
 8201 –لحيوانات اليابسة  الصحي قانونال
 

 12.11الفصل  
 

 الفنزولي لتهاب المخي الشوكي الخيلياإل
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALOMYELITIS 

 )تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين(
ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 12.11.1المادة 

 أحكام عامة

 

يوماً، وفترة الحضانة  14مدة ب الخيليلتهاب المخي الشوكي فترة نقل عدوى اإل تحدد   القانونهذا أغراض من أجل 

 أيام. 5ب 

 

 .  Terrestrial Manualتوجد مواصفات االختبارات التشخيصية واللقاحات مفصلة في دليل اليابسة 

 12.11.2المادة 

 

 لي الخيلي الفنزوبلد خاٍل من االلتهاب المخي الشوكي 

أنـ  أصـبخ خـامن مـن هـذا  الخيلـي الفزوولـيبااللتهـاب المخـي الشـوكي في السـاب  يمكن اعتبار بلد ما كان موبؤاً 

 المرض عزد استيفائ  الشروط التالية:
 

ً أن يكون اإلبالغ عن المرض في هذا البلد إ     -1 ، وأن يكون لدي  نظام مسخ وبـائي يسـمخ بـاجراح فحـ  لواميا

؛ وأن جميع العيزات المـخخوةة الخيلي الفزووليتب  باصابت  بااللتهاب المخي الشوكي فوري لكل حيوان مش

 ؛لفيروسلعوم خاص بإجراح اختبار بما في   للفح  لتشخي  المرض ترسل 

 

ــوكي      -2 ــي  الش ــاب  المخ ــدة بااللته ــابة مؤك ــة إص ــخي  أي ــص تش ــد ت ــون   ــيأال يك ــي الفزوول ــالم  الخيل  خ

 ين؛السزتين الماضيت        

 

استورد أية خيـوم مـن بلـد تـص فيـ  تشـخي  إصـابات مؤكـدة بهـذا المـرض خـالم السـزتين تص أال يكون  د      -3

 الماضيتين.

 

البلد  ال يعتبر  بخلوه من مرض االلتهاب المخي الشوكي باستيراد خيوم من بلد موبوح،  سب  االعترافعزد  يام بلد 

 .12.11.5 عملية االستيراد وفقاً ألحكام المادة إتمامالمستورد أيضاً بحكص الموبوح، شريطة 

 

 

 



 12.11.3المادة 

 تجارة البضائع

مزـع اسـتيراد الخيـوم  يالفزوويلـ الخيلـي  المخـي الشـوكييح  للسلطات البيطرية في البلدان الخالية من االلتهـاب 

سلطات مزع اسـتيراد نطفـة كما يح  لهذه ال ؛المرض  موبوحة بهذاحام ورودها من بلدان تعتبر  واألهلية فيالبرية 

 بويضات/أجزة الخيوم البرية أو األهلية الواردة من بالد تعتبر موبوحة بالمرض المذكور.أو 

 12.11.4المادة 

 

 الخيلي الفنزوليتوصيات لالستيراد من بلدان خالية من االلتهاب المخي الشوكي 

 يتوجب على السلطات البيطرية عزد استيراد 

 يةاألهلوالخيوم البرية 
 

 طلب إبراز شهادة صحية بيطرية دولية تفيد:

 أن  لص تظهر على الحيوانات يوم الشحن أية أعراض سريرية لاللتهاب المخي الشوكي في الخيوم؛  -1

 

 أشـهر الماضـية فـي بلـد  هـرت فيـ  إصـابات بااللتهـاب المخـي   6أن الخيوم لص تكن موجودة خـالم ام   -2

 الماضيتين؛ الشوكي خالم السزتين          

 

 يوماً السابقة للشحن. 60خالم ام  المخي الشوكيأن الخيوم لص تحّصن ضد االلتهاب   -3 

 12.11.5المادة 

 

 الخيلي الفنزولي توصيات لالستيراد من بلدان تعتبر موبوءة بااللتهاب المخي الشوكي 

 يتوجب على السلطات البيطرية لدى استيراد 

 الخيوم البرية واألهلية

 
 إبراز شهادة صحية بيطرية دولية تفيد ما يلي:طلب 

 بالزسبة للحيوانات المحصزة:  -1

يومـاً علـى األ ـل،  60 بـل الشـحن ب  يالفزوويلـ الخيلـي  المخي الشـوكيأنها حصزت ضد االلتهاب    -أ 

 وأنها كانت تحمل عالمة تعريفية واضحة عزد التحصين؛
 

أسـابيع السـابقة  3حجر في بلد المزشخ تحت إشراف بيطري رسـمي خـالم ام أنها عولت في مركو لل -ب 

للشحن  لت أثزاحها سليمة سريرياً، وأن كل حيوان أصيب بارتفاع حراري )تؤخذ الحـرارة يوميـاً  

 سحبت عيزة من دم  وفحصت لعوم الفيروس مع نتيجة سلبية؛
 

 أثزاح نقلها إلى محطة الحجر وطيلة بقائها فيها؛ أن  تمت حمايتها من الحشرات الزا لة لألمراض  -ج      
 



 الخيوم؛ أن  لص تظهر عليها يوم الشحن أية أعراض سريرية لاللتهاب المخي الشوكي في -د       

 

 بالزسبة للحيوانات غير المحّصزة:      -2

السـابقة  أسـابيع 3أنها عولت في محطة للحجر في بلد المزشخ تحـت إشـراف بيطـري رسـمي خـالم ام  -أ          

للشحن  لت خاللها سليمة سريرياً؛ وأن كـل حيـوان أصـيب بارتفـاع فـي الحـرارة )المـخخوةة يوميـاً  

 سحبت عيزة من دم  وفحصت لعوم الفيروس مع نتيجة سلبية؛
 

 في الخيلي الفزوولي المخي الشوكيأنها أخضعت ألحد االختبارات التشخيصية مع نتائج سلبية لاللتهاب  -ب    

 دخالها محطة الحجر؛إل التاليةيوماً  14خالم ام  رب و ت أ
 

 أن  تمت حمايتها من الحشرات الزا لة لألمراض أثزاح نقلها إلى محطة الحجر وبقائها فيها؛  -ج        
 

 أن  لص تظهر عليها يوم الشحن أية أعراض سريرية لاللتهاب المخي الشوكي في الخيوم.  -د         
 

أيام تحت إشراف بيطـري رسـمي، وكـل حيـوان  7لمدة أخرى عوم الحيوانات في البلد المستورد يمكن من ناحية 

 .للفيروس ماختبار عون دم  إلجراح تؤخذ عيزة م  في الحرارة )المخخوةة يوميا يصاب بارتفاع
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


