القانون الصحـي لحيوانات اليابسة 2019 -
الفصل 14.9
جـدري الغنـم والماعـز
SHEEP AND GOAT POX

(تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14.9.1المادة
أحكام عامة
تحدد فترة الحضانة لجدري الغنم والماعز في هذا الدستور بواحد وعشرين يوما.
نجد معايير االختبارات التشخيصية واللقاحات في دليل اليابسة.
المادة 14.9.2
بلد خال من جدري الغنم والماعز.
يمكن إعطاء بلد ما صفة الخلو من جدري الغنم والماعز عند تقـديم الـدليل علـد عـدو وجـود هـذا
المرض منذ  3سنوات علد األقل في البلد المعني.
يمكن اختصار هذه المدة بستة أشهر بعد إعداو آخر حيوان مريض في البلدان التي تعتمـد سياسـة
اإلتالف والتعويض مع أو دون التحصين ضد جدري الغنم والماعز.
المادة 14.9.3
منطقة موبوءة بمرض جدري الغنم والماعز
يمكن اعتبار منطقة ما أنها موبوءة بجدري الغنم أو الماعز حتد:
-1

مرور  21يوما ً علد األقل بعد التأكد من تشخيص آخر إصابة وإنهاء عملية اإلتالف
والتعويض والتعقيم ،أو

-2

مرور  6أشهر بعد شفاء أو نفوق آخر حيوان مصاب دون اعتماد سياسة اإلستئصال
والتعويض.

المادة 14.9.4
التجارة الدولية للبضائع
يحق للسلطات البيطرية في البلدان الخالية من جدري الغنم وجدري الماعز منع االستيراد أو
الترانزيت عبر أراضيها لكل األغناو والماعز األهلية عند ورودها من بلدان تعتبر موبوءة
بمرض جدري الغنم والماعز.
المادة 14.9.5
توصيات الستيراد األغنام والماعز األهلية من بالد خالية من جدري الغنم والماعز
يتوجب علد السلطات البيطرية عند االستيراد
طلب إبراز شهادة بيطرية دولية تفيد أن الحيوانات:
-1

لم تظهر عليها يوو الشحن أية أعراض سريرية لمرض جدري الغنم والماعز؛

-2

ربيت في بلد خال من جدري الغنم والماعز منذ والدتها أو خالل الـ  21يوما األخيرة
علد األقل.
المادة 14.9.6

توصيات الستيراد األغنام والماعز األهلية من بلدان تعتبر موبوءة فيروس جدري الغنم
والماعز
يتوجب علد السلطات البيطرية عند االستيراد
طلب إبراز شهادة بيطرية دولية تفيد أن الحيوانات:
-1

لم تظهر عليها يوو الشحن أية أعراض سريرية لمرض جدري الغنم والماعز؛

-2

بقيت منذ والدتها أو خالل الـ  21يوما األخيرة ضمن مزرعـة لـم يعلـن فيهـا رسـميا
عن وقوع أية إصابة بمرض جدري الغنم والماعز خـالل المـدة المـذكورة ،وأن هـذه
المزرعة ليست واقعة في منطقة موبوءة فيروس جدري الغنم والماعز ،أو

-3

عزلت في محطة للحجر خالل الـ  12يوما السابقة للشحن؛

-4

لم يتم تحصينها ضد مرض جدري الغنم والماعز ،أو

-5

تم تحصينها ضد مـرض جـدري الغـنم والمـاعز بواسـطة لقـات تتـوفر فيـع المعـايير
المحددة في دليل اليابسة وذلك قبل  15يوما علـد األقـل أو  4أشـهر علـد األكمـرمن
تاريخ الشحن (يجب أن يذكر في الشهادة الصـحية نـوع اللقـات وأنـع يحـوي فيـروس
معطل أو فيروس حي معدل ،مـع ذكـر أنـواع وسـالالت الفيروسـات المسـتعملة فـي
تحضيره).
المادة 14.9.7

توصيات لالستيراد من بلدان خالية من جدري الغنم والماعز
يتوجب علد السلطات البيطرية عند استيراد
نطفة األغناو والماعز
طلب إبراز شهادة بيطرية دولية تفيد:
أن الذكور الواهبة للنطفة:
لم تظهر عليها يوو جمع النطفة أية أعـراض سـريرية خاصـة بمـرض جـدري الغـنم
-1
ً
والماعز ،وال خالل الـ  21يوما الالحقة؛
-2

ربيت في بلد خال من مرض جدري الغنم والماعز.
المادة 14.9.8

توصيات لالستيراد من بلدان تعتبر موبوءة بفيروس جدري الغنم والماعز
يتوجب علد السلطات البيطرية عند استيراد
نطفة األغناو والماعز
طلب إبراز شهادة بيطرية دولية تفيد أن الذكور الواهبة للنطفة:
-1

لم تظهر عليها يوو جمع النطفة وال خالل الـ  21يومـا التاليـة أيـة أعـراض سـريرية
لمرض جدري الغنم والماعز؛

-2

أنها بقيت خالل الـ  21يوما السـابقة لجمـع النطفـة علـد أراضـي البلـد المصـدر فـي
مزرعة أو في مركز للتلقيح االصطناعي لم يعلن فيع رسـميا عـن وقـوع أيـة إصـابة
بمرض جدري الغنم والمـاعز خـالل المـدة المـذكورة ،وأن هـذه المزرعـة أو مركـز
التلقيح االصطناعي ليس واقعا ضمن منطقة موبوءة بفيروس جدري الغنم والماعز.

-3

لم يتم تحصينها ضد جدري الغنم والماعز ،أو

-4

تم تحصينها ضد جدري األغناو والماعز بواسطة لقات تتـوفر فيـع المعـايير المحـددة
في دليل اليابسة (يجب أن يذكر في الشهادة الصحية طبيعـة اللقـات وأن فيـع فيـروس
معطل أو فيروس حـي معـدل مـع ذكـر أنـواع وسـالالت الفيروسـات المسـتعملة فـي
تحضيره).
المادة 14.9.9

توصيات لالستيراد من بلدان تعتبر موبوءة بفيروس جدري الغنم والماعز
يتوجب علد السلطات البيطرية عند استيراد
الجلود والفرو والصوف والوبر (الناتجة من األغناو أو الماعز)
طلب إبراز شهادة بيطرية دولية تفيد أن المواد المذكورة:

 -1ناتجة من حيوانات لم تربد في منطقة موبوءة بمرض جدري الغـنم والمـاعز،
أو
-2

أنع تمت معالجتها بطريقة تضمن القضاء علد فيروس جـدري الغـنم والمـاعز فـي منشـتت
مرخصة وتحت رقابة السلطة البيطرية في بلد المصدر.
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