
 2019 -الصحي لحيوانات اليابسة  قانونال
 

 

 8.19الفصل  
 

 حمـى غـرب النيل
 

WEST NILE FEVER 
 

 (تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين(
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 8.19.1المادة 

 

لحمى غـرب يروسية بعض السالالت الف سببه لإلنسان قولمن المنشأحمى غرب النيل مرض حيواني 

 . التي يحملها البعوض  النيل

 
 

هذا الفصل تعتبر األجناس الحيوانية الحساسة لفيـروس حمـى غـرب النيـل ال يـول  من أجل أغراض 

 الطيور من غير الدواجن.وواإلوز والبط )قيد الدرس( 
 

ض بفوـل دورة حياتيـة ينتقـل بواسـطتها مـن البعـوض   -رالطيـو -يبقى فيروس حمـى غـرب النيـل حيـا

البعوض، بينما يعتبر البشر وال يل مويفان طارئان للفيروس، وهما طريق مسدود لنمو الفيروس أو 

طرق وبائية مسدودة بوجه الفيروس. وفيما يتعلق بتجارة الحيوانات األليفة يعتبر البط واألوز وسـيلة 

ألجنـاس أن هنـا  وجـود لوئـائق ت بـ  أن بعـض ا النيـل ذ  تساهم فـي انتشـار فيـروس حمـى غـرب 

 الدم بكمية كافية لنقل العدوى للبعوض. الحيوانية تسمح بتفيرس

 

 .XXيجب اجراء أعمال الرصد لـحمى غرب النيل وفقاض ألحكام الفصل 
 

 "ذصابة بـحمى غرب النيل" في الحاالت التالية: معرفة حدوث يمكن 
 

 عند عزل فيروس حمى غرب النيل من حيوان تظهـر عليـه أعـراض سـريرية معروفـة -1

 للمرض، أو
 

)ر.ن.ا( ال اص بفيروس حمى غرب النيل حمض الريبونووي لدى عزل االنتيجين أو الـ -2

ض، من عينات واردة من حيوان/ حيوانات تظهر عليها أعراض سـريرية ااصـة بـالمر

ض بوجود تفش    مشبوه أو مؤكد لـحمى غرب النيل، أو أو مرتبطة وبائيا
 

فيروس حمى غـرب النيـل غيـر ناتجـة مـن  أجسام مناعية موجهة ضد التعرف على عند  -3

التحصين ووجدت في حيوان أو عـدة حيوانـات تظهـر عليهـا عالمـات سـريرية ااصـة 

ض بوجود تفش  مشبوه أو مؤكد لـحمى غرب النيل.  بالمرض أو مرتبطة وبائيا
 

ض. 15تحدد فترة الحوانة لـحمى غرب النيل في تطبيق أحكام هذا الفصل بـ   يوما



 

  ،8.12.2ستيراد البوائع المشار ذليها في هذا الفصل باست ناء تلك المذكورة في المادة  عند السماح با

يتوجب على السلطات البيطرية تنفيذ الشروط المفصلة في هذا الفصل والمتعلقة بالوضع الصحي لبلد 

 أو منطقة المصدر بالنسبة لمرض حمى غرب النيل.
 

 في دليل اليابسة.موضحة حات توجد معايير االاتبارات التش يصية واللقا

 

باســت ناء البوــائع  أوعبورهــا ألراض  عنــد الســماح باســتيراد بوــائع وارد  كرهــا فــي هــذا الفصــل 

يتوجب على السلطات البطرية طلب التقيد بشروط تتناسب مـع الوضـع  ،8.16.2المذكورة في المادة 

ض ل  ألحكام الواردة في هذا الفصل.الصحي لبلد أو منطقة التصدير بالنسبة لـحمى غرب النيل وفقا

 

 8.19.2المادة 

 

 السليمة صحيا  بضائع ال
 

فرض قيـود تجاريـة علـى اسـتيراد الحيوانـات التـي تم ـل  OIEيحظر على الدول األعواء لمنظمة 

 م ال ال يول. مويف نهائي غير ناقل 

 

بلـد أو يتوجب على السلطات البيطرية، مهما كـان الوضـع الصـحي لمـرض حمـى غـرب النيـل فـي 

منطقة التصدير، أال تفرض أية شروط تتعلق بـحمى غرب النيل عنـد السـماح باالسـتيراد  أو العبـور 

 عبر أراضيها للبوائع أو منتجاتها المفصلة أدناه كالتالي:

 

 بيض الفقس، -1
 

 بيض األكل، -2
 

 مشتقات البيض، -3
 

 نطفة الدواجن، -4
 

 لحوم دواجن طازجة ومحوراتها، -5
 

 الزراعي أو الصناعي. أو االست داميع أعالف حيوانية منتجات دواجن معدة لتصن -6
 

 ووبر الدواجن، شري -7
 

 نطفة ال يول، -8
 

 لحوم ال يل ومحوراتها، -9

 

 

 

 

 



 8.19.3المادة 

 

 

 بلد أو منطقة خالية من مرض حمى غرب النيل

 

 يمكن اعتبار بلد أو منطقة االيان من حمى غرب النيل عندما يكون هذا المرض مسجل على   -1

 الئحة أألمراض  ات اإلبالغ اإللزامي على جميع أراضي البلد المعني، وكذلك:          
 

 أنه لم يبلغ عن ظهور أية ذصابة أو عدوى بفيروس حمى غرب النيل علـى أراضـي   -أ

 البلد العوو االل السنتين الماضيتين، او          
 

بعـدم وجـود فيـروس  تفيـد  XXأن نتائج برنامج الرصد المطبق وفقاض ألحكام الفصل   -ب 

 حمى غرب النيل في البلد أو المنطقة المعنية االل السنتين الماضيتين.
 

ال يفقد البلد أو المنطقة ال الية من حمى غرب النيل وضع ال لو من المرض نتيجـة لالسـتيراد   -2

 من بلد أو منطقة موبؤة بفيروس حمى غرب النيل للبوائع التالية:

 

  مناعية،حيوانات تحمل أجساما    -أ
 

 نطفة وبويوات أو أجنة،  -ب 
 

ض علـى األقـل مـن تـاري   30حيوانات محصـنة ضـد )حمـى غـرب النيـل( قبـل   -ج  يومـا

ض  لمعايير دليل اليابسة مع االفادة في الشهادة الصحية المرفقـة بانهـا            الشحن، و لك وفقا

 حيوانات محصنة، أو          
 

 XXتماد برنـامج للرصـد يعمـل وفقـاض ألحكـام الفصـل حيوانات غير محصنة مع اع  -د 

ض على األقل قبل تـاري   ويستهدف قطعان المنشأ ووضع قيد التنفيذ االل ال الئين يوما

 بغياب أي ائبات النتشار فيروس حمى غرب النيل. مباشرة،التصدير 

 

 8.19.4المادة 

 

 

 بلد أو منطقة خاليان موسميا  من مرض حمى غرب النيل
 

ض من مرض )حمى غرب النيل( هما بلد أو منطقة أئبت  نتائج ذن  -1 البلد أو المنطقة ال الية موسميا

آليات الرصد فيهما عدم وجود أي انتشار للفيروس المرضي لـحمى غرب النيل فيهما أو وجود 

 للبعوض القادر على نقل الفيروس في ذحدى الفترات من السنة.
 

تبـدأ فتـرة ال لـو الموسـمي مـن المـرض  8.18.6فـي المـادة  طبيق األحكـام الـواردةت من أجل  -2

ض على اكتشاف انتقال فيروس )حمى غـرب  21بالنسبة للبلد أو المنطقة المعنية بعد انقواء  يوما

ض لنتائج الرصد أو نشاط للبعوض القادر على نقل فيروس حمى غرب النيل.  النيل( وفقا
 

ض لألحكام الواردة في المادة تنتهي فترة ال لو الموسمي من المرض      -3  كالتالي: 8.18.6وفقا
 



ض  21قبل        -أ ض علـى األقـل مـن اقـرب تـاري  السـتفناف الفيـروس لـدورة انتشـاره وفقـا  يومـا

 لسجالت تاري  المرض، و                
 

 مباشرة عندما تشير المعلومـات المناايـة أو نتـائج الرصـد ذلـى عـودة أبكـر السـتفناف      -ب 

 نشاط البعوض الناقل لفيروس حمى غرب النيل.    

 

ض مـن المـرض  -4 ض من )حمى غرب النيل( وضع ال لو موسـميا ال يفقد بلد أو منطقة االيان موسميا

نتيجة    لالستيراد من بلد أو منطقة موبوءة بفيروس حمـى غـرب النيـل للحيوانـات والبوـائع 

 التالية:
 

 حيوانات تحمل أجساما  مناعية،      -أ
 

 نطفة وبويوات أو أجنة،    -ب 
 

ض علـى األقـل مـن تـاري   30حيوانات محصنة ضد حمـى غـرب النيـل قبـل       -ج  يومـا

ض  لمعايير دليل اليابسة مع االفادة فـي الشـهادة الصـحية المرفقـة           الشحن، و لك وفقا

 بانها حيوانات محصنة، أو        
 

    XXامج للرصد مطبق وفقاض ألحكام الفصل حيوانات غير محصنة مع اعتماد برن      -د 

ض مباشـرة علـى األقـل قبـل           يستهدف قطعان المنشأ وقيد التنفيذ اـالل ال الئـين يومـا

 تاري  التصدير، بغياب أي ذئبات النتشار فيروس حمى غرب النيل.        

 

 8.19.5المادة 

 

 ب النيلتوصيات لالستيراد من بلدان أو مناطق خالية من حمى غر

 

غيـر من يتوجب على السلطات البيطرية عند استيراد البط )قيد الدرس( واإلوز وباقي الطيور 

 ،الدواجن
 

 طلب ابراز شهادة بيطرية دولية تفيد ما يلي:

 

ض السابقة لتاري  الشـحن علـى األقـل،  30أن الحيوانات بقي  منذ والدتها أو االل الـ  -1 يوما

 في بلد أو منطقة االيان من حمى غرب النيل، أو

 

ض األايرة علـى األقـل فـي بلـد أو منطقـة االيـة مـن  15أن الحيوانات كان  االل الـ  -2 يوما

المرضـي لحمـى غـرب  حمى غرب النيل وأنها أاوع  الاتبار الكشـف عـن المسـبب 

ض للمعايير المحددة في دليل اليابسة بفحص عينات من الدم أاذت  النيل مع نتائج سلبية وفقا

أيام على األقل من بدء داولها، وأنها بقي  في البلد أو المنطقـة ال اليـة مـن حمـى  3بعد 

 غرب النيل حتى تاري  الشحن، أو
 

 ذن الحيوانات: -3

 



ض مـن داولهـا للبلـد أو المنطقـة  30غرب النيل( قبـل قد تم تحصينها ضد )حمى   -أ   يومـا

ض لمعايير دليل اليابسة، وأنه       ال اليان من المرض وفقا

  

وجود ذشارة لهذا األمر بالنسبة للحيوانات المستوردة فـي الشـهادة الصـحية المرفقـة،  -ب                

 وأنه،

 

ض على  15أو منطقة االيان من حمى غرب النيل لمدة بقي  هذه الحيوانات في بلد  -ج                 يوما

 األقل قبل تاري  الشحن، وكذلك                   

 

 أنها بقي  في بلد أو منطقة االيان من حمى غرب النيل حتى تاري  الشحن. -د                 

 

 في حال تصدير الحيوانات من منطقة االية من حمى غرب النيل:       -4
 

 أن الحيوانات لم تعبر بلداض أو منطقة موبوءين االل نقلها ذلى محطة الشحن، أو     -أ        
 

 أن الحيوانات كان  محمية في كل حين مـن لسـع البعـوض أئنـاء عبورهـا لبلـد أو    -ب         

 منطقة موبوءة، أو                       

 

 ضد حمى غرب النيل وفقاض ألحكام البند ال الث أعاله. أن الحيوانات كان  محصنة    -ج                

 

 8.19.6المادة 

 

 توصيات لالستيراد من بلدان أو مناطق خالية موسميا  من حمى غرب النيل

 

 يتوجب على السلطات البيطرية لدى استيراد 
 

 البط )قيد الدرس( واإلوز وباقي الطيور غير الدواجن 
 

 يد أن الحيوانات:طلب ابراز شهادة بيطرية دولية تف

 

ض السابقة للشحن على األقل في بلـد أو منطقـة  30بقي  منذ والدتها أو االل الـ  -1 يوما

ض من حمى غرب النيل االل موسم ال لو من المرض، أو  االية موسميا
 

ض من حمى غرب النيل اـالل موسـم ال لـو مـن  -2 بقي  في بلد أو منطقة االية موسميا

ض على  15المرض االل الـ  األقـل السـابقة للشـحن حيـث أاوـع  اـالل هـذه يوما

ض للمعـايير الـواردة  الفترة الاتبار تحديد هوية المسبب المرضي مع نتائج سلبية وفقا

في دليل اليابسةوقد تم االاتبار بفحص عينة من الدم أاذت بعد بدء االقامـة ب الئـة 

ض مـن حمـى أيام على األقل، ئم بقي  الحيوانات في البلد أو المنطقـة ال اليـة  موسـميا

 غرب النيل حتى تاري  الشحن، أو
 

موسم ال لـو مـن المـرض  النيل االلبقي  في بلد أو منطقة االية من حمى غرب  -3

ض على األقل حيث تم تحصينها ضد المرض قبـل داولهـا  15لمدة  ـ يوما ض  30ـب يومـا



ادة ذلى البلد أو المنطقة ال الية من المرض، وأنـه تـم تعريـف الحيوانـات فـي الشـه

الصحية المرفقة على أنها محصنة ضد المـرض وأنهـا بقيـ  فـي البلـد أو المنطقـة 

ض من حمى غرب النيل حتى تاري  الشحن، وأنه،  ال الية موسميا
 

ض من حمى غرب النيل في  -4 في حال تصدير الحيوانات من بلد أو منطقة االية موسميا

 موسم ال لو: 

 

 منطقـة موبـوءة اـالل عمليـة النقـل حتـى  أن الحيوانات لم تعبر أراضـي بلـد أو   -أ

 محطة الشحن، أو                

 

 أن الحيوانات كان  محمية في جميع األوقـات مـن لسـع البعـوض اـالل عمليـة  -ب 

 العبور لبلد أو منطقة موبوءة، أو     
 

ض لألحكام المفصلة في البند  -ج   3أنه تم تحصين الحيوانات ضد حمى غرب النيل وفقا

 أعاله.              

 

 8.19.7المادة 

 

 توصيات لالستيراد من بلدان أو مناطق موبوءة بمرض )حمى غرب النيل(
 

 يتوجب على السلطات البيطرية عند استيراد البط )قيد الدرس( واإلوز
 

 طلب ذبراز شهادة بيطرية دولية تفيد ما يلي:
 

ض على األقـل السـابقة يوم 30أن الحيوانات كان  محمية من لسع البعوض االل الـ  -1 ا

 لتاري  الشحن، أو 
 

أن الحيوانات أاوع  الاتبار مصلي للكشف عن وجود أجسام مناعية محايدة مع  -2

ض للمعايير الواردة في دليل اليابسة، أو  نتائج ذيجابية وفقا
 

ض السابقة للشحن على  15أن الحيوانات كان  محمية من لسع البعوض االل الـ  -3 يوما

اتبارها االل هذه الفترة للكشـف عـن المسـبب المرضـي مـع نتـائج األقل وأنه تم ا

ض للمعايير المحددة في دليل اليابسة بعد فحص عينة دم أاـذت بعـد  أيـام  3سلبية وفقا

 على األقل من داول الحيوانات ذلى البلد أو المنطقة ال الية من البعوض، أو
 

علـى األقـل مـن تـاري  أيام  3أنه تم تحصين الحيوانات ضد حمى غرب النيل قبل  -4

ض للمعـايير المحـددة فـي دليـل اليابسـة، وأنـه تـم تعريـف الحيوانـات فـي  الشحن وفقا

 الشهادة الصحية المرافقة لها بأنها محصنة ضد المرض، أو
 

لم يتم تحصين الحيوانات ضد حمى غرب النيل و لك بوجود برنامج رصـد ملتـزم  -5

ـ يستهدف قطعان المنشأ  XXبتنفيذ أحكام الفصل  أشـهر السـابقة  3و لـك اـالل اـل

مباشرة للشحن والتصدير، وأنه لـم ي بـ  وجـود أي انتشـار لفيـروس حمـى غـرب 

 النيل، وكذلك
 



 أن الحيوانات كان  محمية من لسع البعوض االل عملية نقلها حتى مكان الشحن. -6

 

 8.19.8المادة 

 

 لتوصيات الستيراد الطيور من بلدان أو مناطق موبؤة بحمى غرب الني
 

 يتوجب على السلطات البيطرية عند االستيراد 
 

 طلب ابراز شهادة بيطرية دولية تفيد ما يلي: 

 

أنه لم تظهر على الطيـور أيـة أعـراض سـريرية لمـرض حمـى غـرب النيـل يـوم  -1

 الشحن، وكذلك
 

أنه تم احتجاز الطيور في محطة للحجر ضمن محيط معزول عـن البعـوض اـالل  -2

ض السابقة ل لشحن، وأنه تم ااتبارها للكشف عـن المسـبب المرضـي مـع ال الئين يوما

ض قبـل بـدء داـول الطيـور ذلـى  نتائج سلبية بفحص عينة من الـدم صـالحة احصـائيا

ض لدليل اليابسة. 3محطة الحجر بـ   أيام و لك وفقا

 

 8.19.9المادة 

 

 حماية الحيوانات من لسع البعوض
 

يـروس حمـى غـرب النيـل يتوجـب علـى السـلطات عند عبور الحيوانات لبلدان أو مناطق موبـوءة بف

البيطرية اعتماد استراتيجية لحماية الحيوانات الحساسة من لسع البعوض االل عملية النقل مع األاذ 

بعين االعتبار ال صائص البيفية المحلية للبعوض، على أن تتومن استراتيجية الحمايـة مـن م ـاطر 

 لسع البعوض األمور التالية:

 

 انات بالمبيدات الحشرية قبل النقل واالله،معالجة الحيو -1
 

ضمان عدم توقف الشـاحنات فـي الطريـق ذال فـي حـال ابقـاء الحيوانـات محميـة ضـمن  -2

 ناموسيات واقية من البعوض،
 

رصد ناقالت الفيروس في النقـاط المعتـادة للتوقـف والتحميـل مـن أجـل الحصـول علـى  -3

 معلومات تتعلق بالتغيرات الموسمية،
 

ل الحمايـة ضـد الحيوانـات الوــارة ذلـى المنشـتت المسـت دمة وفـي أمــاكن اداـال وسـائ -4

 التوقف والتحميل المعتادة،
 

است دام معلومات موجودة في سجل المرض أو معلومات حدي ـة و/أو معلومـات أنظمـة  -5

النقـل  ات الم ـاطر  المرافـ  وطـرقالمودلة ال اصة بفيروس حمى غرب النيل لتحديد 

 القليلة.
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