
 

 

 

   

 2019 –القانون الصحـي لحيوانات اليابسة 
 

 1.11الفصل 

 للصحة العالمية المنظمة قبل من رسمي اعتراف  على للحصول  طلب

 القالعية  الحمى مرض من بالخلو  OIE الحيوانية 

Application for official recognition by the OIE of free status 

 For foot and mouth disease 
 )تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين( 

_________________________________ 
 

 

 .1.11.1المادة 

 

 دون تحصين  القالعية الحمى مرض بفيروس اإلصابة من خال   بلد

  االعتراف  طلبات   لدعم  الحيوان  لصحة  العالمية  المنظمة  في  األعضاء  الدول  قبل  من  التالية  المعلومات   تقديم  يجب 

 .قانون اليابسة  من.  8.8  للفصل  وفقًا  دون تحصين  القالعية  الحمى  مرض   بفيروس  اإلصابةالرسمي بالخلو من  

  الوضع   لوصفأدناه  الواردة    العناوين  تحت   التالية  المواضيع   جميع   بإيجاز  OIE  إلى  المقدم  الملف  جيعال    أن  يجب 

  .اليابسة لقانون القواعد  هذه امتثال كيفية توضيح  مع حاليًا،فيه  المطبقة واإلجراءات  البلد  في الفعلي

  )(OIE  دليل اليابسةو     Terrestrial Code  )(OIE  اليائسة   كود   في  المستخدمة    المصطلحات   استخدام  يجب 

 Manual alTerrestri  الملف تجميع فياعتمادها و. 

  حسب  وإرفاقها البيطرية ات السلطو الوطنية التشريعات و نالقوا نب  توجيهات الواردة فيلل اإلشارة يمكن

  الوثائق ب اإلنترنت مواقع  روابط إرفاق يمكنكما . OIE لمنظمة الرسمية اللغات  بإحدىمحررة  االقتضاء

 . وجدت   أينما للمنظمة الرسمية اللغات  بإحدى لها الداعمة

 . OIE  منظمة من قبل المعتمدة الرسمية اللغات  بإحدىمحررة  المرفقات  جميع تقديم يجب 

https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_code_terrestre
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_code_terrestre


 

 

 فيه يمارس ال لبلد  القالعية الحمى بالخلو من العترافا بطلب  يتقدم الذي العضو البلد  مندوب  على يجب 

 أحكام أنتثبت   مستندية أدلة تقديم المندوب  على يجب  يعني أنه وهذا. اليابسة لقانون هامتثال  إثبات  حصينالت

 . صحيح بشكل اإلشرافمع  تنفيذها تمقد . 8.8.2 المادة

 

 : التالي  إلى يشير  تقريرإبراز  العضو البلد  مندوب  على يجب  ذلك، إلى باإلضافة

 الماضية؛  شهًرا 12 الـ خالل القالعية الحمى بمرض   إصابة أيةتظهر في البلد  لم .1

 . الماضية شهًرا 12 الـ خالل القالعية الحمى مرض  ضد عملية تحصين  أية إجراء يتم لم .2

 توفير من المرض لبلده  التاريخي خلوبال لالعتراف بطلب  يتقدم الذي العضو البلد  مندوب  على يجب 

 بشكل  اإلشرافمع    نفذت   قد   اليابسة  قانون  من.  1.4.6  المادة  في  الواردة  األحكام  أن  تثبت   مستندية  أدلة

 .صحيح

 مقدمة  1.

 :  ( إلخ جبال، سالسل أنهار،) الجغرافية المعالم. أ        

ِّم    من  وغيرها والجغرافية الطبيعية العوامل ذلك في بما ،وفقاً للحاجة والمنطقة ،للبلد  عاًما وصفًا قد 

  أو  البلدان مراعاة مع وانتشارها، القالعية الحمى فيروس عدوى التي لها دور في إدخال العوامل

 محتمل التي تساهم في اإلدخال ال الوبائية المسارات  من وغيرها ذات الحدود المشتركة، المناطق

م. للعدوى ويجب ذكر ما إذا كان طلب االعتراف بالخلو من  . أعاله الميزات التي توضح  خرائطال قدِّ 

 . متجاورة غير  مناطق أيةً المرض يشمل 

 وصف  البلد صاحب الطلب، في الحيوانية الثروة طريقة توزع صف :الحيوانية  الثروة  توزع كيفية .ب       

 : بشكل خاص           

 م اإلنتاج؛ اونظ للمرض لكل من األنواع الحيوانية   الحساسة الحيوانات  عدد  •

 الحساسة؛ الحيوانيةألنواع ا )الصغيرة والكبيرة( لكل من الحيوانات  قطعان عدد  •

 ؛ للقطعان الجغرافي التوزع •

 ؛ ية )الصغيرة والكبيرة(الحيوانعان قطال كثافة •

 ؛ اإلنتاج نظممختلف  في المنتجينجمعيات   ودورالقطعان   تكامل درجة •

 (. في حال توافرها الصلة ذات  المستندات  أرفق) اإلنتاج في هامة  مؤخراً  تغييرات  أيةحدوث  •

  الالزمة. رفق الطلب بالجداول والخرائطأ

    في الموجودة األسيرة الضالة أو الطليقة البرية أو األسيرة البرية األنواع هي ما. البرية لحياةا توزع  .ج     

    لمنع محلياً    بها  المعمول  التدابير  هي  ما.  الجغرافي  هاوتوزع  القطعان  ألحجام  تقديرات قدم    ؟المعني  البلد           

 ؟الحساسة للمرض  البريةاألليفة و الحيوانات  أنواع بين االتصال          



 

 

   المعارض  مثل) الحساسة الماشيةبتجمع قطعان  المرتبطة مناسبات الوالحيوانات  أسواقو المسالخ .د      

   أنماط  هي  ما  ؟الماشية قطعان    عي جمت   أو  تسويقلالرئيسية    مراكزال  هي  نأي(.  ات سباقوالواالستعراضات         

  الحساسة،   الحيوانات   على  الحصول  يتم  كيف  ؟البلد   داخل  هاتسويقمن أجل    الحساسة  المحلية  األنواع  حركة      

م ال ؟العمليات التجارية هذه خالل معها  والتعامل ونقلها          ً  خرائطقدِّ   .للحاجة الالزمة وفقا
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ِّم جدواًل )وات التشريع    .أ         البيطرية ذات القوانين  جميع التشريعات و  يتضمنفر رابط الويب(  اتو  في حال. قد 

   ووصف موجز ألهمية كل منها.   ،القالعيةالصلة وتوجيهات السلطة البيطرية فيما يتعلق بمرض الحمى    

 التشريعات المتعلقة بتدابير مكافحة األمراض  الحصر،على سبيل المثال ال  الجدول،يجب أن يتضمن   

 .وأنظمة التعويض   

.  3.2و.  3.1  ،1.1فصول  صاحب الطلب بالالبيطرية في البلد  السلطات    تتقيد كيف    بيِّ نب. الخدمات البيطرية.  

البيطرية على جميع األنشطة المتعلقة بمرض الحمى   لسلطات ا. صف كيف تشرف قانون اليابسةمن 

 .قدر اإلمكان ذات الصلة والجداول واألرقام الخرائط  قدموتنفذها وتراقبها.  ابعهاالقالعية وتت

ِّم معلومات عن   وخطوات  ،يتم إجراؤه في البلد لخدمات البيطرية مسارال OIE PVS تقييم  أيج. قد 

 .الحساسة الفصائل الحيوانيةوأبرز النتائج ذات الصلة بالحمى القالعية و مسارالالمتابعة ضمن     

ِّم وصفًا لمشاركة       المنتجين مربو الكفاف وصغار بما في ذلك  والمزارعين،والمنتجين   القطاع الحيوانيد. قد 

وغيرهم من المجموعات   المجتمع،ن في مجال صحة الحيوان في  ي بمن فيهم العامل  والمساعدين البيطريين

ِّم وصفًا لدور و   في رصد   العاملين بما    الخاص،القطاع البيطري    بنيةمرض الحمى القالعية ومكافحتها. قد 

مرض الحمى القالعية. ضع وصفًا    العاملين في رصد ومكافحة  وتوزعهم،في ذلك عدد األطباء البيطريين  

 .حمى القالعية على جميع المستويات لبرامج التعليم المستمر والتوعية حول مرض ال

ات الحساسة  هل تم التعرف على الحيوان و ؛ة الحركةومراقبالمنشأ تتبع و التسجيل،و الحيوانات، ترقيم. ـه

ِّم وصفًا لنظام التتبعالقطعان)بشكل فردي أو على مستوى   تكوين و   ات الحيوان  رقيم، بما في ذلك طرق ت(؟ قد 

على جميع  قطعان الحيوانات الصغيرة والكبيرة )أبقار، أغنام، ماعز...( وما ينطبق أو تسجيل القطعان 

الحساسة في البالد؟ قدم   الحيوانية األنواعتحركات جميع بالحساسة. كيف يتم التحكم  الفصائل الحيوانية

منشئها  و وأنواعهاالحيوانات عدد  يُظهرالحيوانات وضوابط حركتها وجدواًل  ترقيمدليالً على فعالية 

ِّم معلومات عن  24ومنتجاتها التي تم نقلها داخل البالد خالل الـ  وجهة تحركهاو شهًرا الماضية. قد 

 .هومسارات واالرتحال الرعي خصائص 

 .لألنواع الحساسة )مثل الهجرة الموسمية( ةحركات غير المنضبطتصف استراتيجية إدارة المخاطر لل      

   لومات عن التحركات غير القانونيةبموجب التشريعات الوطنية. قدم مع المسموح بهاصف اإلجراءات   

 بشأنها.  شهًرا الماضية واإلجراءات المتخذة 24الـ  خاللسجلة الم
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   نبذة تاريخيةأ. 

   بوضوح ذكر أالماضية ،  25أو خالل السنوات الـ  البلدالعدوى قط في  تظهر لم في حال  

   ن . م 1.4.6وفقًا للمادة  من المرض  التاريخيه خلوتقدم بطلب لالعتراف بي  لمالبلد قد تقدم أم ما إذا كان   

 قانون اليابسة.   

قدم وصفًا لتاريخ مرض الحمى القالعية    الماضية،  25خالل السنوات الـ  في حال ظهور إصابات بالمرض  

التي توضح تاريخ الكشف المتوافرة خرائط الجداول وقدِّم المع التركيز على السنوات األخيرة.  د،لالبفي 

والمكان )عدد في الزمان  المرض  يقة توزعوطر ومنشئه وطرق دخول العدوى، عن المرض األول 

وأنواعها   ،المعنية ، وتاريخ آخر حالة استئصال  الحيوانية  واألنواع الحساسة  في السنة( ،  هاومواقعالتفشيات  

 .في البالد  الفيروسات المرضية المنتشرة وسالالت 

 االستئصال  استراتيجية ب.     

البلد  مثالً، تقسيم سياسة اإلعدامواستئصالها نهائياً )اعتماد ت مكافحة الحمى القالعية صف كيف تم        

ً زمني  اً إطارحدد  الحركة(.  ضبط    ،حصين الت،  إلى مناطق نظيفة إطاراً زمنياً م  د . قعلى المرض   للقضاء  ا

  لمنع تفشي مرض الحمى القالعية في ومبرراتها  المتخذةالتصحيحية  إلجراءات ا  صفً لالستئصال. 

 .سابقة لفيروس الحمى القالعيةتفشيات   أيةرداً على المستقبل 

 :. أجب باختصار على ما يليحصينات اللقاحات والتج.      

 :جاب يفي حال اإل؟ في البلد حصين تشريع يحظر الت أيةهل هناك  •

 رسميًا؛ حصينالت منعقرار أذكر تاريخ  -                     

 خالل الفترة المشمولة  يةغير قانونأعمال تحصين م معلومات عن حاالت الكشف عن قدِّ   -            

  .حيال ذلك واإلجراءات المتخذة  ، بالتقرير                        

 :اإليجاب في حال في البلد؟  حصيناستخدم التسبق أن هل   •

 ؛ ةاألخير حصينات الت فيه  ت التاريخ الذي تم أذكر -                    

 ما نوع اللقاح الذي تم استخدامه؟   - 

 التي تم تحصينها؟  الحيوانيةاألنواع ما هي   -                    

 ؟ المحصنةالحيوانات  ترقيمكيف تم   -                    

 ماذا كان مصير تلك الحيوانات؟   -                    

 يرجى تقديم   الماضية،شهًرا  24خالل الـ  ت التحصينات تم في حالو ذلك،باإلضافة إلى  •

 :بما في ذلك ما يلي ها،وبرنامج تهاستراتيجيا مبررات وعملية التحصين  ل تفاصيل          



 

 

 اللقاح؛سالالت     -

ً مع لقاح استخدم مطابقة  أيةوتفاصيل   نقاوتهوة اللقاح ركيب توالتحصين  فاعلية     -  ؛ سابقا

 تحصينها؛التي تم  الفصائل الحيوانية    -

 ؛ المحصنةالحيوانات  ترقيم    -

 السجالت؛حفظ أو اإلبالغ عنه و حصينالطريقة التي تم بها التصديق على الت     -

 .اليابسة. من دليل 3.1.8على أن اللقاح المستخدم يتوافق مع الفصل  لبرهان ا     -          

ِّم وصفًا للتشريعات و        الستئصالا المعتمدة لعمليةوتنفيذ حملة االستئصال. حدد التشريعات  ات تنظيمالد. قد 

   إذا كانت مفصلة وإعطاء     طبيقيةإلى وجود إرشادات ت أشر .مستويات مختلف الوكيفية تنظيم الحملة على        

 .موجز لهاملخص        
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 اليابسة   . من دليل  3.1.8و.  1.1.3  .،1.1.2الفصول    الواردة فيقدم أدلة مستندية على أن األحكام ذات الصلة    

  ً  :يجب معالجة النقاط التاليةكما . هي المطبقة عمليا

 عامة    لمحة؟ إذا كان األمر كذلك ، قدم  البلد المعنيلحمى القالعية في  لري  بأ. هل يتم إجراء التشخيص المخ     

 :مرض الحمى القالعية في البلد ، بما في ذلك ما يليلالمختبرات المعتمدة  عن       

وإجراءات   العينات،والخدمات اللوجستية لشحن    المختبرات،كيف يتم تقاسم العمل بين مختلف   •

 النتائج؛ عن  فترة اإلبالغالمتابعة 

 من حيث الدقةلتطبيق )لدى اوأدائها  هاوأنواع ات االختبارإجراء تفاصيل القدرة على  •

(. يرجى تقديم تفاصيل عن عدد اختبارات مرض الحمى ات حساسية لكل نوع من االختبارالو

  األخرى، شهًرا الماضية في المختبرات الوطنية والبلدان  24القالعية التي أجريت خالل الـ 

 ؛فعالً ذلك تم إذا 

إجراءات ضمان الجودة واالعتماد الرسمي للمختبرات. قدم تفاصيل عن نظم إدارة تطبيق  •

 رة العالميأيةةالمعو  المثال،على سبيل  ية الجيدة  خبرالم  ات مارسالمك  الرسمية،الجودة الداخلية  

(ISO)  ؛في النظام المخبري ، إلخ الموجودة أو المخطط لها 

i. . 

التجارب الحلقية المختبرات ) المشتركة بينيرجى تقديم تفاصيل عن اختبارات التحقق  •

التدابير التصحيحية  و النتائج،أحدث  ذكر في ذلك بما( ring trials لحساسية ودقة االختبار

 ؛ تطبيقهافي حال ا

بما في ذلك وصف لتدابير  المباشر، المسبب المرضيالتعامل مع طريقة تقديم تفاصيل عن  •

 الصحية؛ والسالمة ة  البيولوجيلسالمة ل المطبقة

ِّم جدواًل يحدد االختبارات التي أجراها كل من  • اعتماد الجودة واألمن   اييرومع المختبرات،قد 

  .واختبارات الكفاءة المنجزة المتبعة، البيولوجي



 

 

 أسماء   أذكر، المعني لبلد افي إجراء التشخيص المخبري لمرض الحمى القالعية  في حال عدم ب.       

 الخدمة وكذلك الترتيبات المعمول بها ، بما في ذلك هذه المختبرات في البلدان األخرى التي تقدم                 

 .لإلبالغ عن النتائج والمدة الالزمةالخدمات اللوجستية لشحن العينات                 
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ِّم أدلة مستندية على أن   . من قانون  8.8.42. إلى  8.8.40د يتوافق مع المواد  لالحمى القالعية في الب  رصد قد 

يجب تضمين  كما   almanuTerrestrialيابسة ال. من دليل 3.1.8، والفصل  Terrestrial Codeاليابسة 

 :المعلومات التالية 

 بالغ عن التفشي لإل  كيف يتممرض الحمى القالعية؟  بوجود إثارة الشكوك  يري اما هي مع  أ.  

   المفروضة  ةوما هي العقوب ،لإلبالغ ضوعة وما هي الحوافز المو ،(من يقوم باإلبالغ ولمن؟)              

 على عدم اإلبالغ؟              

   تخضع ب. صف كيفية إجراء المراقبة السريرية ، بما في ذلك قطاعات اإلنتاج الحيواني التي 

     والمسالخ ونقاط التفتيش واألسواق والمعارض التربية مؤسسات كلمراقبة السريرية ، ل 

 .إلخ 

، وعدد بوهةعدد الحاالت المش  الماضية،شهًرا    24على مدار الـ    يوضح،يرجى تقديم جدول موجز      

، ونوع العينة ، وطرق االختبار  الفصائل الحيوانيةو القالعية،لحمى فحصها لالعينات التي تم 

بما في ذلك االنتهاء من    قدم جدوالً زمنياً إلعطاء النتائج(.  مييزيت)بما في ذلك التشخيص الوالنتائج  

مرض الحمى القالعية. قدم تفاصيل عن إجراءات المتابعة المتخذة وجود  االختبار لتأكيد أو استبعاد  

 .جابيةاإليبشأن جميع النتائج المشبوهة و

  كذلك،مصلية أو فيروسية؟ إذا كان األمر مسوحات  ىالمراقبة المصلية أو الفيروسية. هل تجر  ج.

 ومستوى الثقة   المسوحات استخدام  ونسبة  ،    ةالمستهدف  القطعان  معلومات مفصلة عن    عطاءإ  يرجى 

، وطرق أخذ العينات واالختبارات التشخيصية المستخدمة وفقًا للمادة  وتقسيمها  ات العينعدد ، وبها

دراسات استقصائية؟ هل أنواع يتم إجراء . كم مرة قانون اليابسة. من 8.8.42 حتى. 8.8.40

في الدراسات االستقصائية المصلية أو الفيروسية؟ ب  مشمولةالحيوانات البرية المعرضة لإلصابة 

 .حال النفي أذك األسباب 

عدد العينات التي تم اختبارها    الماضية،شهًرا    24على مدار الـ    يوضح،يرجى تقديم جدول ملخص  

وطرق االختبار والنتائج )بما   العينة،ونوع  الحيوانية،فصائل وال القالعية،من أجل مرض الحمى 

بشأن جميع النتائج (. يرجى تقديم تفاصيل عن إجراءات المتابعة المتخذة  التمييزيفي ذلك التشخيص  

المستهدفة   القطعاناختيار  معاييرأذكر وعن كيفية التصرف في هذه النتائج.  يجابيةالمشبوهة واإل 

وأعداد الحيوانات التي تم فحصها والعينات التي تم  ،على أساس المخاطرفي رصد المرض 

التشخيص. يرجى تقديم تفاصيل عن األساليب المختارة والمطبقة لرصد أداء اختبارها في مختبرات  

 .برنامج المراقبة بما في ذلك المؤشرات 

ِّم معلومات عن المخاطر في أنظمة التربية المختلفة ، ودلياًل على أن الدراسات المستهدفة            تستخدم د. قد 

 ، ودراسات األوبئة   والرصد المستهدف)مثل المسوحات المصلية المستهدفة ،  النواقص لمعالجة           

https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_code_terrestre
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_code_terrestre


 

 

 ساعد المعرفة المكتسبة من خالل هذه ت فكيلى أنه ، وتقييم المخاطر، إلخ(. قدم دليالً عيةالتشارك           

 .بمزيد من الفعالية لمكافحةاتدابير  األنشطة في تنفيذ            

  بما في ذلك  ،السلطات البيطريةمن قبل  الرصد . يرجى تقديم تفاصيل عن اإلشراف على برامج ـه

    واألساليب المستخدمة لزيادة    والفيروسي،السريري والمصلي  الرصد  برامج التدريب للعاملين في      

 .مرض الحمى القالعيةرصد مشاركة المجتمع في برامج    

 من الحمى القالعية ايةالوق. 6

  تفاصيل البما في ذلك  البلد، إلىمرض الحمى القالعية دخول صف اإلجراءات المعمول بها لمنع 

 التالية: 

عوامل ذات الصلة في البلدان المجاورة والتي ينبغي   أيةأ. التنسيق مع الدول األخرى. صف 

(. أو الحيوانات  القطعان المصابةأو المسافة من الحدود إلى  كالحجم) أخذها بعين االعتبار

صف أنشطة التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات مع البلدان األخرى في نفس المنطقة أو 

 .النظام البيئي

قم بتقديم تفاصيل التدابير التي يتم   كذلك،؟ إذا كان األمر المنطقةفي  يةاهل توجد مناطق حم

الحساسة(  الحيوانية  والتحكم في كثافة األنواع    المكثفة،  رصد الأعمال  و  ،حصينالتتطبيقها )مثل  

 .، وتقديم خريطة مرجعية جغرافية للمناطق

  بشكل فعال ، مع مراعاة الحواجز المادية  العامل المرضيلمنع إدخال  تخذةب. صف التدابير الم  

  داخل البلد أو المنطقة. قدم  المسبب المرضيأو الجغرافية. صف التدابير المنفذة لمنع انتشار   

 الوعي    زيادةاألسواق ، مثل    إلىدليالً على وجود تدابير للحد من انتقال مرض الحمى القالعية    

 عدوى ، انتقال ال يوقفبآليات انتقال مرض الحمى القالعية والسلوك البشري الذي يمكن أن   

والنظافة والتطهير في النقاط الحرجة على طول   البيولوجيجيدة لألمن الجراءات اإلوتنفيذ   

 شبكات 

 .حيث يتم نقل الحيوانات وتسويقها من خالل البلد أو المنطقة( وخاصة اإلنتاج والتسويق )  

 للمرض  والبرية المعرضة  الضالةج. ما هي التدابير المتخذة للحد من وصول الحيوانات األليفة و  

  ؟ إذا السائلة بالنفايات تغذية الخنازير ل تنظيم هناك هل ومن أصل حيواني؟  ات  ياإلى نف  

 ، ووصف الضوابط  استخدام هذه الممارسات م معلومات عن مدى د كان األمر كذلك  ق  

 .ةالمراقب وتدابير  

 د. إجراءات مراقبة االستيراد   

ِّم معلومات عن البلدان أو المناطق أو    الحيوانات باستيراد  التي تأذن الدولة    المربعات الصحيةقد 

، المربعات المطبقة العتماد هذه البلدان أو المناطق أو اييرصف المع منها. أو منتجاتها الحساسة

والحركة الداخلية الالحقة. صف تدابير    ومنتجاتها،والضوابط المطبقة على دخول هذه الحيوانات  

المشورة بشأن ما إذا كان  قدماالستيراد )مثل الحجر الصحي( وإجراءات االختبار المطلوبة. 

حجر صحي أو  من اليتعين على الحيوانات المستوردة من األنواع الحساسة الخضوع لفترة 



 

 

ما إذا كانت تصاريح   أفد مدة وموقع الحجر الصحي.  فما هي كذلك،وإذا كان األمر  ؛عزلال

 .االستيراد والشهادات البيطرية الدولية مطلوبة

   إجراءات أخرى تستخدم لتقييم المخاطر الناجمة عن استيراد الحيوانات الحساسة أو  أيةصف  

منتجاتها. يرجى تقديم إحصائيات موجزة عن واردات الحيوانات الحساسة ومنتجاتها خالل الـ  

مع تحديد البلدان  الدخول،بما في ذلك االستيراد المؤقت وإعادة  األقل،الماضية على  شهًرا 24

 داخل أو الحجم والوجهة النهائية  ات والكميوالفصائل الحيوانية  ،المنشأ مزارعناطق أو أو الم

  البلد. 

  بالسماح مرتبطة أو غير مرتبطة  التفشيات المرضيةيرجى تقديم معلومات حول ما إذا كانت 

 .باستيراد الحيوانات األليفة أو نقلها عبر الحدود 

    ية الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية البرية. صف الهيكلم خريطة برقم وموقع جميع  د ق     •

   ومستويات التوظيف وموارد الخدمة المسؤولة عن ضوابط االستيراد ومساءلتها  ةاإلداري     •

  الخدمات البيطرية المركزية. صف أنظمة االتصاالت بين السلطات المركزية والمراكز   أمام    

 .نفسها الحدوديةالحدودية وبين المراكز     

ِّم وصفًا للطرق المستخدمة للتخلص اآلمن من النف     •        الدولي، حركة النقل الناتجة عن ات ياقد 

   شهًرا الماضية للكمية التي تم  24وقدم ملخًصا على مدار الـ  ،ذلكعن المسؤول والطرف     

 المعمول بها في مواقع  البيولوجيالتخلص منها ومواقع التخلص منها. ما هي تدابير األمن     

   ؟ات ياالنفالتخلص من     

عدم معالجة مشكالت ، وعددهاو الفحوصات إلجراءات ونوع لوصف التشريعات مع أذكر  •

فيما يتعلق   المصدرة،للبضاعة    النهائية   ةوجه العند نقاط الدخول إلى البلد أو  للقوانين  االمتثال  

 :باستيراد ومتابعة ما يلي

 .الحيوانات  -

 (؛ البويضات واألجنةوالجينية )السائل المنوي   واد الم -

 الحيوانية؛ المنتجات  -

 .المنتجات الطبية البيطرية -

 والقمامة   ةبفيروس الحمى القالعية ، بما في ذلك الفرشالمواد األخرى المعرضة لخطر التلوث  -

 .واألعالف             

 المكافحة والتخطيط للطوارئ تدابير  .7  

من أجل البيطرية    سلطات بما في ذلك خطط الطوارئ المتاحة لل  مكتوبة،إرشادات    أيةضع الئحة ب    أ.  

ملحق  بأو المؤكدة. يجب إرفاق خطة الطوارئ  بوهة  لتعامل مع حاالت تفشي الحمى القالعية المشا

ِّم    ت ما تم بقدم ملخًصا    ذلك،وفي حال عدم توافر  .  OIE  بإحدى اللغات الرسمية لمنظمة تغطيته. قد 

مرض الحمى القالعية تم إجراؤه في البالد خالل السنوات لرين محاكاة اتم أيةمعلومات حول 

 .الخمس الماضية



 

 

 :القالعية  مؤكد للحمىظهور تفش مشبوه أو ب. في حال 

انتظار التشخيص ب إصابتها،بهل تُفرض تدابير الحجر الصحي على المنشآت المشتبه  •

بقاء المواشي ك) المشبوهةما اإلجراءات األخرى المتبعة فيما يتعلق بالحاالت والنهائي؟ 

 (؟ هاوضععلى 

حدد إجراءات أخذ العينات واإلرسال واالختبار التي ستستخدم لتحديد وتأكيد وجود  •

 ؛يالمرض بب المس

صف اإلجراءات التي سيتم اتخاذها للسيطرة على حالة المرض داخل المؤسسات التي    •

 وحولها؛  وجود التفشيات بداخلهاتم تأكيد 

ِّم وصفًا مفصالً إلجراءات المكافحة أو االستئصال )عل  • التتبع األمامي  المثال،ى سبيل قد 

بما في ذلك  والمعدات،وتطهير المنشآت والمركبات  ،التنقالت ومراقبة  ،والخلفي للوباء

 التبريد،تسلم اللقاح وسلسلة كيفية بما في ذلك  حصينوالت ، من التفشيات  التحققطرق 

ها من المنتجات أو وغيرالمريضة ، وطرق التخلص من الذبائح الستئصالاوسياسة 

. تنفيذهاالمزارعين( التي سيتم    لدى  وعيالوحمالت تعزيز    التلوث،  وإزالة  الملوثةالمواد  

يرجى اإلشارة إلى مصدر اللقاح ونوعه وتقديم   الطوارئ، أثناءحصين الت ت في حاالو

 وتخزينها. اللقاحات بلتزود لخطة  أيةتفاصيل عن 

 

على  السيطرة  ت تم قد ه أنللتأكيد على  اتخاذها واإلجراءات التي سيتم  اييرصف المع •

  ، القطيعتكوين بما في ذلك استراتيجيات إعادة  بنجاح،أو استئصاله  التفشي المرضي

 ذلك؛وما إلى  المصلي،الرصد وبرامج  الخفيرة،واستخدام الحيوانات 

عند ذبح   وأصحاب المزارع مخصص للمربين تعويض  أييرجى تقديم تفاصيل عن   •

لدفع والجدول الزمني المحدد  ، مكافحة األمراض أو استئصالها من أجلالحيوانات 

 ؛التعويضات 

أن تستهدف   ،البيولوجيواألمن    حصين بما في ذلك الت  المكافحة،ألعمال  صف كيف يمكن   •

 .لسيطرة على المخاطرلالحرجة نقاط ال

 

 .خلو من المرض استعادة وضع ال. 8 

أن تمتثل  هالبلد  وضع الخلو من المرض التي تتقدم بطلب لالعتراف باستعادة يجب على الدول األعضاء 

وتقديم معلومات مفصلة على   من قانون اليائسة. 8.8.2المادة  من 4و 3و 1. والنقاط 8.8.7ألحكام المادة 

من  المعلومات المتعلقة باألقسام األخرى    أما.  طالع)ضمنا( من هذا االست  7حتى   1  البابينالنحو المحدد في  

 .االستطالع فيكفي ذكرها

 

 



 

 

 المادة  .1.11.2

 

 حصينالت معبلد خال  من اإلصابة بفيروس الحمى القالعية 

  بالخلو من لدعم طلبات االعتراف الرسمي  OIE التالية من قبل الدول األعضاء في ت توفير المعلومايجب 

 .قانون اليابسة. من  8.8وفقًا للفصل    ضد المرض   ن التحصي  فيها  كدولة يمارساإلصابة بفيروس الحمى القالعية  

  عروضة المو عناوينهاتحت المفصلة التالية  ضوعات جاز جميع المويإ ب OIE الملف المقدم إلىأن يعال ج يجب 

 .متثال لقواعد قانون اليابسةاالمع توضيح كيفية  حاليًا،لوصف الوضع الفعلي في البلد واإلجراءات المطبقة 

 .واستخدامها في تجميع الملفودليل اليابسة  اليابسةد في كوالواردة ينبغي اإلشارة إلى المصطلحات 

الحاجة محررة  يمكن اإلشارة إلى التشريعات واللوائح الوطنية وتوجيهات السلطة البيطرية وإرفاقها حسب 

بإحدى   والمحررةالوثائق الداعمة  ضمنروابط الويب ذكر يمكن كما . OIEة ظممن بإحدى اللغات الرسمية ل

 .حيثما وجدت  OIEاللغات الرسمية لمنظمة 

 .ية لصحة الحيوان ايجب تقديم جميع المرفقات بإحدى اللغات الرسمية للمنظمة العالمية 

في بلد يمارس  مرض الحمى القالعية  الخلو منيجب على مندوب البلد العضو الذي يتقدم بطلب لالعتراف ب

أدلة مستندية على أن أحكام  يجب على المندوب تقديم يعني أنه  . وهذا اليابسةلقانون  امتثالهإثبات  فيه التحصين

 .بشكل صحيح . تم تنفيذها واإلشراف عليها8.8.3المادة 

 :تصريح يتضمن التالي يجب على مندوب البلد العضو تقديم   ذلك،باإلضافة إلى 

 الماضية؛ شهًرا 24 الـ خالل القالعية الحمى بمرض   إصابة أية هناك ظهرت لم .         1

 الماضية؛  شهًرا 12 الـ خالل الفيروس القالعي إلى البلد  انتقال على دليل يوجد  ال.        2

   تنفيذ  مع ،.8.8.42 إلى. 8.8.40 للمادة وفقا أعمال الرصد لوجود وانتقال الفيروس القالعي جارية .     3

 ومكافحتها؛  القالعية الحمى مرض  من ايةللوق تنظيميةال تدابيرال          

القالعية الحمى مرض  من ايةالوق ألغراض  الروتيني  حصينالت  يتمهل  ؛ .   4           

اليابسة دليل في الموضحة يرايالمع مع  يتوافق المستخدم اللقاح . .5 

يجب على مندوب البلد العضو الذي يتقدم بطلب لالعتراف بالحرية التاريخية تقديم أدلة  ذلك،باإلضافة إلى 

 .اإلشراف عليها بشكل صحيحمع  قد نفذت    اليابسة. من قانون  1.4.6مستندية على أن األحكام الواردة في المادة  

 



 

 

 مقدمة .1

ِّم وصفًا عاًما للبلد والمنطقة  الجبال،سالسل  األنهار،أ. المعالم الجغرافية ) بما في   ،للجاجةوفقاً إلخ(. قد 

 ، وانتشارهاعدوى فيروس الحمى القالعية  بدخول  ذات الصلة    وأخرىوالجغرافية    الطبيعيةذلك العوامل  

محتمل  لدخولوغيرها من المسارات الوبائية  ،الحدود المشتركةذات مراعاة البلدان أو المناطق  مع

 .مناطق غير متجاورة أيةيتضمن  البحث  الميزات أعاله. حدد ما إذا كان تبين ائطقدم خرللعدوى. 

  ى وجه صف عل. البلد المعنيفي  القطاع الحيواني ةصف تركيب. لثروة الحيوانيةديموغرافية ا ب.   

 : العناصر التالية :الخصوص 

 اإلنتاج؛نظم الحيوانية و ألنواعللمرض وفقاً لعدد الحيوانات الحساسة  •

 ؛للمرض  الحساسةالحيوانات الصغيرة والكبيرة عدد قطعان  •

 ؛ للقطعان الجغرافيالتوزيع  •

 ؛ كثافة القطيع •

 ؛ المختلفةفي نظم اإلنتاج  بين الشركات المنتجة درجة التكامل •

 (.الصلة المتوافرة ذات  اإلنتاج )أرفق المستندات نظم  حدثت مؤخراً فيهامة تغييرات  أية •

 

م الجداول والخرائط   . الخاصة بالموضوعقدِّ 

 الموجودة  أو الضالةأو البرية األسيرة البرية. ما هي األنواع البرية  وانات للحي  التوزع الجغرافيج. 

 الجغرافي. ما هي التدابير المعمول بها لمنع   توزعهاو القطعانألحجام  تقديراً  قدِّمفي البلد؟    

 ؟برية الحساسة للمرض وال األليفةاالتصال بين أنواع الحيوانات    

    ن هي أي والمسابقات(.  المعارض الحساسة )مثل  واشيد. المسالخ واألسواق والفعاليات المرتبطة بتربية الم   

 للمرض الحساسة  الحيوانات األليفةجمع الماشية الرئيسية؟ ما هي أنماط حركة تمراكز التسويق أو أهم    

 ونقلها والتعامل معها   للمرض  ؟ كيف يتم الحصول على الحيوانات الحساسةالبلد للتسويق داخل المعدة و   

 .الخرائط الالزمةأرفق ؟ العمليات خالل هذه    

 البيطري النظام  .2

ِّم  التشريعات البيطرية ذات الصلة القوانين وفر رابط الويب( يسرد جميع اعند توجدواًل )أ. التشريع. قد 

كما ألهمية كل منها.  مع وصف موجز ،ةبمرض الحمى القالعيالمتعلقة وتوجيهات السلطة البيطرية 

مراض الالتشريعات المتعلقة بتدابير مكافحة  الحصر،على سبيل المثال ال  الجدول، يتضمنيجب أن 

 .التعويض  نظامو

قانون  . من 3.2و . 3.1 ،1.1البيطرية في البلد للفصول السلطات البيطرية. صف كيف تمتثل السلطات ب. 

البيطرية على جميع األنشطة المتعلقة بمرض الحمى القالعية   لسلطات . صف كيف تشرف االيابسة

ماقبها. وتتحكم فيها وتنفذها وتر  .والجداول كلما كان ذلك ممكنا  رقامالخرائط واأل قدِّ 



 

 

ِّم معلومات عن   يتم إجراؤه في البلد وخطوات المتابعة   OIE PVSألداء الخدمات البيطرية  تقييم  أيةج. قد 

 .وأبرز النتائج ذات الصلة بالحمى القالعية واألنواع الحساسة التقييم ضمن مسار        

ِّم وصفًا لمشاركة   الذين يعيشون على الكفاف   ينالمنتجبما في ذلك    والمزارعين،والمنتجين    الصناعييند. قد 

بمن فيهم العاملون في مجال صحة   والمساعدين البيطريين ،المواشيوأصحاب  ،المنتجينوصغار 

وغيرهم من المجموعات ذات الصلة في مراقبة مرض الحمى القالعية  المجتمع، ضمن الحيوان 

ِّم وصفًا لدور وهيكل بما في ذلك عدد األطباء البيطريين   الخاص،القطاع البيطري  ية ومكافحتها. قد 

مرض الحمى القالعية. ضع وصفًا لبرامج التعليم المستمر والتوعية حول  ومكافحة    رصد في    وتوزعهم،

 .ية على جميع المستويات حمى القالعمرض ال

 ومراقبة الحركة. هل تم التعرف على الحيوانات الحساسة )بشكل فردي   والتسجيل والتتبع  الحيوانات   رقيمت  .ـه

ِّم وصفًا لنظام التتبع، بما في ذلك طرق ت جماعيأو  أو تسجيل القطيع  ومزارع التربية الحيوان  رقيم(؟ قد 

الحساسة في    نطبق على جميع األنواع الحساسة. كيف يتم التحكم في تحركات جميع األنواع بطريقة ت 

وأصلها   وأنواعها رؤوسهامع جدول بعدد الحيوانات وضبط حركتها  رقيمالبالد؟ قدم دليالً على فعالية ت

ِّم معلومات  24داخل البالد خالل الـ إلى ومقصدها ومنتجاتها التي تم نقلها    طرق  عنشهًرا الماضية. قد 

 .حركتهاومسارات   واالرتحالالرعي 

 )مثل الهجرة  والحساسة للمرض  ةغير المنضبط لتنقل أنواع المواشيصف استراتيجية إدارة المخاطر     

    .الموسمية(    

 

 بموجب التشريعات الوطنية. قدم معلومات عن التحركات غير القانونية المكتشفة  لمتبعة اصف اإلجراءات     

 .بشأنها شهًرا الماضية واإلجراءات المتخذة 24خالل الـ     

 مرض الحمى القالعية استئصال. 3

ِّم وصفًا لتاريخ مرض الحمى القالعية في  تاريخ المرض       أ.  مع التركيز على السنوات األخيرة.   البالد،. قد 

م و      الجداول والخرائط التي توضح تاريخ الكشف األول ، ومصادر وطرق  عند االقتضاء ،قدِّ 

 اع الحساسة والتوزيع الزمني والمكاني )عدد ومواقع تفشي األمراض في السنة( ، واألنو   ،إدخال العدوى    

 .وتاريخ آخر حالة أو استئصال وأنواعها وسالالتها في البالد   ،المعنية    

الذبح  الحمى القالعية والقضاء عليها )على سبيل المثال سياسة  تمت مكافحة. صف كيف ةاالستراتيجي   ب.

 تحديد ، التحكم في الحركة(. حصينالت ،صحية مناطقإلى تقسيم  المعدلة، سياسة اإلعدام ،والتعويض 

م شرحاً ومسوغات . ستئصالاإلطار الزمني لال اإلجراءات التصحيحية التي تم تنفيذها لمنع تفشي   قدِّ 

 .سابقة لفيروس الحمى القالعية غزوات  أيةرداً على  مستقبالً مرض الحمى القالعية 

ً . التحصينعمليات ينظم  قانون أي. صف حصينات اللقاحات والت  ج.  ومسوغاً الستراتيجية   قدم وصفا

 :بما في ذلك ما يلي وبرنامجها،التحصين          

 اللقاح؛سالالت  •

 له؛مطابق لقاح  أياستخدام تفاصيل و  وتهنقاو  اللقاح وتركيبته •



 

 

 ؛الحيوانية المحصنةاألنواع  •

 ؛ حصنةالحيوانات المهوية وأرقام  •

 السجالت؛وحفظ أو اإلبالغ عنها  الشهادة الصحية()اإلفادة بالتحصين بها  ت الطريقة التي تم •

 ؛ لتحصينات األخيرةاتاريخ إجراء  •

  .ليابسةا. من دليل 3.1.8دليل على أن اللقاح المستخدم يتوافق مع الفصل   •

 :على النحو التالي قطعان  ومناعة ال   حصينتغطية التنسبة د. قدم دليالً مفصالً على 

 .المحصنةوعدد الحيوانات  المنوي تحصينهاالحيوانات تقدير عدد صف كيف يتم    

أخذ   برنامجيرجى تقديم معلومات مفصلة عن  القطعان.لتقدير مناعة المنفذة المصلية  ت للممسوحابالنسبة 

المناعة  نسبة ) وبرنامج المسوحات ( ي نالتحصي الوضع والعمر واألنواع و ة المستهدف القطعانالعينات )

واالختبارات  هاطرق أخذ وها وتصنيف العينات  وعدد  بالنتائجالثقة  ونسبة ةالخطأ المقبولونسبة  المتوقعة

   .الواقية عتبة الحصانةتم تحديد ييتم جمع العينات؟ صف كيف  تحصينكم من الوقت بعد ال .المعتمدة

  الحيوانية  المصلي واألنواع فحص والوفقاً للسنة  المكتسبة للقطعان مناعة الو يةتحصين تغطية ال النتائج أذكر 

 .الحاجةحسب 

م تفصيالت   .أداء التحصين لتقييمطرق إضافية يتم تطبيقها  أيةعن   قدِّ 

ِّم وصفًا  ـه     الستئصال مرض   المعتمدةحملة االستئصال. حدد التشريعات  المعتمد لتنفيذ  ال تنظيم وال و  للتشريع. قد 

   تنفيذية إرشادات    أية. يرجى اإلشارة إلى وجود  مستويات مختلف الوكيفية تنظيم الحملة على  الحمى القالعية        

 .لها  وإعطاء ملخص موجزفي حال وجودها مفصلة       

 تشخيص مرض الحمى القالعية. 4

. من دليل  3.1.8و . 1.1.3 .،1.1.2الفصول  الواردة فيقدم أدلة مستندية على أن األحكام ذات الصلة      

 :يجب معالجة النقاط التاليةكما يتم تطبيقها.   اليابسة

 ؟ إذا كان األمر كذلك ، قدم لبلد المعنياأ. هل يتم إجراء التشخيص المخبري لمرض الحمى القالعية في        

 :، بما في ذلك ما يليالمعنيمرض الحمى القالعية في البلد لالمختبرات المعتمدة  عنعامة  نظرة           

والخدمات اللوجستية لشحن العينات ،  المختبرات،كيف يتم تقاسم العمل بين مختلف    •

 عن النتائج ؛   فترة اإلبالغو  المتابعة   وإجراءات 

)خصوصية   إجراؤها وتفاصيل أدائهاالتي  واألنواع ات االختبارإجراء  قدرة علىمتفاصيل ال •

وحساسية كل نوع من االختبار(. يرجى تقديم تفاصيل عن عدد اختبارات مرض الحمى القالعية  

في حال  البلدان األخرىوشهًرا الماضية في المختبرات الوطنية  24ت خالل الـ التي أجري

 في حال وجودها  ،وجودها



 

 

إجراءات ضمان الجودة واالعتماد الرسمي للمختبرات. قدم تفاصيل عن نظم إدارة الجودة  •

المنظمة العالمية  الجيدة،خبرية على سبيل المثال الممارسة الم الرسمية،الداخلية 

 المخبري؛ في النظام  أو المخطط لها ، إلخ الموجودة (ISO)اييرللمع

ِّم  • التجارب الحلقية لحساسية  )المختبرات  بينالمشتركة عن أداء اختبارات التحقق  تفاصيلقد 

حال   في المطبقةوالتدابير التصحيحية    النتائج، بما في ذلك أحدث    (،Ring trials  ودقة االختبار

 ؛وجودها

ِّم  •   البيولوجي األمن بما في ذلك وصف تدابير  ،الحي يالعامل المرض مناولةتفاصيل عن قد 

 المطبقة؛ البيولوجيةوالسالمة 

ِّم جدواًل يحدد االختبارات التي   • اعتماد الجودة واألمن    ايير، ومعكل من المختبرات في    أجريت قد 

 .طبقة، واختبارات الكفاءة المالبيولوجي

 أسماء المختبرات  أذكر  ،  البلد المعنيإجراء التشخيص المخبري لمرض الحمى القالعية في    في حال عدمب.  

 الخدمة وكذلك الترتيبات المعمول بها ، بما في ذلك الخدمات اللوجستية  نفس  في البلدان األخرى التي تقدم           

 .عن النتائج فترة اإلبالغلشحن العينات          

 الحمى القالعية رصد . 5

ِّم أدلة مستندية على أن  . من  8.8.42. إلى 8.8.40مرض الحمى القالعية في البالد يتوافق مع المواد  رصد قد 

ضمين ت  ب يج  .Terrestrial Manualاليابسة  . من دليل  3.1.8، والفصل  Terrestrial Code  اليابسةقانون  

 :المعلومات التالية 

   بواسطة من إثارة الشكوك حول مرض الحمى القالعية؟ ما هو اإلجراء المتبع لإلخطار )   اييرأ. ما هي مع       

 عدم اإلبالغ؟   المفروضة عند وما هي العقوبات  ،لإلبالغالمتوافرة وما هي الحوافز  ،ولمن(         

 المراقبة   تشملها ب. صف كيفية إجراء المراقبة السريرية ، بما في ذلك قطاعات نظام اإلنتاج الحيواني التي  

 / المقاصد ونقاط التفتيش ،  والمسالخواألسواق والمعارض  مزارع التربيةالسريرية ، مثل      

 .إلخ     

اإلصابات ، وعدد  شهًرا الماضية  24الـ    خاللعدد الحاالت المشتبه فيها    يذكريرجى تقديم جدول موجز  

، وطرق   ات ونوع العين  الحيوانية  واألنواع  القالعية،لحمى  لالتي تم اختبارها    ت العينا  ، وعدد المشبوهة

بما  لنتائج الفحوصات لجداول الزمنية ا أشر إلى(. التمييزياالختبار والنتائج )بما في ذلك التشخيص 

مرض الحمى القالعية. قدم تفاصيل عن تشخيص لتأكيد أو استبعاد  ات في ذلك االنتهاء من االختبار

 .جابيةي راءات المتابعة المتخذة بشأن جميع النتائج المشبوهة واإلإج

م مسوحات مصلية أو فيروسية؟ إذا كان األمر كذلك  ى ج. المراقبة المصلية أو الفيروسية. هل تجر   قدِّ 

وتصنيف   العينة،وحجم  الثقة،، ومستوى ة ونسبة االستهدافالمستهدفالقطعان معلومات مفصلة عن 

. من  8.8.42. إلى 8.8.40اد وواالختبارات التشخيصية المستخدمة وفقًا للم هاوطرق أخذ ، لعينات ا

  مشمولة للمرض و حساسةأنواع حيوانات برية هناك ؟ هل المسوحات المنفذةما عدد . قانون اليابسة

 .أذكر األسباب في حال النفي المصلية أو الفيروسية؟  مسوحات الب



 

 

م      ً ملخص  جدوالً   قدِّ   القالعية، لحمى  لعدد العينات التي تم اختبارها    الماضية،شهًرا    24لـ  ل  بالنسبةيوضح    ا

(. قدم التمييزيوطرق االختبار والنتائج )بما في ذلك التشخيص  العينة،، ونوع الحيوانيةواألنواع 

. هاوكيف يتم التعامل مع  يجابيةتفاصيل عن إجراءات المتابعة المتخذة بشأن جميع النتائج المشبوهة واإل

وأعداد الحيوانات التي تم فحصها   ،للمراقبة المستهدفة على أساس المخاطر  القطعاناختيار  ايير  مع  أذكر

لمتابعة  تفاصيل األساليب المختارة والمطبقة    أذكروالعينات التي تم اختبارها في مختبرات التشخيص.  

 .بما في ذلك المؤشرات  رصد المرض أداء برنامج 

ِّم معلومات عن   .د    وقدم دلياًل على أن الدراسات  المختلفة،في أنظمة التربية القالعية  ىالحم مخاطرقد 

 النشطة، والمراقبة  المستهدفة،ل المسوحات المصلية ا)مث النواقص لمعالجة  متُستخد المستهدفة  

المعرفة المكتسبة مساعدة  يةكيف الدليل علىإلخ(. قدم  المخاطر،وتقييم  التشاركية،الوبائية دراسات الو

 .بمزيد من الفعالية المراقبة إجراءات من خالل هذه األنشطة في تنفيذ 

م  .  ـه   للعاملين بما في ذلك برامج التدريب  البيطرية،  الدوائرمن قبل    المكافحةاإلشراف على برامج    تفاصيلقدِّ 

واألساليب المستخدمة لزيادة مشاركة المجتمع في برامج  والفيروسية،في المراقبة السريرية والمصلية 

 .مرض الحمى القالعية  رصد 

  ر ظه  ت    ، ةالمستهدفالقطعان  مناعةو تحصينتغطية النسبة إجراء المسوحات لتقييم أن قدم دليالً على  و.

 .المستخدمة مناسبةعلى أن سالالت اللقاح الدليل  

 

 من الحمى القالعية الوقاية 6.

  تفاصيل البما في ذلك  البلد،إلى مرض الحمى القالعية  دخوللمنع محلياً صف اإلجراءات المعمول بها 

 :التالية 

 عوامل ذات الصلة في البلدان المجاورة ينبغي مراعاتها   أيةالتنسيق مع الدول األخرى. صف  أ. 

   صف أنشطة التنسيق والتعاون المسافة من الحدود إلى القطعان المصابة(. و )مثل الحجم     

 .الواجد  وتبادل المعلومات مع البلدان األخرى في نفس المنطقة أو النظام البيئي    

  المطبقةالتدابير عن تفاصيل  أعط  ؟ إذا كان األمر كذلك محلية ايةهل توجد مناطق حم    

 خريطة مرجعية  قدِّم    ؛الحساسة(الحيوانية  المكثف ، والتحكم في كثافة األنواع    رصد وال  حصين)مثل الت    

  .من الحمى القالعية ايةبالوق المعنية جغرافية للمناطق    

ً  المسبب المرضيب. صف التدابير المنفذة لمنع إدخال           مع مراعاة الحواجز المادية أو الجغرافية.  ،عمليا

داخل البلد أو المنطقة. قدم دليالً على وجود تدابير    المسبب المرضيصف التدابير المنفذة لمنع انتشار  

 المرض ل تعزيز الوعي بآليات انتقال امث األسواق،  داخلللحد من انتقال مرض الحمى القالعية 

والنظافة البيولوجي    لألمنجيدة  وتنفيذ إجراءات    العدوى،انتقال  يمنع  والسلوك البشري الذي يمكن أن  

نقل الحيوانات   أماكن من  وخاصة)اإلنتاج والتسويق  خطالنقاط الحرجة على طول  عند والتطهير 

 .(المنطقةالبلد أو  داخل هالتسويق



 

 

  من أصل  ايات نفالوالبرية إلى  الضالةالتدابير المتخذة للحد من وصول الحيوانات األليفة وما هي  ج. 

م  كذلك،إذا كان األمر  ؟السائلة الحيوانية بالنفايات تغذية الخنازير ل هناك نظام متبعحيواني؟ هل   قدِّ 

 الرصد.وصف الضوابط وتدابير  الممارسة، هانتشار هذ معلومات عن مدى 

 د. إجراءات مراقبة االستيراد 

ِّم معلومات عن البلدان أو المناطق أو     الدولة باستيراد الحيوانات الحساسة    تسمحالتي  القطعان    مزارعقد 

هذه البلدان أو المناطق  االستيراد من المطبقة العتماد ايير البلد. صف المعداخل أو منتجاتها إلى منها 

 ، ها ومنتجات، والضوابط المطبقة على دخول هذه الحيوانات الحساسة للحمى القالعيةالقطعان أو 

مالمطلوبة.  ات والحركة الداخلية الالحقة. صف تدابير االستيراد )مثل الحجر الصحي( االختبار  قدِّ 

من  الحساسة الخضوع لفترة  المشورة بشأن ما إذا كان يتعين على الحيوانات المستوردة من األنواع

حول  م المشورة مدة وموقع الحجر الصحي. قدِّ   حدد  كذلك،وإذا كان األمر  .الحجر الصحي أو العزل

 .أم ال والشهادات البيطرية الدوليةتصاريح االستيراد  ضرورة طلب 

أو للمرض إجراءات أخرى تستخدم لتقييم المخاطر الناجمة عن استيراد الحيوانات الحساسة  أيةصف  

م منتجاتها.  شهًرا   24إحصائيات موجزة عن واردات الحيوانات الحساسة ومنتجاتها خالل الـ  قدِّ 

مناطق أو  مع تحديد البلدان أو ال االستيراد،بما في ذلك االستيراد المؤقت وإعادة  األقل،الماضية على 

حول معلومات    قدمالبلد.    ضمنالنهائية  تها  ووجه  المستوردةوالكمية    الحيوانية  األنواعو  المنشأ،  مزارع

 .عبر الحدود   انتقالهاباستيراد الحيوانات األليفة أو  المرتبطة أو   التفشيات المرضيةما إذا كانت 

 ية. صف الهيكلللبلد  والمعابر الحدودية البريةرقم وموقع جميع الموانئ والمطارات تحمل م خريطة دِّ  ق

السلطات تجاه  ولياتهاومسؤاالستيراد مراقبة  لدائرة الالزمةموارد الومستويات التوظيف و ةاإلداري

وبين المراكز    الحدودية،االتصاالت بين السلطات المركزية والمراكز    ةنظمأالبيطرية المركزية. صف  

  .نفسها الحدودية

ِّم وصفًا  • ومن   الدولي،حركة النقل  عنالناتجة    ايات النفللطرق المستخدمة للتخلص اآلمن من قد 

التي تم التخلص منها   ات شهًرا الماضية للكمي   24وقدم ملخًصا على مدار الـ    ذلك،المسؤول عن  

 ؟ايات النفالمعمول بها في مواقع التخلص من  البيولوجي. ما هي تدابير األمن هاومواقع

 ،  مواعيدها و الكشوفات على المستوردات وصف اإلجراءات ونوع  لتشريعات اأذكر           

   النهائية وجهتها  إلىعدم االمتثال عند نقاط الدخول إلى البلد أو في حال  واإلجراءات المتخذة          

 :ما يلي ومراقبة ستيراد الفيما يتعلق با           

 

 .الحيوانات   

 (؛ البويضات واألجنة المنوي،الجينية )السائل  واد الم   

 الحيوانية؛المنتجات   

 .المنتجات الطبية البيطرية  

    ة شلحمى القالعية ، بما في ذلك الفرالمواد األخرى المعرضة لخطر التلوث بفيروس ا  

 .واألعالف  نفايات وال                      

 



 

 

 والتخطيط للطوارئ المكافحةتدابير  7.

م الئحةأ.   البيطرية للتعامل دوائر  ال  المعتمدة لدى  الطوارئبما في ذلك خطط    مكتوبة،إرشادات    ةبأية  قدِّ 

ملحق بشكل أو المؤكدة. يجب إرفاق خطة الطوارئ  بوهةمع حاالت تفشي الحمى القالعية المش

قدم ملخًصا موجًزا لما تم   وفي حال عدم توافرها .OIE الرسمية لمنظمةبإحدى اللغات محرر 

ِّم معلومات حول  خالل  لد مرض الحمى القالعية تم إجراؤه في البلمحاكاة  ريناتم أيةتغطيته. قد 

 .السنوات الخمس الماضية

 :لحمى القالعية ظهور تفٍش مشبوه أو مؤكد ل ب. في حال

انتظار  ب مشبوهة إصابات التي تظهر فيها لحجر الصحي على المنشآت لهل تُفرض تدابير  

منع  )مثل  بوهةالتشخيص النهائي؟ ما اإلجراءات األخرى المتبعة فيما يتعلق بالحاالت المش

 المواشي(؟  حركة

تستخدم لتحديد وتأكيد وجود  وف  التي س  ات واالختبار  هاإرسالوضح إجراءات أخذ العينات وأ 

 ؛المسبب المرضي

المنشآت وحول داخل  يةحالة المرضالاتخاذها للسيطرة على يمكن صف اإلجراءات التي  

 ؛بداخلهاالتأكد من وجود التفشي التي تم 

ِّم وصفًا مفصالً إلجراءات المكافحة أو االستئصال )مثل       ، التتبع األمامي والخلفي للوباءقد 

 من   التحققبما في ذلك طرق  والمعدات،المنشآت والمركبات  الحركة وتطهير  ضبطو    

 ، لذبح والتعويض اوسياسة  التبريد، خطو  ات تسليم اللقاحو  والتحصين، ،اإلجراءات المتخذة    

 وحمالت    ؛ وإزالة التلوث   ثة،الملو  وطرق التخلص من الذبائح وغيرها من المنتجات أو المواد      

 يرجى   ،الطارئ تحصينالإجراء في حال وتعزيز وعي المزارعين( التي سيتم اتخاذها.     

 ؛ وتخزينهااللقاحات بلتزود لخطة  أيةاإلشارة إلى مصدر اللقاح ونوعه وتقديم تفاصيل عن     

  السيطرة   ت أن تفشي المرض قد تممن  واإلجراءات التي سيتم استخدامها للتأكد    اييرصف المع   

   واستخدام  ، القطعانتكوين بما في ذلك استراتيجيات إعادة  بنجاح،عليه أو استئصاله     

 ذلك؛وما إلى  المصلي، رصد وبرامج ال الخافرة،الحيوانات     

م     عندما يتم ذبح  وإلخ.  مربِّيها،وألصحاب الحيوانات  منحهتعويض يتم  أيةتفاصيل عن ال قدِّ 

 للمدفوعات؛مكافحة األمراض أو استئصالها والجدول الزمني المحدد لالحيوانات     

  أن تستهدف  ،البيولوجيواألمن  تحصينبما في ذلك ال المكافحة،صف كيف يمكن لجهود    

 .نقاط السيطرة على المخاطر الحرجة     

 

 الخلو من المرضوضع  استعادة .8

ما أن تمتثل  الخلو من المرض  وضع  ل  ة بلدانهالالعتراف باستعاد جب على الدول األعضاء التي تتقدم بطلب  توي

كما هو  وتقديم معلومات مفصلة  ،قانون اليابسة. من 8.8.3المادة  من 4و  3و  1. والنقاط 8.8.7ألحكام المادة 

ً  7- 1المواد في  محدد  عند األخرى فقط  مواد توفير المعلومات المتعلقة بال يمكن. ستطالع( من هذا اال)ضمنا

 .الطلب 

 



 

 

 1.11.3المادة 

 تحصين  دونمنطقة خالية من اإلصابة بفيروس الحمى القالعية 

االعتراف الرسمي هم إلى المنظمة ببلدعم طل OIE يجب تقديم المعلومات التالية من قبل الدول األعضاء في

لحمى القالعية وفقًا للفصل امن اإلصابة بفيروس خلوها و تحصين دونمن البلد منطقة الخلو من المرض لب

 .قانون اليابسة. من 8.8

الوضع  لوصفالمعروضة  عناوينهابجميع المواضيع التالية  جازإيب OIE ج الملف المقدم إلىيجب أن يعال  

 .ودليل اليابسة لقانون اليابسة هامع توضيح كيفية امتثال حاليًا،الفعلي في البلد واإلجراءات المطبقة 

 ودليل اليابسة OIE Terrestrial Code قانون اليابسةينبغي اإلشارة إلى المصطلحات المحددة في 

Terrestrial Manual الطلب. في تجميع ملف واستخدامها 

بإحدى اللغات محررة وإرفاقها حسب االقتضاء  ،السلطة البيطرية توجيهات ولى التشريعات يمكن اإلشارة إ

بإحدى اللغات الرسمية  محررة  لها لوثائق الداعمةل روابط الويب  ذكر أسماءيمكن كما  .OIEالرسمية لمنظمة  

 .حيثما وجدت وللمنظمة 

 .OIEمنظمة لبإحدى اللغات الرسمية مدونة  الطلب  مرفقات يجب تقديم جميع 

إثبات   من الحمى القالعية من البلد  منطقة بخلويجب على مندوب البلد العضو الذي يتقدم بطلب لالعتراف  

. تم تنفيذها  8.8.2جب على المندوب تقديم أدلة مستندية على أن أحكام المادة  تو ي   أنه  أي؛  االمتثال لقانون اليابسة

 .بشكل صحيحعلى التنفيذ اإلشراف مع 

 ى التالي: يشير إل تصريحالبلد العضو تقديم  يجب على مندوب  ذلك،باإلضافة إلى 

 الماضية ؛ شهًرا 12الـ  طوالالمنطقة  القالعية فيالحمى بإصابة  أية تظهرلم أنه    1 .

 .الماضية 12ضد مرض الحمى القالعية خالل األشهر الـ   المنطقة في تحصين أي إجراءيتم لم   نهأ   2 .

لمنطقة من المرض   الدائم  بالخلو  لالعترافيجب على مندوب البلد العضو الذي يتقدم بطلب    ذلك،باإلضافة إلى  

اإلشراف  مع تم تنفيذها قد  اليابسة. من قانون 1.4.6أدلة مستندية على أن األحكام الواردة في المادة  إبراز

  .صحيحالشكل الب

 مقدمة

ِّم وصفًا عاًما للبلد  الجبال،سالسل  األنهار،. المعالم الجغرافية )أ  ، الحاجة عند االٌقليم و والمنطقة،إلخ(. قد 

والجغرافية وغيرها من العوامل ذات الصلة بإدخال عدوى فيروس الحمى   لطبيعية ابما في ذلك العوامل  

مسارات  من الالمشتركة وغيرها  يةالبلدان أو المناطق الحدود  ذكر وبوجه خاص  وانتشارها،القالعية 

 .محتمل للعدوىالإلدخال لوبائية ال



 

 

م. وجودها في حال ايةحممنطقة  أيةبما في ذلك  بوضوح،المنطقة  حدود  رسميجب    خرائط تحدد  قدِّ 

 وصف دقيق للحدود الجغرافية و خريطة رقمية مرجعية جغرافية  معأعاله ، المعالم ميزات 

 .للمنطقة 

 :ما يليالخصوص  على وجه  و  ،والمنطقة  البلد في    القطعان الحيوانية   ة. صف تركيبالقطعان  ديموغرافيةب.  

 والمنطقة؛ اإلنتاج في البلد  ةمأنظوالحيوانات الحساسة حسب األنواع قطعان  •

 ؛للمرض األنواع الحساسة  لجميع غيرة والكبيرة(الص )المواشي د قطعان اعد أ •

 ؛ للقطعانالتوزيع الجغرافي  •

 ؛عانقطالكثافة  •

 المختلفة؛ اإلنتاج  ةنظمأفي  المنتجةالهيئات ودور  القطعان  درجة تكامل  •

 .(في حال وجودها الالزمةحدثت مؤخراً في اإلنتاج )أرفق المستندات  هامةتغييرات  أية •

 .الالزمة طوالخرائم الجداول قدِّ  

الموجودة في البلد   الضالةأو األسيرة البرية أو البرية البرية. ما هي األنواع  الحيوانات ديموغرافية ج. 

م  والمنطقة؟   الجغرافي. ما هي التدابير المعمول بها لمنع االتصال   وتوزعها  القطعانتقديرات ألحجام  قدِّ 

 ؟الحساسة للمرض البرية الحيوانات األليفة وبين الحيوانات 

  واألسواق والفعاليات المرتبطة بتربية الماشية الحساسة )مثل المعارض   العامة والخاصةالمسالخ  ما هي  د.  

 ما هي أنماط حركة  ؟واشيلملالرئيسية ع يجمتالهي مراكز التسويق أو  أية(. والعروض  والمسابقات    

 بين المناطق التي لها  كذلك و المنطقة،للتسويق داخل البلد أو المعدة المحلية الحساسة الحيوانية األنواع    

 والتعامل   الحساسة ونقلهامختلف؟ كيف يتم الحصول على الحيوانات الوضع الأو  الوبائي نفس الوضع   

م ال؟ العمليات التجاريةمعها خالل هذه      .الالزمةخرائط قدِّ 

 البيطري  النظام .2

ِّم جدواًل ) ات أ. التشريع البيطرية ذات والتنظيمات  ( يسرد جميع التشريعات  في حال وجوده  رابط الويب و . قد 

ووصف موجز ألهمية    ،(FMD)  القالعيةالصلة وتوجيهات السلطة البيطرية فيما يتعلق بمرض الحمى  

التشريعات المتعلقة بتدابير مكافحة   الحصر،على سبيل المثال ال    الجدول،يجب أن يتضمن  كما  كل منها.  

 .األمراض وأنظمة التعويض 

قانون  . من 3.2و . 3.1 ،1.1ب. الخدمات البيطرية. صف كيف تمتثل الخدمات البيطرية في البلد للفصول 

  البيطرية على جميع األنشطة المتعلقة بمرض الحمى القالعية  السلطات . صف كيف تشرف اليابسة

 .الالزمة قدر اإلمكانوالجداول األرقام  خرائط وقدم ال راقبها. ها وتنفذها وتبوتتحكم  

ِّم معلومات عن    يتم إجراؤه في البلد وخطوات المتابعة  OIE PVS البيطرية  ت ألداء السلطاتقييم  أيج. قد 

  .الحساسةالحيوانية بالحمى القالعية واألنواع  المتعلقةوأبرز النتائج  PVSالتقييم  مسار ضمن

         



 

 

ِّم وصفًا  د.    ن ي جالمنت صغاروالمنتجين والمزارعين ، بما في ذلك  الصناعيينومشاركة  اللتزامقد 

 ساعدين البيطريين  ، والم تربية الحيوانات ن في يالعاملصغار بما في ذلك  وأصحاب مزارع التربية        

 مرض الحمى القالعية  رصد  العاملة فيجموعات األخرى والعاملين في الصحة الحيوانية، والم        

ِّم وصفًا وم          ألطباء البيطريين بما في ذلك عدد االقطاع البيطري الخاص ،  يةلدور وهيكلكافحتها. قد 

 . ضع وصفًا لبرامج التعليم المستمر والتوعية    الحمى القالعية وعملهم في رصد ومكافحة عهم وتوز        

 .حمى القالعية على جميع المستويات مرض الب        

 ف الحيوانات الحساسة )بشكل فردي  يتم تعري. هل  تها ومراقبة حرك  هاتتبعو  هاتسجيلو   الحيوانات تعريف  .  ـه

ِّم وصفًا لنظام  .(؟جماعي أو    أو تسجيل جميع  المزرعة و ات الحيوان  تعريفبما في ذلك طرق  التتبع،قد 

التي  تحركات جميع األنواع الحساسة داخل وبين المناطق ب. كيف يتم التحكم الحساسةالحيوانيات القطعان 

  عريف مختلف بالنسبة لجميع أنظمة اإلنتاج؟ قدم دليالً على فعالية تذات الوضع الأو  الصحي  نفس الوضع  لها  

منتجاتها التي  وجهتها مع  و   منشئهاوأنواعها و   الحيوانات د  اعد أ وجدواًل يصف    ،الحيوانات وضوابط حركتها 

ِّم معلومات عن  24تم نقلها داخل البالد خالل الـ    واالرتحال الرعي ،  خصائص شهًرا الماضية. قد 

 .لهما المتبعةمسارات الو

 .صف استراتيجية إدارة المخاطر للحركات غير المنضبط لألنواع الحساسة )مثل الهجرة الموسمية(

بموجب التشريعات الوطنية. قدم معلومات عن التحركات غير القانونية المكتشفة    بعةالمتصف اإلجراءات  

 .المخالفين قبح المتخذةشهًرا الماضية واإلجراءات  24خالل الـ 

 مرض الحمى القالعية استئصال  .3

 ذكر أ الماضية، 25السنوات الـ  لخالأو  البلد،قط في  ض ظهور المرفي حال عدم . المرض  أ. تاريخ

  . 1.4.6وفقًا للمادة من المرض التاريخي  خلوهات المنطقة تتقدم بطلب لالعتراف ببوضوح ما إذا كان   

 .قانون اليابسةمن    

م وصفًا لتاريخ مرض دِّ  قالماضية،  25في المنطقة خالل السنوات الـ  حمى القالعيةفي حال ظهور ال

ممع التركيز على السنوات األخيرة.    والمنطقة،الحمى القالعية في البلد   الجداول والخرائط التي توضح   قدِّ 

للمرض ع الزمني والمكاني  ي والتوز  ،دخولهاوطرق  العدوى  ، ومصادر  عن المرض تاريخ الكشف األول  

ً  ات عدد ومواقع تفشي) أو   إصابةوتاريخ آخر  المعنية،الحساسة  الحيوانية واألنواع (،المرض سنويا

 .د في البلالمتواجدة الفيروسية للمرض نواع والسالالت األ و هااستئصال

 السيطرة على الحمى القالعية واستئصالها في المنطقة )على سبيل المثال   ت ستراتيجية. صف كيف تماال  ب.   

 المدة  أذكرالحركة(. وضبط ،  تحصينالومناطق ، البلد إلى تقسيم و،  المعدلة سياسة اإلعدام        

ً م وصفدِّ  . قالستئصال المرض   المحددة          إلجراءات التصحيحية التي تم تنفيذها لمنع تفشي مرض ل  اً وتبرير  ا

 .توغالت سابقة لفيروس الحمى القالعية أية للفرد على الحمى القالعية في المستقبل         

 :. أجب باختصار على ما يلي ات تحصين ج. اللقاحات وال

 :إليجاب في حال ا؟ تحصينتشريع يحظر ال أيهل هناك  •

 رسميًا؛  تحصينتاريخ منع ال اذكر 



 

 

بالتقرير  لتي يشملها  فترة  الغير القانوني خالل    تحصينقدم معلومات عن حاالت الكشف عن ال 

 .حيال ذلكواإلجراءات المتخذة 

 

 :اإليجاب في حال في المنطقة؟ ام يفي يوم من األ التحصين هل استخدم  •

 األخير؛  تحصينالتاريخ الذي تم فيه ال ذكريرجى  

 ما نوع اللقاح الذي تم استخدامه؟  

 التي تم تحصينها؟  أنواع الحيوانات ما هي  

 ؟ المحصنة الحيوانات عريف كيف تم ت 

 ما كان مصير تلك الحيوانات؟  

 

مشهًرا الماضية ،  24خالل الـ  تحصينإذا تم تطبيق ال ذلك،باإلضافة إلى    ة استراتيجيال اً وصف قدِّ 

 :، بما في ذلك ما يلي تحصينوبرنامج ال 

 اللقاح؛سالالت  

 ؛ المستخدممطابق للقاح لقاح  أيةةفاعلية وتركيب ونقاء وتفاصيل  

 تحصينه؛تم  ذي الالنوع الحيواني  

 المحصنة؛الحيوانات  عريفت 

   حفظ مع أو اإلبالغ عنه  طريقة المصادقة على تحصين الحيوانات )إعطاء شهادة( 

 السجالت؛       

 .قانون اليابسة. من 3.1.8دليل على أن اللقاح المستخدم يتوافق مع الفصل ال 

 

م ال البلد،قي أنحاء افي ب تحصينالعملية في حال استمرار    • الحيوانية  تفاصيل عن األنواعقدِّ 

 .تحصينمراقبة بعد الالبرنامج المحصنة و 

ِّم   حملة  على المطبقة وتنفيذ حملة االستئصال. حدد التشريعات  ات تنظيمالوصفًا للتشريعات ود. قد 

   استئصال  على المطبقة التشريعات  أوجزعلى مستويات مختلفة.  تنظيم الحملة وكيفية  الستئصال     

ممستويات المختلف  لىع  الحمل تنظيم  تم وكيف المرض       ً ل . قدِّ   مفصلة  التشغيلية الرشادات إلملخصا

 .لها موجز وإعطاء ملخص )في حال وجودها(       

 مرض الحمى القالعية  تشخيص  .4

 قانون اليابسة. من 3.1.8و .  1.1.3 .،1.1.2الفصول  الواردة في قدم أدلة مستندية على أن األحكام ذات الصلة 

 :يجب معالجة النقاط التاليةكما يتم تطبيقها. 

نظرة  أعط   كذلك،؟ إذا كان األمر بلد إجراء التشخيص المخبري لمرض الحمى القالعية في الأ. هل يتم 

المختبرات التي يتم فيها تشخيص   أذكر. البلد مرض الحمى القالعية في لالمختبرات المعتمدة  عنعامة 

 :من المنطقة. عالج النقاط التاليةالواردة العينات 

وعمليات  العينات،الخدمات اللوجستية لشحن ما هي و المختبرات،كيف يتم تقاسم العمل بين مختلف  

 .النتائجإلبالغ عن ا ومواقيت المتابعة  



 

 

 دقة )  ونجاحها التطبيقيوأنواع االختبارات التي أجريت    إجراء الفحوصات المخبرية  إمكانيات تفاصيل   

(. يرجى تقديم تفاصيل عن عدد اختبارات مرض الحمى القالعية  ات وحساسية كل نوع من االختبار

 . وجودها في حال   األخرى،شهًرا الماضية في المختبرات الوطنية والبلدان  24التي أجريت خالل الـ  

 

الداخلية إجراءات ضمان الجودة واالعتماد الرسمي للمختبرات. قدم تفاصيل عن نظم إدارة الجودة   

 ،ISOاييرطرق المنظمة العالمية للمعو الجيدة،خبرية الم ات على سبيل المثال الممارس الرسمية،

 المخبري؛ في النظام أو المخطط لها الموجودة وغيرها 

التجارب الحلقية لحساسية ودقة كرات اختباال كفاءة التحقق من  عمليات األداء في  حسن أذكر تفاصيل 

 في حال وجودها؛ والتدابير التصحيحية المطبقة   النتائج،بما في ذلك أحدث  ( ring trials) االختبار

والسالمة    ةالبيولوجيبما في ذلك وصف لتدابير السالمة    ،الحي  المرضي  مسبب ال  مناولةتفاصيل عن    قدم 

 المطبقة؛  الصحية

ِّم جدواًل يحدد االختبارات   الجودة  د اعتما اييرومع تنفذها،ل من المختبرات التي من قبل كالمنفذة قد 

 .فذةواختبارات الكفاءة المن ،المعتمدة البيولوجياألمن  اييرمعو

أسماء المختبرات في البلدان   أذكر ،البلد في  ال يتم  التشخيص المخبري لمرض الحمى القالعية  كانب. إذا 

ً الخدمة وكذلك الترتيبات المعمول بها هذه األخرى التي تقدم  الخدمات اللوجستية لشحن   ها، بما فيمحليا

 .عن النتائج  فترة اإلبالغالعينات 
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ِّم أدلة مستندية على أن   . 8.8.42  حتى.  8.8.40مرض الحمى القالعية في المنطقة تتوافق مع المواد    مكافحةقد 

 :. يجب تضمين المعلومات التالية اليابسة دليل. من 3.1.8والفصل    اليابسة،من قانون 

   بالغ مرض الحمى القالعية؟ ما هو اإلجراء المتبع لإلاإلصابة بإثارة الشكوك حول  اييرمعأ. ما هي 

 على عدم اإلبالغ؟   المفروضةالعقوبات و ،ولمن( وما هي الحوافز الموجودة لإلبالغ من واسطة )ب   

م   ، وعدد العينات التي  بوهةعدد الحاالت المش  الماضية،شهًرا    24على مدار الـ    يوضح،  اً موجز  جدوالً قدِّ 

، وطرق االختبار والنتائج )بما في ذلك   ات ، ونوع العينالحيوانيةلحمى القالعية ، واألنواع  لتم اختبارها  

(. قدم مؤشرا للجداول الزمنية لالستجابة بما في ذلك االنتهاء من االختبار لتأكيد أو  مييزيالتشخيص الت

 تخذة بشأن جميع النتائج المشبوهةاستبعاد مرض الحمى القالعية. قدم تفاصيل عن إجراءات المتابعة الم

 واإليجابية. 

 السريري ،  يشملها الرصد نتاج الحيواني اإل منقطاعات  أيةوالسريري ،  الرصد ب. صف كيفية إجراء    

 .ونقاط التفتيش ، إلخ سالخواألسواق والمعارض والم كمزارع التربية       

 

     م دِّ  ، قجاب يفي حال اإلمسوحات مصلية أو فيروسية؟  أية ىالمصلي أو الفيروسي. هل تجر  رصد ج. ال

     ، ات العينوحجم  الثقة،، ومستوى نسبة انتشار البرنامجو المستهدفة،القطعان معلومات مفصلة عن 

  حتى . 8.8.40، وطرق أخذ العينات واالختبارات التشخيصية المستخدمة وفقًا للمادة  لها والتقسيم الطبقي

    . كم مرة تجري الدراسات االستقصائية؟ هل أنواع الحيوانات البرية قانون اليابسة. من 8.8.42



 

 

    اشرح  ،النفيفي حال المعرضة لإلصابة مدرجة في الدراسات االستقصائية المصلية أو الفيروسية؟ 

 .اب باألس

م    ً ملخص  جدوالً   قدِّ   عدد العينات التي تم اختبارها من أجل مرض   الماضية،شهًرا    24على مدار الـ    يوضح،   ا

وطرق االختبار والنتائج )بما في ذلك التشخيص  العينة،ونوع  ،الحيوانية واألنواع القالعية،الحمى 

جابية وكيف يتم اإلي (. قدم تفاصيل عن إجراءات المتابعة المتخذة بشأن جميع النتائج المشبوهة والتمييزي

المستهدف على أساس المخاطر وأعداد  رصد لل القطعان الخافرة ختيار ال ايير مع ضع. هاالتعامل مع

مالتي تم فحصها في مختبرات التشخيص.  والعينات  الحيوانات   تفاصيل عن األساليب المختارة والمطبقة    قدِّ 

 .بما في ذلك المؤشرات  الرصد أداء برنامج  لمراقبة

ِّم معلومات عن المخاطر  د. وقدم دلياًل على أن الدراسات المستهدفة  المختلفة،أنظمة التربية  التي تعترض قد 

ودراسات األوبئة   الفعالة،والمراقبة  المستهدفة،)مثل المسوحات المصلية  النواقص تُنفذ لمعالجة 

المكتسبة من خالل هذه األنشطة   المعرفةمساعدة  يةإلخ(. قدم دليالً على كيف المخاطر،وتقييم  التشاركية،

 .في تنفيذ تدابير الرقابة بمزيد من الفعالية

بما في ذلك برامج   البيطرية، السلطات . يرجى تقديم تفاصيل عن اإلشراف على برامج المراقبة من قبل ـه

ركة  واألساليب المستخدمة لزيادة مشا والفيروسية،التدريب للعاملين في المراقبة السريرية والمصلية 

 .المجتمع في برامج مراقبة مرض الحمى القالعية
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 :، بما في ذلك تفاصيل المنطقةالبلد أو    إلىف اإلجراءات المعمول بها لمنع إدخال مرض الحمى القالعية  ص  

أن   المجاورة التي يجب البلدان والمناطق بعوامل ذات صلة  أيةأ. التنسيق مع الدول األخرى. صف 

(. صف  أو الحيوانات المريضة، المسافة من الحدود إلى القطعان تؤخذ في االعتبار )مثل الحجم

أنشطة التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات مع البلدان والمناطق األخرى في نفس المنطقة أو النظام  

 .البيئي

 مرض الحمى في بلد مصاب ب تحصيندون إنشاء منطقة خالية من مرض الحمى القالعية ب في حال  

تم تنفيذها لمنع ي التي  يةصحة الحيوان الصف تدابير  موبوءة،القالعية أو على حدود بلد أو منطقة 

 .مع مراعاة الحواجز المادية أو الجغرافية فعال،على نحو  المسبب المرضيإدخال 

يرجى اإلشارة إلى ما إذا كانت منطقة   كذلك،؟ إذا كان األمر المنطقةفي  ايةهل توجد مناطق حم 

مدرجة في المناطق الخالية من مرض الحمى القالعية المقترحة أم ال. يرجى تقديم تفاصيل   ايةالحم

 (، والسيطرة على كثافة األنواع الحساسة المكثف،الرصد ، وحصينعن التدابير المطبقة )مثل الت

 .فية للمناطقوتقديم خريطة مرجعية جغرا

 بشكل فعال ، مع مراعاة الحواجز المادية أو   المرضيب. صف التدابير المنفذة لمنع إدخال العامل 

داخل البلد أو المنطقة. قدم دليالً على  العامل المرضيالجغرافية. صف التدابير المنفذة لمنع انتشار  

مثل تعزيز الوعي بآليات انتقال   األسواق، إلىوجود تدابير للحد من انتقال مرض الحمى القالعية 

وتنفيذ إجراءات جيدة  العدوى،انتقال  يمنعمرض الحمى القالعية والسلوك البشري الذي يمكن أن 



 

 

شبكات  للاإلنتاج والتسويق خط والنظافة والتطهير في النقاط الحرجة على طول  البيولوجيلألمن 

 .ل البلد أو المنطقة()عادة حيث يتم نقل الحيوانات وتسويقها من خال

من    النفايات والبرية المعرضة إلى    الضالةج. ما هي التدابير المتخذة للحد من وصول الحيوانات األليفة و

م؟ إذا كان األمر كذلك ، السائل علفبالحيواني؟ هل يتم تنظيم تغذية الخنازير  منشأ معلومات عن   قدِّ 

 .الممارسة ، وصف الضوابط وتدابير المراقبة حجم

 د. إجراءات مراقبة االستيراد 

ِّم معلومات عن البلدان أو المناطق أو          التي تأذن الدولة باستيراد الحيوانات الحساسة أو  الحظائرقد 

 المزارع،المطبقة العتماد هذه البلدان أو المناطق أو  اييرإلى المنطقة. صف المعمنها منتجاتها 

والحركة الداخلية الالحقة. صف تدابير االستيراد   ،هاومنتجاتخول هذه الحيوانات  ل  عتمدةوالضوابط الم

م)مثل الحجر الصحي( وإجراءات االختبار المطلوبة.  المشورة بشأن ما إذا كان يتعين على   قدِّ 

فما  كذلك،وإذا كان األمر  عزل،الحيوانات المستوردة من األنواع الحساسة الخضوع لفترة حجر أو 

م . وموقع الحجر مدة هي المشورة ما إذا كانت تصاريح االستيراد والشهادات البيطرية الدولية   قدِّ 

 .مطلوبة

إجراءات أخرى تستخدم لتقييم المخاطر الناجمة عن استيراد الحيوانات الحساسة أو منتجاتها.    أيةصف  

شهًرا الماضية    24  يرجى تقديم إحصائيات موجزة عن واردات الحيوانات الحساسة ومنتجاتها خالل الـ

زرائب  مع تحديد البلدان أو المناطق أو  الدخول،بما في ذلك االستيراد المؤقت وإعادة  األقل،على 

األنواع والكمية أو الحجم والوجهة النهائية في البلد. يرجى تقديم معلومات حول ما إذا كانت و، المنشأ

 .باستيراد الحيوانات األليفة أو نقلها عبر الحدود  المرتبطة أو التفشيات 

م •   ية قع جميع الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية البرية. صف الهيكل اومو بأعداد خريطة  قدِّ 

تويات التوظيف وموارد الخدمة المسؤولة عن ضوابط االستيراد ومساءلتها أمام  ومس  ةاإلداري

 الحدودية، البيطرية المركزية. صف أنظمة االتصاالت بين السلطات المركزية والمراكز  السلطات 

 نفسها. المراكز الحدودية بينما و

ِّم وصفًا للطرق المستخدمة للتخلص اآلمن من  • ومن   الدولي،من حركة النقل الناتجة  ايات النفقد 

التي تم التخلص   النفايات ات شهًرا الماضية لكمي 24وقدم ملخًصا على مدار الـ  ذلك،المسؤول عن 

 ؟ ايات النفالمعمول بها في مواقع التخلص من  البيولوجيتدابير األمن ها. ما هي مواقعمع منها 

عدم  جراءات الرد علىوإ ،أوقاتهاو حمالت التفتيشوصف اإلجراءات ونوع  لتشريعات اأذكر  •

يتعلق باستيراد ومتابعة ما   النهائية فيماعند نقاط الدخول إلى المنطقة أو وجهتها للقوانين االمتثال 

 :يلي

 

 .الحيوانات  

 (؛ البويضات واألجنةواد الجينية )السائل المنوي والم 

 الحيوانية؛ المنتجات  

 .المنتجات الطبية البيطرية 

 ، شةالمواد األخرى المعرضة لخطر التلوث بفيروس الحمى القالعية ، بما في ذلك الفر 

 .والقمامة واألعالف          
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م الئحة ب  . أ   من أجل  إرشادات مكتوبة ، بما في ذلك خطط الطوارئ المتاحة للخدمات البيطرية  أية قدِّ 

 محرر  ها أو المؤكدة. يجب إرفاق خطة الطوارئ كملحق  بالحمى القالعية المشتبه  يات  مع  تفش   التعامل   

 ، قدم ملخًصا  توافرهاوفي حال عدم . يةصحة الحيوانلبإحدى اللغات الرسمية للمنظمة العالمية ل   

ِّم معلومات حول موجًزا      تمرين لمحاكاة مرض الحمى القالعية تم إجراؤه في  أيةةلما تم تغطيته. قد 

 .البالد خالل السنوات الخمس الماضية   

 :بشكل مشبوه أو مؤكد ب. في حال اندالع الحمى القالعية 

  انتظار التشخيص النهائي؟ ما بإصابتها به هل تُفرض تدابير الحجر الصحي على المنشآت المشتب   

 (؟ عدم تنقل الماشية)مثل   بوهةاإلجراءات األخرى المتبعة فيما يتعلق بالحاالت المش 

 تتم من أجل التعرف على المسبب  التي يمكن أن    ها واختبار  هاإرسالوضح إجراءات أخذ العينات وأ  

 المرضي وتأكيد وجوده      

 التي تم   ةالمؤسس وحول سيتم اتخاذها للسيطرة على حالة المرض داخلصف اإلجراءات التي  

 ؛وحولها وجود التفشيات بداخلهاتأكيد      

ِّم وصفًا مفصالً إلجراءات المكافحة أو االستئصال )على سبيل   التتبع األمامي والخلفي  المثال،قد 

بما في ذلك طرق  والمعدات،وتطهير المنشآت والمركبات  ،الحيوانية الحركةومراقبة  ،للوباء

وطرق التخلص من  سياسة اإلعدامو التبريد،بما في ذلك تسليم اللقاح وسلسلة  تحصينالتحقق وال

(  المربين وحمالت تعزيز وعي  التلوث،وإزالة  الملوثة،الذبائح وغيرها من المنتجات أو المواد 

يرجى اإلشارة إلى مصدر اللقاح ونوعه وتقديم   الطارئ، تحصينفي حالة الواتخاذها. التي سيتم 

 ومخزونها؛ اللقاحات ب للتزود خطة  أيةتفاصيل عن 

   أن تفشي المرض قد تم السيطرة  منواإلجراءات التي سيتم استخدامها للتأكد  ايير صف المع 

 استراتيجيات إعادة التخزين ، واستخدام الحيوانات الخافرة ،  وكذلكعليه أو استئصاله بنجاح ،       

 إلخ؛ المصلي الرصد وبرامج       

 إلخ. عندما يتم ذبح   ،ربينوالم الكينللم  عطاؤهإتعويض يتم  أيةيرجى تقديم تفاصيل عن  

 للمدفوعات ؛الحيوانات ألغراض مكافحة األمراض أو استئصالها والجدول الزمني المحدد       

  ، أن تستهدف نقاط البيولوجيواألمن  تحصين صف كيف يمكن لجهود المكافحة ، بما في ذلك ال 

 .المخاطر الحرجةنقاط السيطرة على       
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لمنطقة ال يمارس    الخلو من المرض التي تتقدم بطلب لالعتراف باسترداد وضع    ،يجب على الدول األعضاء

وتقديم    ،قانون اليابسة. من  8.8.2المادة    من  4و  3و  1. والنقاط  8.8.7االمتثال ألحكام المادة    ،تحصينفيها ال

ً  7-1معلومات مفصلة على النحو المحدد في األقسام  معلومات  . يجب توفير الستطالع( من هذا اال)ضمنا

 .األخرى فقط إذا كان ذلك مناسبًا بنود المتعلقة بال 

 

Article 1.11.4. 



 

 

 

 1.11.4المادة 

 

 تحصينيث يمارس الح لعدوى بفيروس مرض الحمى القالعيةمنطقة خالية من ا

وضع  بال لدعم طلبات االعتراف الرسمي    OIE  يجب تقديم المعلومات التالية من قبل الدول األعضاء في منظمة

وفقًا للفصل   (FMD) الحمى القالعية من اإلصابة بفيروس    يةخالالو  تحصينيمارس فيها الالتي  منطقة  لل  الصحي

 .قانون اليابسة. من 8.8

تحت العناوين المقدمة لوصف  المدرجة جاز جميع المواضيع التالية ي إب OIE ج الملف المقدم إلىيجب أن يعالٍ 

 .لقانون اليابسة ت اإلجراءامع توضيح كيفية امتثال هذه  حاليًا،في البلد واإلجراءات المطبقة القائم الوضع 

 .في تجميع الملف واستخدامهااليابسة ودليل اليابسة   المصطلحات المحددة في كود ب التقيد ينبغي 

محررة  الوطنية وتوجيهات السلطة البيطرية وإرفاقها حسب االقتضاء  والتنظيمات  إلى التشريعات  الرجوع  يمكن  

بإحدى  محررة يمكن توفير روابط الويب إلى المستندات الداعمة كما . OIEبإحدى اللغات الرسمية للمنظمة 

 .اللغات الرسمية للمنظمة حيثما وجدت 

 .  OIE ظمةاللغات الرسمية لمنبإحدى محررة يجب تقديم جميع المرفقات 

إثبات االمتثال  من الحمى القالعية منطقة بخلويجب على مندوب البلد العضو الذي يتقدم بطلب لالعتراف 

تم تنفيذها  قد . 8.8.3يجب على المندوب تقديم أدلة مستندية على أن أحكام المادة  أنه أي؛ لقانون اليابسة

 .بشكل صحيحواإلشراف عليها 

 :ما يلي  يجب على مندوب البلد العضو إعالن يشير إلى ذلك،باإلضافة إلى 

 

 الماضية؛ شهًرا  24إصابة بمرض الحمى القالعية خالل الـ  أيةفي المنطقة  تظهرلم  •

 الماضية؛ شهًرا  12خالل الـ  إلى المنطقةالفيروس القالعي  دليل على انتقال أيال يوجد  •

ً عملياً    مطبقالقالعية  رصد الفيروس القالعي والحمى   • ، وقد تم تنفيذ 8.8.42 حتى.  8.8.40للمادة    وفقا

 ومكافحتها؛ من مرض الحمى القالعية   ايةللوقالالزمة تنظيمية التدابير ال

ً الروتيني   تحصينيتم ال •  .لحمى القالعيةامن  ايةلوقل عمليا

 .في دليل اليابسة لواردةا اييرالمعاللقاح المستخدم مع يتوافق  •

  لمنطقة من بالخلو التاريخي ليجب على مندوب البلد العضو الذي يتقدم بطلب لالعتراف  ذلك،باإلضافة إلى 

مع قد نفذت  ليابسةا. من قانون 1.4.6أدلة مستندية على أن األحكام الواردة في المادة  أيةأن يقدم المرض 

 .بشكل صحيحعلى التنفيذ اإلشراف 



 

 

 مقدمة . 1 

ِّم وصفًا عاًما للبلد  الجبال،سالسل  األنهار،أ. المعالم الجغرافية )   وحيثما كان ذلك  والمنطقة،إلخ(. قد 

والجغرافية وغيرها من العوامل ذات الصلة  العوامل الطبيعيةبما في ذلك  بكامله،قليم لإلمناسبًا  

  بإدخال 

 مع مراعاة البلدان أو المناطق التي تتقاسم الحدود  وانتشارها،عدوى فيروس الحمى القالعية  

 .وبائية إلدخال محتمل للعدوىالمسارات من الالمشتركة وغيرها  

   . تطبيقهافي حال    الحمايةبما في ذلك منطقة    ضوح،بو الخالية من المرض  لمنطقة  لحدود    تعيين يجب          

 بما في ذلك خريطة رقمية مرجعية جغرافية مع وصف للحدود   أعاله،قدم خرائط تحدد الميزات   

 .الخالية من المرض  الجغرافية للمنطقة  

 وصف  . الصحية والمنطقة البلد الثروة الحيوانية في قطاع  ةالثروة الحيوانية. صف تركيبتركيبة ب. 

 :ما يليخصوص  على وجه        

 والمنطقة؛ عدد الحيوانات الحساسة حسب األنواع وأنواع نظم اإلنتاج في البلد  ▪

 الحساسة؛وما إلى ذلك من كل األنواع   قطعان،عدد قطعان أو  ▪

 الجغرافي؛التوزيع  ▪

 (؛ صغيرة أو كبيرة  ت )حيواناد. كثافة القطيع  ▪

 المختلفة؛ درجة التكامل ودور منظمات المنتجين في نظم اإلنتاج   ▪

في حال تغييرات مهمة حدثت مؤخراً في اإلنتاج )أرفق المستندات ذات الصلة  أية ▪

 .(وجودها

م       .ذات الصلة خرائطالجداول وال قدِّ 

الموجودة في البلد  الضالةأو البرية أو األسيرة البرية. ما هي األنواع البرية  الحيوانات ج. تركيبة 

والتوزيع الجغرافي. ما هي التدابير المعمول بها لمنع   القطعانتقديرات ألحجام  أعط  والمنطقة؟ 

 ؟الحيوانات البرية الحساسة للمرض واألليفة االتصال بين أنواع الحيوانات 

واألسواق والفعاليات المرتبطة بتربية الماشية الحساسة )مثل المعارض  سميةالخاصة والر د. المسالخ

ما هي أنماط حركة  الماشية؟ قأو تسويلتجميع  الرئيسيةمراكز الهي  ن أي والعروض والمسابقات(. 

الصحي  وبين المناطق التي لها نفس الوضع    المنطقة،األنواع المحلية الحساسة للتسويق داخل البلد أو  

ونقلها والتعامل معها خالل هذه  الحساسة،مختلف؟ كيف يتم الحصول على الحيوانات الأو 

 .المناسبةخرائط الم المعامالت؟ قدِّ 

 لنظام البيطري ا .2

ِّم جدواًل ) .التشريعأ.   ،البيطرية ذات الصلة ألنظمةجميع التشريعات واب رابط الويب(  وبوجود قد 

كل   لصلةووصف موجز  ،توجيهات السلطة البيطرية فيما يتعلق بمرض الحمى القالعيةتشريعات و و

ة  التشريعات المتعلقة بتدابير مكافح الحصر،على سبيل المثال ال  الجدول،منها. يجب أن يتضمن 

 .األمراض وأنظمة التعويض 



 

 

 . 3.2و . 3.1 ،1.1للفصول  في البلد المعنيالبيطرية السلطات البيطرية. صف كيف تمتثل  لسلطات ب. ا

  على جميع األنشطة المتعلقة بمرض باإلشراف  البيطرية  لسلطات  اتقوم  . صف كيف  قانون اليابسةمن     

م. جميع النشاطات المتعلقة بالمرض  مراقبةو ذ والتنفي المكافحة القالعية والحمى         رقام الخرائط واأل قدِّ 

 .قدر اإلمكانالالزمة والجداول    

ِّم معلومات عن    ج.     هذا يتم إجراؤه في البلد وخطوات المتابعة ضمن  لمسار الخدمات البيطرية  تقييم    أيقد 

 .الحساسةالحيوانية بالحمى القالعية واألنواع  العالقةالنتائج ذات  بيِّ نو ،مسارال 

ِّم وصفًا لمشاركة  د.   الكفاف وصغار  مربو بما في ذلك  ،ربينوالموالمنتجين  الزراعيالقطاع  والتزامقد 

   ، وغيرهم من لقطاع الخاص في ا يةصحة الحيوانعاملي الو  البيطريين والمساعدين المنتجين 

ِّم وصفًا لدورالحمى  برصد المجموعات ذات الصلة    القطاع البيطري   يةوهيكل  القالعية ومكافحتها. قد 

 الحمى القالعية.   رصد ومكافحة والعاملين في وتوزعهمبما في ذلك عدد األطباء البيطريين الخاص  

  

   .وصفًا لبرامج التعليم المستمر والتوعية حول مرض الحمى القالعية على جميع المستويات  أرفق   

 

التتبع ومراقبة الحركة. هل تم التعرف على الحيوانات الحساسة )بشكل   التسجيل، الحيوانات، عريف. تـه

ِّم وصفًا لنظام  جماعي فردي أو   أو تسجيل    مكان التربيةالحيوان و  عريفبما في ذلك طرق ت  التتبع،(؟ قد 

تحركات جميع األنواع الحساسة داخل وبين  ب. كيف يتم التحكم  األنواع الحساسة للمرض جميع  ب القطيع  

 ترقيم الحيوانات مختلف؟ قدم دليالً على فعالية وضع أو  الصحي نفس الوضع لها  ، والتيالمناطق

ومقصدها ومنتجاتها التي تم نقلها داخل  واألنواع وأصلهاعدد اليصف  جدول مع وضوابط حركتها 

ِّم معلومات عن  24البالد خالل الـ   تنقلومسارات  واالرتحال، الرعي، أحوال شهًرا الماضية. قد 

 . القطعان

لألنواع الحساسة )مثل الهجرة  الماشية دون مراقبةصف استراتيجية إدارة المخاطر لحركات 

 .الموسمية(

صف اإلجراءات المتاحة بموجب التشريعات الوطنية. قدم معلومات عن التحركات غير القانونية  

 .بشأنها شهًرا الماضية واإلجراءات المتخذة 24المكتشفة خالل الـ 
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ِّم وصفًا لتاريخ مرض الحمى القالعية في البلد والمنطقة يالتاريخالوضع  أ.   ى  ، مع التركيز عل الصحية. قد 

   ، المرض عن  التي توضح تاريخ الكشف األول الجداول والخرائطقدر اإلمكان م قدِّ   السنوات األخيرة.    

ً والتوزيع الزمني والمكاني )عدد ومواقع تفشي األمراض  العدوى،ومصادر وطرق إدخال       ( ، سنويا

   الفيروس القالعي   ستئصال وأنواع وسالالت اال  عملية  أو  إصابةواألنواع الحساسة المعنية ، وتاريخ آخر      

 .في البالد     



 

 

 

 نطقة )على سبيل  السيطرة على مرض الحمى القالعية واستئصالها في الم  ت ستراتيجية. صف كيف تماإلب.     

 اإلطار الزمني  أذكر، مراقبة الحركة(.  تحصين، تقسيم المناطق ، السياسة اإلعدام المثال         

 اإلجراءات التصحيحية التي تم تنفيذها لمنع تفشي مرض الحمى اب  ب واذكر أس. صفِّ الستئصال المرض         

 .توغالت سابقة لفيروس الحمى القالعية يةالقالعية في المستقبل استجابةً أل        

 . يرجى تقديم وصف وتبرير الستراتيجية وبرنامج  تحصينتشريع ينظم ال  أي. صف  تحصينج. اللقاحات وال      

 :، بما في ذلك ما يلي تحصينال          

 اللقاح؛سالالت  •

 ؛ استخدامهسبق لقاح مطابق   أيتفاصيل و ئه،نقا و  تركيبتهو اللقاح  فعالية •

 المحصنة؛  الحيوانات  •

 المحصنة؛ الحيوانات ترقيم  •

 بالسجالت؛االحتفاظ مع أو اإلبالغ عنه  بها توثيق التحصينتم يالطريقة التي   •

 األخير؛ تحصينتاريخ إجراء ال  •

 .قانون اليابسة. من 3.1.8الفصل مضمون دليل على أن اللقاح المستخدم يتوافق مع ال •

 :على النحو التالي   القطعانومناعة  تحصينتغطية النسبة قدم دليالً مفصالً على  د. 

 .المحصنةوعدد الحيوانات  للتحصين عدةالحيوانات المصف كيف يتم تقدير عدد 

ر أخذ العينات يرجى تقديم معلومات مفصلة عن إطا القطيع.تقدير مناعة ولمسوحات المصلية ا

الخطأ   ،ةالمتوقع النسبة( وتصميم المسح )تحصينوالعمر واألنواع وحالة ال لقطعان المستهدفة)ا

طرق أخذ العينات واالختبارات التشخيصية  و التقسيم الطبقي  العينة،حجم  الثقة،مستوى  المقبول،

يتم جمع العينات؟ صف كيف تم تحديد عتبة الحصانة   تحصينالمستخدمة (. كم من الوقت بعد ال

 .الواقية

  المحصنة  حسب السنة والنمط المصلي واألنواعلقطعان ومناعة ا تحصين تغطية النسبة قدِّم نتائج 

 .حسب االقتضاء

 .تحصينطرق إضافية يتم تطبيقها لرصد أداء ال أيةجى تقديم تفاصيل عن ير

ِّم وصفًا للتشريعات وتنظيم وتنفيذ حملة االستئصال. حدد التشريعات السارية على ـه    . االستئصال. قد 

 وضح في حالة وجود مبادئ توجيهية تشغيلية مفصلة  أوكيفية تنظيم الحملة على مستويات مختلفة.            

 .وقدم ملخًصا موجًزا           
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يتم   قانون اليابسةمن  3.1.8و  1.1.3  ، 1.1.2قدم أدلة مستندية على أن األحكام ذات الصلة من الفصول 

 :النقاط التاليةعالج . فعالً  تطبيقها



 

 

قدم نظرة عامة   كذلك،؟ إذا كان األمر  بلد التشخيص المخبري لمرض الحمى القالعية في الأ. هل يتم إجراء  

المختبرات التي يتم فيها تشخيص العينات    عددمرض الحمى القالعية في البالد.  لعلى المختبرات المعتمدة  

 :صادرة من المنطقة. عالج النقاط التاليةواردة ال

وإجراءات  العينات،والخدمات اللوجستية لشحن  .ختبرات المكيف يتم تقاسم العمل بين مختلف  •

 النتائج؛ عن   فترة اإلبالغوالمتابعة  

حساسية  الوالدقة  )  التطبيق  عند تفاصيل القدرة على االختبار وأنواع االختبارات التي أجريت وأدائها   •

م  (. يرجى  ات لكل نوع من االختبار تفاصيل عن عدد اختبارات الحمى القالعية التي أجريت خالل قدِّ 

 ؛للحالةوفقاً شهًرا الماضية في المختبرات الوطنية وفي مختبرات البلدان األخرى  24الـ 

إجراءات ضمان الجودة واالعتماد الرسمي للمختبرات. قدم تفاصيل عن نظم إدارة الجودة الداخلية  •

في أو المخطط لها ، إلخ الموجودة  ISO الجيدة، خبريةالم ات على سبيل المثال الممارس الرسمية،

 المخبري؛ النظام 

م  •   التجارب ) فاعلية الفحوصات المخبريةمن  المختبرات بين تفاصيل األداء في اختبارات التحقق  قدِّ 

     التدابير التصحيحية المطبقة,بما في ذلك أحدث النتائج    (،ring trials  الحلقية لحساسية ودقة االختبار 

 ؛ في حال وجودها 

م  •     من واأل  البيولوجية، بما في ذلك وصف لتدابير السالمة  تناول المسبب المرضي الحيتفاصيل عن    قدِّ 

 المطبقة؛ البيولوجي  

ِّم جدواًلً   •    اعتماد الجودة واألمن  ايير، ومعكل من المختبرات في  حيث أجريت يحدد االختبارات  قد 

 .المطبقةالمتبع ، واختبارات الكفاءة  البيولوجي 

 أسماء المختبرات  أذكر،  البلد إجراء التشخيص المخبري للحمى القالعية في  في حال عدمب. 

ً الخدمة وكذلك الترتيبات المعمول بها هذه في البلدان األخرى التي تقدم              ، بما في ذلك الخدمات محليا

 .عن النتائج فترة اإلبالغواللوجستية لشحن العينات           
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ِّم أدلة مستندية على أن  . إلى 8.8.40توافق مع المواد تمرض الحمى القالعية في المنطقة  رصد أعمال قد 

 :تضمين المعلومات التالية مع وجوب  ،اليابسة دليل. من 3.1.8والفصل   ،اليابسة. من قانون 8.8.42

   التفشي لإلبالغ عن إثارة الشكوك حول مرض الحمى القالعية؟ ما هو اإلجراء المتبع  اييرمعأ. ما هي     

 على عدم اإلبالغ؟ المفروضة  وما هي العقوبات  ،  وما هي الحوافز الموجودة لإلبالغولمن(    بواسطة من)          

      المشمولة بالرصد السريري قطاعات اإلنتاج الحيواني  وما هي    السريرية،ب. صف كيفية إجراء المراقبة  

 .ونقاط التفتيش ، إلخسالخ العامة والخاصة واألسواق والمعارض والمكالمنشآت        

 عدد الحاالت المشتبه فيها ، وعدد العينات    الماضية،شهًرا    24يوضح على مدار الـ    اً موجز  جدوالً   قدِّم    

   هاالتي تم اختبارها من أجل مرض الحمى القالعية ، ونوع العينة ، وطرق االختبار ونتائجالمشبوهة    



 

 

  اكتمال  بما في ذلك إلعطاء النتائج(. قدم مؤشرا للجداول الزمنية التمييزي)بما في ذلك التشخيص  

 بعاد مرض الحمى القالعية. قدم تفاصيل عن إجراءات المتابعة المتخذة بشأن  لتأكيد أو استات  االختبار   

 .جابيةيجميع النتائج المشبوهة واإل   

 إذا كان األمر  ؟البلد في  ج. المراقبة المصلية أو الفيروسية. هل تجري المسوحات المصلية أو الفيروسية

 ، والتقسيم     ومستوى الثقة ، وحجم العينة  ة ونسبتها،  المستهدفالقطعان  م معلومات مفصلة عن  دِّ  ق  كذلك     

 . 8.8.40الطبقي ، وطرق أخذ العينات واالختبارات التشخيصية المستخدمة وفقًا للمادة     

 الدراسات االستقصائية؟ هل أنواع الحيوانات   ما طول فترات إجراء. قانون اليابسة. من 8.8.42إلى      

 لفيروسية؟ إذا لم يكن كذلك الدراسات االستقصائية المصلية أو اشمولة بالمعرضة لإلصابة مالبرية      

 .أذكر األسباب      

عدد العينات التي تم اختبارها   الماضية،شهًرا  24على مدار الـ  يوضح،يرجى تقديم جدول ملخص 

وطرق االختبار والنتائج )بما في    ،ات العينونوع    ،الحيوانية  واألنواع  القالعية،من أجل مرض الحمى  

(. قدم تفاصيل عن إجراءات المتابعة المتخذة بشأن جميع النتائج المشبوهة  التمييزيذلك التشخيص 

المستهدف على للرصد  القطعانختيار ا اييرما هي معوكيف يتم التعامل مع هذه النتائج.  اإليجابيةو

أساس المخاطر وأعداد الحيوانات التي تم فحصها والعينات التي تم اختبارها في مختبرات التشخيص. 

 المؤشرات  ذلك  بما فيرصد  أداء برنامج العلى  يرجى تقديم تفاصيل عن األساليب المختارة والمطبقة  

 .المعتمدة لذلك

ِّم معلو  د.  مات عن المخاطر في أنظمة التربية المختلفة ، وقدم دلياًل على أن الدراسات المستهدفة تُنفذ  قد 

 ،  الفعال ، ودراسات األوبئة التشاركيةوالرصد  )مثل المسوحات المصلية المستهدفة ،    النواقص لمعالجة            

 في تنفيذ  تساعد المعرفة المكتسبة من خالل هذه األنشطة  كيف أن تفسيراً إلخ(. قدم  ،وتقييم المخاطر          

 .بمزيد من الفعالية ةتدابير المكافح          

م  البيطرية ، بما في ذلك برامج التدريب السلطات من قبل  الرصد تفاصيل اإلشراف على برامج  هـ. قدِّ 

 لزيادة مشاركة المجتمع في  المتبعة، واألساليب  المصلي والفيروسي والسريري  رصد للعاملين في ال     

 .مرض الحمى القالعيةرصد برامج      

   ة، المستهدفالمكتسبة للقطعان والحصانة  تحصينتغطية النسبة قدم دليالً على إجراء مسوحات لتقييم  و.

 .وأظهر األدلة المخبرية على أن سالالت اللقاح المستخدمة مناسبة    

 من مرض الحمى القالعية  الوقاية .6

 :البلد ، بما في ذلك تفاصيل  إلىصف اإلجراءات المعمول بها لمنع إدخال مرض الحمى القالعية 

 التي ينبغي  والبلدان والمناطق المجاورة بعوامل ذات صلة  أيةأ. التنسيق مع الدول األخرى. صف 

 أو الحيوانات المصابة(. صف  القطعان، المسافة من الحدود إلى مراعاتها )مثل الحجم    

 أنشطة التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات مع البلدان والمناطق األخرى في نفس المنطقة أو النظام     

 .البيئي   



 

 

مرض أو على  الفي بلد مصاب بمع التحصين إذا تم إنشاء منطقة خالية من مرض الحمى القالعية 

المرضي المسبب  تم تنفيذها لمنع إدخال  ي  الحيوانية التيصحة  الصف تدابير    موبوءة،حدود بلد أو منطقة  

 .مع مراعاة الحواجز المادية أو الجغرافية فعال، بشكل

 

 يةاطق الحمايرجى اإلشارة إلى ما إذا كانت من  كذلك،؟ إذا كان األمر  المكانفي    يةاهل توجد مناطق حم 

م المناطق الخالية من مرض الحمى القالعية المقترحة أم ال.  ضمنمدرجة  تفاصيل عن التدابير  قدِّ 

م خريطة  قدِّ  الحساسة( والحيوانية ألنواع اكثافة  ومراقبةالمكثف،  رصد ، والحصينالمطبقة )مثل الت

 .من المرض  ةخاليال لمناطقلمرجعية جغرافية 

مع مراعاة الحواجز المادية    ،إلى البلد   فعالبشكل  المسبب المرضي  ب. صف التدابير المنفذة لمنع إدخال  

داخل البلد أو المنطقة. قدم دليالً  المسبب المرضيالجغرافية. صف التدابير المنفذة لمنع انتشار أو 

مثل تعزيز الوعي بآليات  األسواق،على وجود تدابير للحد من انتقال مرض الحمى القالعية في 

وتنفيذ إجراءات  العدوى،انتقال  يمنعمرض الحمى القالعية والسلوك البشري الذي يمكن أن انتقال 

التسويق  شبكات  و اإلنتاج  خط  اط الحرجة على طول  والنظافة والتطهير في النق  البيولوجيلألمن    فعالة

 .البلد أو المنطقة( فينقل الحيوانات وتسويقها  التي يتم عبرها)

 ج. إجراءات مراقبة االستيراد 

ِّم معلومات عن البلدان أو المناطق أو  أو   باستيراد الحيوانات الحساسة السلطات التي تأذن  األماكنقد 

  التربية أماكن  المطبقة العتماد هذه البلدان أو المناطق أو    اييرالمنطقة. صف المعإلى البلد أو  منها  منتجاتها  

والحركة الداخلية الالحقة.    ،  الحيوانية   على دخول هذه الحيوانات والمنتجات   المفروضةوالضوابط    منها،

م اصف تدابير االستيراد )مثل الحجر الصحي( وإجراءات االختبار المطلوبة.   لمشورة بشأن ما إذا كان  قدِّ 

وإذا   ،صحي أو العزلالحجر  من اليتعين على الحيوانات المستوردة من األنواع الحساسة الخضوع لفترة  

ممدة وموقع الحجر الصحي.    حدد   كذلك،كان األمر    هادات لشولالستيراد  ل تصاريح    بشأن طلب المشورة    قدِّ 

 دولية.بيطرية 

إجراءات أخرى تستخدم لتقييم المخاطر الناجمة عن استيراد الحيوانات الحساسة أو منتجاتها.   أيةصف 

م الماضية على   شهًرا 24إحصائيات موجزة عن واردات الحيوانات الحساسة ومنتجاتها خالل الـ  قدِّ 

نشأ  الم أماكنمع تحديد البلدان أو المناطق أو  ،اإلدخالبما في ذلك االستيراد المؤقت وإعادة  األقل،

مالبلد.  داخلوالكمية أو الحجم والوجهة النهائية الحيوانية  األنواع و معلومات حول ما إذا كانت  قدِّ 

 .األليفة أو نقلها عبر الحدود مرتبطة باستيراد الحيوانات المرضية  لمتفشيات ا

م •   ية الهيكل  جميع الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية البرية. صفمع عدد ومواقع  خريطة    قدِّ 

ومستويات التوظيف وموارد الخدمة المسؤولة عن ضوابط االستيراد ومساءلتها أمام    ةاإلداري

والمراكز  الخدمات البيطرية المركزية. صف أنظمة االتصاالت بين السلطات المركزية

 .نفسها بين المراكز الحدوديةفيما  و الحدودية،

 

ِّم وصفًا للطرق المستخدمة للتخلص اآلمن من   •   الدولي حركة النقل  الناتجة عن النفايات قد 

  شهًرا الماضية للكمية التي   24عن ذلك ، وقدم ملخًصا على مدار الـ    المسؤولومن  ،  للحيوانات  



 

 

  المعمول بها في   البيولوجياألمن             ومواقع التخلص منها. ما هي تدابير  لتخلص منها  اتم   

 ؟النفايات تخلص من المواقع  

 

 وتواترها ، وإدارة عدم االمتثال   المراجعات ونوع    المتخذة  وصف اإلجراءات التنظيمات  أذكر   •

 :البضائع التاليةعند نقاط الدخول إلى المنطقة أو وجهتها النهائية فيما يتعلق باستيراد ومتابعة           

 

 .الحيوانات  

 (؛البويضات واألجنة  المنوي،الجينية )السائل  واد الم 

 الحيوانية؛ المنتجات  

 .المنتجات الطبية البيطرية 

 شة ، بما في ذلك الفرالقالعيةطر التلوث بفيروس الحمى  المواد األخرى المعرضة لخ 

 .والقمامة واألعالف          

 والتخطيط للطوارئ  المكافحةتدابير  .7 

م  أ.   ةبما في ذلك خطط    مكتوبة،إرشادات    أيةقدِّ  للتعامل  والموضوعة  البيطرية    للسلطات  الطوارئ المعدِّ 

محرر  أو المؤكدة. يجب إرفاق خطة الطوارئ كملحق  بوهةمع حاالت تفشي الحمى القالعية المش

ِّم  م ملخًصا موجًزا  ، قدِّ  وفي حال عدم توافرها.  OIEبإحدى اللغات الرسمية لمنظمة   لما تم تغطيته. قد 

د خالل السنوات الخمس لتمرين لمحاكاة مرض الحمى القالعية تم إجراؤه في الب أيمعلومات حول 

 .الماضية

    :لحمى القالعية تفشٍِّ مشبوه أو مؤكد ل أياندالع ب. في حال 

 

النهائي؟   التشخيص  بانتظار إصابتهاالمشتبه ب هل تُفرض تدابير الحجر الصحي على المنشآت  •

  (؟المواشي ركةحمنع )مثل بوهة فيما يتعلق بالحاالت المشما اإلجراءات األخرى المتبعة 

المسبب تستخدم لتحديد وتأكيد وجود  وف  حدد إجراءات أخذ العينات واإلرسال واالختبار التي س •

 ؛يالمرض

صف اإلجراءات التي سيتم اتخاذها للسيطرة على حالة المرض داخل المؤسسات التي تم تأكيد  •

 وحولها؛  ات ضمنهاتفشيوجود 

ِّم وصفًا مفصالً إلجراءات المكافحة أو االستئصال )على سبيل   • التتبع األمامي والخلفي    المثال،قد 

من  بما في ذلك طرق التحقق   والمعدات،وتطهير المنشآت والمركبات  الحركة، ومراقبة للوباء

 ، والتعويض لذبح اوسياسة  التبريد،بما في ذلك تسليم اللقاح وسلسلة  تحصين، والاإلجراءات 

وحمالت  التلوث،وإزالة  الملوثة،وطرق التخلص من الذبائح وغيرها من المنتجات أو المواد 

يرجى اإلشارة   الطوارئ،  أثناء  تحصينلتعزيز وعي المزارعين( التي سيتم اتخاذها. في حالة ال

 ومخزونها؛ اللقاحات  بلتزود لخطة  أيةإلى مصدر اللقاح ونوعه وتقديم تفاصيل عن 

السيطرة   ت التي سيتم استخدامها للتأكيد على أن تفشي المرض قد تم  ت واإلجراءا  اييرالمعصف   •

واستخدام الحيوانات   تكوين القطعان،استراتيجيات إعادة  بما في ذلك    بنجاح،عليه أو استئصاله  

 ذلك؛وما إلى  المصلية،وبرامج المراقبة  الخافرة،



 

 

إلخ. عندما يتم   والمزارعين،تقديمه لمالكي الحيوانات تعويض يتم  ي ألتفاصيل  إعطاءيرجى  •

 للمدفوعات؛ ذبح الحيوانات ألغراض مكافحة األمراض أو استئصالها والجدول الزمني المحدد  

أن تستهدف نقاط  ،البيولوجيواألمن  تحصينبما في ذلك ال المكافحة،صف كيف يمكن لجهود  •

 .السيطرة على المخاطر الحرجة

 الخلو من المرض وضع استعادة . 8

مارس  يلمنطقة    الخلو من المرض يجب على الدول األعضاء التي تتقدم بطلب لالعتراف باستعادة وضع  

  ، قانون اليابسة. من 8.8.3المادة  من 4و 3و 1. والنقاط 8.8.7االمتثال ألحكام المادة  تحصينفيها ال

توفير    يطلب .  ستطالع)ضمنا( من هذا اال  7حتى 1  بنود في الوتقديم معلومات مفصلة على النحو المحدد  

 .فقط عند اللزوماألخرى  بنود ال بالمعلومات المتعلقة 

 

  1.11.5المادة 

 لمكافحة الحمى القالعية رسمي على برنامج  OIE طلب المصادقة من قبل

على برنامج   المنظمة مصادقةلدعم طلبات  OIE قبل الدول األعضاء فييجب تقديم المعلومات التالية من 

 .قانون اليابسة. من 8.8وفقًا للفصل  (FMD) المكافحة الرسمي لمرض الحمى القالعية

  1  البنود جميع الموضوعات الموجودة تحت العناوين الواردة في    زيجاإ ب OIE ج الملف المقدم إلىيجب أن يعال  

 .مع توضيح كيفية امتثالها لقانون اليابسة حاليًا،البلد واإلجراءات المطبقة  القائم فيلوصف الوضع  4إلى 

 .للسنوات الخمس القادمة المكافحةخطة العمل والجداول الزمنية لبرنامج إيجاز صف ب  3البند في 

 .في تجميع الملف  واستخدامها  Manual  اليابسةودليل    Code  كود   في  الواردةإلى المصطلحات  لرجوع  اينبغي  

 

وإرفاقها حسب االقتضاء   ،الوطنية وتوجيهات السلطة البيطرية والتنظيمات إلى التشريعات  الرجوعيمكن 

  محررة  الوثائق الداعمة  التي تحوي يمكن توفير روابط الويب كما . بإحدى اللغات الرسمية للمنظمةمحررة 

 .حيثما وجدت  ،OIE منظمةبإحدى اللغات الرسمية ل

 . بإحدى اللغات الرسمية للمنظمةمحررة يجب تقديم جميع المرفقات 

إبراز للحمى القالعية  الرسمية المكافحة برنامج على لمصادقةل بطلب  المتقدم العضوالبلد  مندوب  على يجب 

ذلك  إلى باإلضافة . صحيح  بشكلعلى التنفيذ  واإلشراف تنفيذها  تم.  8.8.39 المادة أحكام أن على  مستندية أدلة

 .القالعية الحمى مرض لمكافحة  الرسمي برنامجال تسليم نسخة مفصلة عن  العضو البلد  مندوب  على يتوجب 

 مقدمة. 1 



 

 

ِّم(. إلخ الجبال، سالسل األنهار،) الجغرافية المعالم. أ  في  بماوفقاً للحالة،  والمناطق للبلد  عاًما وصفًا  قد 

 الحمى  فيروس عدوى  بإدخال الصلة ذات العوامل من وغيرها والجغرافية الطبيعية العوامل ذلك

  مسارات لا من وغيرها المشتركة الحدود  ذات  المناطق أو البلدان مراعاة مع وانتشارها، القالعية

م. للعدوى المحتمل لإلدخالالوبائية    يتضمن  الطلب  كان  إذا ما حدد . أعاله لعناصرا توضح خرائط قدِّ 

 .متجاورة غير  مناطق أية

   المناطق  حدود  رسم يجب  ، البلد  من معينة أجزاءو مراحل علىوافق عليها الم  الخطة تنفيذ  في حال. ب 

م. اعتمادها حال في  ايةالحم منطقة ذلك في بما ، واضح بشكل                 جغرافية   مرجعية رقمية خريطة قدِّ 

 .لمناطقا لحدود  وصف مع             

 صف  .  منه  مناطق  أية و  البلد   في  الحيوانية   الثروة  ة قطاع تركيب  صف .  الديموغرافية للقطعان  تركيبةال.  ج

 :ما يلي الخصوص  وجه على             

 اإلنتاج؛  ونظم  األنواع حسب  الحساسةالقطعان   •

 الحساسة؛  ألنواع ا  من لكل الحيوانات الصغيرة والكبيرة إلخ… قطعان عدد  •

 ؛ للقطعان الجغرافي التوزيع •

 ؛ الحيوانات الصغيرة والكبيرة قطعان كثافة •

 المختلفة؛   اإلنتاج نظم في المنتجين منظمات  ودور التكامل درجة •

 في حال وجودها(.  الصلة ذات  المستندات  أرفق) اإلنتاج في مؤخراً  حدثت  مهمة تغييرات  أية •

           

م الجداول  والخرائط الالزمة. قدِّ 

  الموجودة األسيرة الضالة أو البرية أو البرية األنواع هي ما. البرية وانات للحي  السكانية التركيبة   .د 

  المعمول  التدابير هي ما. الجغرافي والتوزيع السكان ألحجام تقديرات أعط   مناطق؟  أيةو البلد  في        

 ؟األليفة واألنواع البرية الحساسة للمرض  الحيوانات  أنواع  ينب  االتصال لمنع بها        

  المعارض   مثل)  الحساسة  الماشية  بتربية  المرتبطة   والفعاليات   واألسواق   المسالخ الرسمية والخاصة  .  ـه

 حركة  أنماط هي ما الماشية؟ تجميع أوالرئيسية  التسويق مراكز هي أية(. سابقات والم والعروض 

  الحساسة  الحيوانات  على الحصول يتم كيف ؟البلد  داخل للتسويق المعدة الحساسة المحلية األنواع

م ؟اإلجراءات  هذه  خاللالتعامل معها و ونقلها  .الالزمة خرائطال قدِّ 

 البيطري  النظام .2

ِّم. التشريع .أ   الصلة  ذات  البيطرية التنظيمات و التشريعات  جميع اذكرو( الويب  رابط وجود عند ) جدواًل  قد 

م  ؛(FMD) القالعية  الحمى بمرض  يتعلق  فيما البيطرية السلطة  وتوجيهات       كل  ألهمية اً موجزاً وصفً قدِّ 

   مكافحة  بتدابير المتعلقة التشريعات  ، الحصر ال المثال سبيل على ، الجدول يتضمن أن  يجب . منها  

 .التعويض  وأنظمة األمراض   



 

 

   من  3.2و  3.1 ،1.1 لفصول مضمون ل البلد في ةالبيطري  دوائرال تمتثل كيف صف . ةالدوائر البيطري ب.

   القالعية  الحمى بمرض  المتعلقة األنشطة جميع على البيطريةالدوائر  تشرف كيف صف. قانون اليابسة        

م. وتراقبها وتنفذها فيها وتتحكم         .المتوافرة والجداول رقام واأل الخرائط قدِّ 

ِّم .ج    ضمن  المتابعة وخطوات  ،البلد  في  إجراؤه يتم  أداء السلطات البيطريةلمسار  تقييم أي عن معلومات  قد 

 .لها الحساسةالحيوانية  واألنواع القالعية بالحمى الصلة ذات  النتائج اعط  و   OIE PVS مسارال       

ِّم  .د   المربين المحتاجين  صغاربما فيهم  المربينو نيالمنتجالقطاع الحيواني بما في ذلك  لمشاركة وصفًا قد 

   المجتمع،  في يةالحيوان صحةال مجال فياالجتماعيين  ني العامل ذلك في بما والمساعدين البيطريين       

ِّم. القالعية الحمىالعاملين في رصد ومكافحة  األخرى  والمجموعات            القطاع  يةوهيكل لدور وصفًا قد 

  الحمى  مرض  رصد ومكافحة في وتوزعهم البيطريين األطباء عدد  ذلك في بما الخاص، البيطري        

  المستويات  جميع على القالعية الحمى مرض  حول ةالمستمر  والتوعية التعليم برامج تكلم عن. القالعية        

 .الصلة ذات         

ها  الحيوانات وأنواع  عدد  يصف وجدول ركتها ضوابط حو الحيوانات  فيعرت  فعالية على دليال قدم. ـه

 عن  معلومات  مقدِّ  . الماضية شهرا 24 الـ في الدولة داخل نقلها تم التي ومنتجاتها تها ووجهومنشئها 

 التنقل.  ومسارات االرتحال الموسمي و الرعيعمليات 

 .الموسمية مثالً( الهجرةك) الحساسة لألنواع ةالمنضبط غير للتنقالت  المخاطر إدارة استراتيجية صف     

  القانونية   غير  التحركات   عن  معلومات   قدم.  الوطنية  التشريعات   بموجب   أذكر حركات التنقل المسموح بها    

 .حيالها المتخذة واإلجراءات   الماضية شهًرا 24 الـ خالل تي تم اكتشافهالا

 . OIEعليها من قبل منظمة   للمصادقة المقدمة  FMDل الرسمية  الرقابة برنامج .  3

م   :ذلك في بما البلد، في اعليه  القضاءإمكانية و  القالعية الحمى بمكافحة الخاصة للتدابير موجزة خطة قدِّ 

 الصفات الوبائية . أ

  تقديم  يرجى. األخيرة السنوات  على التركيز مع البالد، في القالعية الحمى مرض  تاريخ صف •

 ومصادر السنة، في المرض  تفشي وموقع وعدد  األول الكشف تاريخ توضح وخرائط جداول

 برنامج  تنفيذ  وتاريخ المعنية الحساسة واألنواع  وسالالتها، وأنواعها  العدوى، إدخال وطرق

 .بلد ال في المكافحة

ذكر   مع بها المحيطة المناطق أو والبلدان البالد  في القالعية الحمى لمرض  الوبائي الوضع صف •

م. الحالية لثغرات وا  شأنهابالمعلومات المتوافرة   :التالية  خرائطال قدِّ 

   .القالعية الحمى مرض  بحالة الصلة ذات  بالمعلومات  البلد  جغرافيا 

 .القالعية الحمى مرض  انتشارمدى و  وحركاتها  الحيوانية القطعان كثافة   

 

 



 

 

 القالعية  الحمى رصد . ب 

ِّم  إلى. 8.8.40 المواد  مع يتوافق البالد  في القالعية الحمى مرض  مراقبة أن على مستندية أدلة قد 

 :التالية  المعلومات  تضمين يجب كما . قانون اليابسة من. 3.1.8 والفصل  ،اليابسة قانون من. 8.8.42

 لإلخطار المتبع  اإلجراء هو ما القالعية؟ الحمى مرض  حول وكالشك ةإثار اييرمع هي ما •

 اإلبالغ؟  عدم في حال تفرض  التي العقوبات و  إلبالغا حوافز هي  وما(  ولمن منواسطة ب)

   الحيواني   اإلنتاج  نظام  يشملها  التي  القطاعات   ذلك  في  بما  ،الرصد السريري  إجراء  كيفية  صف  •

م . ذلك إلى وما التفتيش، ونقاط والمسالخ والمعارض  واألسواق المؤسسات ك ،الرصد  في   قدِّ 

 .السريرية الشبهات  بشأن المتخذة المتابعة إجراءات  عن  التفاصيل 

  قد  الفيروسية  أو المصلية المسوحات  كانت  إذا ما وضحأ. الفيروسي أو المصلي رصد ال  •

ِّم. هدفهاوفترة تكرارها  طول. وفي حال اإليجاب أجريت      القطعان  عن مفصلة معلومات  قد 

   الطبقي،  والتقسيم ،نات العي عدد و الثقة ومستوى ،نسبة التطبيق على القطعانو ،المستهدفة 

المادة  حتى. 8.8.40 للمادة وفقًا المستخدمة التشخيصية واالختبارات  العينات، أخذ  وطرق 

 في  مدرجة لإلصابة المعرضة البرية الحيوانات  أنواع هل. قانون اليابسة  من 8.8.42

  .األسباب  اشرحفي حال النفي  الفيروسية؟ أوالمصلية  االستقصائية الدراسات 

م   بوهة المش الحاالت  عدد  األقل، على الماضية شهًرا 24 الـ خالل يوضح، اً موجز جدوالً  قدِّ 

  االختبار   وطرق  ،ات العين  ونوع  القالعية،  الحمى  مرض   أجل  من  اختبارها  تم  التي  العينات   وعدد 

ِّم(. التمييزي  التشخيص  ذلك في بما) والنتائج  المتخذة المتابعة  إجراءات  عنعملية  تفاصيل قد 

 .والعمل بموجبها  النتائج  هذه تفسير كيفية وعن جابيةي واإل المشبوهة النتائج بشأن

 فحصها   تم   التي  الحيوانات   وأعداد   المستهدفة  أعمال الرصد   من أجلالقطعان    اختيار  اييرمع  حدِّد 

  والمطبقة  المختارة األساليب  عن تفاصيل تقديم يرجى. لتشخيص ل  اختبارها تم  التي والعينات 

 .المؤشرات  ذلك في بما رصد ال برنامج أداء لرصد 

ِّم   •    ، المختلفة  التربية  أنظمة  في  الخطر  ومستوى  المنتشرة  الفيروسية  السالالت   عن  معلومات   قد 

        المصلية المسوحات  مثل) لثغرات ا لمعالجة تُنفذ  لمستهدفةا الدراسات  أن على لياًل د  وقدم    

         ( ذلك إلى وما  ، المخاطر وتقييم  التشاركية األوبئة ودراسات  ، الفعالة والمراقبة ، المستهدفة    

 .بفعالية أكبر ةالرقاب تدابير تنفيذ  في ساعد ت المكتسبة المعرفة وأن    

   برامج   ذلك  في  بما  البيطرية  المصالح  قبل  من  الرصد   برامج  على  اإلشراف   حول  تفاصيل  قدِّم   •

  المستخدمة   واألساليب   ،  والفيروسية  والمصلية  السريرية  المراقبة  مجال  في  للعاملين  التدريب             

 .القالعية الحمىرصد  برامج فيأكبر للمجتمع   مشاركةمن أجل             

   ؛ةالمستهدف القطعان ومناعة تحصينال تغطيةنسبة  لتقييم المسوحات  إجراء على دليالً  قدم  •

مو     المنتشرة؛  الفيروس سالالت  لمكافحة مناسب  المستخدم اللقاح  أن على المخبرية األدلة قدِّ 

م    الزمن مرور مع القالعية الحمى مرض  انتشار في التغير لتقييمالمكافحة  بيانات  ليلاتح قدِّ 

ِّم(. والنتائج التنفيذ  ودرجة التكلفة، جدوى) المكافحة تدابير وتقييم ،ةالمستهدف قطعانال في    قد 

  رغم تدابير  ظهرت  التي  ات تفشي ال ذلك في بما المرض، تفشي  تحقيقات  نتائج عن معلومات  

   البيولوجية  السالمة لمتطلبات  االمتثال  تظهر التي الموثقة التفتيش وعمليات  المكافحة، 

 .والنظافة 



 

 

 القالعية  الحمى تشخيص . ج

 قانون  من 3.1.8و 1.1.3و  1.1.2 الفصول من الصلة ذات  األحكام أنات تثبت مستند و أدلة قدم            

 :التالية  النقاطمعالجة  يجب كما . فعالً  تطبيقها  يتم ليابسةا            

  ، كذلك األمر  كان إذا ؟ البلد  في القالعية  الحمى لمرض  المخبري  التشخيص  إجراء يتم هل   •

 إضافة إلى  ، د البل في القالعية الحمى مرض ل المعتمدة المختبرات عن  عامة نظرة أعط              

 المعلومات التالية:             

 

    العينات  لشحن اللوجستية والخدمات  المختبرات  مختلف بين العمل تقاسم يتم كيف   

 ؛ النتائج عن فترة اإلبالغومدى   المتابعة وإجراءات   

  لالستخدام  وأدائها أجريت  التي االختبارات  وأنواع االختبار على القدرة تفاصيل     

  عن  تفاصيل تقديم يرجى(. االختبار من نوع لكل  وحساسية خصوصية) التطبيقي    

  في   الماضية  شهًرا  24  الـ  خالل  أجريت   التي  القالعية  الحمى  مرض   اختبارات   عدد     

 ؛إذا أمكن األخرى، البلدان مختبرات   وفي  الوطنية المختبرات     

    قدم  في حال وجودها. للمختبرات  الرسمي واالعتماد  الجودة ضمان إجراءات      

   الممارسة  المثال سبيل على الرسمية، الداخلية الجودة إدارة نظم عن تفاصيل    

 لها؛ مخططكما هو  أو المخبري النظام في الموجودة إلخ ،ISO الجيدة، خبريةالم    

م         التجارب الحلقية ) المختبرات  بين التحقق اختبارات  في األداء عن تفاصيلقدِّ 

  التدابير   ،  أمكن  وإذا  النتائج،  أحدث   مع ذكر  ،Ring trialsلحساسية ودقة االختبار      

 ؛  المطبقة التصحيحية    

  
  تدابير  وصف ذلك في بما ،للمسبب المرضي المباشر التناول  عن تفاصيل قدم    

 ؛ المطبقةالصحية  والسالمة البيولوجية السالمة    

  
  الجودة   اعتماد   اييرومع  المختبرات   من  كل  أجراها  التي  االختبارات   يحدد   جدوالً   قدم    

 .طبقة الم الكفاءة واختبارات  ،المتبعة  البيولوجي واألمن    

 أسماء أذكر ،بلد ال في القالعية الحمى لمرض  المخبري التشخيص  إجراء في حال عدم •

ً   بها  المعمول  الترتيبات   وكذلك  األخرى  البلدان  في  التب تقوم بذلك  المختبرات   في   بما  ،محليا

 .النتائج عن   فترة اإلبالغو  العينات  لشحن اللوجستية الخدمات  ذلك

 ستراتيجيات اال. د 

ِّم     •   حدد. الحالي القالعية الحمى مكافحة برنامج وتنفيذ  ات تنظيم الو  للتشريعات  وصفًا قد 

 .  مختلفة  مستويات  على تنفيذ وال تنظيمال وكيفية المكافحة  برنامج على  المطبقة التشريعات     

 .اعنه  ملخص موجز وإعطاء  مفصلة تشغيلية إرشادات  وجود  إلى اإلشارة يرجى    

   بما  ، أخرى مناطق  أية أو البلد  في القالعية الحمى  مرض  مكافحة استراتيجيات  صف     •

   على خط التماس  أو المصابة الحيوانات  ومصير  ،يةالحيوان  حركةضبط ال ذلك في              

  القالعية   الحمى  مرض   وضع  تقييم  إلى  االستراتيجيات   تستند   أن  ينبغي.  تحصينلالخاضعة لو              

 .المنطقةو  والبلد  اإلقليم في              



 

 

ِّم   •       عن  معلومات  أعط  . الحيوانات المحصنةو المستخدمة اللقاحات  أنواع عن معلومات  قد 

     بما   ،منه  مناطق  أيةو  البلد   في  تحصينال  برنامج  صف.  المستخدمة  للقاحات   الترخيص   عملية  

  تحصين ال   تغطيةنسبة    مثل  ،البرنامجة  فعالي  إلظهار   أدلة  وقدم  المحفوظة،  السجالت   ذلك  في  

  لتحديد  أجريت  التي الدراسات  عن تفاصيل تقديم يرجى. ذلك إلى وما ،لقطعانا وحصانة  

 .والنتائج الدراسة تصاميم ذلك في بما ،القطعان ومناعة تحصينال تغطيةنسبة   

 .ظروف أيةفي و مناطق أية أو البلد  يف سياسة اإلعدام تنفيذ  يتم كيف صف    •

م ، المرض  تفشي حالفي     •   عدد خفض ل المنفذة المكافحة تدابير تأثير على دليلال قدِّ 

              الرئيسية  المرض  ات تفشي حول قدم المعلومات المتوفرة قدر اإلمكان. وتوزيعها التفشيات              

 .ةوالثانوي              

 

 القالعية  الحمى مرض  من ايةالوق. ـه         

 البلد مع التفاصيل التالية:  إلى القالعية الحمى مرض  إدخال لمنع بها المعمول اإلجراءات صف              

  التي  المجاورة والمناطق البلدان في صلة ذات  عوامل أية صف. األخرى الدول مع التنسيق •

 أنشطة  صف(. الحيوانات  أو القطعان إلى الحدود  من المسافة الحجم، مثل) مراعاتها ينبغي

 النظام  أواإلقليم  نفس في األخرى والمناطق البلدان مع المعلومات  وتبادل والتعاون التنسيق 

 .البيئي

م ، كذلك األمر كان إذا ؟البلد  في يةاحم مناطق توجد  هل                      المطبقة  التدابيربشأن  تفاصيلال قدِّ 

مو  ،(  الحساسة   األنواع  كثافة  في  والتحكم  ،  المكثف  رصد وال  ،  التحصين  مثل)                          مرجعية   خريطة  قدِّ 

  .للمناطق                  

   الحواجز  مراعاة مع فعال، بشكل إلى البلد  المسبب المرضي دخول لمنع المنفذة التدابير صف  •

 البلد  داخل العامل المرضي انتشار لمنع تنفيذها تم التي اإلجراءات  صف . الجغرافية أو المادية 

م . المنطقة أو   تعزيز  لامث األسواق،  إلى  القالعية الحمى انتقال من  للحد  تدابير وجود  على أدلةقدِّ 

 وتنفيذ   العدوى،  انتقال   يوقف  أن  يمكن  الذي  البشري   والسلوك  القالعية  الحمى  انتقال  بآليات   الوعي

  طول على  الحرجة  النقاط  في وممارسات التطهير الجيد  والنظافة  ، البيولوجي األمن إجراءات 

 (. المنطقة أو البلد  خالل من وتسويقها  الحيوانات  نقل يتم حيث ) والتسويق اإلنتاج شبكات خط

  ت ايانف إلى المعرضة والبرية الضالةو األليفة الحيوانات  وصول من للحد  المتخذة التدابير هي ما •

 ،  كذلك  األمر  كان  إذا  ؟بالنفايات السائلة   الخنازير   تغذيةيسمح ب  تنظيم   هناك  هل   حيواني؟  أصل  من

م  .المراقبة وتدابير  الضوابط وصف ، الممارسةانتشار هذه  مدى عن معلومات  قدِّ 

 االستيراد  مراقبة إجراءات  •

ِّم  الحساسة  الحيوانات  باستيراد  الدولة تأذن التي الزرائب  أو المناطق أو  البلدان عن معلومات  قد 

 أو  البلدان  هذه   على  للموافقة  ةالمطبق  اييرالمع  صف.  مناطقمن ال  أي أو  البلد   إلى  منها  منتجاتها  أو

 والحركة إليها  والمنتجات  الحيوانات  هذه دخول على المطبقة والضوابط ،الزرائب  أو المناطق

م   .المطلوبة  االختبار  وإجراءات (  الصحي  الحجر  مثل)  االستيراد   تدابير  صف.  الالحقة  الداخلية   قدِّ 

  لفترة  الخضوع الحساسة األنواع من المستوردة الحيوانات  على يتعين كان إذا ما بشأن المشورة



 

 

م.  الصحي  الحجر  وموقع  مدةفما هي    كذلك،  األمر  كان  وإذا  فترة عزل؛  أو  صحي  حجر  المشورة   قدِّ 

 .الدولية البيطرية والشهادات  الستيراد ل تصاريح بشأن طلب 

  أو  الحساسة الحيوانات  استيراد  عن الناجمة المخاطر لتقييم  تستخدم أخرى إجراءات  أية صف

  خالل  ومنتجاتها الحساسة الحيوانات من  واردات ال عن موجزة إحصائيات  تقديم يرجى. منتجاتها

 البلدان  تحديد   مع  الدخول،  وإعادة  المؤقت   االستيراد   ذلك  في  بما  ،  األقل  على  الماضية  شهًرا  24  الـ

. البلد   المحتملة ضمن  النهائية  والوجهة  الحجم  أو  والكمية  األنواعو  ،  المنشأزرائب    أو  المناطق  أو

 الحيوانات  باستيراد  مرتبطة غير أو مرتبطة فشيات تال كانت  إذا ما حول معلومات  تقديم يرجى

 .الحدود  عبر  نقلها أو األليفة

م  •  صف . البرية الحدودية والمعابر والمطارات  الموانئ جميع ومواقع عدد  توضح خريطة قدِّ 

  االستيراد  ضوابط  عن المسؤولة الخدمة وموارد  التوظيف ومستويات  اإلداري النظام

 المركزية   السلطات   بين  االتصاالت   أنظمة  صف.  المركزية  البيطرية  السلطات   أمام  ومسؤولياتها

 الحدودية نفسها.  المراكز وبين الحدودية، والمراكز

 

من  و الدولي، النقل حركة النفايات الناتجة عن من اآلمن للتخلص  المستخدمة للطرق وصفًا قدم •

 منها   التخلص   تم  التي  للكمية  الماضية  شهًرا  24  الـ  مدار  على  ملخًصا  وقدم  ذلك؛  عن  المسؤولهو  

 ات؟ يا النف من التخلص  مواقع في المطبقة البيولوجي األمنإجراءات   ما. والمواقع المخصصة لها

    عدم وإجراءات الرد على  ، فتراتهاو حمالت التفتيش طبيعةو اإلجراءات صف و األنظمة كرأذ   •

 ويجب أن   .النهائية ةوجه الوصول إلى ال أو البلد  إلى الدخول نقاط عند لشروط االستيراد  االمتثال 

 :تتناول أعمال التفتيش والمتابعة ما يلي  

 .الحيوانات  

 ؛( واألجنة  البويضات  المنوي، السائل) الجينية اد والم 

 الحيوانية؛  المنتجات  

 .البيطرية الطبية المنتجات  

   والقمامة   ةالفرش  ذلك  في  بما  ،  القالعية  الحمى  بفيروس  التلوث   لخطر  المعرضة  األخرى  المواد  

 .واألعالف          

  معلومات  قدم.  قانوني غير استيراد أي  اكتشاف عند  التشريعات  بموجب  المطبقة اإلجراءات  صف •

 .حيالها المتخذة واإلجراءات  المكتشفة القانونية غير المستوردات  عن

 .  تحصينال وقف ذلك في بما ، المقبلة الخمس للسنوات  المكافحة لبرنامج الزمني والجدول العمل خطة  .ز

   لمناطق   بالنسبة:  المقبلة  الخمس  السنوات   في  تحقيقه  المتوقع  الوضع  ذلك  في  بماالمرحلية    األهداف  صف           

 .هبكامل وللبلد (  في حال وجود إمكانيات التطبيق)البلد           

 والخطوات العمل    مجاالت   أهم على    األداء  مؤشرات   تتناول  أن  يجب .  الزمني  والجدول  األداء  مؤشرات    .  ح

 الخدمات   تعزيز  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  هذه،  تشمل  وقد .  البرنامج  في  تحسينات إجراء    تتطلب   التي

  تغطية نسبة و الحيوانات  تعريفو تهاونوعي اللقاحات  وتوافر اإلبالغعمليات و  والتشريعات  البيطرية

  لعملية  مالكي القطعان وتصور المرض الحذر من و الحركة ومراقبة القطعان ومناعة تحصينال

  ات تفشياألقل لظهور ال التدريجي العدد  ومراقبة قياس يجب  كما في البرنامج وفعاليته إلخ... المشاركة

   .البالد  من األقل على واحدة منطقة فيفي الحيوانات الحساسة  يةالمرض



 

 

 . لتنفيذ األول لبدء  تاريخال منذ للمرض  الرسميةالمكافحة  برنامج تطور  تقييم

ويجب . تيةموآ األولى النتائج وأن تنفيذه تم قد  المكافحة برنامج أن تثبت  موثقة أدلة ذلك يتضمن أن يجب 

التحصين   بيانات   الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  األداء،  مؤشرات   مثل  النجاح،  لقياس  القابلة  األدلة  تشمل  أن

  ،  يةالحيوان تحركات ال على والسيطرة بنجاح، االستيراد  تدابير وتنفيذ  ،المرض  انتشار معدل وانخفاض 

  على  المحددة المناطق أو بأكمله البلد  في القالعية الحمى  مرض  تفشي على القضاء أو تقليل ال النهاية  وفي

اللقاحات   استخدام إلى االنتقالعملية  إدراج مناسبًا، ذلك كان حيثماويجب . البرنامج في المتوقع النحو

 الحمى  فيروس انتقال على دليلأي  وجود  عدم التمكن من إثبات  أجل من اليابسة دليل مع تماًما المتوافقة

  و ( د  3 للقسمين الفعال التنفيذ  على موثقة أدلة ذلك يشمل أن يجب و. الزمني الجدول  وإدخاله في القالعية 

 .أعاله( هـ 3

 .حتى نهاية التنفيذ  السنوية  والميزانيات  المكافحة برنامج  تمويل تكلم عن. ط

 الطوارئ  لحاالت  واالستجابة  المكافحة تدابير. 4

د أية.  أ   حاالت أية    مع  للتعامل  ،البيطرية  سلطات لل  المتاحة  الطوارئ،  خطط  ذلك  في  بما  مكتوبة،  إرشادات   عدِّ 

 الرسمية   اللغات   بإحدىمحرر    كملحق  الطوارئ  خطة  إرفاق  يجب .  مؤكدة  أو  بوهةمش   القالعية  لحمىل  تفشي

ِّم. نفيذهت تم لما موجًزا ملخًصا قدم ،وفي حال عدم توافرها. OIE لمنظمة  رين اتم  أية عن معلومات  قد 

 .الماضية الخمس السنوات  خالل لد الب في اإجراؤه تم القالعية لحمىل محاكاة

 : القالعية  لحمىتفٍش مشبوه أو مؤكد ل ظهور حال في. ب 

  ما  النهائي؟ التشخيص  انتظارب  إصابتهاب المشتبه المنشآت  على الصحي الحجر تدابير تُفرض  هل •

 ؟ (المواشي جميد حركةت  مثل) هاب  المشتبه بالحاالت   يتعلق فيما المتبعة األخرى اإلجراءات 

العامل  وجود  لتحديد  استخدامهاالممكن  واالختبار واإلرسال العينات  أخذ إجراءاتأشر إلى   •

 ؛هوتأكيد  المرضي

  تفشيال تأكيد  تم التي المؤسسة داخل المرض وجود  لمكافحة اتخاذها سيتم التي اإلجراءات  صف •

 وحولها؛ المرضي فيها 

التتبع األمامي والخلفي   المثال،  سبيل على)  االستئصال أو  المكافحة إجراءات  بالتفصيل صف •

وعمليات   تحصينوال  التحقق  طرق ذلك في  بما والمعدات، والمركبات  المنشآت  وتطهير ،للوباء

رعي  و  ،  البرية  وانات الحي   ومراقبة  ،  الحركة  ومراقبة  ،سياسة اإلعدامو   ،  التبريد   وسلسلة  التحصين

  ،  الملوثة المواد  أو المنتجات  من وغيرها  الجثث  من التخلص  وطرق وحيوانات المزارع،  الماشية

  تحصين ال عند  اإلشارة يرجىو .اتخاذهايمكن  التي( لمزارعين ل التوعية وحمالت  ، التلوث  وإزالة

 ت للقاحاللتزود با خطة أية عن  تفاصيل وتقديم ونوعه  اللقاح مصدر إلىالطارئة في الحاالت 

 ها؛تخزينو

  تفشي ال ىعل السيطرة ت تم قد  هأن على للتأكيد اتخاذها  سيتم التي واإلجراءات  ييرالمعا فص   •

 الحيوانات   واستخدام  ،القطعانتكوين    إعادة  استراتيجيات   ذلك  في  بما  بنجاح،  استئصاله  أو  يالمرض

 ذلك؛ إلى وما المصلية، المراقبة وبرامج الخافرة،

م التفاصيل الالزمة عن أية تعويضات تمنح ألصحاب الحيوانات  •   ذبح  عند . إلخ ،ربينوالمقد 

 للمدفوعات؛ المحدد  الزمني والجدول  استئصالها أو األمراض  مكافحةل الحيوانات 



 

 

  نقاط ال تستهدف أن البيولوجي، واألمن تحصينال ذلك في بما المكافحة، لجهود  يمكن كيف صف •

 .ض األمرا الحرجة في مكافحة 


