
 

 9201 –الصحـي لحيوانات اليابسة  قانونال
 

 14.3الفصل  

 أبو الرمح()الماعز االلتهاب الرئوي البلوري المعدي في 
CONTAGIOUS CAPRINE PLEUROPNEUMONIA 

 )تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين(
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ  

 
 14.3.1المادة 

 

 أحكام عامة

 

ـاز  بموبـه اـاا ال يعتبر ـر  يصـيه المـاز    قـانونااللتهاب الرئوي البلوري في الـم زاملـ  وـم

 .  Capripneumoniaeتحت نوع  Mycoplasma capricolumميكوبالسمـا  المسبه 

 

  بشـكل حاضـةة للمـر  احتمال ظهـور حيوانـات  يوماً )مع 45تحـدد فترة الحضـانة لهاا المر  بـ 

 م من(.ال

 

 .Terrestrial Manualختبارات التشخيصية واللقاحات محددة في دليل اليابسة توبد معايير اال

 

 14.3.2المادة 

 

 بلد خاٍل من االلتهاب الرئوي البلوري في الماعز

إثبات أن ااا المر  ال يوبـد  لدىيمكن ازتبار بلد ما خاٍل من االلتهاب الرئوي البلوري في الماز  

كامل زلى إزدام آخر حيوان مصاب في البلـد حيـت تعتمـد سياسـة في البلد الماكور  وأن  مضى زام 

 االستئصال والتعويض.

 

 

 14.3.3المادة 

 

 منطقة موبوءة بمسبب االلتهاب الرئوي البلوري في الماعز 

يوماً زلى   45تعتبر مةطقة ما أنها ال زالت موبوءة بااللتهاب الرئوي البلوري في الماز  حتى مرور 

 إصابة مرضية وانتهاء زمليات االستئصال والتعويض والتعقيم.  األقل زلى تشخيص آخر

 



 14.3.4المادة 

 

 تجارة البضائع

يحق للسلطات البيطرية في البلدان الخالية من االلتهاب الرئوي البلـوري فـي المـاز  مةـع االسـتيراد 

لرئـوي ب اوالتران يت زبر أراضيها لكل ماز  بري أو أالي وارد مـن بـالد تعتبـر موبـوءة بااللتهـا

ــاز    ــي الم ــوري ف ــي البل ــري أو األال ــاز  الب ــة الم ــتيراد نطف ــع اس ــلطات مة ــاط الس ــق له ــا يح كم

بــالمر   والبويضــاتألاألبةة الةات ــة مــن المــاز  األالــي لــدى وروداــا مــن بلــدان تعتبــر موبــوءة

 الماكور.

 

 14.3.5المادة 

 

 ئوي البلوري في الماعزتوصيات من أجل استيراد البضائع من بلدان خالية من االلتهاب الر
 

 يتوبه زلى السلطات البيطرية لدى استيراد 
 

 الماز  األالي
 

 طله إبراز شهادة صحية بيطرية دولية تفيد ما يلي:

 أن  لم تظهر زلى الحيوانات يوم الشحن أية أزرا  سريرية لاللتهاب الرئوي البلـوري فـي   -1

 الماز             

دتها أو خالل الثالثة أشهـر األخيرة زلى األقل فـي بلـٍد خـاٍل مـن أن الحيوانات بقيت مةا وال -2

 االلتهاب الرئوي البلوري في الماز .

 

 14.3.6المادة 

 
 

 توصيات من أجل استيراد البضائع من بلدان خالية من االلتهاب الرئوي البلوري في الماعز
 

 يتوبه زلى السلطات البيطرية لدى استيراد 

 الماز  البري

 

ان خالية من االلتهاب الرئوي البلوري في الماز  طله إبراز شهادة صحية بيطرية دولية تفيـد من بلد 

 ما يلي:
 

 أن  لم تظهر زلى الحيوانات يوم الشحن أية أزرا  سريرية لاللتهاب الرئوي البلوري في  -1

 الماز            

 في الماز    أن الحيوانات واردة من بلد خاٍل من االلتهاب الرئوي البلوري -2



  

وإذا كان لبلد المةشأ حدود مشتركة مع بلد م اور يعتبر موبوءاً بااللتهاب الرئوي البلوري في   

 الماز : 

 

 يوماً زلى األقل قبل الشحن. 45أن  تم ز ل الحيوانات في محطة للح ر لمدة  -3

 

 14.3.7المادة 

 

 هاب الرئوي البلوري في الماعز توصيات من أجل استيراد بضائع من بلدان تعتبر موبؤة بااللت
 

 يتوبه زلى السلطات البيطرية زةد استيراد 

 الماز  األالي

 من بالد تعتبر موبوءة بااللتهاب الرئوي البلوري في الماز  

 

 طله إبراز شهادة صحية بيطرية دولية تفيد ما يلي: 

 

 ئوي البلوري في أن  لم تظهر زلى الحيوانات يوم الشحن أية أزرا  سريرية لاللتهاب الر -1

  الماز            

  أن الحيوانات أخضعت مرتين مع نتـائ  سـلبية الختبـار تثبيـت المـتمم لتشـخيص االلتهـاب  -2

   21يفصـل بـين االختبـارين  Complement fixation testالرئوي البلـوري  فـي المـاز           

 يومـاً زلـى  14راء االختبـار الثـاني خـالل األكثر  شـرط إبـ يوماً زلى  30يوماً زلى األقل و          

 األكثر قبل الشحن ) قيد الدرس(          
 

  C.F.Tتم ز ل الحيوانات زن كل ماز  أالي آخر مةا يوم االختبار األول لتثبيت المتمم      -3

 حتى يوم الشحن         
 

دتها في م رزة لم يبلغ فيها  األخيرة زلى األقل أو مةا وال 45بقيت الحيوانات خالل األيام ال   -4

  رسمياً زن وبود  أية إصابة بااللتهاب الرئوي البلوري في الماز  طوال ااط المدة  وأن      

 الم رزة غير واقعة في مةطقة موبوءة بمسبه المر  الماكور     
 

 أن الحيوانات لم تحصن ضد االلتهاب الرئوي البلوري في الماز   أو  -5
 

 أنها حصةت قبل الشحن بأربعة أشهر زلى األكثر. ال يطله في ااط الحالة تةفيا األحكام   -6

 المةصوص زةها في الفقرة الثانية أزالط ) قيد الدرس(.          

 

 14.3.8المادة 

 

 توصيات من أجل استيراد بضائع من بلدان تعتبر موبؤة االلتهاب الرئوي البلوري في الماعز 

 

 لسلطات البيطرية زةد استيراد يتوبه زلى ا



 

 الماز  المعدّ للابح المباشر
 

 من بالد تعتبر موبوءة بااللتهاب الرئوي البلوري في الماز  
 

 طله إبراز شهادة صحية بيطرية دولية تفيد ما يلي: 
 

 لم تظهر زلى الحيوانات يوم الشحن أية أزرا  سريرية لاللتهاب الرئوي البلوري في أن   -1

   الماز          

 

ـاً  45أن الحيوانـات بقيت مةا والدتها أو لمدة   -2 يوماً زلى األقل في م رزة لم يبلغ فيهـا رسمـي

ـة   زن وقوع  أية إصابة بااللتهاب الرئوي البلوري في الماز  طوال ااط المـدة  وأن الم رـز

 ليست واقعـة في مةطقة موبوءة بهاا المر . 

 

 

 14.3.9المادة 

 

ل استيراد بضائع من بلدان تعتبر موبؤة بمسبب االلتهاب الرئوي البلوري في  توصيات من أج

 الماعز،

 يتوبه زلى السلطات البيطرية زةد استيراد 

 الماز  البري
 

من بالد تعتبر موبوءة بااللتهاب الرئوي البلوري في الماز  طله إبراز شهادة صحية بيطرية دولية  

 تفيد ما يلي: 
 

  حيوانات يوم الشحن أية أزرا  سريرية لاللتهاب الرئوي البلوري في أن  لم تظهر زلى ال -1

 الماز            

 

 يوماً زلى األقل قبل الشحن في محطة للح ر لم يعلـن فيهـا رسـمياً  45أن الحيوانات أمضت  -2

 زن وقوع أية إصابة بااللتهـاب الرئـوي البلـوري فـي المـاز  طـوال اـاط المـدة  وأن محطـة          

 الح ر ااط ليست واقعة في مةطقة موبوءة بهاا المر            

 

 أن الحيوانات لم تحصن ضد االلتهاب الرئوي البلوري في الماز   أو  -3

 

 أنها حصةت قبل الشحن بأربعة أشهر زلى األكثر )قيد الدرس(. -4
 

 014.3.1المادة 

 

 ي البلوري في الماعز االلتهاب الرئوتوصيات الستيراد الماعز من بلدان خالية من 

 

 يتوبه زلى السلطات البيطرية لدى استيراد 
 



 أبةة أل بويضات الماز  
 

 طله إبراز شهادة صحية بيطرية دولية تفيد: 

 

 أن الحيوانات مصدر البضازة:  -1
  
 ال مع.يوم لاللتهاب الرئوي البلوري في الماز   لم تظهرزليها اية زالمات سريرية   -أ
 

 . االلتهاب الرئوي البلوري في الماز بلد خال من  بقيت في -ب          

 

 للحالة.   وفقا4  10.و  4.9و  4.8تم بمع األبةة أل البويضات وفقا ً للشروط الواردة في الفصول  -2

 

 114.3.1المادة 

 

 

 اللتهاب الرئوي البلوري في الماعز توصيات لالستيراد من بلدان تعتبر موبؤة بمسبب ا
 

 بيطرية لدى استيراد يتوبه زلى السلطات ال
 

 بويضاتألأبةة الماز  
 

 طله إبراز شهادة صحية بيطرية دولية تفيد: 
 

 البضازة: أن إناث الحيوانات مصدر  -1
 

 يـوم  بمـع   لاللتهاب الرئوي البلـوري فـي المـاز  لم تظهر زليها اية زالمات سريرية    -أ

   وأن  ويضاتألاألبةةالب  
 

 يوم االختبـار التشخيصـي األول حتـى تـاريع بمـع   بقيت مع ولة زن باقي الماز  مةا    -ب 

 البويضاتألاألبةة   

 

يوماً  قبل ال مع في م رزة لـم يعلـن فيهـا رسـميا ً  45ربيت مةا والدتها أو بقيت لمدة    -ج

خــالل المــدة االلتهــاب الرئــوي البلــوري فــي المــاز  زــن ظهــور ايــة إصــابة بمــر  

االلتهـاب الرئـوي ي مةطقة موبوئـة بمسـبه واقعة ف المةشأ غيروأن م رزة  الماكورة 

 .البلوري في الماز 
 

بة قــد أعخضــعت لل رازــة بواســطة     -2 أن سـوائل ال مــع و أل أو البويضــات المتأكلــة أو غيرالمخصــخ

 مـع نتـائ  االلتهاب الرئوي البلوري في المـاز  لمر   PCRطريقة معتمدة رسمياً  أو إختبار 

 سلبية. 
 

   وفقا4  10.و  4.9و 4.8ةة أل البويضات وفقا ً للشروط الواردة  في الفصول أن  تم بمع األب  -3

 للحالة     

 

 



 214.3.1المادة 

 

 من بالد تعتبر موبوءة بمسبب االلتهاب الرئوي البلوري في الماعزتوصيات لالستيراد  
 

 يتوبه زلى السلطات البيطرية لدى استيراد 

 

 لحوم الماز  الطازبة

 

 صحية دولية تفيد أن كامل اللحوم نات ة من حيوانات: طله إبراز شهادة

 واردة من م ارع خالية من االلتهاب الرئوي البلوري في الماز   -1

 تم ذبحها في مسلع مرخص وأخضعت للكشف قبل الابح ووبدت سالمة من االلتهاب الرئـوي       -2

 البلوري في الماز            
 

 لم يشر إلى وبود أية زطوب خاصة بااللتهاب الرئوي البلوري في أن الكشف زلى الابائح       -3

 الماز .          

 
 ____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 


