
 2019 –القانون الصحـي لحيوانات اليابسة 
 

 

 10.8الفصل 
 

 مـرض غامبـورو
INFECTIOUS BURSAL DISEASE 

 (GUMBORO DISEASE) 
 

 تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين()
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ

 10.8.1المادة 

 
 عامة أحكام

 

 أيام.  7الحضانة لمرض غامبورو ب  تحدد فترةمن أجل أغراض قانون اليابسة 

 .Terrestrial manualفي دليل اليابسة  فصلةتوجد معايير االختبارات التشخيصية واللقاحات م
 

 10.8.2المادة 

 األليفةتوصيات الستيراد الطيور 
 

 األليفة استيراد الطيوريتوجب على السلطات البيطرية لدى 

 ما يلي: طلب إبراز شهادة صحية بيطرية دولية تفيد 

 أنه لم تظهر على الطيور يوم الشحن أية أعراض سريرية لمرض غامبورو؛   -1

 أن الطيور واردة من مزارع خاضعة للكشف المنتظم للسلطات البيطرية؛  -2

أنها لم تحصن ضد مرض غامبورو، وأنها واردة مـن مزرعـة خاليـة مـن اـما المـرض اسـتناداج لنتـا     -3

 مرض غامبورو، أو لتشخيص  AGP testاختبار 

 

   نوع اللقاح المستعمل وتاريخ التحصين في الشهادة الصحية(. ذكر يجب )مرض الضد  حصنت  أنها   -4

 



 

 

 10.8.3لمادة ا

 توصيات لالستيراد من بلدان تعتبر موبؤة بمرض غامبورو

 يتوجب على السلطات البيطرية لدى استيراد 

غامبورو طلب إبراز شهادة صحية بيطريـة دوليـة تفيـد مـا  من بالد تعتبر موبوءة بمرض  طيور بعمر يوم واحد 

 يلي:

 

أن الطيور واردة من مزارع خاضعة للكشف المنتظم من قبل السلطة البيطرية، ومن فقّاسات مطابقة       -1

 ؛ 6.5للمعايير الواردة في الفصل 

 

 أن الطيور لم تحصن ضد مرض غامبورو، أو   -2

)يجب ذكر نوع اللقاح المستعمل وتاريخ التحصين في الشهادة  حصنت ضد مرض غامبورو أنها    -3

 الصحية(؛ 

 

 واردة من مزارع: الأنها ناتجة من أفواج أ  -4

ــي     -أ        ــاعي ف ــار المن ــارات لالنتش ــدة اختـب ــراء ع ــد إـج ــامبورو بع ــرض غ ــن م ــا م ــرب بخلوا  معت

 لتشخيص المرض؛ الجيلوز                 

 

 أو األال،حيث التحصين ضد مرض غامبورو غير معتمد ألفواج    -ب      

 حيث التحصين ضد مرض غامبورو معتمد ألفواج األال؛   -ج           

 أن الطيور مشحونة في صناديق نظيفة وغير مستعملة.  -5

 

 10.8.4المادة 

 األليفةتوصيات الستيراد بيض التفقيس الناتج من الطيور
 

 بيطرية عند االستيراد يتوجب على السلطات ال

 طلب إبراز شهادة صحية بيطرية دولية تفيد ما يلي:

ج للمعايير الواردة في الفصل       -1  ؛6.5أنه جرى تطهير بيض التفقيس وفقا

مطابقـة  ات سـ ومـن فقا البيطرية،أن البيض وارد من مزارع خاضعة للكشف المنتظم من قبل السلطات      -2

 ؛6.5صل للمعايير الواردة في الف

  



 أن البيض مشحون ضمن صناديق نظيفة وغير مستعملة. -3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


