
 9201 -الصحـي لحيوانات اليابسة  قانونال
 

 12.3  الفصل
 

 مرض الجماع الخيليالُحالق، البجـل، 
DOURINE   

 )تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين(
ــ  ــ ــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 12.3.1لمادة ا   

 عامة أحكام

 أشهر. 6البجل ب  فترة الحضانة لمرض  قانونتحدد بموجب هذا ال

 .Terrestrial Manualتوجد مواصفات االختبارات التشخيصية في دليل اليابسة 

 

 12.3.2لمادة ا

 بلد خاٍل من البجل

لشروط لعند استيفائه و به ً  يمكن اعتبار بلد ما أنه أصبح خاٍل من البجل، بعد أن كان موبوء

 التالية:

 

 جميع الخيول المريضة؛ل القتل والتعويض سياسة قد طبق أن يكون   .1

ــداء البجــل خــ ل الســنتين   -2 ــة  صــابة ســريرية ب ــ  أراإــيه أي جلأ عل ــد ســل أال يكــون ق

 الماإيتين؛

سنوي لمدة أن تكون جميع الفحول المستخدمة في النـزو قد أخضعأ الختبار تشخيصي   -3

 مع نتائج سلبية لمرض البجل.سنتين متتاليتين 

 

 

 

 12.3.3لمادة ا

 

 الماضية ستة أشهرخالل اليراد الخيول من بالد خالية من داء البجل توصيات الست

 

  يتوجب عل  السلطات البيطرية المستوردة للخيليات 

 

 طلب شهادة صحية بيطرية دولية تفيد ما يلي:

 



 أنه لم تظهر عل  الحيوانات يوم الشحن أية أعراض سريرية لداء البجل،. 1

 أو خ ل الستة أشهر السابقة للشحن، في بلد خال من منذ والدتها،  بقيأ أن الحيوانات  .2

 عل  األقل.الماإية أشهر  6 ال داء البجل منذ     
 

 

 12.3.4لمادة ا

 

 بداء البجل  ةتوصيات الستيراد الخيول من بالد تعتبر موبوء
 

 للخيول يتوجب عل  السلطات البيطرية المستوردة
 

 طلب  براز شهادة صحية بيطرية دولية تفيد ما يلي:

 

 أنه لم تظهر عل  الحيوانات يوم الشحن أية أعراض سريرية لداء البجل،   -1

أن الحيوانات كانأ خ ل الستة أشهر السابقة للشحن في منشأة لم يبلغ فيها رسميا  عن وقوع   - 2 

 أية  صابة بداء البجل طوال هذه المدة،

 

ـ أنه تم  -3  15 خضاع الحيوانات الختبار تشخيصي لداء البجل مع نتائج سلبية، أجري خـ ل اـل

 يوما  السابقة للشحن.
 12.3.5لمادة ا

 

 توصيات الستيراد نطفة الخيول من بالد خالية من داء البجل منذ ستة أشهر
 

 يتوجب عل  السلطات البيطرية عند استيراد 
 

 نطفة الخيول
 

 طرية دولية تفيد:طلب ابراز شهادة صحية بي
 

أشـهر السـابقة لجمـع النطفـة، فـي بلـد  6أن الخيول الواهبة للنطفة بقيأ منذ والدتها، أو خ ل الـ 

 عل  األقل.الماإية أشهر  6خ ل ال خاٍل من داء البجل 

 
 

 12.3.6لمادة ا

 بداء البجل  ةتوصيات الستيراد الخيول من بالد تعتبر موبوء
 

 رية عند استيراد يتوجب عل  السلطات البيط
 

 نطفة الخيول

 

 طلب ابراز شهادة صحية بيطرية دولية تفيد:

 أن الخيول الواهبة للنطفة:  -1



 

بقيأ خ ل الستة أشهر السابقة لجمع النطفة في منشأة أو مركز للتلقيح االصـطناعي لـم   -أ       

 هذه المدة؛ طواليبلغ فيهما عن وقوع أية  صابة بداء البجل 
 

 أخضعأ مع نتائج سلبية ألحد االختبارات التشخيصية لداء البجل؛  -ب      

 

 ة الخيول أعط  نتائج سلبية.أن الفحص المجهري لنطف -2
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  


