القانون الصحـي لحيوانات اليابسة 2019-
الفصل 14.4
كالميـديا النعـاج،
اإلجهـاض المستوطـن في النعـاج
INFECTION WITH CHLAMIDOPHILA ABORTUS
(ENZOOTIC ABORTION OF EWES,
)(OVINE CHLAMYDIOSIS
(تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين)
__________________

المادة 14.4.1
أحكام عامة
من أجل أغراض كـود اليابسـة يعتبـر مـرض اهجضـاض المسـتوين لـي الدعـاي دا يصـيم ا غدـا
والماعز ا ليفة ،مسببه بكتيريا .Bacterium Chlamydophila abortus
تصاب الحيوانات الحساسة بالمرض عن يريـ ابـت م مـواد مةو ـةظ ويلـل المـرض مسـتترا عدـ
الحم ن والدعاي غير الحوامل حتى ب اية ال َح َمل .ويمكن لةدعـاي التـي تعر ـل لةمـرض عدـ نضايـة
حمةضا أال تلضر عةيضا أية أعراض مر ية حتى حمةضا التـالي .لـ ا يتوجـم عةـى البةـ ان المسـتو دة
ا خ بعين االعتبا ه ه المخاير.
توج معايير االختبا ات التشخيصية مفصةة لي دليل اليابسة .Terrestrial Manual
المادة 14.4.2
توصيات الستيراد أغنام أو ماعز التوالد
يتوجم عةى السةطات البيطرية يةم إبراز شضادة صحية بيطرية دولية تفي ما يةي:
-1

أن الحيوانـــات بقيـــل مدـــ والدتضـــا أو خـ ا الســدتين الما ــيتين لــي مــزا م لـ يــت ليضــا
تشخيص مرض اهجضاض المستوين لي الدعاي خ ا السدتين الما يتينظ

-2

أنه ل تلضر عةى الحيوانات يو الشحن أية ع مات سـريرية خاصـة باهجضـاض المسـتوين
لي الدعايظ

أنه ت إخضام الحيوانات ح االختبا ات التشخيصية مع نتائج سةبية لإلجضـاض المسـتوين
لي الدعاي خ ا الث ين يوما السابقة لةشحن.

-3

المادة 14.4.3
قطعان أغنام أو ماعز خالية من اإلجهاض المستوطن في النعاج
يشتري ل عتراف بخةو قطيـع أغدـا أو مـاعز مـن اهجضـاض المسـتوين لـي الدعـاي أن تتـوالر ليـه
الشروي التالية:
-1

أن يكون مو وعا تحل إشراف بيطري سميظ

-2

أال يكون ق ظضر لي القطيع مد سدتين عةى ا قل أية ع مات سريرية لإلجضاض المستوين
لي الدعايظ
أن يــت إخضــام ع ـ د تمثيةــي مــن ا غدــا والمــاعز التــي يزي ـ عمرهــا عــن الســتة اشــضر
الختبا تشخيصي مع نتائج سةبية لإلجضاض المستوين لي الدعاي ،وذلك خـ ا السـ تة أشـضر
الما ية قبل التص يرظ

-4

أن تحمل جميع االغدا والماعز ع مة تعريفية دائمة،
أال يكون ق أُدخل إلى القطيع أية ؤوس أغدا أو ماعز ج ي ة خـ ا الث ـين يومـا السـابقة
لعمةية االختبا المصةي المدصوص عدضا لي الفقرة  3أع ه باستثدا الحالتين التاليتين:

-3

-5

أ  -أن يت عزا الحيوانات المدوي تص يرها عن باقي حيوانات القطيع لـي مز عـة المدشـ
مـ ة  30يومــا عةــى ا قــل وإخضــاعضا الختبــا تشخيصــي مــع نتــائج ســةبية لإلجضــاض
المستوين لي الدعاي قبل مضا إلى القطيع الج ي  ،أو
ب -أن تكون وا دة من مز عة ذات و ع صحي مما ل.
المادة 14.4.4
توصيات الستيراد نطفة األغنام أو الماعز
يتوجم عةى السةطات البيطرية يةم إبراز شضادة صحية بيطرية دولية تفي أن ال كو مص

الدطفة

ل تلضر عةيضا يو سحم الدطفة أية أعراض لمرض اهجضاض المستوين لي الدعايظ وك لك
 - 1كانل تربى لي مـزا م أو مراكز لةتةقيح االصطداعي خالية من اهجضاض
المستوين لي الدعاي ولقا لةمادة  14.5.3خ ا السدتين السابقتين لسحم الدطفة ،ول
تخالط حيوانات أخرى ذات و ع ذات مستوى صحي أدنىظ أو
2

أنضــــا ظةــــل مدــــ الــــوالدة أو خــــ ا الســــدتين الســــابقتين لســــحم الدطفــــة لــــي
مز عة ل يت ليضا تشخيص مرض اهجضـاض المسـتوين لـي الدعـاي ،وأنضـا أخضـعل

الختبا تشخيصي لض ا المرض  ،مع نتـائج سـةبية ،وذلـك خـ ا  3-2أسـابيع بعـ تـا ي
جمع الدطفة.
المادة 14.4.5
توصيات الستيراد أجنة األغنام أو الماعز
يتوجم عةى السةطات البيطرية يةم إبراز شضادة صحية بيطريـة دوليـة تفيـ أن الحيوانـات مصـ
ا جدة ل تلضر عةيضا يو الجمع أية أعراض لمرض اهجضاض المستوين لي الدعايظ وك لك
- -1

كانل تربى لي مـزا م أو مراكز لةتةقيح االصطداعي خالية من اهجضاض
المستوين لي الدعاي ولقا لةمادة  14.4.3خ ا السدتين السابقتين لجمع ا جدة ،ول
تخالط أية حيوانات أخرى ذات و ع ذات مستوى صحي أدنىظ أو

-2

أنضــــا بقيــــل مدــ ـ الــــوالدة أو خــ ـ ا الســــدتين الســــابقتين لجمــــع ا جدــــة لــــي
مز عة ل يت ليضا تشخيص مرض اهجضاض المستوين لي الدعاي ،وأنضـا أخضـعل
الختبا تشخيصي لض ا المرض  ،مع نتائج سةبية ،وذلك خ ا  3-2أسابيع بعـ تـا ي
جمع ا جدة.
يجم أن يت جمع ا جدة ومعالجتضا وحفلضا ولقا لةفصل .4.8
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