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 4.17.1المادة 

  
  أحكام عامة

لــدولي للمشــاركة مــن الخيــول يســمح لهــا بالتنقــل ا فئــة شــكيللتيتضــمن هــذا الفصــل توصــيات 
ــاب  ــي ألع ــاف ــاز مصــادق  الفروســية، بم ــع بوضــع صــحي ممت ــي تتمت ــاد األصــيلة الت ــا الجي فيه

، وعنــد مغــادرة عليــه مــن قبــل الســلطات البيطريــة يســاعد فــي عمليــة اســتيرادها بطريقــة آمنــة
  بلدها والعودة إليه.

ــا ــازة انه ــول ذات الصــحة الممت ــة الخي ــر فئ ــانون اليابســة تعتب ذات وضــع  مــن اجــل اغــراض ق
 4.4، وهــي فئــة انشــئت وفقــا الحكــام الفصــل OIEصــحي مميــز بالنســبة الــى الئحــة امــراض 

ــة  ــق ممارســات صــحية موثق ــق تطبي ــوجي  واجــراءات أمــنعــن طري واســتمرارية إليجــاد بيول
ــازة  ــة الصــحة الممت ــول فئ ــين خي ــي ب ــعفصــل عمل ــين جمي ــي  وب ــل ف ــات االخــرى مــن الخي الفئ

  االوقات.جميع 
ـ  ــل اغــراض ـق ــن اج ــازة م ــول ذات الصــحة الممت ــة الخي ــر فئ ــة تعتب ــازانون اليابس  واالداء الممت

ــاد  ــدى االتح ــجلة ل ــول المس ــن الخي ــحي م ــتوى الص ــة المس ــة العالي ــك الفئ ــى تل ــي ال ــول تنتم خي
ــالمي للخيــول او ســلطات االتحــاد العــالمي لســباق الخيــل،  للمشــاركة فــي  وهــي مرشــحةالع

ــات  ــةالمباري ــانون  ادةومصــحوبة بشــه والســباقات الدولي ــا الحكــام ق ــدولي المؤقــت وفق ــل ال للتنق
  اليابسة.

ــازة   ــول الممت ــة الخي ــةال تــدخل ضــمن فئ ــول األخــرى المنقول ــة للمســابقات الخي ــاً للتربي أو  دولي
  أخرى. ت ألية استعماال

  

  4.17.2المادة 
  

  الشروط المطلوبة العتبار بعض الخيول من ضمن فئة الخيول ذات الوضع الصحي الممتاز 

  

  لوضع الصحي الممتازا  -1
ــه  ــاب إلعطائــ ــة الكتســ ـــدابير خاصــ ـ ــى ـت ــة إلــ ــذه الفئــ ــي لهــ ــان ينتمــ ــل حصــ ــع كــ يخضــ

ــحي ــعاً صـ ــاظ عـلــ وضـ ــع الحفـ ــتمراً مـ ــازاً زمسـ ــتوى اً ممتـ ــحي ى المسـ ــاقي الصـ ــاز لبـ الممتـ
  الخيول من الفئة نفسها.

ــازة إلــــى فحوـصـــ  ــة الممتــ ــع كــــل راس مــــن الفئــ ــات يخضــ ــددة وعالجــ ــة محــ ات مخبريــ
االقامــــة منطقــــة  بلــــد او المــــرض فــــيبوضــــع  ت خاصــــةوتحصــــيناوفتــــرات عــــزل 



جميــــــع العالجــــــات  وان ســــــجالت  الخيــــــل.لــــــراس  واالســــــتيراد المؤقــــــت الدائمــــــة 
ــارات  ــائج االختبــ ــينات ونتــ ــريرية والتحصــ ــات الســ ــواز  والفحوصــ ــي جــ ــة فــ ــا موثقــ كلهــ
  .5.12سفر شخصي يستجيب لشروط الفصل 

  تعريف الخيل وتتبعها  -2

  التالية:  بالطريقة 4.2و   4.1صحة الممتازة وفقاً ألحكام الفصلين يتم إعطاء هوية للخيول ذات ال
ـ   -أ ــدة يفـضـ ــة فريـ ــة تعريفيـ ــل عالمـ ــل رأس خيـ ــل كـ ــة  ليحمـ ــكل رقاقـ ــون بشـ أن تكـ

  ؛إلكترونية) (شريحة
ـ  -ب  ــان بـشـ ــل حصـ ــق كـ ــوييرفـ ــردي يحـ ــفر فـ ــواز سـ ــم بجـ ــن  كل دائـ ــات عـ معلومـ

  الهوية الشخصية الفريدة للحصان؛ 
صـــان يحمـــل عالمـــة تشـــير إلـــى أنـــه ينتمـــي إلـــى فئـــة كـــل جـــواز ســـفر خـــاص بح -ج

  ات الوضع الصحي الممتاز؛ذ  الخيول
يتضمن معلومات تتعلق بجواز سفر كل رأس خيل  ةدولي يتم تسجيل الخيول في بيانات  -د 

  .فيه . وتملك السلطات البيطرية حق االطالع على المعلومات المذكورةوهويته
  

  إدارة شؤون الخيول المميزة  -3
  

فحص جواز سفره والتأكد من هويته ومراجعة كل  خيل يتمعند الكشف على كل رأس  -أ 
والتوقيع عليها  التحصينات ليتم تسجيلها  االتفاصيل المتعلقة باالختبارات والعالجات بما فيه

  طري القائم بالكشف. يمن قبل الطبيب الب 
السفر والتأكد من صحة  أحياناً من أجل بعض األغراض بفحص جواز  يقوم الطبيب الرسميً    

اما بالنسبة للتنقالت الدولية التي تقل   5.2.2المعلومات الواردة فيه والتوقيع عليه وفقاً للمادة 
يوما فيتوجب ارفاق الخيول ذات الصحة الممتازة بشهادة بيطرية   90مدة كل منها على 

  .دولية وفقا لقانون اليابسة

حصان بتأمين االلتزام الدائم بالخطة  تاز لكل يتم ضمان استمرارية الوضع الصحي المم -ب 
طرية لبلدي االستراد يالدولية لألمن البيولوجي المعترف بها من قبل السلطات الب

المتعلقة بالموضوع. وهذا التوافق تضمنه  OIEوالتصدير، بالتوافق مع توصيات منظمة 
ي تربى فيها، وذلك للخيول في المؤسسات التوتصادق عليه الكشوفات البيطرية المستمرة 

يون  م بعمليات الكشف هذه أطباء بيطرخالل عمليات النقل والمهرجانات الدولية. ويقو 
ً بالمهمة. وفي حال عدم االلتزام  تعليق صفة الوضع الصحي  بالشروط يتممكلفون رسميا

  الممتاز للحصان المعني. 
فئة الخيول الممتازة ان  يشترط على راس الخيل عند الدخول او الدخول الدخول مجددا الى -ج

ويجب توصيف اجراءات التصنيف ضمن خطة االمن  للتصنيف.يمر بفترة مناسبة 
  البيولوجي الدولي. 

تحدد فترة قصوى لكل غياب راس خيل عن بلد االقامة الدائمة كما هو محدد في الخطة  -د 
    البيولوجي. لألمنالعالمية 

 

 

  4.17.3المادة 
 
 



  بيطرية توصيات موجهة للسلطات ال
  

ــذا الفصــل  ــي ه ــواردة ف ــذ الشــروط ال ــات المســؤولة عــن تنفي ــى المنظم يتوجــب عل
ــى  ــل عل ــويض أن تحص ــا.  تف ــت رقابته ــل تح ــة وأن تعم ــلطات البيطري ــل الس ــن قب م

والســــلطات البيطريــــة مــــدعوة إلــــى وضــــع بروتوكــــوالت خاصــــة باالســــتيراد 
لـــدان المؤقـــت للخيـــول ذات الوضـــع الصـــحي الممتـــاز عنـــد دخولهـــا إلـــى أحـــد الب

ــا  ــية او تنقالتهـ ــات الفروسـ ــي مباريـ ــاركة فـ ــةللمشـ ــداث  الالحقـ ــي احـ ــاركة فـ للمشـ
  بلد اقامتها الدائمة.  ورجوعها الىاخرى 

ــوجي  ــن البيول ــة لألم ــة الدولي ــراف بالخط ــى االعت ــدعوة إل ــة م ــطات البيطري إن الس
ــية  ــدولي للفروس ــاد ال ــل االتح ــن قب ــوعة م ــلطات  FEIالموض ــدولي  وس ــاد ال االتح

ــباقات ال ــيات منظمــةلس ــي دليــل إدارة الخيــول  OIEخيــل اســتناداً لتوص الــواردة ف
 ذات الصحة الممتازة واألداء الممتاز.

 

ــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


