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المادة 12.2.1
أحكام عامة
من أجل أغراض هذا الفصل تعني عبارة منشـةة موبـو ة ـل مؤسسـة تُربـ يي ـ ا خيـو موبـو ة بالت ـا الـر
ال ُمعدي .وتستمر المؤسسة باعتبارها موبو ة ت انقضا ش ران علـ تـار ا االبـعن عـن إخـر ـابة مؤ ـدة،
وبعد تنظيف وتعقي األما ن الموبو ة بالشكل المناسب.
توجد موا فات االختبارات التشخيصية محددة يي دليل اليابسة .Terrestrial Manual
المادة 12.2.2
توصيات الستيراد الجياد واألفراس المعترف بخلوها من عدوو الدرح المعدوف فدل الخيدوا (بال سدبة للبلدوا
الموجود فيها هيئة رسمية للمراقبة).
توجب عل السلطات البيطر ة عند االستيراد
طلب براز ش ادة
-1

حية بيطر ة دولية تفيد ما لي:

أنه ل تظ ر عل الخيو

وم الشحن أ ة أعراض سر ر ه اللت ا الر

 -2ل تعمس الحيوانات أي مصدر ملوث بالت ا الر

المعدي؛

ال ُمعدي يي الخيو :

أ  -سوا ً مباشرة عن طر ق النـزو الطبيعي بواسطة يوانات موبو ة،
 أو غير مباشرة بمرورها بمؤسسة موبو ة؛ -3أنه ت اختبار الحيوانات خع الثعثين وما ً السابقة للشحن اللت ـا الـر
سلبية.

المعـدي يـي الخيـو مـ نتـا

المادة 12.2.3
توصيات الستيراد الجياد واألفراس التل سبق أ ظهدرت عليهدا أعدرال المدرل أو التدل ال د حيواندات
مصابة بالتهاب الرح المعوف فل الخيوا (بال سبة للبلوا التل توجو فيها هيئة رسمية للمراقبة)

توجب عل السلطات البيطر ة يي بلد االستيراد
طلب براز ش ادة حية بيطر ة دولية تفيد أن الحيوانات التي خالطت مباشرة يوانا ً موبو ا ً عن طر ق النـزو،
أو التي تعرضت لعختعط غير المباشرة عند مرورها بمنشةة موبو ة:
 -1أنــه ت ـ ا التة ــد مــن أن ــا يوانــات غيــر نا لــة للعــدو وذل ـ بعــد جــرا الفحو ــات المخبر ــة العزمــة
لتشخيص الت ا الر المعدي يي الخيو ؛
 -2أنه انت محمية من أي مصدر للعدو منذ بد الفحو ات المخبر ة.

