القانون الصحـي لحيوانات اليابسة – 2019
الفصل 1.1
اإلبالغ عن ظهور األمراض والعدوى الجرثومية والطفيلية
وتوفير المعلومات الوبائية
NOTIFICATION OF DISEASES, INFECTIONS AND
PROVISION OF EPIDEMIOLOGICAL INFORMATION
(تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1.1.1
تطبيقا ألحكام قانون اليابسة ،واستنادا ً إلى المواد الخامسة والتاسعة والعاشرة المتعلقة بالنظام األساسي لمنظمة
 ،OIEعلى كل بلد عضو أن يبلغ المكتب المركزي للمنظمة أن له حرية االتصال المباشر بسلطاته البيطرية
على أراضيه.
يُعتبر كل إبالغ أو معلومات ترسلها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية  OIEإلـى اددارة البيطريـة ـي بلـد مـا
رسالة موجهة إلى حكومة السلطات الرسـمية لهـ ا البلـدم كمـا يُعتبـر كـل إبـالغ أو معلومـات ترسـلها السـلطات
البيطرية ي بل ٍد ما إلى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية  OIEرسالة صادرة عن حكومة ه ا البلد.
المادة 1.1.2
 - 1تقوم الدول األعضاء بتزويد الدول األعضاء األخرى عبر المنظمة العالمية للصـحة الحيوانيـة  OIEبكـل
المعلومات الالزمة للتقليل من انتشار األمـرا الحيوانيـة الهامـة والمسـاعدة ـي تنفيـ بـرام المكا حـة
بشكل أ ضل على المستوى العالمي.
 -2يجب على جميع الدول التقيد بقواعد ادبالغ المنصوص عنها ـي المـادة  1.1.3و1.1.4مـن أجـل تحقيـ
ه ا الهدف.
تفـم مرضـي واحـد أو مجموعـة تفشـيات مترابطـة
 -3من أجل أغرا ه ا الفصل ،تعني عبـارة ححـد ح ٍ
لمر أو عدوى جرثومية أو طفيلية يتوجب ادبالغ عنها .ويتعل الحد بمسـبب مرضـي أو سـاللة لـه
ي بعض األحيان  ،ويتضمن جميع التفشيات المرتبطة به والمبلغ عنها من ادبالغ الفـوري حتـى التقريـر
النهائي .وتتضمن التقارير المتعلقة بحد األنواع الحيوانية الحساسة وعدد الحيوانات المصـابة وتوزعهـا
الجغرا ي والحدات الوبائية.
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يجب أن تتطاب التقارير المرسلة قدر ادمكان مع استمارة ادبالغ عن المـر
تبادل المعلومات بشكل دقي واضح.

ل  OIEوذلـ مـن أجـل

 -5يجب ادبالغ عن اكتشاف نوع المسبب لكل مر حيواني على الالئحة حتى ـي حـال غيـاأل األعـرا
السريرية .ومع إدراك بأن الحقائ العلمية المتعلقة بالعالقة بين األمرا ومسببيها هي ي تطور مسـتمر
وإن وجود مسبب مرضي ال يعني بالضرورة وجود أحد األمرا  ،يتوجب على البلدان األعضاء التأكيد
ي تقاريرها عن المسببات المرضية لديها أنها تستجيب لروح وأهداف البند  1أعاله.

 - 6بادضا ة إلى البالغات المرسلة عن ظهور األوبئة تطبيقا ً للمادتين  1.1.3و  ، 1.1.4يتوجب على البلدان
األعضاء إرسال معلومات أيضا ً تتعل بـ ادجراءات المتخـ ة لوقـا انتشـار األمـرا  ،وخاصـة العائـدة
ألعمال الحجر والقيود المفروضة على حركة الحيوانات والمنتجات الحيوانية والمواد البيولوجيـة ،وكا ـة
المواد األخـرى الناقلـة بطبيعتهـا لألمـرا والعـدوى الجرثوميـة والحشـرات الناقلـة  .و ـي حـال وجـود
عناصر ناقلة للعدوى يجب أن يرد ي التقارير ذكر دجراءات مكا حة ناقالت العدوى ه ه.
المادة 1.1.3
يتوجب على اددارة البيطرية إبالغ المقر المركزي لمنظمة  OIEبالمعلومات التالية:
 -1إبالغ المنظمة و قا ً لألحكام الواردة ي الفصول الخاصة باألمرا
بواسطة التلغرام أو الفاكس أو البريد ادلكتروني وخالل  24ساعة بما يلي:

بواسطة موقع  WAHISأو

أ  -تاريخ أول ظهور ألحد أمرا الالئحة و/أو لمسبب مرضي ي البلد أو المنطقة أو المربع الخالي
من المر .Compartment
أل  -عودة ظهور مر الالئحة الجرثومي أو الطفيلي و/أو عدواه ي البلد أو المنطقة/المربع الصحي
بعد صدور تقرير يعلن عن انتهاء التفشي.
ج -أول ظهور لعترة جديدة لمسبب مرضي جرثومي أو طفيلي على الالئحة ي البلد أو المنطقة أو
المربع الخالي من المر .
د  -زيادة مفاجئة وغير متوقعة للمر المصنا يما يتعل بمدى االنتشار أو عدد ادصابات أو شدة
المر أو نفوق الحيوانات بسبب مر على الالئحة موجود ي بلد أو منطقة/مربع صحي.
تفم ألحد أمرا
هـ ظهور ٍ

الالئحة (جرثومي أو طفيلي) ي نوع حيواني مضيا غير عادي.

 -2إرسال تقارير أسبوعية يلي ادبالغ المشار إليه ي الفقرة  1أعاله ،دعطاء معلومات إضا ية عن تطور
الحالة الوبائية التي استدعت ادبالغ الفوري.
يجب أن يستمر إرسال التقـارير حتـى استئصـال المـر الجرثـومي أو الطفيلـ ي أو اسـتقراره .ويتوجـب
عندها إرسال تقارير نصا سنوية و قا للفقرة  3أدناه للو اء بااللتزامات المتوجبة مـن قبـل البلـد العضـو.
ويجب ي جميع األحوال إرسال تقرير نهائي بالحد .
 -3إرسال تقرير نصا سنوي عن وجود أو غيـاأل أو تطـور أحـد أمـرا
وبائية بالنسبة لدول أعضاء أخرى.

الالئحـة والمعلومـات ذات أهميـة

 -4تقارير سنوية تتضمن أية معلومات أخرى تعتبر هامة بالنسبة للدول األعضاء.

المادة 1.1.4
يتوجب على السلطات البيطرية ،وعلى مسؤولية مندوبها ،أن ترسل إلى المكتب المركزي ما يلي:
 .1إبالغا ً بواسطة موقع واهيز  WAHISأو الفاكس أو البريد ادلكتروني عن اكتشاف ظهور أي مر
ناشىء ي البلد أو منطقة أو مربع يهم
 .2تقارير دورية إثر ادبالغ عن وجود مر ناشىء
أ -طوال الفترة الالزمة للتأكد بدرجة معقولة من اليقين:
• أنه تم استئصال المر أو العدوى الجرثومية/الطفيليةم أو
• أن الحالة أصبحت مستقرةم

أو
أل -حتى توا ر المعلومات الكا ية لتقرير ما إذا كان المر
 OIEكما هو وارد ي الفصل .1.2

مستوفٍ لمعايير اددراج ي الئحة

 -3إرسال تقرير نهائي حتى التأكد من االلتزام بشروط البند  2أ أو  2أل أعاله.
المادة 1.1.5
 -1يتوجب على السلطات البيطرية ألي بلد العضو ي حال وجود منطقة موبوءة يه أن يعلم المكتب
المركزي
ي حال أصبحت ه ه المنطقة أو كامل البلد خا ٍل من العدوى أو المر الجرثومي أو الطفيليم
 -2يمكن اعتبار بلد أو منطقة منه قد استعادا صفة الخلو من مر معين جرثومي أو طفيلي ور استيفاء
جميع الشروط الواردة ي قانون اليابسة.
 -3يتوجب على السلطات البيطرية عنـد إنشـاء منطقـة واحـدة أو أكاـر خاليـة مـن المـر أن ت ُعلـم المكتـب
المركزي باألمر مع تزويده بكا ة المعلومات بما يها الشروط التي ترتكز عليها صفة الخلو مـن المـر ،
وشروط الحفاظ على ه ه الصفة ،مع ادشارة بوضوح إلى الموقع الجغرا ي للمناط النظيفة على خارطة
البلد المعني.
المادة 1.1.6
 .1يطلب من البلدان األعضاء ادبالغ قط عن ظهور أمرا الالئحة الجرثومية والطفيلية واألمرا
الناشئة .لكنه من المفضل أيضا ً أن يتم ادبالغ عن أية معلومات هامة أخرى تتعل بالصحة الحيوانية..
 .2يقوم المقر المركزي للمنظمة عادة بإعالم السلطات البيطرية للدول األعضاء بواسطة البريد
ادلكتروني أو موقع واهيز ( WAHISموقع ادعالم العالمي للصحة الحيوانية) بجميع ادبالغات
الواردة إليه و قا ً للمادتين  1.1.2حتى  1.1.5وغيرها من المعلومات ذات الصلة.

