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 13.2الفصل  
 

 الحمى النـزفية في األرانب

RABBIT HAEMORRHAGIC DISEASE 
 

 )تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين(

 
ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ  

 13.2.1المادة 

 أحكام عامة
 

 يوماً. 60 ب فترة نقل عدوى الحمى النـزفية في األرانب  تحدّد من أجل أغراض هذا القانون 
 

 .Terrestrial manualتوجد مواصفات االختبارات التشخيصية محددة في دليل اليابسة 

 

 13.2.2المادة 

 

 بلد خاٍل من الحمى النـزفية في األرانب
 

ليل أن هذا المرض غير موجود فـي البلـد يمكن اعتبار بلٍد ما أنه خاٍل من الحمى النـزفية في األرانب عند تقديم الد 

شـرراً المااـية، وأن  12المذكور منذ سنة على األقل، وأنه لم يجـر  تحصـين أح ويـوان اـد المـرض خـ ل ال 

 الفحوصـات الفيرولوجية والمصلية التي أجريت على األرانب األهلية والبرية أكدت عدم وجود المرض.

 

التطريـر، وتطبيـ  إجـراتات  االستئصـال فـي البلـدان التـي تدتمـد سياسـةأشـرر  6يمكن اختصار هذه المدة إلـى  

 إجـرات فحوصات مصلية تؤكد عدم وجود المرض في األرانب البرية. شريطة

 

 13.2.3المادة 
 

 مزرعة خالية من الحمى النـزفية في األرانب

الدليل بواسطة الفحوصـات المصـلية يمكن اعتبار مزرعة ما أنرا خالية من الحمى النـزفية في األرانب عند تقديم  

أن هذا المرض ال يوجد في المزرعة المذكورة منذ سنة على األقل، وأنه لم يتم تحصين أح ويـوان اـد المـرض 

 خ ل االثني عشر شرراً األخيرة. كما يجب إخضاع المزرعة للكشف الدورح من قبل السلطة البيطرية.

 

ـاً برـذا يمكن اعتبار مزرعة ما أنرا أصبحت خالية  ـزفية فـي األرانـب بدـد أن كانـت موبـوتة سابـق ـى الـن من الحـم

 ويوان مصاب وتنفيذ اإلجراتات التالية: إعدام آخرالمـرض وذلك بدد 

 

 وورق جثث الحيوانات الموبوتة؛ ستئصالاعتماد سياسة اإل  -1



 أسابيع على األقل؛ 6تطرير المزرعة بدناية وإخ ئرا من كل ويوان لمدة   -2

 إقامة سياج محكم وول المزرعة لمنع األرانب البرية من دخولرا.  -3

 13.2.4المادة 

 

 تجارة البضائع

 
 

يح  للسلطات البيطرية في البلدان الخالية من الحمى النـزفية في األرانب منع االستيراد والترانزيت عبر أراايرا 

لدى ورودهـا مـن بلـدان تدتبـر موبـوتة  المدالجة، غيرولكل األرانب الحية والنطفة واللحوم والجلود الناتجة منرا 

 بالحمى النــزفية في األرانب.

 

 13.2.5المادة 

 

 توصيات لالستيراد من بالد خالية من الحمى النـزفية في األرانب

 

 يتوجب على السلطات البيطرية عند استيراد 

 األرانب األهلية للتربية 

 طلب شرادة صحية بيطرية دولية تفيد ما يلي:

 أنه لم تظرر على الحيوانات يوم الشحن أية أعراض سريرية للحمى النـزفية في األرانب؛  -1

   60أو خ ل ال  والدترا   منذ   األرانب  في   النـزفية  الحمى من   خالٍ   بلد   في  كانت   الحيوانات   أن  -2

 يوماً األخيرة.        

 

 13.2.6المادة 

 

 من الحمى النـزفية في األرانبخالية  دانتوصيات لالستيراد من بل

 

 يتوجب على السلطات البيطرية لدى استيراد 

 ربيةصغار األرانب بدمر يوم واود المددة للت

 

 طلب إبراز شرادة صحية بيطرية دولية تفيد ما يلي:

 األرانب؛ أنه لم تظرـر على الحيـوانات يوم الشـحن أية أعراض سريرية للحمى النـزفية في  -1

ـ ل ال  ر األرانب ولدترـا أمرات ربيت في بلد خاًل من الحـمى النـزفية في األرانب أن صغا  -2 يومـا  60ـخ

 المااية على األقل.



 13.2.7المادة 

 

 الحمى النـزفية في األرانبمسبب توصيات لالستيراد من بالد تعتبر موبؤة ب

 

 يتوجب على السلطات البيطرية عند استيراد 

 الستخدام في الصيدلة أو الجراوة أو الزراعة أو الصناعةاأو  ربيةتاألرانب األهلية المددة لل

 طلب إبراز شرادة صحية بيطرية دولية تفيد ما يلي:

     أنه لم تظرر على األرانب يوم الشحن أية أعراض سريرية للحمى النـزفية في األرانب؛       -1

 وكذلك     

ـزفي -2 ة فـي األرانـب لـم تظرـر فيرـا أيـة والـة سـريرية للمـرض أنرا كانت في مزرعة خالية من الحمـى الـن

 أو المذكور لدى الكشف عليرا من قبل الطبيب البيطرح الرسمي مباشرة قبل الشحن،

 

ـزفية فـي األرانـب خـ ل ال   -3 يومـا  60أنرا كانت في مزرعة لم يبلغ فيرا عن وقوع أية إصابة بالحمى الـن

ة سريرية للمـرض المـذكور لـدى الكشـف عليرـا مـن قبـل الطبيـب السابقة للشحن، ولم تظرر فيرا أية وال

 البيطرح الرسمي مباشرة قبل الشحن، وكذلك

 

 ن فيرا أح ويوان اد الحمى النـزفية في األرانب،  وكذلكت في مزرعة لم يحص  ربيأن صغار األران ُ   -4

 نتائج سلبية   % على األقل من األرانب األهل الختبار مصلي مع 10في مزرعة أخضع فيرا  ُربيت  أنرا  -5

 يوماً السابقة للشحن، وكذلك  60للحمى النـزفية في األرانب خ ل ال            

 أنرا لم تحصن اد الحمى النـزفية في األرانب، أو  -6

 قبل الشحن ) يجب ذكر نوع اللقاح وتاريخ التحصين  صنت اد الحمى النـزفية في األرانب مباشرةأنرا وُ   -7

 في الشرادة الصحية(. 

 13.2.8المادة 

 

 توصيات لالستيراد من بالد تعتبر موبؤة بالحمى النـزفية في األرانب

 

 يتوجب على السلطات البيطرية لدى استيراد 

 ربيةصغار األرانب بدمر يوم واود المددة للت

 ة دولية تفيد ما يلي:طلب إبراز شرادة صحية بيطري

 أن الحيوانات ربيت في مزرعة خالية من الحمى النـزفية في األرانب لم يدلن فيرا عن وجود أية إصابة    -1

 لرسمي قبل الشحن اسريرية بالحمى النـزفية في األرانب لدى الكشف عليرا من قبل الطبيب البيطرح      

 أو  مباشرة،      



ـزفية فـي األرانـب أنرا كانت في مز - 2      يومـاً  30خـ ل ال  رعة لم يبلّغ فيرا عن وقوع أية إصابة بالحمى الـن

السابقة للشحن، ولم تظرر فيرا أية إصابة سريرية برذا المرض لدى الكشف عليرا من قبل الطبيب البيطرح 

 وكذلك الرسمي قبل الشحن مباشرة،
 

 أو  ،األرانب أنرا لم تحصن اد الحمى النـزفية في  -3     

ـزفية فـي األرانـب  -4       60خـ ل ال  أنرا ولدترا أمرات تم إخضاعرا الختبار مصلي مع نتائج سلبية للحمـى الـن

 يوماً السابقة للشحن.          

 13.2.9المادة 

 

 توصيات لالستيراد من بالد تعتبر موبؤة بالحمى النـزفية في األرانب

 

 يتوجب على السلطات البيطرية لدى استيراد 

 األرانب األهلية المددة للذبح المباشر

 طلب شرادة صحية بيطرية دولية تفيد ما يلي:

 أنه لم تظرر على األرانب يوم الشحن أية أعراض سريرية للحمى النـزفية في األرانب؛  -1

ً  60أنرا كانت في مزرعة لم يبلغ فيرا عن وقوع أية إصابة بالحمى النـزفية في األرانب خ ل ال  -2   يوما

 السابقة للشحن.

 13.2.10المادة 

 

 توصيات لالستيراد من بالد تعتبر موبؤة بالحمى النـزفية في األرانب

 

 يتوجب على السلطات البيطرية لدى استيراد 

 نطفة األرانب 

 من ب د تدتبر موبوتة بالحمى النـزفية في األرانب 

 نطفه:طلب إبراز شرادة صحية بيطرية دولية تفيد أن الذكور المانحة لل

 لم تظرر عليرا يوم جمع النطفة أية أعراض سريرية للحمى النـزفية في األرانب؛  -1

يوماً السـابقة لجمـع  30تّم إخضاعرا الختبار مصلي مع نتائج سلبية للحمى النـزفية في األرانب خ ل ال   -2

 النطفة.

 113.2.1المادة 

 

 فية في األرانبتوصيات لالستيراد من بالد تعتبر موبؤة بالحمى النـز

 

 يتوجب على السلطات البيطرية لدى استيراد 



 لحوم األرانب األهلية

 طلب إبراز شرادة صحية دولية تفيد أن اللحوم ناتجة من ويوانات:

ـ   -1 ـزفية فـي األرانـب خـ ل اـل  يومـاً  60 كانـت في مـزارع لم يبـلغ فيرـا عن وقوع أية إصـابة بـالحمى الـن

 إلى المسلخ المرخص؛السابقة لنقلرا      

 

 تم الكشف عليرا قبل الذبح مع نتائج سلبية للحمى النـزفية في األرانب؛  -2

 تّم الكشف عليرا بدد الذبح ولم يدثر في الذبائح على أية عطوب خاصة بالحمى النـزفية في األرانب.  -3    

 13.2.12المادة 

 

 في األرانبتوصيات لالستيراد من بالد خالية من الحمى النـزفية 

 

 يتوجب على السلطات البيطرية لدى استيراد 

 جلود األرانب غير المدالَجة 

طلب إبراز شرادة صحية بيطرية دولية تفيد أن الجلود ناتجة من أرانب كانت تربى فـي بلـد خـاٍل مـن الحمـى 

 النـزفية في األرانب خ ل الستين يوماً السابقة للذبح على األقل.

 

 13.2.13المادة 

 

 صيات لالستيراد من بالد تعتبر موبؤة بالحمى النـزفية في األرانبتو

 

 يتوجب على السلطات البيطرية عند استيراد 

 جلود األرانب     

 

بـر  عولجـت بدـدها  ثـم طلب إبراز شرادة صحية دولية تفيـد أن الجلـود تـّم تجفيفرـا لمـدة شـرر علـى األقـل

 السابقة للشحن.على األكثر أيام  7واسطة التدخين خ ل %، وإما ب 3بتركيز  Formalinالين  الفورممسحوق  

 
 _____________________________________ 

 


