازير المزرعــة التــي خالطــت مبا ــرة أو غيــر مبا ــرة 

المزرعة الموبؤة  وجميع مزارع الخنازيرالمجاورة  الواقعة ضـمن داعـرة يبلـ  

 هلم وتبين بنتيجة األمر أن هذ  المزارع غير موبؤة. 5نصف قطرها  

 

 8.2.5المادة 

 وجسكيأالخلو المؤقت لبلد أو منطقة من مرض 

 لهتساب صفة الخلو المؤقت       -1

 الشرو  التالية: تنفيذ من مرض أوجسكي عند  ًً يمكن اعتبار بلد أو منطقة خاليان مؤقتا

أن تكون القوانين الصـحية الخاصـة بنقـل البضـاععث باسـت نا  مـا هـو وارد فـي المـادة      -أ

مـزارع البلــد أو  قيـد التنفيـذ منـذ ســنتين علـ  األقـل لمنـع دخــول المـرض للـ  8.2.2

 المنطقة؛

في حال عدم اابالن عن  هورالمرض نهاعياً في البلد أو المنطقةث يجب أن يكون قد تم   -ب 

نتـاعج سـلبية علـ  عينـات تم يليـة أخـذت مـن جميـع مـزارع  لجرا  تحقيق وبـاعي مـع

)لكـن مـع نتـاعج  1.4الخنازير في البلد أوالمنطقة وفقاً للتوصيات الـواردة فـي الفصـل 

دون مسـتوى موثـوق( ويجـب أن يكـون هـدف هـذا التحقيـق اهتشـاف وجـود األجســام 

المناعية الموجهة ضد الفيروس الكامل وأن يرتكز عل  اختبار قطعان خنازير التوالـدث 

 أو عدد مم ال من خنازير التسمين في المزارع التي لي  فيها خنازير توالدث أو 

فـي البلـد أو المنطقـة يجـب أن يكـون قـد تـم في حال سبق اابالن عن مرض أوجسكي   -ج 

وضــع برنــامج  للرصــد والوقايــة الهتشــاف المــزارع الموبــو ة واستئصــال المــرض 

 3% خـالل 1وأال تزيد نسبة ااصابات العامة في قطعان البلـد أو المنطقـة علـ   منهاث

ـ التـي -1سنوات عل  األقل )يجب استخدام  ريقة االستقصـا  المفصـلة فـي الفقـرة  ـه

وضح  رو  لعطا  صفة الخلو من مرض أوجسكي لمزارع البلـد أو المنطقـة(ث وأن ت

 % عل  األقل من مزارع البلد أو المنطقة تحمل صفة الخلو من المرض؛ 90تكون 

في حال وجود خنازير برية في البلد أو المنطقة يجب اتخـاذ ااجـرا ات الالزمـة لمنـع     -د  

 الحيوانات البرية والمحلية. انتقال الفيروس المسبب للمرض بين

 صفة الخلو المؤقت من المرض االحتفا  ب      -2

يجـب أن يسـتوفي البلـد أو المنطقـة الشـرو   ثفي سبيل االحتفا  بصـفة الخلـو مـن المـرض 

 التالية:



 د؛ -1ب و  -1ااجرا ات المفصلة في الفقرة تنفيذ استمرار       -أ

 ؛ أقل % أو1 ة أن تظل نسبة المزارع الموبو    -ب     

لل  البلد ث 8.2.2باست نا  ما هو وارد في المادة يجب أن تكون البضاعع المستوردةث     -ج

 للشرو  المحددة في المواد المخصصة لها في هذا الفصل. المنطقة مستوفية أو

 استعادة صفة الخلو المؤقت من المرض   -3

منطقة خالية مؤقتاً من المـرضث يفقـد البلـد % في بلد أو 1لذا تعدت نسبة المزارع الموبو ة نسبة 

أو المنطقة صـفة الخلـو المؤقـت مـن المـرض ويمكـن اسـتعادة الصـفة فقـط عنـدما تصـبح نسـبة 

أ ـهر علـ  األقـلث وأن تكـون هـذ  النتيجـة قـد أهـدها  6% أو أدنـ  خـالل 1  المزارع الموبو ة

 ج أعال .-1استقصا  مصلي منفذ وفقاً للفقرة 

 8.2.6المادة 

 د أو منطقة موبو ة بمرض أوجسكيبل

يجب اعتبـار البلـدان والمنـا ق غيـر المسـتوفية للشـرو  المطلوبـة الهتسـاب صـفة الخلـو أو الخلـو 

 المؤقت من المرض أنها موبو ة بمرض أوجسكي.

 8.2.7المادة 

 مزرعة خالية من مرض أوجسكي 

 اهتساب صفة الخلو       -1

ساب صفة الخلو من مرض أوجسكي استيفا  الشرو  يتوجب عل  هل مزرعة ترغب في اهت     

 التالية:

 أن تكون المزرعة خاضعة لقابة السلطة البيطرية؛       -أ     

 عــدم وجــود أيــة عالمــات ســريرية أو فيزيولوجيــة أو مصــلية لمــرض أوجســكي منــذ      -ب       

 واحدة عل  األقل؛ سنة    

ــاً للشــرو              -ج ــة والبويضــات/األجنة وفق ــازير والنطف ــدخول المزرعــة للخن  أن يجــري ب

 لالستيراد في المواد المخصصة لها في هذا الفصل؛ المحددة      

   ـهراً  12عدم لجرا  أي  تحصين وقاعي ضد مـرض أوجسـكي فـي المزرعـة منـذ        -د 

 ؛gEه سابقاً خال من األجسام المناعية عل  األقلث وأن يكون هل خنـزير تم تحصين



أن يكون قد تم لخضاع عدد من خنازير التوالد في المزرعة الختبارين مصـليين مـع       -هـ

نتاعج سلبية للتحـري عـن وجـود األجسـام المناعيـة الموجهـة ضـد الفيـروس الكامـل 

اردة بفارق  هرين بين االختبـارين بواسـطة برنـامج استقصـا  وفقـاً للتوصـيات الـو

يجـب تنفيـذ اختبـار  ث؛ وفي المزارع التي لي  فيهـا حيوانـات التوالـد 1.4الفصل  في

 واحد عل  عدد مماثل من الخنازير عند الفطام أو التسمينث

 هلم حول   5أن يكون قد تم تطبيق برنامج للرصد والوقاية ضمن داعرة نصف قطرها        -و

 ع نتاعج ت بت أن جميع المزارع غير موبو ة  الهتشاف المزارع الموبو ة م  المزرعة     

  في هذ  المنطقة.     

 االحتفا  بصفة الخلو من المرض       -2

أ هر بالنسبة للمـزارع  4هـ( أعال  هل -1يجب تنفيذ لجرا ات المراقبة المفصلة في الفقرة )     

 الواقعة في بلد أو منطقة موبو ة.

 بلد أو منطقة خاليان مؤقتاً من المرض: يجب تنفيـذ لجـرا ات   بالنسبة للمزارع الواقعة ضمن       

 هـ( أعال  مرة واحدة سنويا -1المراقبة الواردة في الفقرة )  

 استرجاع صفة الخلو من المرض       -3

ــا   ــرة نصــف قطره ــٍش ضــمن داع ــر تف ــو ة أو لذا  ه ــا موب ــة م ــم  5لذا أصــبحت مزرع  هل

يق صفة خلو المزرعة من المـرض حتـ  اسـتيفا  حول مزرعة خالية من المرضث يجب تعل 

 الشرو  التالية:

 بالنسبة للمزرعة الموبو ة    -أ        

  

 لتالف جميع خنازير المزرعةث أو  •

 

بعــد لخــال  الحيوانــات المريضــة ب الثــين يومــاً علــ  األقــلث يجــب لخضــاع جميــع  •

جسـام المناعيـة حيوانات اانجاب الختبارين مصليين مـع نتـاعج سـلبية لتشـخيص األ

 الموجهة ضد الفيروس الكامل لمرض أوجسكي بفاصل  هرين بين االختبارين.

 

بالنسبة للمزارع األخرى الواقعة ضمن داعرة نصف قطرها هما هو محـدد لهـا: أن يكـون  -ب 

قد تم لخضاع عدد من خنازير التوالد في هل مزرعة الختبارات مصلية مـع نتـاعج سـلبية 

ية موجهة ضد الفيروس الكامل )في المزارع غير المحصنة( لتشخيص وجود أجسام مناع

)في المزارع المحصنة( بتنفيـذ  gEأو األجسام المناعية الموجهة ضد البروتين الفيروسي 

 هـ( أعال .-1استقصا  هما هو وارد في الفقرة )

 8.2.8المادة 

 توصيات الستيراد البضاعع من بلدان أو منا ق خالية من مرض أوجسكي



 عل  السلطات البيطرية لدى استيراد  يتوجب 

 الخنازير المحلية 

   لب لبراز  هادة صحية بيطرية دولية تفيد ما يلي:

 لم تظهر عل  الحيوانات أية عالمات سريرية لمرض أوجسكي يوم الشحن؛       -1

 لن الحيوانات واردة من مزرعة واقعة في بلد أو منطقة خالية من مرض أوجسكي؛       -2

 لم يتم تحصين الحيوانات ضد مرض أوجسكي؛       -3

 

 8.2.9المادة 

 توصيات الستيراد البضاعع من بلدان أو منا ق خالية مؤقتاً من مرض أوجسكي

 يتوجب عل  السلطات البيطرية لدى استيراد 

  الخنازير المحلية للتوالد أو التربية

  لب لبراز  هادة صحية بيطرية دولية تفيد مايلي:

 أنه لم تظهر عل  الحيوانات أية عالمات سريرية لمرض أوجسكي يوم الشحن؛      -1

 

 أنها بقيت منذ والدتها عل  وجه الحصرفي مزارع خالية من مرض أوجسكي؛     -2

 

 أنه لم يتم تحصين الحيوانات ضد مرض أوجسكي؛     -3

أجسام مناعية موجهـة ضـد   أنه تم لخضاع الحيوانات الختبار مصلي مع نتاعج سلبية لتقصي      -4

 يوماً من تاريخ الشحن. 15الفيروس الكامل لمرض أوجسكي قبل أقل من 

 8.2.10المادة 

 يتوجب عل  السلطات البيطرية لدى استيراد 

  الخنازير المحلية للتوالد أو التربية

 من بالد أو منا ق موبؤة بمرض أوجسكي 

 : لب لبراز  هادة صحية بيطرية دولية تفيد أنه



 لم تظهر عل  الحيوانات أية عالمات سريرية لمرض أوجسكي يوم الشحن؛ -1
 

 أنها بقيت منذ والدتها عل  وجه الحصر في مزارع خالية من مرض أوجسكي؛     -2
 

 أنه لم يتم تحصين الحيوانات ضد مرض أوجسكي؛     -3

عها الختبارين مصليين أنه تم عزل الحيوانات في مزرعة المنشأ أو في محطة للحجر ولخضا      -4

يوماً عل  األقـل مـع نتـاعج سـلبية لتقصـي أجسـام مناعيـة موجهـة ضـد الفيـروس  30بفارق 

 يوماً من تاريخ الشحن. 15الكامل للمرض عل  أن يكون االختبار ال اني قد تم قبل 

 8.2.11المادة 

 ؤة بالمرض توصيات لالستيراد من بلدان أو مناطق خالية مؤقتا ً من مرض اوجسكي أو موب 

 

 يتوجب عل  السلطات البيطرية لدى استيراد 

 

 الخنازير المحلية للذبح 

 

  لب ابراز  هادة صحية بيطرية دولية تفيد اآلتي: 

 

يوجد برنامج للرصد والمراقبة يعمل في البلد أو المنطقة الهتشاف المزارع الموبؤة  -1

 واستئصال مرض 

 أوجسكي؛    

 

 أن الحيوانات:  -2

 

 جز  من برنامج الستئصال المرض؛لم يتم لعدامها ه •

 لم تظهر عليها اية عالمات سريرية خاصة بمرض أوجسكي يوم الشحن؛  •

 

 

 بقيت منذ والدتها عل  وجه الحصر في مزارع  خالية من مرض أوجسكي؛ أو  .أ

 يوما ً عل  األقل قبل الشحن.   15أنها حصنت ضد مرض أوجسكي خالل  .ب 

 

 8.2.12المادة 

 

 ان أو مناطق خالية من مرض أوجسكيتوصيات لالستيراد من بلد

 

 يتوجب عل  السلطات البيطرية لدى استيراد 

 الخنازير البرية 



  لب ابراز  هادة صحية بيطرية دولية تفيد أن الحيوانات:

 

 لم تظهر عليها يوم الشحن اية عالمات سريرية خاصة بمرض أوجسكي؛    -1

 تم أسرها في بلد أو منطقة خالية من مرض أوجسكي؛    -2

 تحّصن ضد المرض؛ لم   -3

   تم عزلها في محطة للحجر واخضعت الختبار مصلي لكامل فيروس أوجسكي مع نتاعج  

يوما ً عل  األقل بين االختبارين عل  أن يتم االختبار ال اني خالل  30فارق بلمرتين  سلبية

 يوما ً سابقة للشحن.   15

 8.2.13المادة 

 

 من مرض أوجسكي توصيات لالستيراد من بلدان أو مناطق خالية

 

 

 يتوجب عل  السلطات البيطرية لدى استيراد 

 

 نطفة الخنازير 

 

  لب ابراز  هادة صحية بيطرية دولية تفيد ما يلي: 

 

 أن الحيوانات مصدر النطفة:  -1
 

 لم تظهر عليها اية اعراض لمرض أوجسكي يوم جمع النطفة؛  .أ

اقعة في بلد أو هانت  يوم جمع النطفة في مرهز للتلقيح االصطناعي أو مزرعة و .ب 

 منطقة خالية من مرض أوجسكي؛

 

 . 4.6و   4.5تم جمع النطفة ومعالجتها وتحضيرها وحفظها بالتوافق مع احكام الفصلين   -2

 

 8.2.14المادة 

 توصيات لالستيراد من بلدان أو مناطق خالية مؤقتا ً من مرض أوجسكي 

 

 يتوجب عل  السلطات البيطرية لدى استيراد 

 

 نطفة الخنازير 

 

  لب ابراز  هادة صحية بيطرية دولية تفيد ما يلي: 

 

 أن الحيوانات مصدر النطفة:   -1



 

أ هر عل  األقل قبل جمع النطفة في محطة للتلقيح االصطناعي الذي  4بقيت لمدة  .أ

يحمل صفة الخلو من مرض أوجسكي حيث تم لخضاع جميع ذهور الخنازير الختبار 

 أ هر؛ 4سلبية هل مصلي لكامل فيروس مرض أوجسكي مع نتاعج 
 

 لم تظهر عليها اية عالمات لمرض أوجسكي يوم جمع النطفة؛  .ب 

 

 . 4.6و   4.5تم جمع النطفة ومعالجتها وحفظها بالتوافق مع احكام الفصلين     -2

 8.2.15المادة 

 توصيات لالستيراد من بلد أو مناطق موبؤة بمرض أوجسكي 

 

 يتوجب عل  السلطات البيطرية لدى استيراد 

 

 نازير نطفة الخ

 

  لب ابراز  هادة صحية بيطرية دولية تفيد ما يلي: 

 أن الحيوانات مصدر النطفة:  -1

أ هر عل  األقل قبل الدخول لل   6بقيت في مؤسسة خالية من مرض أوجسكي لمدة  -أ

 مرهز التلقيح االصطناعي؛ 

أ هر عل  األقل قبل جمع النطفة في مرهز للتلقيح االصطناعي الذي  4بقيت لمدة  -ب 

فة الخلو من مرض أوجسكي وحيث تخضع جميع ذهور الخنازير الختبار  يتمتع بص 

مصلي الهتشاف وجود األجسام المناعية الموجهة ضد هامل فيروس مرض أوجسكي 

 أ هر؛  4مع نتاعج سلبية هل 

  10تم لخضاعها الختبار مصلي لكامل فيروس مرض أوجسكي مع نتاعج سلبية خالل    -ج

 يوما ً بعد ؛  21أيام قبل  جمع النطفة أو 

 لم تظهر عليها اية عالمات لمرض أوجسكي يوم جمع النطفة؛       -د 

 

 . 4.6و   4.5تم جمع النطفة وعالجها وحفظها بالتوافق مع أحكام الفصلين    - 2

 

 8.2.16المادة 

 

 توصيات لالستيراد من بلدان أو مناطق خالية من مرض أوجسكي

 

 د يتوجب عل  السلطات البيطرية عند استيرا

 



 أجنة الخنازير الناتجة من الجسم الحي 

 

  لب ابراز  هادة صحية بيطرية دولية تفيد ما يلي: 

 

 أن االناث الواهبة:  -1
 

 لم تظهر عليها اية عالمات لمرض أوجسكي يوم جمع االجنة؛  .أ

أ هر عل  األقل قبل جمع  3تم ابقاؤها في مؤسسة خالية من مرض أوجسكي لمدة  .ب 

 االجنة؛ 

 

 وفقاً للحالة.  4.9 و   4.7عالجتها وحفظها بالتوافق مع أحكام الفصلين  تم جمع االجنة وم -2

 

 8.2.17المادة 

 توصيات لالستيراد من بلدان أو مناطق خالية مؤقتاً من مرض أوجسكي 

 

 يتوجب عل  السلطات البيطرية عند استيراد 

 

 اجنة الخنازير الناتجة من الجسم الحي 

 

 فيد ما يلي:  لب ابراز  هادة صحية بيطرية دولية ت
 

 أن االناث الواهبة:    -1

 

 لم تظهر عليها اية عالمات لمرض أوجسكي يوم جمع االجنة؛  .أ

 أ هر عل  األقل قبل جمع االجنة؛  3بقيت في مؤسسة خالية من مرض أوجسكي لمدة  .ب 

 

 وفقاً للحالة.   4.9 و   4.7أنه تم جمع االجنة ومعالجتها وحفظها بالتوافق مع أحكام الفصلين     -2

 

 8.2.18المادة 

 

 توصيات لالستيراد من بلدان أو مناطق موبؤة بمرض أوجسكي 

 

 يتوجب عل  السلطات البيطرية عند استيراد 

 

 اجنة الخنازير الناتجة من الجسم الحي 

 

  لب ابراز  هادة صحية بيطرية دولية تفيد ما يلي: 



  

 أن االناث الواهبة:  -1

 

 جمع االجنة؛ لم تظهر عليها اية عالمات لمرض أوجسكي يوم  .أ

أ هر عل  األقل قبل جمع  3تم ابقاؤها في مؤسسة خالية من مرض أوجسكي لمدة  .ب 

 االجنة؛ 

تم لخضاعها الختبار مصلي الهتشاف وجود أجسام مناعية موجهة ضد هامل  .ج

 أيام قبل جمع االجنة؛ 10فيروس مرض أوجسكي مع نتاعج سلبية خالل  

 

 .وفقاً للحالة  4.9 و   4.7مع أحكام الفصلين  تم جمع االجنة ومعالجتها وحفظها بالتوافق  -2

 

 8.2.19المادة 

 توصيات لالستيراد من بلدان أو مناطق خالية من مرض أوجسكي

 

 يتوجب عل  السلطات البيطرية عند استيراد 

 

 مخلفات ذباعح الخنازير )الرأس وأحشا  الصدروالبطن( أو مخلفات  ذباعح الخنازير 

 

دولية تفيد أن هامل االرسالية لمخلفات ذباعح الخنازير أو    لب ابراز  هادة صحية بيطرية

محضراتها ناتجة من حيوانات واردة من مؤسسات موجودة في بلد أو منطقة خالية من مرض  

 أوجسكي. 

 

 8.2.20المادة 

 

توصيات لالستيراد من بلدان أو مناطق خالية مؤقتا ً من مرض أوجسكي أو من بلدان أو مناطق 

 سكي. موبؤة بمرض أوج

 

 يتوجب عل  السلطات البيطرية عند استيراد 

 

 مخلفات ذباعح الخنازير )الرأس وأحشا  الصدروالبطن( 

 

  لب ابراز  هادة صحية بيطرية دولية تفيد أن هامل االرسالية واردة من حيوانات: 

 

 بقيت منذ والدتها في مؤسسة خالية من مرض أوجسكي ؛  -1

تعتبر خالية من مرض أوجسكي خالل عمليات  لم تختلط بحيوانات اخرى من مؤسسات ال  -2

 النقل لل  المسلخ المرخص له رسميا ً وفي داخله. 



 8.2.21المادة 

 

توصيات لالستيراد من بلدان أو مناطق خالية مؤقتا ً من مرض أوجسكي أو من بلدان أو مناطق 

 موبؤة بمرض أوجسكي. 

 

 يتوجب عل  السلطات البيطرية عند استيراد 

 

 فات ذباعح الخنازير )الرأس واحشا  الصدر والبطن( منتجات من مخل

 

  لب ابراز  هادة صحية بيطرية دولية تفيد ما يلي: 

 

لما أن تكون هامل ارسالية مخلفات الذباعح المستخدمة في لنتاج المحضرات متوافقة مع   -1

 ؛ أو 8.2.20الشرو  المنصوص عنها في المادة 

 أوجسكي؛ وأنه  تمت معالجة المنتجات للقضا  عل  فيروس مرض  -2

لتخذت جميع ااحتيا ات بعد التصنيع لمنع لختال  المنتجات بـأي مصـدر لفيـروس مـرض  -  3

 أوجسكي .

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 


