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مقدمة
يهدف هذا الفصل الى وضع الشروط التي تسهل تنقل خيول المباريات بحرية بـي ختتفـا الـدول والمنـاط
خع الحرص عفى حماية الوضع الصحي لفبفدان والمناط المعنية .لتحقي هذا الهدف خ المفترض أن يكون
جواز سفر ألي خيول خباريات بمثابة هوية فريدة خ نوعها باإلضافة الى خعفوخـات خنسـقة تتعفـ بسـ جالت
التحصي ونتائج الفحوصات المتبرية.
باإلضافة الى جواز سفر الحيوان يمك لفبفد المستورد ان يطفب شهادة صحية إفرادية خنفصفة.

محتوى جواز السفر
يجب أن يحوي جواز السفر المعفوخات التالية:
 -1خعفوخات خاصة بمالك الحصان
يجب تدوي اسم خالك الحصان وعنوانه وفقا ً لفشكل الوارد في المفح ( )Aوالحصول عفى خصادقة الجمعية
الوطنية المكففة بإصدار جواز السفر لفتيول في بفد المنشأ.
2ـ تعريا الحصان (األوصاف)
يجب ان يتم التدقي في تعريا الحصان خ قبل السفطة المسؤولة كم هو وارد في المفحقي ( )Bو (.)C
3ـ سجل التنقالت
يجب القيام بتعريا الحصان عند كل تنقل وفقا لالحكام و الشروط كما هو خسجل وفقا لفمفح (.)D
 -4سجل التحصينات

يجب تسجيل جميع التحصينات بالفقاحات المعطاة لفحصان وفقا ً لفمفح ( )Eلنففونزا التيول فقط والمفح
( )Fلسائر التحصينات.
 5ـ الفحوصات الصحية المتبرية
يجب تسجيل جميع نتائج الفحوصات المتبرية لتشتيص أي خرض خعد وفقا ً لفمفح (.)G

الشروط الصحية األساسية المطلوبة
يتضم المفح ( )Hالشروط الصحية األساسية المطفوبة أثناء النقل الدولي لتيول المباريات.
يح لفسفطات البيطرية طفب شهادة صحية بيطرية إضافية لتنقل خيول الفروسـية بـي عـدة بفـدان أو خنـاط
ذات وضع صحي ختتفا.
يوجد عفى ظهر المفح ( )Hلئحة بأسماء األخراض التـي يمكـ ذكرهـا وفقـا ً لفحالـة فـي الشـهادة الصـحية
البيطرية.
الملحق()A
 -1تعطى لفحصان جنسية خالكه
 -2عنــد انتقــال خفكيــة الحصــان لشــتص جديــد يعيــد المالــك القــديم جــواز ســفر
الحصان إلى اتحاد الفروسية في البفد المعني الذي يبادر إلى استبداله بجواز سـفر
يدون في سجل التحاد ويحمل اسم المالك الجديد وعنوانه ويسفّم إليه.
جديد َّ
 -3في حال تعدد المالكي أو إذا كانـ تعـود خفكيـة الحصـان إلحـد الشـركات
يدون في جواز السفر اسم الشتص المسؤول ع الحصان وجنسـيته .وفـي حـال
َّ
تعدد جنسيات المالكي تحدد جنسية الحصان بالتفاق بينهم.
 -4في حـال تـأجير الحصـان بموافقـة التحـاد الـوطني لفمباريـات وتسـجيفه لـه
وكــذلك خوافقــة التحــاد الــوطني لفمباريــات يجــب عنــدها ذكــر ذلــك عفــى هــذ
الصفحة بواسطة التحاد الوطني لفتيول المعني.
تاريخ التسجيل
لدى هيئة االتحاد
الوطني للخيول

اسم
المالك

عنوان
المالك

جنسية
المالك

توقيع
المالك

ختم االتحاد
الوطني للخيول
والتوقيع
الرسمي

الملحق ()B
( )1رقم التشبيه
( )2إسم الحصان
( )5العرق
( )9تاريخ الولدة

( )3الجنس

( )8إسم المربي

( )7برفقة (إسم
( )6قام بالتشبيه(إسم
المراف )
المسؤول)
( )11المربي
( )10خكان اإلسطبل

( )12شهادة المنشأ خصادق عفيها بتاريخ:
أعطي المصادقة خ قبل:
ـ اسم السفطة المسؤولة:
 العنوانرقم الهاتا
التوقيع
ـ التتم

( )4الفون

رقم الفاكس

الملحق ()C

( )1السم

()2العرق

( )3الجنس

( )4الفون

تم التشبيه تح األم بواسطة (إسم المسؤول)
أوصاف الرأس

اليد اليمنى

اليد اليسر

القائمة اليمنى

القائمة اليسر

توقيع وختم الطبيب البيطري ( أو الهيئة
المسؤولة)

الجسم

عالخات خاصة
في(المكان)

ُح ِّ ّرر بتاريخ

الملحق ()D
تشبيه الحصان الواردة أوصافه في جواز السفر
يجب التدقي في هوية الحصان كل خرة عند الطفب وإن توقيع هذ الصفحة يعني أن أوصاف الحصان الذي
جر التدقي بشأنه هي خطابقة لألوصاف الواردة في صفحة التشبيه.
التاريخ

المدينة والبفد

الهدف خ خدق الهوية
(خباريات شهادة صحية
الخ).

التوقيع واسم ووظيفة
المدق الرسمي في
الهوية

الملحق ()E
التحصين ضد انفلونزا الخيول فقط (سجل التحصينات)
يجب تدوي كل جرعات الفقاح التي أعطي لفحصان بدقة وبتط واضح في المربعات المتصصة لها أدنا
خع اسم وتوقيع الطبيب البيطري
إسم وتوقيع الطبيب
رقم
اسم الفقاح
البفد
المكان
التاريخ
البيطري
الدفعة
الملحق ()F
التحصين ضد امراض غير انفلونزا الخيول
سجل التحصينات
يجب تدوي تفاصيل كل جرعات الفقاح التي أعطي لفحصان بدقة وبتط واضح في المربعات المتصصة
لها أدنا خع اسم وتوقيع الطبيب البيطري
إسم وتوقيع
الفقاح
البفد
المكان
التاريخ
المرض/األخراض الطبيب
رقم الدفعة
اإلسم
البيطري

الملحق ()G
يجب ان يقوم الطبيب البيطري الممثل لفسفطات الرسمية طالبة الفحوصات بتسجيل نتائج جميع الفحوصـات
التي أجراها بنفسه عفى الحصان لتشتيص أحد األخراض المعدية أو التي أجري في ختتبر خعتمد خ قبـل
السفطات البيطرية المحفية وذلك بشكل واضح وخفصل.

التاريخ

نو
أخراض التيول
المعديــــــــــــــة الختبار
خوضـــــــــــو
الفحوصات

نتيجة
الختبار

المتتبـــــــــــــر اســــم الطبيــــب
الرســـمي التـ ـ ي البيطري بـالتط
ارســــف اليــــه العــــــــــــري
وتوقيعه
العينة

الملحق ()H
الشروط الصحية األساسية المطلوبة
أنا الموقع أدنا ( )1أفيد أن الحصان الواردة أوصافه في جواز السفر رقم ………………
الصادر ع ………… خستوفي الشروط التالية:
أ  -تبي لنا بعد المعاينة بتاريته انه ل تظهر عفى الحصان أية عالخات سريرية وبائية وأنه صالح لفسفر؛
ب  -أنه غير خعد لفذبح بموجب برناخج شاخل لستئصال أحد األخراض المعدية؛
ج  -أنه غير وارد خ إسطبل خوضو تح الحجر ألسباب تتعف بالصحة الحيوانية وأنه لم يتالط أية خيول
أخر خوضوعة تح الحجر؛
د  -تبي لنا بعد إجراء التحقيقات الالزخة بشأنه أنه خالل ل  15يوخا السابقة لفشح لم يتالط خيولً أخر
خصابة بمرض وبائي .

تظل هذ الشهادة صالحة لمدة  10أيام خ تاريخ اإلصدار

التاريخ

خرف بجواز السفر هذا
شهادة صحية خنفصفة
وذلك ألسباب وبائية
خاصة

المكان

إسم وختم الطبيب
البيطري الرسمي

( )1يجب توقيع هذ الوثيقة قبل تاريخ النقل الدولي لفحصان ب  48ساعة.
الئحة باألمراض التي يمكن ذكرها عند اللزوم
في الشهادة الصحية البيطرية
المرافقة لجواز السفر
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 -1طاعون التيل
 -2التهاب الفم الفقاعي
 -3البجل
 -4الرعام
 -5التهاب الدخاغ الشوكي في التيول (عفى أنواعه)
 -6فقر الدم المعدي في التيول
 -7داء الكفب
 -8الحمى الجمراوية.
__________________________________________________________________

يحق للسلطات البيطرية طلب شهادة صحية إضافية لتنقل خيول الفروسية بين الدول أومناطق منها إذا
كان للخيول وضع صحي مختلف.

