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الحيوانية  OIEبالخلو من طاعون المجترات الصغيرة
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_________________________________
المادة 1.12.1.

بلد خال من اإلصابة بفيروس طاعون المجترات الصغيرة
يجب قدِّم المعلومات التالية من قبل الدول األعضاء في  OIEلدعم طلبات االعتراف الرسمي بالوضع
كبلد خالي من اإلصابة بفيروس طاعون المجترات الصغيرة ) (PPRوفقًا للفصل  14.7من قانون اليابسة
ينبغي الرجوع إلى المصطلحات المحددة في كود اليابسة  OIE Terrestrial Codeوقانون اليابسة ل
 OIE Terrestrial Manualواستخدامها في تجميع الملف.
يمكن اإلشارة إلى التشريعات والتنظيمات الوطنية وتوجيهات السلطة البيطرية وإرفاقها حسب االقتضاء
ضا توفير روابط الويب إلى المستندات
بإحدى اللغات الرسمية للمنظمة العالمية لصحة الحيوان .يمكن أي ً
الداعمة بإحدى اللغات الرسمية للمنظمة العالمية لصحة الحيوان  ،حيثما وجدت.
يجب قدِّم جميع المالحق بإحدى اللغات الرسمية المعتمدة من قبل منظمة .OIE
يجب قدِّم جميع المرفقات بإحدى اللغات الرسمية للمنظمة العالمية لصحة الحيوان.

يجب على مندوب البلد العضو الذي يتقدم بطلب لالعتراف بحرية طاعون المجترات الصغيرة لبلد ما
إثبات االمتثال لقانون اليابسة ل OIE؛ أي أنه يجب على مندوب البلد قدِّم أدلة مستندية على أن أحكام
المادة  .14.7.3تم تنفيذها واإلشراف عليها بشكل صحيح.
باإلضافة إلى ذلك ،يجب على مندوب البلد العضو قدِّم إعالن يشير إلى:
•
•
•
•

لم يكن هناك اندالع طاعون المجترات الصغيرة خالل األشهر ال -24الماضية ؛
شهرا
لم يتم العثور على دليل على اإلصابة بفيروس طاعون المجترات الصغيرة خالل الـ ً -24
الماضية؛
شهرا الماضية؛
لم يتم إجراء أي تحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة خالل الـ ً -24
يتم استيراد المجترات المحلية ومنيها أو بويضاتها أو أجنها وفقًا للمادة  .14.7.8إلى .14.7.26

باإلضافة إلى ذلك  ،يجب على مندوب البلد العضو الذي يتقدم بطلب لالعتراف بالحرية الدائمة من المرض
قدِّم أدلة مستندية على أن األحكام الواردة في المادة  .1.4.6من قانون اليابسة ل  OIEقد نفذت واإلشراف
عليها بشكل صحيح.

 .1المقدمة
أ.

ب.
•
•
•
•
•
•

المعالم الجغرافية (األنهار ،سالسل الجبال ،إلخ) .يرجى تقديم وصف عام للبلد والمنطقة،
بما في ذلك العوامل الطبيعية والجغرافية وغيرها من العوامل ذات الصلة بإدخال العدوى
وانتشار فيروس طاعون المجترات الصغيرة  ،مع مراعاة البلدان ذات الحدود المشتركة
وغيرها من المسارات الوبائية المحتملة لدخول العدوى .قدِّم خرائط تحدد الميزات أعاله.
حدد ما إذا كان التطبيق يتضمن أية مناطق غير متجاورة.
ديموغرافية الثروة الحيوانية .صف تركيبة قطاع الثروة الحيوانية في البلد ،وعلى وجه
الخصوص ما يلي:
عدد الحيوانات الحساسة حسب األنواع ونظم اإلنتاج ؛
عدد القطعان (الحيوانات الصغيرة والكبيرة إلخ ).لجميع الحيوانات الحساسة؛
التوزع الجغرافي ؛
كثافة القطعان؛
درجة التكامل ودور منظمات المنتجين في نظم اإلنتاج المختلفة ؛
أية تغييرات مهمة حدثت مؤخرا ً في اإلنتاج (أرفق المستندات ذات الصلة في حال توافرها)

قدِّم جداول وخرائط خاصة بالموضوع.
ج .ديموغرافيا الحيوانات البرية .ما هي األنواع البرية األسيرة أو الوحشية أو البرية الموجودة
في البلد؟ قدِّم تقديرات ألحجام القطعان وتوزعها الجغرافي .ما هي التدابير المعمول بها لمنع
االختالط بين أنواع الحيوانات البرية واألليفة الحساسة للمرض؟

د .المسالخ على أنواعها واألسواق والفعاليات المرتبطة بتربية الماشية الحساسة (مثل
المعارض وحفالت االستعراض والمسابقات) .أين هي المراكز الرئيسية للتسويق أو تجميع
الماشية؟ ما هي أنماط حركة األنواع األليفة الحساسة المعدة للتسويق داخل البلد؟ كيف يتم
الحصول على الحيوانات الحساسة ،ونقلها والتعامل معها خالل هذه العمليات؟
قدِّم الخرائط الالزمة.
. 2النظام البيطري
ً
جدوال (وبوجود رابط الويب) يسرد جميع التشريعات والتنظيمات البيطرية ذات
أ .التشريعات .ق ِّدم
ً
موجزا
الصلة وتوجيهات السلطة البيطرية فيما يتعلق بطاعون المجترات الصغيرة  ،ووصفًا
ألهمية كل منها .يجب أن يتضمن الجدول ،على سبيل المثال ال الحصر ،التشريعات المتعلقة
بتدابير مكافحة األمراض وأنظمة التعويض.
ب .المصالح البيطرية .صف كيف تمتثل السلطات البيطرية في البلد للفصول  .3.1 ،1.1و .3.2من
قانون اليابسة ل  .OIEصف كيفية إشراف الخدمات البيطرية ومراقبتها لجميع األنشطة
المتعلقة بطاعون المجترات الصغيرة  PPRقدِّم الخرائط واألرقام والجداول الالزمة قدر
المستطاع.
ج .ق ِّدم معلومات عن أي تقييم ألداء السلطات البيطرية  OIE PVSيتم إجراؤه في البلد وخطوات
المتابعة
ضمن مسار التقييم ،وابرز النتائج ذات الصلة بطاعون طاعون المجترات الصغيرة واألنواع
الحيوانية الحساسة.
د .ق ِّدم وصفًا لمشاركة قطاع التربية والمنتجين والمربين  ،بما في ذلك صغار المنتجين ،والقائمين
برعاية الحيوانات  ،والمساعدين البيطريين  ،بما في ذلك العاملين في مجال الصحة الحيوانية في
المجتمع  ،والمجموعات األخرى العاملة في رصد ومكافحة طاعون المجترات الصغيرة  .قدِّم
وصفا ً لهيكلية ودور القطاع البيطري الخاص  ،بما في ذلك عدد األطباء البيطريين وتوزعهم ،
ودورهم في رصد طاعون المجترات الصغيرة ومكافحته .أضف وصفًا لبرامج التعليم المستمر
والتوعية بشأن طاعون المجترات الصغيرة على جميع المستويات.
هـ .ترقيم الحيوانات والتسجيل ،التتبع وضبط حركتها .هل تم التعرف على الحيوانات الحساسة
(بشكل فردي أو جماعي)؟ ق ِّدم وصفًا لنظام التتبع ،بما في ذلك طرق ترقيم الحيوانات مع مزارع
التربية أو تسجيل القطعان بما ينطبق على جميع األنواع الحساسة .كيف يتم التحكم بالحركة
الحيوانية في البالد لجميع األنواع الحساسة؟ قدم دليالً على فعالية ترقيم الحيوانات وضبط
ً
وجدوال يبين عدد األنواع وأصلها ومقصدها ومنتجاتها التي تم نقلها داخل البلد خالل
حركاتها،
شهرا الماضية .ق ِّدم معلومات عن أعمال الرعي واالرتحال الموسمي  ،ومسارات تنقل
الـ 24
ً
الحيوانات.
صف استراتيجية إدارة المخاطر للتحركات غير المنضبطة لألنواع الحيوانية الحساسة (كالهجرة
الموسمية طلبا ً للماء والمرعى).

صف اإلجراءات المتاحة بموجب التشريعات الوطنية .قدم معلومات عن التحركات غير القانونية
شهرا الماضية واإلجراء المتخذ حيالها.
المكتشفة خالل الـ 24
ً
 .3استئصال طاعون المجترات الصغيرة
أ .التاريخ .في حال عدم ظهور العدوى قط في البلد  ،أو عدم ظهورها خالل السنوات الـ  25الماضية
 ،أذكر بوضوح ما إذا كان البلد يتقدم بطلب لالعتراف بخلوه التاريخي أم ال من المرض وفقًا
للمادة  .1.4.6من قانون اليابسة.
قدم وصفًا لسجل طاعون
في حال ظهور عدوى سابقة في البلد خالل السنوات الـ  25الماضيةِّ ،
المجترات الصغيرة في البلد ،مع التركيز على السنوات األخيرة .قدِّم الجداول والخرائط (في حال
وجودها) التي تبين تاريخ الكشف األول عن المرض ،ومصادر وطرق دخول العدوى وتوزعها
في الزمان والمكان (عدد وموقع التفشيات المرضية في السنة)  ،واألنواع الحيوانية الحساسة
المعنية  ،وتاريخ ظهور الحالة األخيرة للمرض أو استئصاله من البلد.
ب .االستراتيجية .صف كيف تمت مكافحة طاعون المجترات الصغيرة واستئصاله (على سبيل المثال
سياسة اإلعدام أو سياسة اإلعدام المعدلة  ،تقسيم البلد إلى مناطق ،والتحصين وضبط الحركة ).
حدِّد
اإلطار الزمني الستئصال المرض .صف و ِّبين األسباب الموجبة لإلجراءات التصحيحية التي تم
تنفيذها لمنع تفشي طاعون المجترات الصغيرة في المستقبل كرد على أي توغالت سابقة لفيروس
طاعون المجترات الصغيرة .
ج .اللقاحات والتحصين .أجب باختصار على التالي:
• هل هناك أي تشريع يحظر التحصين؟ في حال اإليجاب:
أذكر تاريخ منع التحصين رسميًا؛
قدم معلومات عن حاالت الكشف عن عمليات تحصين غير قانونية حدثت خالل
الفترة المشمولة بالتقرير واإلجراءات المتخذة استجابة للكشف.
• هل جرى التحصين في البلد يوما ً ما؟ في حال اإليجاب:
يرجى ذكر التاريخ الذي تم فيه التحصين األخير؛
ما نوع اللقاح المستخدم؟
ما هي الحيوانات التي تم تحصينها؟
صنة؟
كيف تم ترقيم الحيوانات المح ً
ما كان مصير تلك الحيوانات؟
شهرا الماضية ،قدِّم وصفا ً
• باإلضافة إلى ذلك ،وفي حال تم التحصين خالل الـ 24
ً
الستراتيجية وبرنامج التحصين واشرح األسباب ،بما في ذلك ما يلي:
سالالت اللقاح؛
الحيوانات التي تم تحصينها؛

ترقيم الحيوانات المحصنة؛
الطريقة التي تم بها إعطاء إفادات التحصين أو اإلبالغ عنه وحفظ السجالت؛
البرهان على أن اللقاح المستخدم يتوافق مع مضمون الفصل  .3.7.9من قانون
اليابسة ل Terrestrial Manual. OIE
د .ق ِّدم وص ًفا لتشريع وتنظيم وتنفيذ حملة استئصال المرض .حدد التشريعات المطبقة على عملية
االستئصال وكيفية تنظيم الحملة على مختلف المستويات .أوضح ما إذا كان هناك وجود
صا لها.
لمبادئ توجيهية تشغيلية مفصلة وقدم ملخ ً
 .4تشخيص طاعون المجترات الصغيرة
قدم أدلة مستندية على أن األحكام ذات الصلة والواردة في الفصول  .1.1.3 ، .1.1.2و .3.7.9من
دليل
اليابسة يتم تطبيقها .يجب معالجة النقاط التالية:
أ .هل يتم إجراء التشخيص المخبري لطاعون المجترات الصغيرة في البالد؟ إذا كان األمر
كذلك  ،فقدم نظرة عامة على المختبرات المعتمدة في تقرير أداء البرنامج في البلد  ،بما في ذلك
ما يلي:
• كيف يتم تقاسم العمل بين مختلف المختبرات ،والخدمات اللوجستية لشحن العينات،
وإجراءات المتابعة والفترة الزمنية الالزمة لإلبالغ عن النتائج؛
• تفاصيل القدرة على االختبار وأنواع االختبارات التي أجريت وأدائها التطبيقي (خصوصية
وحساسية لكل نوع من االختبار) .قدِّم تفاصيل عن عدد اختبارات طاعون المجترات
الصغيرة التي أجريت في األشهر الـ  24الماضية في المختبرات الوطنية ومختبرات
البلدان األخرى في حال وجودها.
 .iإجراءات ضمان الجودة واالعتماد الرسمي للمختبرات .قدم تفاصيل عن نظم إدارة
الجودة الداخلية الرسمية ،على سبيل المثال الممارسة المخبرية الجيدة  ،أنظمة ،ISO
إلخ الموجودة في النظام المخبري أو المخطط لها ؛
• قدِّم تفاصيل عن األداء في اختبارات التحقق بين المختبرات (التجارب الحلقية)  ،بما في
ذلك أحدث النتائج و التدابير التصحيحية المطبقة ؛
• قدِّم تفاصيل عن تناول المسبب المرضي الحي ،بما في ذلك وصف تدابير السالمة
البيولوجية والسالمة الصحية في حال تطبيقها؛
ً
جدوال يحدد االختبارات التي أجراها كل من المختبرات العامل فيها ،ومعايير اعتماد
• ق ِّدم
الجودة واألمن البيولوجي المتبعة ،واختبارات الكفاءة المنجزة.
ب .في حال عدم إجراء التشخيص المخبري لطاعون المجترات الصغيرة في البلد ،قدِّم أسماء
مختبرات البلدان األخرى التي تقوم بهذا العمل والترتيبات المعمول بها  ،بما في ذلك الخدمات
اللوجستية لشحن العينات والفترة الزمنية الالزمة لإلبالغ عن النتائج.

 .5أعمال رصد طاعون طاعون المجترات الصغيرة
ق ِّدم أدلة مستندية على أن أعمال رصد طاعون المجترات الصغيرة في البلد تتوافق مع المواد
 .14.7.27إحتى  .14.7.33من قامون اليابسة ،والفصل  .3.7.9من دليل االيابسة .يجب تضمين
المعلومات التالية:
أ .ما هي معايير إثارة الشكوك حول طاعون المجترات الصغيرة ؟ ما هو اإلجراء المتبع
لإلخطار (بمن ولمن) وما هي الحوافز الموجودة لإلبالغ ،وما هي العقوبات التي يتم فرضها
في حال عدم اإلبالغ؟
ب .صف كيفية إجراء المراقبة السريرية  ،بما في ذلك قطاعات نظام اإلنتاج الحيواني التي يتم
تضمينها في المراقبة السريرية  ،مثل المؤسسات واألسواق والمعارض والمسالخ ونقاط التفتيش
إلخ.
ً
ً
شهرا الماضية ،عدد الحاالت المشبوهة ،وعدد
موجزا يوضح ،على مدار الـ 24
جدوال
ق ِّدم
ً
العينات التي تم اختبارها من أجل طاعون المجترات الصغيرة  ،واألنواع الحيوانية ،ونوع
العينة ،وطرق االختبار والنتائج (بما في ذلك التشخيص التمييزي) .قدم مؤشرا للجداول الزمنية
لنتائج التحاليل بما في ذلك االنتهاء منها وتأكيد أو استبعاد وجود المرض .قدم تفاصيل عن
إجراءات المتابعة المتخذة بشأن جميع النتائج المشبوهة واإليجابية.
ج .المسوحات المصلية .هل تجرىى أية مسوحات مصلية؟ إذا كان األمر كذلك ،قدِّم معلومات مفصلة
عن القطعان المستهدفة ،ومدى انتشار استخدام المسوحات ،ومستوى الثقة  ،وحجم العينة وتقسيمها
الطبقي وطرق أخذ العينات ،واالختبارات التشخيصية المستخدمة وفقًا للمواد .14.7.27
حتى .14.7.33من قانون اليابسة ل  .OIEهل أنواع الحيوانات البرية الحساسة مدرجة في
دراسات االستقصاءات المصلية؟ إذا لم يكن األمر كذلك ،إشرح األسباب.
ً
ً
شهرا الماضية  ،عدد العينات التي تم اختبارها من أجل
موجزا يوضح ،خالل الـ 24
جدوال
ق ِّدم
ً
طاعون المجترات الصغيرة  ،واألنواع الحيوانية ،ونوع العينة  ،وطرق االختبار والنتائج (بما
في ذلك التشخيص التمييزي) .قدِّم تفاصيل عن إجراءات المتابعة المتخذة بشأن جميع النتائج
المشبوهة واإليجابية ،وعن كيفية التصرف بشأن هذه النتائج .أعرض معايير اختيار القطعان
للمراقبة المستهدفة وعدد الحيوانات التي تم فحصها والعينات التي يتم تشخيصها في المختبرات.
قدِّم التفاصيل الالزمة يشأن األساليب المختارة والمعتمدة لمراقبة أداء برنامج الترصد بما في ذلك
المؤشرات.
د .ق ِّدم معلومات عن المخاطر في أنظمة التربية المختلفة  ،وقدم ً
دليال على أن الدراسات
المستهدفة تُنفذ لمعالجة الثغرات (مثل المسوحات المصلية المستهدفة  ،والمراقبة الفعالة ،
ودراسات األوبئة بالمشاركة  ،وتقييم المخاطر  ،إلخ) .قدم دليالً على أنه كيف تساعد المعرفة
المكتسبة من خالل هذه األنشطة في تنفيذ تدابير الرقابة بمزيد من الفعالية.
هـ .يرجى قدِّم تفاصيل عن اإلشراف على برامج المراقبة من قبل الخدمات البيطرية بما في ذلك
برامج التدريب للعاملين في المراقبة السريرية واألمصال  ،واألساليب المستخدمة لزيادة مشاركة
المجتمع في برامج مراقبة طاعون المجترات الصغيرة .
 .6الوقاية من طاعون المجترات الصغيرة

صف اإلجراءات المعمول بها لمنع دخول طاعون المجترات الصغيرة إلى البلد  ،بما في ذلك تفاصيل
ما يلي:
أ .التنسيق مع الدول األخرى .صف أية عوامل ذات الصلة في البلدان المجاورة ينبغي مراعاتها (مثل
حجم البلد المجاور أو المسافة من الحدود إلى القطعان أو الحيوانات المصابة) .صف أنشطة التنسيق
والتعاون وتبادل المعلومات مع البلدان األخرى في نفس المنطقة أو ذات النظام البيئي .المشترك.
هل توجد أية مناطق حماية في البلد؟ إذا كان األمر كذلك ،أعرض تفاصيل التدابير التي يتم تطبيقها (مثل
التحصين والمراقبة المكثفة والتحكم في كثافة األنواع الحيوانية الحساسة) ،وقدِّم خريطة مرجعية جغرافية
للمناطق.
ب .صف التدابير المنفذة لمنع إدخال المسبب المرضي عمليا ً إلى البلد  ،مع مراعاة الحواجز الطبيعية
أو الجغرافية .صف التدابير المنفذة لمنع انتشار المسبب المرضيداخل البلد .قدم دليالً على وجود
تدابير في األسواق للحد من انتقال طاعون المجترات الصغيرة إليها ،مثل تعزيز الوعي بآليات
انتقال طاعون المجترات الصغيرة والسلوك اإلنساني الذي يمكن أن يمنع انتقال العدوى وتنفيذ
إجراءات جيدة لألمن البيولوجي والنظافة والتطهير في النقاط الحرجة على طول خطوط شبكات
اإلنتاج والتسويق (حيث يتم عادة نقل الحيوانات وتسويقها إلى البلد أو المنطقة.
ج .إجراءات مراقبة االستيراد
ق ِّدم معلومات عن البلدان أو المناطق أو المنشآت التي يأذن البلد باستيراد الحيوانات الحساسة
منها أو منتجاتها .صف المعايير المطبقة العتماد هذه البلدان أو المناطق أو المؤسسات،
والضوابط المطبقة على دخول هذه الحيوانات ومنتجاتها ،وحركتها ا الالحقة ضمن البلد .صف
تدابير االستيراد (مثل الحجر الصحي) واالختبارات االختبار المطلوبة .قدِّم المشورة بشأن ما
إذا كان يتعين على الحيوانات الحساسة المستوردة الخضوع لفترة حجر صحي أو فترة عزل؛
وإذا كان األمر كذلك ،حدد موقع ومدة الحجر الصحي .قدِّم المشورة بشأن فرض تصاريح
لالستيراد أو طلب شهادات بيطرية دولية.
صف أية إجراءات أخرى تستخدم لتقييم المخاطر الناجمة عن استيراد الحيوانات الحساسة أو
منتجاتها .يرجى تقديم إحصائيات موجزة عن الواردات من الحيوانات الحساسة ومنتجاتها خالل
شهرا الماضية على األقل  ،بما في ذلك االستيراد المؤقت وإعادة الدخول  ،مع تحديد
الـ 24
ً
البلدان أو المناطق أو مؤسسات المنشأ  ،واألنواع الحيوانية والكمية أو الحجم والوجهة النهائية
ضمن البلد.
• قدِّم خريطة توضح عدد ومواقع جميع الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية البرية.
صف الهيكل اإلداري ومستويات التوظيف وموارد الخدمة المسؤولة عن ضوابط
االستيراد ومساءلتها أمام الخدمات البيطرية المركزية .صف أنظمة االتصاالت بين
السلطات المركزية والمراكز الحدودية ،وبين المراكز الحدودية.
• أذكر التشريعات وصف اإلجراءات ونوع الكشوفات وأوقاتها ،وطرق الرد في حال
عدم االلتزام بالقوانين عند نقاط الدخول إلى البلد المستورد أو بلوغ الوجهة  ،ومتابعة
ما يلي:

•
•
•
•
•

لحيوانات.
المواد الجينية (السائل المنوي  ،البويضات واألجنة) ؛
المنتجات الحيوانية ؛
المنتجات الطبية البيطرية.
مواد أخرى معرضة لخطر التلوث بفيروس طاعون المجترات الصغيرة .

 .7تدابير الرقابة والتخطيط للطوارئ
أ .أذكر أية مبادئ توجيهية مكتوبة  ،بما في ذلك خطط الطوارئ المتوافرة للسلطات البيطرية
للتعامل مع تفشيات طاعون طاعون المجترات الصغيرة  PPRالمشبوهة أو المؤكدة .يجب
إرفاق خطة الطوارئ كملحق بإحدى اللغات الرسمية للمنظمة العالمية لصحة الحيوان .إذا لم
ً
موجزا لما تم تغطيته .قدم معلومات عن أي تمرين محاكاة طاعون
صا
تكن متوفرة  ،قدم ملخ ً
المجترات الصغيرة التي أجريت في البالد في السنوات الخمس الماضية.
ب .في حالة اندالع  PPRالمشتبه به أو المؤكد:
• هل تُفرض تدابير الحجر الصحي على المنشآت المشتبه بإصابتها ،بانتظار التشخيص النهائي؟
ما اإلجراءات األخرى المتبعة فيما يتعلق بالحاالت المشبوهة (مثل تجميد حركة المواشي)؟
• أوضح إجراءات أخذ العينات واإلرسال واالختبارات التي ستستخدم الكتشاف وتأكيد وجود
المسبب المرضي؛
• صف اإلجراءات التي سيتم اتخاذها للسيطرة على حالة المرض داخل المؤسسات التي تم تأكيد
وجود التفشيات ضمنها وحولها ؛
• ق ِّدم وصفًا مفصالً إلجراءات المكافحة أو االستئصال (على سبيل المثال التتبع األمامي والخلفي،
وتطهير المنشآت والمركبات والمعدات ،بما في ذلك طرق التحقق من هذه اإلجراءات؛ التحصين،
وسياسة اإلعدام ،وضبط الحركة الحيوانية ،ومراقبة الحيوانات البرية ،واألغنام والماعز في
المراعي ،وطرق التخلص من الجثث وغيرها من المنتجات أو المواد الملوثة ،وإزالة التلوث،
وحمالت تعزيز وعي المزارعين ،وما إلى ذلك) التي سيتم اتخاذها .وفي حاالت التحصين الطارئ
يرجى اإلشارة إلى مصدر اللقاح ونوعه ،وقدِّم تفاصيل عن أية خطة للتزود باللقاحات وتخزينها؛
• صف المعايير واإلجراءات التي سيتم استخدامها للتأكد السيطرة على تفشي المرض أو استئصاله
بنجاح  ،بما في ذلك استراتيجيات إعادة تكوين القطعان ،واستخدام الحيوانات الخافرة  ،وبرامج
المراقبة المصلية  ،وما إلى ذلك ؛
• قدِّم تفاصيل عن أي تعويض يتم تخصيصها ألصحاب القطعان ومربيها ،إلخ .عندما يتم ذبح
الحيوانات من أجل مكافحة األمراض أو استئصالها ،والفترة المحددة للمدفوعات؛
• صف كيف يمكن لجهود المكافحة  ،بما في ذلك التحصين واألمن البيولوجي  ،أن تستهدف أهم
نقاط السيطرة على المخاطر.
 .8استعادة وضع الخلو من المرض
يجب على الدول األعضاء التي تتقدم بطلب لالعتراف باستعادة وضع الخلو من المرض االمتثال
ألحكام المادة  .14.7.7من قانون اليابسة ل  ، OIEوتقديم معلومات مفصلة كما هو محدد في

البنود من  1إلى  7من هذا االستطالع .يمكن توفير المعلومات المتعلقة باألقسام األخرى عند
الطلب وفقا ً للحاجة.

المادة 1.12.2.

منطقة خالية من العدوى بفيروس طاعون طاعون المجترات الصغيرة
يجب على الدول األعضاء في  OIEتوفير المعلومات التالية لدعم طلبات االعتراف الرسمي بخلو منطقة
محددة من العدوى بفيروس طاعون طاعون المجترات الصغيرة وفقًا للفصل  14.7.من قانون اليابسة
(.)OIE
يجب أن يعالج الملف المقدم إلى  OIEبإيجاز جميع الموضوعات التالية وتحت العناوين الموضوعة
لوصف الوضع الراهن في البلد واإلجراءات المطبقة حاليًا ،مع توضيح كيفية التزامها بقانون اليابسة.
ينبغي اإلشارة إلى المصطلحات الواردة في كود اليابسة  OIE Terrestrial Codeودليل اليابسة
 Terrestrial Manualوضرورة استخدامها في تجميع الملف.
يمكن اإلشارة إلى التشريعات والتنظيمات الوطنية وتوجيهات السلطة البيطرية وإرفاقها حسب االقتضاء
ضا توفير روابط الويب إلى المستندات
بإحدى اللغات الرسمية للمنظمة العالمية لصحة الحيوان .يمكن أي ً
الداعمة بإحدى اللغات الرسمية للمنظمة العالمية لصحة الحيوان  ،حيثما وجدت.
يجب قدِّم جميع المرفقات بإحدى اللغات الرسمية للمنظمة العالمية لصحة الحيوان.
يجب على مندوب البلد العضو الذي يتقدم بطلب لالعتراف بخلو منطقة من طاعون طاعون المجترات
الصغيرة إثبات االلتزام بقانون اليابسة ل OIE؛ أي أنه يتوجب على المندوب تقديم أدلة مستندية على أن
أحكام المادة  .14.7.3قد تم تنفيذها مع اإلشراف بشكل صحيح.
باإلضافة إلى ذلك ،يجب على مندوب البلد العضو إعالن ما يلي:
•
•
•
•

لم يظهر أي تفش لطاعون طاعون المجترات الصغيرة خالل األشهر ال  24الماضية؛
شهرا
لم يتم العثور على أي دليل للعدوى بفيروس طاعون المجترات الصغيرة خالل الـ 24
ً
الماضية؛
شهرا الماضية؛
لم يتم إجراء أي تحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة خالل الـ 24
ً
ً
يتم استيراد المجترات األليفة مع السائل المنوي أو البويضات أو األجنة وفقا للمواد  .14.7.8حتى
.14.7.26

باإلضافة إلى ذلك  ،يجب على مندوب البلد العضو الذي يتقدم بطلب لالعتراف بالحرية التاريخية للمنطقة
من الوباء تقديم أدلة مستندية على أن األحكام الواردة في المادة  1.4.6من قانون اليابسة ل  OIEقد تم
تنفيذها واإلشراف عليها بشكل صحيح.
 .1المقدمة
أ .المعالم الجغرافية (األنهار وسالسل الجبال  ،إلخ) .ق ِّدم وصفًا عا ًما للبلد والمنطقة ،وحيثما كان
ذلك متعلقا ً بالمنطقة  ،بما في ذلك العوامل الطبيعية والجغرافية وغيرها من العوامل ذات الصلة
بإدخال العدوى وانتشار فيروس طاعون طاعون المجترات الصغيرة ،مع األخذ بعين االعتبار
البلدان أو المناطق التي تتقاسم معها حدودا ً مشتركة وغيرها من المسارات وبائية لإلدخال
المحتمل للعدوى.
يجب رسم حدود المنطقة بوضوح  ،بما في ذلك منطقة الحماية في حال وجودها .ق ِّدم خرائط
تشير إلى الميزات أعاله  ،بما في ذلك خريطة رقمية مرجعية جغرافية مع وصف دقيق للحدود
الجغرافية للمنطقة.
صف
ب .ديموغرافيا الثروة الحيوانية .صف تركيبة قطاع الثروة الحيوانية في البلد والمنطقة؛ ِّ
على وجه الخصوص ما يلي:
•
•
•
•
•
•

عدد الحيوانات الحساسة حسب األنواع ونظم اإلنتاج في البلد والمنطقة؛
عدد قطعان الحيوانات الصغيرة أو الكبيرة لكل من األنواع الحساسة؛
التوزيع الجغرافي للقطعان؛
كثافة القطعان (للحيوانات الصغيرة والكبيرة)؛
درجة التكامل ودور تجمعات المنتجين في نظم اإلنتاج المختلفة؛
أي تغييرات مهمة حدثت مؤخرا ً في اإلنتاج (أرفق المستندات ذات الصلة في حال
توافرها) .قدِّم الجداول والخرائط المناسبة.

ج .ديموغرافيا الحيوانات البرية .ما هي األنواع البرية األسيرة أو البرية أو الوحشية الموجودة في
البلد والمنطقة؟ قدِّم تقديرات ألحجام القطعان وتوزعها الجغرافي .ما هي التدابير المعمول بها
لمنع االتصال المباشر بين الحيوانات األليفة والبرية الحساسة للمرض؟
د .المسالخ الكبيرة والصغيرة واألسواق والفعاليات المرتبطة بتربية الماشية الحساسة (مثل
المعارض واالستعراضات والمسابقات) .أين هي المراكز الرئيسية لتسويق أو تجميع الماشية؟
ما هي طرق تنقل األنواع الحيوانية الحساسة للمرض المعدة للتسويق داخل البلد أو المنطقة
وبين المناطق التي لها نفس الوضع الوبائي أو مختلفة عنه؟ كيف يتم الحصول على الحيوانات
الحساسة ونقلها ورعايتها خالل هذه العمليات؟ قدِّم الخرائط الالزمة.
 .2النظام البيطري
ً
جدوال (وعنوان رابط الويب في حال وجوده) يسرد جميع التشريعات
أ .التشريعات .ق ِّدم
والتنظيمات

البيطرية ذات الصلة ،وتوجيهات السلطة البيطرية فيما يتعلق بطاعون طاعون المجترات
ً
موجزا ألهمية كل منها .يجب أن يتضمن الجدول ،على سبيل المثال ال
الصغيرة ووصفًا
الحصر،التشريعات المتعلقة بتدابير مكافحة األمراض وأنظمة التعويض.
ب .الخدمات البيطرية .صف كيف تلتزم السلطات البيطرية في البلد المعني بالفصول 3.1 ، 1.1
و  3.2من قانون اليابسة ل  .OIEصف كيفية اإلشراف على الخدمات البيطرية ومتابعتها
وتنفيذها لجميع األنشطة المتعلقة بطاعون طاعون المجترات الصغيرة .قدِّم الخرائط األرقام
والجداول كلما كان ذلك قدر اإلمكان.
ج .ق ِّدم معلومات عن أي تقييم للسلطات البيطرية  OIE PVSيتم إجراؤه في البلد وخطوات
المتابعة للمسار ،وأبرز النتائج ذات الصلة بـ  PPRواألنواع الحيوانية الحساسة.
د .ق ِّدم وصفًا لمشاركة القطاع الحيواني والمنتجين والمربين ،بما في ذلك صغار المنتجين وعمال
الكفاف  ،والمساعدين البيطريين ،بما في ذلك عاملي القطاع الخاص في الصحة الحيوانية،
والمجموعات األخرى ذات الصلة برصد ومكافحة طاعون طاعون المجترات الصغيرة .ق ِّدم
وصفًا لدور وبنية القطاع البيطري الخاص  ،بما في ذلك عدد األطباء البيطريين وتوزعهم ،في
رصد ومكافحة طاعون طاعون المجترات الصغيرة .قدم وصفا ً لبرامج التعليم المستمر والتوعية
بشأن طاعون طاعون المجترات الصغيرة ة على جميع المستويات ذات الصلة.
هـ .ترقيم الحيوانات وتسجيلها ،والتتبع وضبط الحركة .هل يتم تعريف (ترقيم أو إعطاء هوية)
الحيوانات الحساسة (بشكل فردي أو جماعي)؟ ق ِّدم وصفًا لنظام التتبع ،بما في ذلك طرق تحديد
الهوية الحيوانية والمنشآت أو تسجيل القطيع بما ينطبق على جميع األنواع الحيوانية الحساسة.
كيف يتم التحكم بحركة الحيوانات داخل وبين المناطق ذات الوضع الوبائي المتشابه أو المختلف
بالنسبة لجميع األنواع الحيوانية الحساسة؟ قدم دليالً على فعالية ترقيم الحيوانات وضوابط
ً
وجدوال يصف عدد األنواع وأنواعها وأصلها ووجهتها مع منتجاتها داخل البلد خالل
حركتها،
شهرا الماضية .ق ِّدم معلومات عن عملية الرعي ،واالرتحال الموسمي ،ومسارات الحركة
الـ ً 24
الحيوانية.
صف استراتيجية إدارة المخاطر للحركات غير المنضبطة لألنواع الحيوانية الحساسة (مثال
الهجرة الموسمية طلبا ً للمرعى والماء).
صف اإلجراءات المعتمدة بموجب التشريعات الوطنية .قدم معلومات عن التحركات غير
شهرا الماضية واإلجراء المتخذة حيالها.
القانونية التي تم ضبطها خالل الـ 24
ً
 .3استئصال طاعون طاعون المجترات الصغيرة
أ .تاريخ المرض .إذا لم يسبق أن حدثت العدوى مطلقًا في المنطقة  ،أو لم تحدث خالل السنوات الـ
 25الماضية  ،أذكر بوضوح ما إذا كانت المنطقة تتقدم بطلب لالعتراف بخلوها أم ال من المرض
وفقًا للمادة  .1.4.6من قانون اليابسة ل .OIE

في حال حدوث ظهور للمرض في المنطقة خالل الـ  25سنة الماضية ،قدم وصفًا لتفشيات
طاعون طاعون المجترات الصغيرة في البلد والمنطقة ،مع التركيز على السنوات األخيرة .قدِّم
قدر اإلمكان الجداول والخرائط التي تبين تاريخ االكتشاف األول للمرض ،ومصادر وطرق دخول
العدوى ،والتوزع الزماني والمكاني لإلصابات (عدد ومواقع التفشيات المرضية سنويا ً) ،
واألنواع الحيوانية الحساسة المعنية  ،وتاريخ آخر إصابة أو استئصال المرض في المنطقة.
ب .استراتيجية المكافحة .صف كيف تم التحكم بطاعون طاعون المجترات الصغيرة واستئصاله من
المنطقة (مثل سياسة اإلعدام أوسياسة اإلعدام المعدلة ،وتقسيم البلد إلى مناطق ،والتحصين،
صف
وضبط الحركة الحيوانية)ِّ .
قد معلومات عن المدة الزمنية المحددة للقضاء على المرضِّ .
اإلجراءات التصحيحية التي تم تنفيذها لمنع تفشيات طاعون طاعون المجترات الصغيرة في
المستقبل ردا ً على التفشيات السابقة للفيروس.
ج .اللقاحات والتحصين .أجب باختصار على ما يلي:
• هل هناك أي تشريع يحظر التحصين؟ في حال اإليجاب:
قدِّم تاريخ منع التحصين رسميًا؛
قدم معلومات عن حاالت الكشف عن التحصين غير القانوني خالل الفترة
المشمولة بالتقرير واإلجراءات المتخذة لدى اكتشاف األمر؛
• هل تم اعتماد التحصين في البلد؟ في حال اإليجاب:
أذكر التاريخ الذي تم فيه التحصين األخير؛
ما نوع اللقاح الذي استخدم في المنطقة وباقي البلد؟
ما األنواع الحيوانية التي تم تحصينها؟
كيف تم تحديد الحيوانات المحصنة؟
ما كان مصير تلك الحيوانات؟
شهرا الماضية  ،قدِّم وصفا ً
• باإلضافة إلى ذلك  ،وفي حال اعتماد التحصين خالل الـ 24
ً
وتبريرا ً الستراتيجية وبرنامج التحصين  ،بما في ذلك ما يلي:
سالالت اللقاح ؛
األنواع الحيوانية التي تم تحصينها ؛
تحديد الحيوانات المحصنة؛
الطريقة التي تم بها إعطاء شهادات التحصين أو اإلبالغ عنه وتسجيله؛
الدليل على أن اللقاح المستخدم يتوافق مع مضمون الفصل  .3.7.9من قانون
اليابسة.
د .ق ِّدم وصفًا لعمليات تشريع وتنظيم وتنفيذ حملة االستئصال .أذكر التشريعات المعتمدة الستئصال
المرض وكيفية تنظيم الحملة على جميع المستويات .أوضح ما إذا كان هناك وجود لمبادئ
صا للحالة.
توجيهية وعملية مفصلة وقدم ملخ ً

 .4تشخيص طاعون طاعون المجترات الصغيرة
قدم أدلة مستندية على أن أحكام من الفصول  1.1.2و 1.1.3و .3.7.9ذات الصلة من قانون اليابسة يتم
تطبيقها عمليا ً .يجب معالجة النقاط التالية:
أ .هل يتم إجراء التشخيص المخبري لطاعون طاعون المجترات الصغيرة في البلد؟ في حال
اإليجاب قدم لمحة عامة عن المختبرات المعتمدة في البلد لفحوصات طاعون طاعون المجترات
الصغيرة .وضح المختبرات التي يتم فيها تشخيص العينات الصادرة عن المنطقة .عالج النقاط
التالية:
• كيف يتم تقاسم العمل بين مختلف المختبرات ،والخدمات اللوجستية لشحن العينات ،
وإجراءات
المتابعة والفترة الزمنية الالزمة لإلبالغ عن النتائج ؛
• تفاصيل القدرة على االختبار وأنواع االختبارات التي أجريت وأدائها لالستخدام التطبيقي
(خصوصية وحساسية كل نوع من االختبارات) .قدِّم التفاصيل عن عدد اختبارات طاعون
طاعون المجترات الصغيرة التي أجريت في األشهر الـ  24الماضية في المختبرات الوطنية
وفي
مختبرات البلدان األخرى  ،إذا كان األمر صحيحا ً؛
• إجراءات ضمان الجودة واالعتماد الرسمي للمختبرات .قدم تفاصيل عن نظم إدارة الجودة
الداخلية الرسمية في البلد مثال الممارسة المخبرية الجيدة  ،معايير  ISOإلخ .الموجودة في
النظام المخبري حاليا ً أو المخطط لها ؛
• يرجى قدِّم التفاصيل عن حسن األداء في اختبارات التحقق بين المختبرات (التجارب الحلقية
 ، )PCRبما في ذلك أحدث النتائج  ،أوالتدابير التصحيحية المطبقة في حال اعتمادها ؛
• قدِّم تفاصيل عن تناول المسبب المرضي الحي  ،مع وصف لتدابير السالمة البيولوجية
والسالمة الصحية المطبقة ؛
ً
جدوال يحدد االختبارات التي أجراها كل من المختبرات المعتمدة لها  ،ومعايير اعتماد
• ق ِّدم
الجودة واألمن البيولوجي المتبعة  ،واختبارات الكفاءة المنجزة.
ب .إذا لم يتم إجراء التشخيص المخبري لطاعون طاعون المجترات الصغيرة في البلد  ،أذكر
أسماء المختبرات التي تقوم بهذا العمل في البلدان األخرى والترتيبات المعمول بها محليا ً ،
بما في ذلك الخدمات اللوجستية لشحن العينات والفترة الزمنية الالزمة لإلبالغ عن النتائج.
 .5رصد طاعون طاعون المجترات الصغيرة
قدم أدلة مستندية على أن أعمال رصد طاعون المجترات الصغيرة في المنطقة تتفق مع المواد
 14.7.27.حتى .14.7 .33من قانون اليابسة ل  OIEوالفصل  .3.7.9من دليل اليابسة .كما
يجب تضمين المعلومات التالية:

أ .ما هي معايير إثارة الشكوك حول طاعون طاعون المجترات الصغيرة؟ ما هو اإلجراء المتبع
لإلبالغ عن التفشيات المرضية (بواسطة من ولمن) ،وما هي الحوافز الموجودة لإلبالغ ،وما
هي عقوبات عدم اإلبالغ؟
ب .صف كيفية إجراء الترصد السريري ،بما في ذلك مصالح قطاع اإلنتاج الحيواني التي تقوم
بأعمال الترصد السريري ،مثل مؤسسات التربية الحيوانية واألسواق والمعارض والمسالخ
ونقاط التفتيش ،إلخ.
ً
ً
شهرا الماضية عدد الحاالت المشبوهة وعدد العينات
جدوال
ق ِّدم
موجزا يوضح على مدار الـ ً 24
التي تم اختبارها لطاعون طاعون المجترات الصغيرة ،واألنواع الحيوانية ،ونوع العينة،
وطرق االختبار والنتائج (بما في ذلك التشخيص التمييزي) .قدم الجداول الزمنية للنتائج
الفحوصات بما في ذلك االنتهاء من اختبارات تأكيد أو استبعاد وجود طاعون طاعون المجترات
الصغيرة دم تفاصيل عن إجراءات المتابعة المتخذة بشأن جميع النتائج المشبوهة واإليجابية.
ج .الترصد المصلي .هل تجرى أية مسوحات مصلية؟ إذا كان األمر كذلك  ،قدِّم معلومات مفصلة
عن القطعان المستهدفة  ،ومدى انتشار أعمال الترصد  ،ومستوى الثقة  ،وحجم العينة  ،وتقسيمها
الطبقي  ،وطرق أخذ العينات واالختبارات التشخيصية المستخدمة وفقًا للمادتين  .14.7.27حتى
 .14.7.33من قانون اليابسة ل  .OIEهل أنواع الحيوانات البرية الحساسة مدرجة في الدراسات
االستقصائية المصلية؟ إذا لم يكن كذلك األمر ما هي فما هي األسباب؟.
ً
ً
شهرا الماضية  ،عدد العينات التي تم اختبارها من
موجزا يوضح  ،على مدار الـ 24
جدوال
ق ِّدم
ً
أجل طاعون طاعون المجترات الصغيرة واألنواع الحيوانية ونوع العينة وطرق االختبار ونتائجها
(بما في ذلك التشخيص التمييزي) .قدِّم تفاصيل إجراءات المتابعة المتخذة بشأن جميع النتائج
المشبوهة واإليجابية وكيفية التصرف بهذه النتائج .أذكر معايير اختيار القطعان المستهدفة وأعداد
الحيوانات التي تم اختبارها والعينات التي تم افحصها في مختبرات التشخيص .قدِّم تفاصيل الطرق
المعتمدة واألساليب المطبقة لرصد أداء برنامج الترصد بما في ذلك المؤشرات.
د .ق ِّدم معلومات عن المخاطر في أنظمة التربية المختلفة ،وقدم ً
دليال على أن الدراسات المستهدفة
تُنفذ لمعالجة الثغرات (مثل المسوحات المصلية المستهدفة  ،والمراقبة الفعالة ،ودراسات األوبئة التشاركية
وتقييم المخاطر  ،إلخ) .قدم دليالً على أنه كيف تساعد المعرفة المكتسبة من خالل هذه األنشطة في
تنفيذ تدابير أفضل لمكافحة المرض.
هـ .قدِّم تفاصيل عن اإلشراف على برامج الترصد السريري من قبل الدوائر البيطرية بما في ذلك
برامج التدريب للعاملين في الترصد السريري والمصلي للمرض  ،واألساليب المستخدمة لزيادة
مشاركة المجتمع في برامج الترصد لطاعون طاعون المجترات الصغيرة .
.6الوقاية من طاعون طاعون المجترات الصغيرة
صف اإلجراءات المعمول محليا ً بها لمنع إدخال طاعون طاعون المجترات الصغيرة إلى البلد أو المنطقة،
بما في ذلك التفاصيل التالية:

أ .التنسيق مع الدول األخرى .صف أي عوامل ذات صلة في البلدان والمناطق المجاورة التي
ينبغي مراعاتها (مثل الحجم والمسافة من الحدود إلى القطعان المصابة) .صف أنشطة التنسيق
والتعاون وتبادل المعلومات مع البلدان والمناطق األخرى في نفس اإلقليم الجغرافي أو النظام
البيئي.
في حال إنشاء منطقة خالية من طاعون المجترات الصغيرة أو محاذية لبلد أو منطقة موبوءة
صف تدابير حفظ الصحة الحيوانية التي تم تنفيذها لمنع إدخال المسبب المرضي على نحو
فعال مع مراعاة الحواجز الطبيعية أو الجغرافية القائمة.
هل توجد مناطق حماية في المكان؟ إذا كان األمر كذلك  ،أذكر ما إذا كانت مناطق الحماية هذه
مدرجة داخل المناطق المقترحة الخالية من المرض .قدِّم تفاصيل عن التدابير المطبقة (مثل
التحصين ،وأعمال الترصد المكثف  ،والتحكم بكثافة القطعان الحساسة للمرض)  ،وقدِّم خريطة
مرجعية لمناطق الحماية هذه.
ب .صف التدابير المنفذة لمنع دخول المسبب المرضي بشكل فعال  ،مع مراعاة الحواجز الطبيعية
أو الجغرافية .صف اإلجراءات التي تم تنفيذها لمنع انتشار المسبب المرضي داخل البلد أو
قدم أدلة على وجود تدابير للحد من انتقال طاعون المجترات الصغيرة إلى األسواق
المنطقةِّ .
 ،مثل تعزيز الوعي بآليات انتقال طاعون المجترات الصغيرة والسلوك البشري الذي يمكن
أن يوقف انتقال العدوى  ،وتنفيذ إجراءات األمن البيولوجي والنظافة والتطهير الجيد في النقاط
الحرجة طوال خط اإلنتاج والتسويق (عادة حيث يتم نقل الحيوانات وتسويقها من خالل البلد
أو المنطقة).
ج .إجراءات مراقبة االستيراد
ق ِّدم معلومات عن البلدان أو المناطق أو األجزاء التي يسمح باستيراد الحيوانات الحساسة أو
منتجاتها منها إلى البلد أو المنطقة .صف المعايير المطبقة العتماد هذه البلدان أو المناطق أو
المؤسسات ،والضوابط المطبقة على دخول هذه الحيوانات والمنتجات ،والحركة الداخلية
الالحقة .صف تدابير االستيراد (مثل الحجر الصحي) واالختبارات المطلوبة .قدِّم المشورة
بشأن ما إذا كان يتعين على الحيوانات المستوردة من األنواع الحساسة الخضوع لفترة من
الحجر الصحي أو العزلة؛ وإذا كان األمر كذلك ،حدِّد مدة وموقع الحجر الصحي .قدِّم المشورة
بشأن فرض الحصول على تصاريح لالستيراد وشهادات بيطرية دولية مرافقة للبضائع.
صف أية إجراءات أخرى تستخدم لتقييم المخاطر الناجمة عن استيراد الحيوانات الحساسة أو
منتجاتها .قدم إحصائيات موجزة عن واردات الحيوانات الحساسة ومنتجاتها خالل الـ 24
شهرا الماضية على األقل ،بما في ذلك االستيراد المؤقت وإعادة الدخول  ،مع تحديد البلدان
ً
أو المناطق ومؤسسات المنشأ ،األنواع الحيوانية والكمية أو الحجم والوجهة النهائية للبضاعة
ضمن البلد أو المنطقة.
• قدِّم خريطة توضح عدد ومواقع جميع الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية
البرية.
صف البنية اإلدارية ومستويات التوظيف وموارد الدائرة الرسمية المسؤولة عن

ضوابط االستيراد ومساءلتها أمام المصالح البيطرية المركزية .صف أنظمة
االتصاالت بين السلطات المركزية والمراكز الحدودية  ،وبين المراكز الحدودية
نفسها.
• أذكر التنظيمات ووصف اإلجراءات ونوع الشيكات وتواترها  ،وإدارة عدم
االمتثال عند نقاط الدخول إلى المنطقة أو وجهتها النهائية  ،فيما يتعلق باستيراد
ومتابعة ما يلي:
الحيوانات.
المواد الجينية (السائل المنوي ،البويضات واألجنة)؛
المنتجات الحيوانية؛
المنتجات الطبية البيطرية.
مواد أخرى معرضة لخطر التلوث بفيروس طاعون المجترات الصغيرة.
.7تدابير الرقابة والتخطيط للطوارئ
أ .أدرج أية مبادئ توجيهية مكتوبة  ،بما في ذلك خطط الطوارئ  ،المتاحة للسلطات البيطرية
للتعامل مع حاالت تفشي طاعون المجترات الصغيرة المشبوهة أو المؤكدة .يجب إرفاق
خطة الطوارئ كملحق محرر بإحدى اللغات الرسمية المعتمدة من قبل  .OIEوفي حال عدم
ً
موجزا لما تم تغطيته .قدم معلومات عن أي تمرين محاكاة لطاعون
صا
توافر الخطة قدم ملخ ً
المجترات الصغيرة أجري في البالد في السنوات الخمس الماضية.
ب .في حالة اندالع تفش مشبوه أو مؤكد للمرض:
•
•
•
•

•

هل تُفرض تدابير للحجر الصحي على المنشآت المشتبه بإصابتها بتفشيات مرضية
بانتظار التشخيص النهائي؟ ما اإلجراءات األخرى المتبعة فيما يتعلق بالحاالت
المشبوهة (مثل تجميد حركة المواشي)؟
أوضح إجراءات أخذ العينات واإلرسال واالختبار التي يمكن استخدمها لتحديد وتأكيد
وجود المسبب المرضي؛
صف اإلجراءات التي يمكن استخدامها للسيطرة على حالة المرض داخل وحول
المؤسسات التي تم تأكيد اندالع التفشيات الوبائية فيها؛
ق ِّدم وصفًا مفصالً إلجراءات المكافحة أو االستئصال (على سبيل المثال  ،التتبع األمامي
والخلفي للقطعان ،وتطهير المنشآت والمركبات والمعدات  ،بما في ذلك طرق التحقق
من النتائج  ،والتحصين  ،وسياسة اإلعدام ،وضبط الحركة  ،والسيطرة على الحيوانات
البرية وأغنام وماعز المراعي  ،وطرق التخلص من الجثث وغيرها من المنتجات أو
المواد الملوثة وإزالة التلوث  ،وحمالت تعزيز وعي المزارعين  ،وما إلى ذلك) التي
يمكن اللجوء إليها ؛ وفي حال القيام بالتحصين الطارئ أشر إلى مصدر اللقاح ونوعه
وقدِّم تفاصيل عن أي خطة للتزود باللقاحات ومخزون لها.
صف المعايير واإلجراءات التي يمكن استخدامها للتأكيد على أنه قد تمت السيطرة على
التفشي المرضي أو القضاء عليه بنجاح ،بما في ذلك استراتيجيات إعادة تكوين
القطعان ،واستخدام الحيوانات الخافرة ،وبرامج الترصد المصلي  ،وما إلى ذلك ؛

• قدِّم تفاصيل عن أي تعويض يمكن منحه ألصحاب القطعان والمزارعين إلخ .عند ذبح
الحيوانات من أجل مكافحة األمراض أو استئصالها والجدول الزمني المحدد للمدفوعات
• صف كيف يمكن لجهود المكافحة ،بما في ذلك التحصين واألمن البيولوجي ،أن
تستهدف نقاط السيطرة على المخاطر الحرجة.
 .8استعادة وضع الخلو من المرض
يجب على الدول األعضاء التي تتقدم بطلب لالعتراف باستعادة وضع الخلو من المرض إلحدى
المناطق في البلد ذات الصلة أن تمتثل ألحكام المادة  .14.7.7من قانون اليابسة ل  ،OIEوقدِّم معلومات
مفصلة كما هو محدد في البنود من  1إلى  7من هذا االستطالع .يمكن توفير المعلومات المتعلقة
باألقسام األخرى فقط عند الحاجة.

المادة 1.12.3
طلب المصادقة من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية على برنامج المكافحة الرسمية لمرض طاعون
المجترات الصغيرة.
يجب تقديم المعلومات التالية من قبل الدول األعضاء في  OIEلدعم طلبات المصادقة من قبل  OIEعلى
برنامج للمكافحة الرسمية لطاعون المجترات الصغيرة وفقًا للفصل  .14.7من قانون اليابسة.
يجب أن يعالج الملف المقدم إلى  OIEبإيجاز جميع الموضوعات الموجودة بالتحديد تحت العناوين الواردة
في األقسام  1إلى  4لوصف الوضع الفعلي في البلد واإلجراءات المطبقة حاليًا  ،مع توضيح لكيفية امتثالها
لقانون اليابسة.
في األبواب  3 fحتى  ،3iصف بإيجاز خطة العمل والجداول الزمنية لبرنامج المكافحة للسنوات الخمس
القادمة.
ينبغي العودة إلى المصطلحات الواردة في كود اليابسة و دليل اليابسة )OIE Terrestrial Code
 (and Terrestrial Manualواستخدامها في تجميع الملف.
يمكن اإلشارة إلى التشريعات والتنظيمات الوطنية وتوجيهات السلطة البيطرية وإرفاقها حسب االقتضاء
محررة بإحدى اللغات الرسمية للمنظمة .كما يمكن إضافة روابط الويب إلى المستندات الداعمة بإحدى
اللغات الرسمية لمنظمة  ،OIEحيثما وجدت.
يجب ضم جميع المرفقات محررة بإحدى اللغات الرسمية لمنظمة .OIE
يجب على مندوب البلد العضو المتقدم بطلب للمصادقة على برنامج المكافحة الرسمية تقديم أدلة مستندية
على أن أحكام المادة  .14.7.34تم تنفيذها بشكل صحيح مع اإلشراف على التنفيذ .باإلضافة إلى ذلك،

يجب على مندوب البلد العضو تقديم نسخة عن البرنامج الرسمي الوطني المفصل لمكافحة طاعون
المجترات الصغيرة.
 1مقدمة
أ .المعالم الجغرافية (األنهار ،سالسل الجبال ،إلخ) .ق ِّدم وص ًفا عا ًما للبلد ومناطقه( ،وحيثما كان
ذلك مناسبًا لإلقليم عامة)  ،بما في ذلك العوامل الطبيعية والجغرافية وغيرها من العوامل ذات
الصلة بإدخال العدوى وانتشار فيروس طاعون المجترات الصغيرة في المنطقة  ،مع مراعاة
البلدان أو المناطق التي تتقاسم حدود مشتركة مع البلد ،وغيرها من المسارات الوبائية للدخول
المحتمل للعدوى .قدِّم خرائط تحدد الصفات أعاله .حدد ما إذا كان البيان يتضمن أية مناطق غير
متجاورة.
ب .في حال تنفيذ الخطة المعتمدة على مراحل وعلى أجزاء معينة من البلد ،يجب تحديد حدود المناطق
ظاهرة بشكل واضح  ،بما في ذلك مناطق الحماية في حال وجودها .ق ِّدم خريطة رقمية مرجعية
جغرافية مع وصف للحدود الجغرافية للمناطق.
ج .ديموغرافية القطعان الحيوانية .صف تركيبة القطاع الحيواني في البلد وأية مناطق منه .صف
بشكل خاص:
•
•
•
•
•
•

القطعان الحساسة حسب األنواع الحيوانية ونظم اإلنتاج ؛
عدد قطعان الحيوانات الصغيرة والكبيرة  ،وما إلى ذلك من كل األنواع الحساسة
التوزع الجغرافي للقطعان ؛
كثافة القطعان ؛
درجة االندماج ودور منظمات المنتجين في نظم اإلنتاج المختلفة ؛
أي تغييرات مهمة حدثت مؤخرا ً في اإلنتاج (أرفق المستندات المتوافرة ذات
الصلة.

أعرض الجداول والخرائط الالزمة.
د .ديموغرافية الحيوانات البرية .ما هي األنواع البرية األسيرة أو البرية أو الوحشية الموجودة في
البلد وأية مناطق منه؟ قدِّم تقديرات ألحجام القطعان وتوزيعها الجغرافي .ما هي التدابير المتخذة
لمنع االختالط بين أنواع الحيوانات البرية المحلية والحساسة للمرض؟
هـ .المسالخ واألسواق والفعاليات المرتبطة بتجمعات الماشية الحساسة (مثل المعارض والعروض
والمباريات) .أين هي مراكز التسويق أو تجمعات الماشية الرئيسية؟ ما هي أنماط حركة األنواع
المحلية الحساسة عند التسويق داخل البلد؟ كيف يتم الحصول على الحيوانات الحساسة  ،ونقلها
ومعاملتها خالل هذه النشاطات؟ قدِّم خرائط وفقا ً للحاجة.

 .2النظام البيطري
أ .التشريعات .قدم جدوالً (ورابط إنترنت في حال وجوده) يسرد جميع التشريعات واللوائح
البيطرية وتوجيهات السلطة البيطرية ذات الصلة ببرنامج مكافحة طاعون المجترات الصغيرة،
ووصفا موجزا ً ألهمية كل منها .ينبغي أن يشمل الجدول  ،على سبيل المثال ال الحصر ،
التشريعات المتعلقة بتدابير مكافحة األمراض ونظم التعويض.
ب .الدوائر البيطرية .صف كيف تمتثل الدوائر البيطرية في البلد للفصول  1.1و  .3.1و  .3.2من
قانون اليابسة .صف كيفية قيام السلطات باإلشراف والتحكم والتنفيذ والمراقبة لجميع األنشطة
المتعلقة بطاعون المجترات الصغيرة .قدم الخرائط واألرقام والجداول حيثما أمكن.
قدم معلومات عن أي برنامج تقييم للخدمات البيطرية أجرته منظمة الصحة الحيوانية OIE
جِّ .
 PVSفي البلد ،وخطوات المتابعة ضمن مسار التقييم  PVSوأبرز النتائج ذات الصلة بـطاعون
المجترات الصغيرة واألنواع الحساسة.
د .قدم وصفا ً لمشاركة القطاع الحيواني والمنتجين والمزارعين ،بما في ذلك صغار المنتجين،
ومزارعي الكفاف ،والمعاونين البيطريين بما في ذلك العاملين في مجال الصحة الحيواننية في
المجتمع  ،والمجموعات األخرى ذات الصلة برصد ومكافحة طاعون المجترات الصغيرة .قدِّم
وصفا ً لدور وبنية القطاع البيطري الخاص ،بما في ذلك عدد األطباء البيطريين وتوزيعهم في
رصد ومكافحة طاعون المجترات الصغيرة .أضف وصفا ً لبرامج التعليم المستمر والتوعية بشأن
طاعون المجترات الصغيرة على جميع المستويات ذات الصلة.
هـ .ترقيم الحيوانات وتسجيلها وتتبعها والتحكم بحركتها .هل تم تعريف الحيوانات الحساسة (بشكل
فردي أو جماعي)؟ قدم وصفا لنظام التتبع  ،بما في ذلك طرق ترقيم الحيوانات والمنشآت أو
تسجيل القطعان كما هو مطبق على جميع األنواع الحساسة .كيف يتم التحكم بتحركات الحيوانات
في البالد لجميع األنواع الحساسة؟ قدم دليال على فعالية ترقيم الحيوانات وحركتها ،مع جدول
يصف عدد وأنواع ومنشأ الحيوانات ووجهتها ومنتجاتها وحركات نقلها داخل البلد خالل الـ 24
شهرا الماضية .قدِّم المعلومات الخاصة بالرعي واالرتحال الموسمي ومسارات الحركة ذات
الصلة.
صف استراتيجية إدارة المخاطر بالنسبة للحركات غير المنضبطة لألنواع الحيوانية الحساسة (مثل
الهجرة الموسمية للمراعي والمياه).
صف اإلجراءات المعتمدة بموجب التشريعات الوطنية .قدم معلومات عن التحركات غير القانونية
شهرا الماضية واإلجراءات المتخذة بشأنها.
التي تم اكتشافها في الـ 24
ً
 .3برنامج مكافحة رسمية لطاعون المجترات الصغيرة يقدم إلى منظمة  OIEللحصول على موافقتها
قدِّم خطة موجزة لتدابير مكافحة واستئصال طاعون المجترات الصغيرة في البلد ،يتضمن التالي:
أ .الوضع الوبائي

• صف تاريخ طاعون المجترات الصغيرة في البلد ،مع التركيز على السنوات األخيرة.
يجب تقديم جداول وخرائط تبين تاريخ الكشف األول عن المرض ،وعدد وأمكنة التفشيات
السنوية ،ومصادر وطرق دخول العدوى ،وأنواع السالالت الفيروسية الموجودة،
واألنواع الحيوانية المعرضة لإلصابة ،وتاريخ تنفيذ برنامج المكافحة في البلد.
• صف الوضع الوبائي لمرض طاعون المجترات الصغيرة في البلد والبلدان أو المناطق
المجاورة مع تسليط الضوء على المعلومات المتوافرة والثغرات الحالية  .قدِّم الخرائط
التالية:
جغرافية البلد مع المعلومات المتعلقة بشأن الحالة الوبائية لطاعون المجترات
الصغيرة؛
الكثافة المحتسبة للمجترات الصغيرة وحركاتها ،واالنتشار المقدر لطاعون
المجترات الصغيرة.
قدِّم أدلة مستندية تثبت أن عمليات رصد طاعون المجترات الصغيرة في البلد تتوافق
مع المواد  .14.7.27حتى  .14.7.33من قانون اليابسة  ،والفصل  .3.7.9من دليل
اليابسة .يجب تضمين المعلومات التالية:
ما هي معايير الشك بوجود طاعون المجترات الصغيرة؟ ما هي إجراءات
اإلبالغ عن التفشيات (من قبل من ولمن) ،وما هي الحوافز المعلنة لإلبالغ،
والعقوبات التي ينطوي عليها عدم اإلبالغ؟
وصف كيفية إجراء المراقبة السريرية  ،وقطاعات اإلنتاج الحيواني التي
تشملها ،كالمؤسسات واألسواق والمعارض والمسالخ  /المسالخ ونقاط التفتيش
 ،وما إلى ذلك .قدِّم تفاصيل عن إجراءات المتابعة المتخذة بشأن الشكوك
السريرية.
الترصد المصلي أو الفيروسي .اشرح ما إذا كان يتم إجراء أية مسوحات مصلية
أو فيروسية في البلد أم ال؛ وإذا كان األمر كذلك ،فكم مرة وألي غرض .قدم
معلومات تفصيلية عن القطعان المستهدفة ،ومدى انتشار العملية  ،ومستوى
الثقة  ،وحجم العينة وتصنيفها  ،وطرق أخذ العينات  ،واالختبارات التشخيصية
المستخدمة وفقًا للمواد  .14.7.27حتى  .14.7.33من قانون اليابسة .هل أنواع
الحيوانات البرية الحساسة مشمولة بالمسدوحات المصلية أو الفيروسية؟ إذا لم
يكن األمر كذلك ،ما هي المبررات.
ً
ً
شهرا الماضية على األقل  ،عدد
موجزا يوضح ،على مدار الـ 24
جدوال
قدم
ً
الحاالت المشبوهة  ،وعدد العينات التي تم اختبارها لطاعون المجترات الصغيرة
 ،واألنواع الحيوانية  ،ونوع العينة  ،وطرق االختبار والنتائج (بما في ذلك
التشخيص التمييزي) .قدم تفاصيل إلجراءات المتابعة المتخذة بشأن النتائج
المشبوهة واإليجابية وكيفية تفسير هذه النتائج والتصرف بموجبها.

قدِّم معايير اختيار لقطعان للترصد المستهدف وأعداد الحيوانات التي تم فحصها
واختبار العينات في مختبرات التشخيص .قدم تفاصيل عن الطرق المختارة
والمطبقة لمراقبة أداء برنامج الترصد ومؤشراته.
قدِّم معلومات عن مستوى المخاطر في أنظمة التربية المختلفة  ،وأدلة على تنفيذ
دراسات مستهدفة لمعالجة الثغرات (مثل المسوحات المصلية المستهدفة ،
والترصد النشط ،والدراسات الوبائية التشاركية  ،وتقييم المخاطر  ،وما إلى
ذلك) ،وأن المعرفة المكتسبة تزيد في فعالية تدابير المكافحة.
قدِّم تفاصيل الرقابة على برامج الترصد من قبل الدوائر البيطرية بما في ذلك
برامج التدريب للعاملين في الترصد السريري والمصلي والفيروسي ،واألساليب
المستخدمة لزيادة المشاركة المجتمعية في برامج رصد طاعون المجترات
الصغيرة.
قدِّم أدلة على إجراء المسوحات لتقييم مستوى تغطية التحصين ومناعة القطعان
قد تحليالً لبيانات الرصد لتقييم التغيير الحاصل في انتشار طاعون
المستهدفة؛ ِّ
المجترات الصغيرة بمرور الزمن في القطعان المستهدفة ،وتقييم تدابير
المكافحة (الجدوى االقتصادية ،ودرجة التنفيذ ،والنتائج) .قدِّم معلومات عن
نتائج تحقيقات التفشي بما في ذلك التفشيات التي حدثت على الرغم من تدابير
المكافحة ،وعمليات التفتيش الموثقة التي تبين االمتثال لمتطلبات األمن
البيولوجي والنظافة الصحية.
ب .قدم أدلة موثقة على أن األحكام ذات الصلة الواردة في الفصول  .1.1.3 ، 1.1.2و .3.7.9
من دليل اليابسة يتم تطبيقها فعالً .يجب معالجة النقاط التالية:
هل يتم إجراء التشخيص المخبري لطاعون المجترات الصغيرة في البلد المعني؟ إذا كان
األمر كذلك  ،قدم لمحة عامة عن المختبرات المعتمدة في البلد  ،بما في ذلك ما يلي:
▪ كيف يتم تقاسم العمل بين المختبرات المختلفة ،والخدمات اللوجستية
لشحن العينات  ،وإجراءات المتابعة ،والفترة الزمنية المحددة لإلبالغ
عن النتائج ؛
▪ تفاصيل القدرة على االختبار وأنواع االختبارات التي أجريت وحسن أدائها
الستخدامها التطبيقي (الدقة والحساسية لكل نوع اختبار) .قدِّم تفاصيل عن عدد
شهرا الماضية
اختبارات طاعون المجترات الصغيرة التي تم إجراؤها خالل الـ 24
ً
في المختبرات الوطنية ومختبرات البلدان األخرى  ،في حال وجودها ؛
▪ إجراءات ضمان الجودة واالعتماد الرسمي للمختبرات في حال اعتماده .إعطاء
تفاصيل عن أنظمة إدارة الجودة الداخلية الرسمية  ،مثال الممارسة المخبرية الجيدة ،
 ، ISOوما إلى ذلك الموجودة أو المخطط لها في النظام المخبري ؛
▪ قدِّم تفاصيل عن األداء في اختبارات التحقق بين المختبرات (التجارب الحلقية)  ،بما
في ذلك أحدث النتائج  ،والتدابير التصحيحية المطبقة إذا أمكن ؛
قدم تفاصيل عن التعامل مع
▪ قدِّم تفاصيل عن التعامل مع مسببات األمراض الحيةِّ .
العوامل الحية المسببة لألمراض ،مع وصف لتدابير األمن البيولوجي والسالمة الصحية
المطبقة؛

▪ قدِّم جدوالً يحدد االختبارات التي تم إجراؤها من قبل كل من المختبرات العاملة ،واعتماد
الجودة ومعايير األمن البيولوجي المتبعة واختبارات الكفاءة التي أجريت.
في حال عدم إجراء التشخيص المخبري لطاعون المجترات الصغيرة في البلد ،أذكر أسماء
المختبرات في البلدان األخرى التي تقدم الخدمة وكذلك الترتيبات القائمة محليا ً ،بما في ذلك
الخدمات اللوجستية لشحن العينات واإلطار الزمني لإلبالغ عن النتائج.
ج .االستراتيجيات
قدم وصفا للتشريعات والتنظيمات وتنفيذ برنامج مكافحة طاعون المجترات الصغيرة الحالي.
أوجز التشريعات المطبقة على برنامج المكافحة وكيفية تنظيم تنفيذه على مستويات مختلفة .حدد
ً
موجزا عنها.
صا
ما إذا كانت هناك إرشادات تشغيلية تفصيلية واعط ِّملخ ً
صف استراتيجيات مكافحة طاعون المجترات الصغيرة في البلد أو أية مناطق منه ،وما يتعلق
ِّ
بالتحكم بالحركة الحيوانية ،ومصير الحيوانات المصابة والمتصلة ببعضها والتحصين .يجب أن
تستند االستراتيجيات إلى تقييم لوضع طاعون المجترات الصغيرة في المناطق والبلد واإلقليم
عامة.
Provide information on what types of vaccines are used and whichقدم معلومات عن
أنواع اللقاحات المستخدمة والفصائل الحيوانية المحصنة .قدم دليالً على أن اللقاح المستخدم
يتوافق مع مضمون الفصل  .1.1.8من دليل اليابسة .قدم معلومات عن عملية الترخيص للقاحات
صف برنامج التحصين في البلد وأية مناطق فيه  ،والسجالت المحفوظة؛ قدِّم األدلة
المستخدمةِّ .
إلثبات فعاليته  ،مثل مدى تغطية التحصين  ،ومناعة القطعان إلخ .قدم تفاصيل عن الدراسات
التي أجريت لتحديد تغطية التحصين ومناعة السكان  ،بما في ذلك تصاميم الدراسة والنتائج.
صف كيفية تنفيذ سياسة اإلعدام في البلد أو أي منطقة منه وفي أية ظروف.
في حال تفشي المرض ،قدم دليالً على تأثير تدابير المكافحة المنفذة عمليا في الحد من عدد
التفشيات وتوزعها .قدم معلومات عن التفشيات األولية والثانوية قدر المستطاع.

د .الوقاية من طاعون المجترات الصغيرة
صف اإلجراءات المعمول بها لمنع دخول طاعون المجترات الصغيرة إلى البلد ،بما في ذلك
ِّ
التفاصيل التالية:
• التنسيق مع الدول األخرى .صف أية عوامل ذات الصلة مع البلدان والمناطق المجاورة
يجب أن تؤخذ في االعتبار (على سبيل المثال الحجم والمسافة من الحدود إلى القطعان
صف أنشطة التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات مع
الحيوانية أو الحيوانات مصابة)ِّ .
البلدان والمناطق األخرى في نفس المنطقة أو النظام اإليكولوجي.
هل مناطق الحماية في مكانها الصحيح؟ إذا كان األمر كذلك ،قدم تفاصيل عن التدابير
المطبقة (مثل التحصين ،والرصد المكثف ،والتحكم في بكثافة الفصائل المعرضة) ،
وقدم خريطة مرجعية جغرافية لمختلف المناطق.

صف التدابير المنفذة لمنع دخول العامل المرضي بشكل فعال ،مع مراعاة الحواجز
• ِّ
المادية أو الجغرافية .صف اإلجراءات التي تم تنفيذها لمنع انتشار المسبب المرضي
قدم أدلة على أن التدابير الالزمة للحد من انتقال طاعون المجترات
إلى البلد أو المنطقةِّ .
الصغيرة موجودة في األسواق ،مثل تعزيز الوعي بآليات انتقال طاعون المجترات
الصغيرة والسلوك البشري الكفيل بوقف انتقال العدوى  ،وتنفيذ إجراءات األمن
البيولوجي والنظافة والتطهير الجيدة في النقاط الحرجة على طول شبكات اإلنتاج
والتسويق (حيث يتم عادة نقل الحيوانات وتسويقها عبر البلد أو المنطقة).
• إجراءات مراقبة االستيراد
قدم معلومات عن البلدان أو المناطق أو المنشآت التي تأذن منها الدولة باستيراد
صف
الحيوانات الحساسة للمرض أو منتجاتها إلى البلد المعني أو أية مناطق أخرىِّ .
المعايير المطبقة للموافقة على هذه البلدان أو المناطق أو المنشآت ،والضوابط المطبقة
صف إجراءات
على دخول هذه الحيوانات والمنتجات والحركة الداخلية الالحقةِّ .
قدم المشورة بشأن ما إذا كانت
االستيراد (مثل الحجر الصحي) االختبارات المطلوبةِّ .
الحيوانات المستوردة من األنواع المعرضة للمرض مطلوب خضوعها لفترة عزل أو
فترة عزل؛ وإذا كان األمر كذلك ،ما هي مدة الحجر الصحي وموقعه .قدِّم المشورة ما
إذا كانت تصاريح االستيراد والشهادات البيطرية الدولية مطلوبة.
صف أية إجراءات أخرى تستخدم لتقييم المخاطر التي يشكلها استيراد الحيوانات
الحساسة أو منتجاتها .قدم إحصائيات موجزة عن واردات الحيوانات المعرضة لإلصابة
شهرا على األقل ،بما في ذلك االستيراد المؤقت وإعادة الدخول ،مع
ومنتجاتها لمدة 24
ً
تحديد البلدان أو المناطق أو أماكن المنشأ ،والفصائل الحيوانية والوزن أو الحجم
والمقصد النهائي في البلد المعني .ق ِّدم معلومات حول ما إذا كانت التفشيات مرتبطة
باستيراد الحيوانات األليفة أو تحركاتها عبر الحدود أم ال.
▪

قدِّم خريطة توضح عدد ومواقع جميع الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية
صف البنية اإلدارية للسلطة البيطرية ومستويات التوظيف والموارد الخاصة
البريةِّ .
بالدائرة المسؤولة عن شروط االستيراد ومساءلتها أمام السلطة البيطرية المركزية.
صف أنظمة
ِّ
االتصاالت بين السلطات المركزية والمراكز الحدودية  ،وبين المراكز الحدودية
نفسها.

▪

استشهد بالقوانين وصف اإلجراءات ،ونوع وتكرار الكشوفات ،وإجراءات عدم
االمتثال للقوانين عند المعابر الحدودية للبلد أو الوجهة النهائية لالستيراد فيما يتعلق
بما يلي:
 الحيوانات؛ المواد الوراثية (السائل المنوي والبويضات واألجنة)؛ المنتجات الحيوانية؛ -األدوية البيطرية

 مواد أخرى معرضة لخطر التلوث بفيروس طاعون المجترات الصغيرة.• صف اإلجراءات المعتمدة بموجب القوانين الوطنية .قدم معلومات عن التحركات غير
شهرا الماضية واإلجراءات المتخذة بصددها.
القانونية التي تم اكتشافها خالل الـ 24
ً
هـ .خطة العمل والجداول الزمنية لبرنامج المكافحة للسنوات الخمس القادمة ،بما في ذلك وقف
التحصين .صف األهداف التدريجية والوضع المتوقع تحقيقه في السنوات الخمس القادمة
للمناطق (في حال وجودها) وللبلد بأكمله.
و .مؤشرات األداء والجدول الزمني .يجب أن ترتبط مؤشرات األداء بأهم المجاالت والخطوات
التي تحتاج إلى تحسينات في البرنامج .وقد تشمل هذه ،على سبيل المثال ال الحصر ،تعزيز
قدرات الخدمات البيطرية  ،والتشريعات  ،واإلبالغ عن التفشيات ،وتوافر ونوعية اللقاحات ،
وأنظمة ترقيم الحيوانات  ،ونسبة تغطية التحصين  ،ومناعة القطعان والتحكم بحركاتها ،
والتوعية بشأن المرض  ،وإدراك أهمية مشاركة أصحاب الحيوانات بشأن فعالية البرنامج ،
إلخ .كما يجب قياس ورصد نسبة التدني التدريجي لحاالت انتقال الفيروس المرضي إلى جميع
القطعان الحساسة في منطقة واحدة على األقل من البالد.
ز .تقييم تطور برنامج المكافحة الرسمي منذ تاريخ التنفيذ األول .يجب أن يتضمن ذلك أدلة موثقة
تثبت أن برنامج المكافحة قد تم تنفيذه وأن النتائج األولى مرضية .ويجب أن تتضمن األدلة
إثباتا ً لعملية النجاح القابلة للقياس مثل مؤشرات األداء ،على سبيل المثال ال الحصر ،وبيانات
التحصين ،وانخفاض معدل اإلصابات ،وتنفيذ تدابير االستيراد بنجاح ،وضبط الحركة
وأخيرا انخفاض عدد التفشيات المرضية أو القضاء عليها في جميع أنحاء البالد أو
الحيوانية،
ً
مناطق مختارة منه كما هو وارد في البرنامج .ويجب أن يشمل ذلك أدلة موثقة على التنفيذ
الفعال للفقرات  3د) إلى  3هـ) أعاله.
 .4تدابير مقاومة المرض واالستجابة للطوارئ
أ .اذكر أية إرشادات خطية ،بما في ذلك خطط الطوارئ المتاحة للسلطات البيطرية للتعامل مع
حاالت تفشي طاعون المجترات الصغيرة المشبوهة أو المؤكدة .ويجب إرفاق خطة الطوارئ
قدم
كملحق محرر بإحدى اللغات الرسمية لمنظمة  .OIEوفي حال عدم وجود خطة للطوارئِّ ،
ً
موجزا لما يتم تنفيذه .قدم معلومات عن أي تمرين لمحاكاة طاعون المجترات الصغيرة
صا
ملخ ً
تم تنفيذه في البلد خالل السنوات الخمس الماضية.
ب .في حال ظهور تفش مشبوه أو مؤكد لطاعون المجترات الصغيرة:
• هل تُفرض إجراءات الحجر الصحي على المنشآت التي ظهرت فيها إصابات مشبوهة
للمرض بانتظار التشخيص النهائي؟ ما اإلجراءات األخرى المتبعة فيما يتعلق
بالحاالت المشبوهة تبه فيها (كتجميد نشاط الماشية مثالً)؟
• أشر إلى عمليات أخذ العينات وإرسالها للفحص المخبري المستخدمة لتشخيص وتأكيد
وجود المسبب المرضي؛

•
•

•

•
•

صف اإلجراءات التي يمكن اتخاذها لمكافحة المرض داخل منشآت المواشي وحولها
حيث تم تأكيد تفشي المرض؛
صف بالتفصيل إجراءات مكافحة أو استئصال المرض التي يمكن اعتمادها(مثال
التتبع األمامي والخلفي للقطيع ،وتطهير المنشآت والمركبات والمعدات  ،بما في ذلك
طرق التحقق  ،والتحصين  ،وسياسة إعدام الحيوانات  ،وضبط الحركة  ،والسيطرة
على الحيوانات البرية ،وأغنام وماعز الرعي ،وطرق التخلص من الجثث وغيرها من
المنتجات أو المواد الملوثة ،وإزالة التلوث ،وحمالت تعزيز وعي المزارعين) .وعند
التحصين في الحاالت الطارئة ،حدد مصدر اللقاح ونوعه ،وقدِّم التفاصيل عن أي
مخطط للتمون باللقاح وإنشاء مخزون له؛
صف المعايير واإلجراءات التي يمكن استخدامها لتأكيد السيطرة على أحد التفشيات
المرضية التي تمت مكافحته أو القضاء عليه بنجاح  ،بما في ذلك استراتيجيات إعادة
تكوين القطعان ،واستخدام الحيوانات الخافرة (الحارسة) ،وبرامج الرصد المصلي ،وما
إلى ذلك ؛
قدِّم تفاصيل أي تعويض يمكن منحه لمالكي القطعان أو المزارعين وما إلى ذلك عندما
يتم ذبح الحيوانات لمكافحة األمراض أو استئصالها والجدول الزمني المحدد للمدفوعات؛
صف كيف يمكن لجهود المكافحة ،بما في ذلك التحصين واألمن البيولوجي ،أن تستهدف
نقاط التحكم الحرجة للمخاطر.
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