
 8201 -الصحـي لحيوانات اليابسة  قانونال
 
 

 11.8الفصل  
 

 /لتهاب األنف والقصبة المعدي في األبقارإ

 لتهاب الفرج والمهبل الفقاعي المعدي إ 
 
 

 INFECTIOUS BOVINE  RHINOTRACHEITIS/ 

INFECTIOUS PUSTULAR VULVOVAGINITIS (IBR/IPV) 
 

 )تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين(
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 11.8.1المادة 

 

 عامة  إعتبارات

 

تحدد فترة الحضانة لمرض التهاب األنـ  االقصـ ة الميـدي فـي األبقـاه فـي  ـ ا من أجل أغراض قانون اليابسة 

 يوماً. 21ب  قانونال

 .Terrestrial Manualاالخت اهات التشخيصية االلقاحات محددة في دليل اليابسة  نجد مواصفات 

 

 11.8.2المادة 

 

 الفقاعي في األبقار بلد أو منطقة خاليان من التهاب األنف والقصبة المعدي في األبقار/التهاب الفرج والمهبل

 صفة الخلو منح -1

 

تنفيـ   IBR إ.أ.ق.م()مـرض  الخلـو مـنصـفة ف با تـرايشترط في كل بلد أا منطقة ترغـ  فـي الحصـول  لـ  

 الشراط التالية:
 

 ؛لزاميأن يكون ظهوه المرض أا االشت اه بوجوده خاضع لإلبالغ اإل  -أ     

 

 أال يكون قد جرى فيه تحصين أي حيوان ضد المرض من  ثالث سنوات  ل  األقل؛ -ب     

 

 .(ا.أ.ق.م) الخلـو من مرض  قطيانه صفة من % 99,8ج ـ أن تحمل     

 

 



Article 11.8.2. 

 

 االحتفاظ بصفة الخلو من المرض  -2

، تنفيـ  الشـراط (إ.أ.ق.م ) مـرض يشترط في كل بلد أا منطقة يرغ ان في االحتفاظ بصفة اال تراف بخلو ما من 

 التالية:

   طيـــان أبقـــاه  ال لـــد أا المنطقـــةإجـــراس مســـح مصـــلي ســـنوي  لـــ   ينـــات مـــ خو ة  شـــوا ياً مـــن ق -أ     

ــا           ــ ة نجـ ــرض بنسـ ــخيض المـ ــة لتشـ ــوق             99اكافيـ ــ ة تفـ ــان بنسـ ــي القطيـ ــوده فـ ــال اجـ ــي حـ  % فـ

 ؛ % 0,2       
 

 ؛.4.1011.أن تكون جميع األبقاه المستوهدة مستوفية للشراط المنصوص  نها في المادة  -ب     

 أن تكــــــون النطفــــــة اال ويضــــــات ساألجنــــــة المســــــتوهدة مســــــتوفية للشــــــراط الــــــواهدة فــــــي   -ج

 ت ا اً. 11.10.8  االمادة 11.10.7أا  11.10.6 ادةالم       

 

 11.8.3المادة 

 لمهبل في األبقارالمعدي /التهاب الفرج وا األنف والقصبةالتهاب  من مرضقطيع خاٍل 

 ـ صفة الخلو1

الميدي سالتهاب الفرج االمه ل في  األن  االقص ةالتهاب  من مرض أبقاه، لال تراف بخلوه  كل قطيعيشترط في 

 األبقاه، تنفي  الشراط التالية:  

 

ــة لمــرض  -أ       ــ  سل ـي ــاي جميــع أبقــاه القطيــع الخت ــاهين تشخيصــيين مــع نتاـ  ــإ إخـض              (ا.أ.ق.م)أن يـت

 لمـــرتين  تفصــل بينهمــا مــدة ال تقــل  ـــن الشــهرين اال تزيــد  لــ  اثنـــي ت خــ  يينــات مــن الــدم  ل          

  شر شهراً ، أا           

 

 إ ا كان القطيع ال يضإ سوى أبقاه حلوب هبع  دد ا  ل  األقل في موسإ إنتاجها للحلي :  -ب     

تا ـ  سل ية للمرض لكل بقرة أثناس فترة إنتـاج الحلي  بفاصل يج  إجراس ثالثة اخت ـاهات تشخيصية مع ن

 شهرين بين كل اخت اهين متتاليين.

 

ــرة )أ( أا  -ج      ــي الفقـ ــه فـ ــاه إليـ ــاه األال المشـ ــد االخت ـ ــع بيـ ــديعاً للقطيـ ــمة حـ ــاه المنضـ ــون األبقـ  أن تكـ

 )ب(افقاً للحالة:          

 أا (،ا.أ.ق.م)ااهدة من قطيع خاٍل من مرض  •

ّإ  زلها لمدة ثالثين يوماً أخضيت خاللها الخت اهين مع نتا   سل ية اللتهاب األن  الميدي في قد ت •

 يوماً  ل  األقل؛   21األبقاه بفحض  ينات من الدم  ل  دفيتين بفاصل  
 

ــاه األال  -د      ــد االخت ـ ــع بيـ ــمت للقطيـ ــاه ضـ ــن أبقـ ــة مـ ــة الناتجـ ــاتس األجنـ ــة اال ويضـ ــون النطفـ  أن تكـ

 أا 11.10.7أا  11.10.6أ اله مستوفية للشراط الواهدة في المواد   أا )ب( الفقرة )أ(  في   إليه  هالمشا        

  افقاً للحالة.   11.10.8       

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=chapitre_1.11.11.htm#article_1.11.11.4.


 ـ االحتفاظ بصفة الخلو 2

ـ  سـل ية  األبقـاه إ ايمكن لكل قطيع االحتفاظ بصفة الخلـو مـن التهـاب األنـ  االقصـ ة الميـدي فـي  أ طـ  نتاـ 

 التالية: للفحوصات 

ــا  -أ  ــراسات إم ــية اللتهــاب اإج ــاهاخت ــاهات تشخيص ــدي فــي األبق ــ  االقصــ ة المي   ل   ينــات    ألن

ــي       ــان الت ــر، باســتعناس القطي ــ  األكع ــي  شــر شــهراً  ل ــاه كــل  اثن ــدم تســح  مــن كــل األبق  مــن ال

 أا    تضإ حيوانات للتسمين فقط حيث يقتصر سح  الدم   ل  الحيوانات المرسلة لل بح،    

 

ــ  -ب       ـــردية مـــن الحليـــ  ت خـــ  مـــن كـــل بـق ـــوب إجـــراس اخت ـــاهات تشخيصـــية   لـــ   ينـــات ـف  رة حـل

ــاً             ــد برنامجـ ــي تيتمـ ــة التـ ــلطات ال يطريـ ــن للسـ ــا يمكـ ــهر. كمـ ــتة أشـ ــل سـ ــ  كـ ــإ الحليـ ــي موسـ  فـ

ــن            ــين أن أكعـــر مـ ــدهن( إ ا ت ـ ــد الـ ــرة ) قيـ ــ ه الفتـ ـــرض أن تطيـــل  ـ ــال الـم ــن  98الستئصـ  % مـ

 أا سنوات  ل  األقل؛ 3القطيان خالية من المرض من            
 

ـــة الميـــدي فـــي األبقـــاه  لـــ   ينـــات مـــن إ -ج          ـــ  االقصـ   جـــراس اخت ـــاهات لتشـــخيض التهـــاب األـن

 اك لكشهراً  ل  األكعر؛   12الـدم تسح  من كل ثيران النـزا كل فترة               
 

ــ               -د          ــرى  لـ ــاه تجـ ــي األبقـ ــدي فـ ــ ة الميـ ــ  االقصـ ــاب األنـ ــية اللتهـ ــاهات تشخيصـ ــراس اخت ـ  إجـ

 أشهر من الحمل. 3أكعر من ينات من الدم  تسح  من كل إناث األبقاه التي أجهضت بيد             

 

ـة ، اان تتـوافر في ج( أ اله) الفقرة ايج  أن تتوافر في األبقاه التي تدخل إل  القطيـع الشراط الواهدة في  النطـف

ـراطس  اال ويضـات  ـواهدة فـي األجنـة المستخـدمة للتخصـي  الـش  11.10.8أا  11.10.7أا  11.10.6المـادة  اـل

 افقاً للحالة.

 

 11.8.4المادة 

 

 (ا.أ.ق.م)قطعان خالية من مرض  لدخول فيتوصيات الستيراد أبقار معدة ل

 يتوج   ل  السلطات ال يطرية  ند االستيراد طل  إبراز شهادة صحية بيطرية دالية تفيد: 

 ة أ راض سريرية للمرض الم كوه؛أنه لإ تظهر  ل  الحيوانات يوم الشحن أي -1

ــل  -2 ــرج االمه ـ ــديسالتهاب الفـ ــ ة الميـ ــ  االقصـ ــاب األنـ ــن التهـ ــاٍل مـ ــع خـ ــن قطيـ ــات ااهدة مـ  أن الحيوانـ

 الفقا ي في األبقاه، أا           

 الحيوانــــات فــــي محطــــة للحجــــر لمــــدة ثالثــــين يومــــاً ق ــــل الشــــحن، أخضــــيت خاللهــــا  تــــإ  ــــزل -3

 ة لتشـــخيض التهــاب األنــ  االقصــ ة الميـــدي فــي األبقــاه بفحــض دفيتـــين الخت ــاهين مــع نتــا   ســل ي    

 يوماً. 21يينات أخ ت بفاصل المن     

 

 11.8.5المادة 

 

 م(ا.أ.ق.)مرض معترف بخلوها من  قطعان غير لدخول فيتوصيات الستيراد أبقار معدة ل

 : دالية تفيد ية يتوج   ل  السلطات ال يطرية  ند االستيراد طل  إبراز شهادة صحية بيطر

 أنه لإ تظهر  ل  الحيوانات يوم الشحن أية أ راض سريرية للمرض الم كوه؛ -1



  ل  األكعر.ن بشهر ااحد  ل  األقل استة أشهر فيراسي ميطل ق ل الشح الحيوانات بلقا انه تإ تحصين  -2

 

 11.8.6المادة 

 

 توصيات الستيراد النطفة الطازجة 

 ند االستيراد طل  إبراز شهادة صحية بيطرية دالية تفيد: يتوج   ل  السلطات ال يطرية   

أن العيران الوا  ة للنطفة كانت موجودة ضمن قطيع خال من التهاب األن  االقص ة الميدي في األبقاه   -1

 جمع النطفة؛ اقت 
 

 . 4.6ا  4.5أنه تإ جمع النطفـة اتحضير ا احفظـها افقـاً للشراط الواهدة في الفصلين   -2

 

 11.8.7ة الماد 

 توصيات الستيراد النطفة المجمدة 

 بيطرية دالية تفيد:  شهادة صحيةيتوج   ل  السلطات ال يطرية  ند االستيراد طل  إبراز 

ــ   -1 ــاب األنـ ــن التهـ ــال مـ ــع خـ ــي قطيـ ــة فـ ــع النطفـ ــت جمـ ــودة اقـ ــت موجـ ـــة كانـ ـــيران الوا ـ   أن الـع

 االقص ة الميدي في األبقاه ؛ أا           
 

اخالل العالثين يوماً التالية اأجري لها اخت اه تشخيصي اللتهـاب  النطفة ان قد  زلت اقت جمعأن العير  -2

يوماً  لـ  األقـل مـن تـاهيع جمـع  21األن  االقص ة الميدي في األبقاه  ل   ينات من الدم سح ت بيد 

 النطفة اكانت النتا   سل ية؛ أا

 

يجابية أا أن ليس له سجل مصلي ميراف، فقد جـرى اخت ـاه إ ا ت ين أن العوه الوا   للنطفة  ا مصلية إ  -3

 مرة؛ اك لك زل الفيران مع نتا   سل ية  ل  جزس من السا ل المنوي  ند جميه كل 

 

 .4.6ا 54. الفصلينأن النطفة قد تإ جميها اتحضير ا احفظها ط قاً لألحكام الواهدة في   -4

 

 11.8.8المادة 

 جنة توصيات الستيراد البويضات/ األ

يتوج   ل  السلطات ال يطرية  ند االستيراد طل  إبراز شهادة صحية بيطرية دالية تفيد أن ال ويضات س األجنـة 

 .افقاً للحالة 4.9ا 4.8ا 4.7الفصول ط قاً ألحكام  تّإ جميها اتحضير ا احفظها

 

_________________________________________________________________________________ 
 

 

 


