
 9201 -الصحـي لحيوانات اليابسة  قانونال
 

 10.5الفصل  

  ،ميكوبـالسمـا الطـيـور
 مفطورة رئوية الطيور

AVIAN MYCOPLASMOSIS 
 (Mycoplasma gallisepticum) 

 

 تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين( ) 

 _______________________ 
 
 10.5.1المادة 

 

 عامةأحكام 
 

 .Terrestrial manualفي دليل اليابسة مفصلة التشخيصية توجد معايير االختبارات 
 

 10.5.2المادة 

 مزرعة دواجن خالية من ميكوبالسما الطيور

 

 يشترط لالعتراف بخلو أي مزرعة دواجن من ميكوبالسما الطيور استيفائها الشروط التالية:

 

 أن تكون موضوعة تحت اإلشراف البيطري الرسمي؛  -1

 

 ضد ميكوبالسما الطيور؛ أال تحوي أي طير محصن  -2

 

   10طير على األكثر لكل فئة من أعمار طيور المزرعة )بعمر 100% من طيورها، بمعدل 5أن يخضع   -3

  أسابيع مـع  4( ، ثم كل Serum - agglutination test)اختبار التراص أسبوعاً( إلجراء  26و  18و  

 لى األقل للطيور البالغة نتائج سلبية(؛) يجب أن يعطي االختباران األخيران ع نتائج سلبية  
 

 خاليــة مــن  رعــةمــن مز واردة الموجــودةاألفــوا  لــى عجميــع الطيــور الداخلــة  ــديثاً  تكــونيجــب أن  -4

 الطيور. ميكوبالسما    

 10.5.3المادة 

 

 الرومي  الدجاج والديكتوصيات الستيراد فروج وأمهات 

 يتوجب على السلطات البيطريةعند االستيراد 

 إبراز شهادة صحية بيطرية دولية تفيد ما يلي: طلب 



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

 أن الطيور واردة من مزرعة خالية من ميكوبالسما الطيور، و/أو  -2

ين، بار تشخيصي لمـرتيوماً السابقة للشحن في محطة للحجر  يث أخضعت الخت 28أنها بقيت خالل ال   -3

 أعطيا نتائج سلبية لميكوبالسما الطيور.عند بدء فترة الحجر ونهايتها 
 

 10.5.4المادة 

 

 توصيات الستيراد صيصان بعمر يوم واحد

 
 ستيراد الا عند يتوجب على السلطات البيطرية 

 طلب إبراز شهادة صحية بيطرية دولية تفيد ما يلي: 

ذات مواصفات مطابقـة تفقيس الية من ميكوبالسما الطيور، ومن  واضن أن الطيور واردة من مزارع خ  -1

 ؛6.5للمعايير الواردة في الفصل 

 

 . سابقاً  ضمن صناديق نظيفة وغير مستعملة الطيور تم شحنأنه  -2

 10.5.5المادة 
 

 توصيات الستيراد بيض الفقس للفراريج والديك الرومي

 د ستيرااليتوجب على السلطات البيطرية لدى ا

 طلب إبراز شهادة صحية بيطرية دولية تفيد ما يلي: 

 . 6.5أنه تم تطهير بيض التفقيس وفقاً للمعايير الواردة في الفصل   -1

 للمعـايير قةمطابأن البيض وارد من مزارع خالية من ميكوبالسما الطيور ومن  واضن ذات مواصفات         -2

 .6.5الواردة في الفصل 

 صناديق نظيفة وغير مستعملة.  أنه تم شحن الطيور ضمن -3

 
ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ


