
 

 الدولية المباريات    خيول  نقل  حركة 
 

 الدولية باريات خيول الم  نقل   تسهيل حركة 

  نقل   حركةمن أجل    (IHSC  خيول المبارياتلاالتحاد الدولي    –  OIEمنظمة  )  OIE  –  IHSCشراكة  
 خيول المبارياتدولية آمنة ل

ل الدولية  المبارياتالحركة  نشاطًا    خيول  العالممعروفًا  تمثل  منظمة   وشراكة  . على مستوى 
OIE    النقل اآلمن بين القطاعين العام والخاص لدعم    تجمع  خيول المبارياتل االتحاد الدولي  مع 

 . خيول المبارياتعبر الحدود ل

نتيجة تطوير    كانت  التعاون  الحالية    تدابيرهذا  الدولية  المعايير  من  في   لواردةامقتبسة 
البلد إلى بشأن تقسيم   Terrestrial Animal Health Code OIE الصحي لحيوانات اليابسة  القانون

 : التالي لامث أجزاءمناطق و

تسهيل  رياضية دولية و  احتفاالتالستضافة    (EDFZ)إنشاء مناطق خالية من أمراض الخيول    -
 . األصلية ابلدانهإلى  خيول المبارياتل اآلمنة العودة

  توحيدلتمكين البلدان والمناطق من    "(HHP)  الممتازواألداء  الممتازة  لصحة  ل"  عمل  إطاروضع    -
 . إلى بلدها خيول المبارياتالصحية لالستيراد المؤقت وإعادة  شروطها

ل  مع  OIEمنظمة  شراكة  تقدم   الدولي  المبارياتاالتحاد    مناطق للعديد من    قوياً دعًما    خيول 
بما    الرياضية،  خيول المباريات اآلمن لومن أجل االستيراد المؤقت    هالبناء قدرات  األعضاءالبلدان  

 . المستحدثة البديلة الوسائلتنفيذ تلك لفي ذلك من دعم 

 



  

 High Health High Performance)   الممتاز األداء  و  الممتازةصحة  ال خيول ذات  
horses ) 

مراجعة   إلطاريمكن  العامة   ، للخيول  "الممتازاألداء  و  الممتازةصحة  ال"  برنامج  عمل المبادئ 
المعلومات   إلى  الحيوي  ب  الخاصةاإلضافية  باإلضافة  واألمن  اإلدارة    الممتازة لخيول  لتدابير 

 : كالتالي

الدولية    اتتعريفمراجعة    - العامة إلنشاء مجموعة    المتعلقةالمعايير  فرعية   خيولبالمبادئ 
  تكملة  وهي- 4.17الفصل    -OIE  اليابسةلحيوانات    ي صحالقانون  الفي  ممتازة  حالة صحية  ذات  

 . 4.4الفصل  )إليه  المشار    لصحياقانون  الفي  وارد  كما هو    مجموعة الخيول الفرعيةلمفهوم  
 (. مجموعات خيل فرعيةقطعان أو إلى مناطق و التقسيم

خيول   OIEمنظمة  إرشادات    - الممتاز  إلدارة  واألداء  األمن الصحة  أحكام  ذلك  في  بما   ،
والبيولوجي   البيطريةالنماذج  التفصيلية  هي  شهادات  كتيب    واردة   كما  الخيول في 

 . Handbook HHPالممتازة

لـ  الممتازة  لخيولليتم الحفاظ على الحالة الصحية   خيول من خالل تطبيق الشروط القياسية 
الممتاز واألداء  الممتازة  لا  HHP  الصحة  البيطريلعائدة  للخيول الهوية    إعطاءو،  إلشراف 

والحفاظ عليه    وظيفيالفصل  ال  لتحقيقتدابير األمن الحيوي  بالصارم  لتزام  وإمكانية التتبع واال
بما في ذلك   األوقات،في جميع    األخرى  الخيولو  "الممتازةمجموعة الخيول ذات الصحة  "بين  

أ  بين  اإلقامة  امالفصل  إقامة    الدائمكن  النقل  لمبارياتاوأماكن  وأثناء  يتم ضمان و  . الدولية 
 . من خالل اإلشراف المستمر بالشروطااللتزام 

 
عملياتأظهر المخاطر    ت  مخاطر  بواسطة  )تقييم  من  التخفيف  الخيول ض  امرأاستراتيجيات 

لـ  أنه  (الممتازة القياسية  بالشروط  المستمر  االلتزام  الممتازةشريطة  أن   ،HHP  لخيول  يمكن 
المؤقت    الشروطتقتصر   لالستيراد  المحددة  على    للمباريات  HHP  الممتازة لخيول  لالصحية 

من   أمراضالحماية  الخيل    : هي  ستة  الخيلي    األفريقيمرض  الدماغ    الفنزويلي، والتهاب 
 . البيروبالزمامرض و الرعامو للخيولفقر الدم المعدي و الخيول،انفلونزا و

https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_high_level.htm
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_high_level.htm
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_zoning_compartment.htm
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_zoning_compartment.htm
https://www.oie.int/app/uploads/2021/03/hhpriskmitigation.pdf
https://www.oie.int/app/uploads/2021/03/hhpriskmitigation.pdf


  

الصحية المحددة الشروط  تتضمن  التي    HHP  لخيول الممتازة الشهادات البيطرية النموذجية لـ
األولية   الشهادة  على  للحصول  الستة  األمراض  اللتلك  هذه  ونقل  الالحقة  الخيول  لرحالت 

 . “ ة الممتازة واألداء الممتازالخيول ذات الصح كتيب"ضمن كوثائق مرجعية واردة 

 

     Equine Disease Free Zone EDFZ)) لخيولا خالية من أمراض  ة منطق 

من   خالية  منطقة  إنشاء  في  النظر  األيمكن  قبل   (EDFZ)لخيول  ل  معروفةال  مراضبعض  من 
في   ترغب  التي  مباريات  البلدان  مكافحة  حيث    ،للفروسية  دوليةإقامة  أمراض تكون  جميع 

   . لبلد المعنيافي جميع أنحاء أو مجدية   ممكنةليست الخيول والقضاء عليها  

البلد إلى امتداًدا لمفهوم تقسيم    EDFZ  لخيولا  أمراضبعض  منطقة خالية من    يعتبر إنشاء
في   المحدد  النحو  على  تقسيم  حول    4.3الفصل  )اليابسة  لحيوانات    ي صحالقانون  المناطق 

  المرض   الخالية من  منطقةالداخل  لقطعان  ايتم فصل  و  (. حيوانية  قطعانالبلد إلى مناطق و
EDFZ    المناطق عن عامة  (  األخرى خارج منطقة  الحيوانية  الخيول واألنواع  حيث توجدEDFZ)    من

إصدار    عمليات و  ،بها  والتحكم  الخيول  حركة، وتحديد  الالزمةاألمن الحيوي  شروط  خالل تنفيذ  
من الخالية  منطقة  الحماية الخيول داخل  يؤمن    طقابين المن  هذا الفصلو  . الصحية  الشهادات

 . وبالعكسفي أجزاء أخرى من البلد  ظهرالتي قد ت المرض

مناطق خالية من المرض وهي  في إنشاء  الراغبة  لبلدان  لمساعدة ا إرشادات    
 : على النحو التالي   موجودة 

ا إرشادات    - إنشاء  الراغبة  لبلدان  لمساعدة  وإدارتهافي  المرض  من  خالية  واإلعالن    مناطق 
 ؛ OIE، 2019إلى منظمة عنها ذاتيًا 

بيان إلبالغ البلدان األعضاء   . من أمراض الخيول  مؤقتاً خالية    طقانشاء منإلمبادئ توجيهية    -
 ؛ 2013، أغسطس OIEفي منظمة 

 إطار عمل إلنشاء منطقة خالية من أمراض الخيول -

https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_zoning_compartment.htm
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_zoning_compartment.htm
https://www.oie.int/app/uploads/2021/03/edfz-guidelines.pdf
https://www.oie.int/app/uploads/2021/03/edfz-guidelines.pdf
https://www.oie.int/app/uploads/2021/03/oie-guideline-for-establishment-of-an-edfz.pdf
https://www.oie.int/app/uploads/2021/03/oie-guideline-for-establishment-of-an-edfz.pdf
https://www.oie.int/app/uploads/2021/03/edfz3.pdf


  

 

موجه  ال و  إنشاء منطقة خالية من المرضعن    اإلعالن الذاتياألعضاء الذين يرغبون في  البلدان  
لإلعالن الذاتي عن   OIEمنظمة  إلى  طلب  التقديم  إجراءات  مدعوون إلى اتباع    OIEمنظمة  إلى  

 . المرضمن خلو ال

، 2017قبل عام  لديهم خالية من المرض  منطقة  عن إنشاء    ذاتياً قائمة األعضاء الذين أعلنوا  
 . نفس العامفي  تم اإلعالن عنها قد
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https://www.oie.int/app/uploads/2021/03/en-procedure-self-declaration.pdf
https://www.oie.int/app/uploads/2021/03/en-procedure-self-declaration.pdf
https://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/self-declared-disease-status/
https://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/self-declared-disease-status/
https://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/self-declared-disease-status/
https://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/self-declared-disease-status/
https://www.oie.int/app/uploads/2021/03/a-hhp-handbook-oct-2018.pdf
https://www.oie.int/app/uploads/2021/03/edfz-guidelines.pdf
https://www.oie.int/app/uploads/2021/03/brochure-eng-facilitation-of-the-international-movement-of-competition-horses.pdf

