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 عمال الوقاية من األمراض الحيوانية ومكافحتهاأ
 
 
خدمة للصالح في جميع أنحاء العالم ومكافحتها للوقاية من األمراض الحيوانية أنشطة الخدمات البيطرية  تبرتع

 الغذاء، والصحةوسالمة  الغذائي مناألنتاج الزراعي وتشمل اإل. ولهذه األنشطة فوائد كبيرة العام العالمي
تعتمد و. المجتمعات الريفيةوالتخفيف من وطأة الفقر في  وتسويق المنتجات ،لحيوانورعاية الإلنسان العامة 

بما  البيطرية،وجودة الخدمات  الحوكمة الرشيدةعلى لألمراض الحيوانية فعالية سياسات الوقاية والمكافحة 
 كافحة أمراض الحيوان.مفي  OIEمنظمة لدئ التوجيهية معايير والمبااليتوافق مع 

 

 
 

 جوهريةحقائق 
 لمعالجتها أساساً للحماية  والشفافية واالستجابة السريعةالمرضية  لتفشياتل والكشف المبكر لألمراض الفعال يعتبر الرصد

 من األمراض ومكافحتها.
 في جميع أنحاء العالم.ية صحة الحيوانالمستوى لخدمات البيطرية أمر بالغ األهمية لتحسين ل الرشيدةحوكمة ال 
 ( تنشر منظمةOIE معايير ومبادئ توجيهية للوقاية من أمراض الحيوانات )قانون ) هاقوانينوالمائية ومكافحتها في  األرضية

 الماءاليابسة ودليل  ودليل Terrestrial Code, Aquatic Code)حيوانات اليابسة وقانون الحيوانات المائية 
(Terrestrial Manual, Aquatic manual)، منشوراتها العلميةالعديد من  في وكذلك. 

 
 

 

 ها الحيوانيرمكافحة األمراض في مصد
من بين ونظام الوقاية من األمراض الحيوانية ومكافحتها. ل بنية أساسية كل بلدفي البيطرية الخدمات تعتبر 

ألمراض ل في معالجة التفشيات الوبائيةواالستجابة السريعة عن األمراض الكشف المبكر  مسؤولياتها العديدة

 .للظهور أو العائدة Emerging diseases)حديثاً ) الحيوانية الناشئة

تحسين جودة وفعالية  من أجل العالم،الخدمات البيطرية في جميع أنحاء  حوكمةتعزيز التركيز على يجب 

 .لكل بلدقوانين مناسبة على أساس  ومكافحتها،أنظمة الوقاية من األمراض 
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نتقالية تشريعات مناسبة وموارد بشرية االمرحلة التتطلب الخدمات البيطرية في البلدان النامية وبلدان 

باإلضافة  العامة،وبالتالي الصحة  يةصحة الحيوانالوكذلك بناء القدرات من أجل حماية  ،للتنفيذومالية 

 .الغذاءالغذائي وسالمة ألمن ل

 

 

 الوبائي الفعالالرصد 

أو  له( مخططال)الرصد اإليجابي  البدء بأعماليجب  ومكافحتها، يةمراض الحيواناألالوقاية من  في أنشطةقبل الشروع 

"الجمع ا بأنهالوبائي رصد تعريفاً ألعمال ال OIEمنظمة  وتعطي(. المرضية على األحداثالمبني ) سلبيالرصد ال

لتمكينهم  تهامعرف إلىبحاجة لتصل إلى من هم ونشر المعلومات في الوقت المناسب  وتحليلها،المنتظم للبيانات ومقارنتها 

الصحة لمنظمة اليابسة لحيوانات  يصحالقانون ال كما هو وارد في" في الوقت المناسب الالزمة اإلجراءاتمن اتخاذ 

تتطلب هذه االستراتيجية تواصاًل وتعاونًا  فعالة،لكي تكون (. وOIE Terrestrial animal Health Code) الحيوانية

ين البيطرياألطباء و بالمنتجينبدًءا  الحيواني،جميع مستويات سلسلة اإلنتاج على وبين جميع أصحاب المصلحة  كافياً 

 .في البلد المعنيسلطات البيطرية للرأس الهرم  إلىوصوالً  ة،المحلي اتالمختبرم ث العاملين لمصلحتهم،

 

 

 

 ألمراضل المبكر الكشف
 ظهور عودةأو  ظهور أو انتشار على المناسب الوقت في التعرفعن األمراض  المبكر الكشف نظام يتيح

كهذه مرضية  عدوىأي انتشار  كوني أن يجبو. من القطعانعدد  أو منطقة أو بلد فيأو عدوى مرضية  مرض

حملة  تتضمن ، على أنالصلة ذات OIE منظمة لمعاييرالمطابقة مع  البيطرية للخدمات الرسميةالرقابة  تحت

 :المكافحة اإلجراءات التالية

 أنحاء جميع تغطي ميدانية خدمات خالل من المستهدفة، الحيوانات ألعدادألعمال المكافحة  تمثيلية تغطية -

 المصلحة؛ وأصحاب أصحاب مزارع التربيةبين  جيد بتعاون ،المنطقة

 ؛واإلبالغ عنها فعالة وبائية تحقيقات إجراء على القدرة -

 بينها؛ والتمييز الصلة ذات األمراض تشخيص على القادرة المختبرات إجراء الفحوصات فيإمكانية  -

 عن للكشف المصلحة أصحاب من وغيرهم والمساعدين البيطريين البيطريين لألطباء تدريبي برنامجتنظيم  -

 عنها؛ واإلبالغ األحداث المرضية

عن األحداث  لرسميةا ةالبيطريالسلطات  بإبالغفي القطاع الخاص  البيطريين لألطباء القانوني االلتزام -

 المرضية ومكافحتها؛

 للقيام بحملة المكافحة.حسن التنظيم  رسمي قيادي تسلسلوجود  -

 

 

 OIE منظمة في األعضاء للبلدان البيطرية السلطاتتقع مسؤولية اإلبالغ عن ظهور األمراض الحيوانية على 

 ساعة 24 غضون فيوذلك  ،يةالحيوان صحةلل (WAHIS) واهيز العالمي يمعلوماتال اإلبالغ نظام خالل من

المستمر  لرصدا ألغراض سنوي نصف أساس و علىأ ،االستثنائية الوبائية األحداثمن ظهور  التأكد بعد

 وكذلك، WAHIS موقع خالل من الصحية معلوماتها إبالغ األعضاء غير للدول يمكنكما . لألمراض الوبائية

  المحلية األمراض محاكاة Disease simulation exercises تماريندورات  تفاصيل نشر
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 العينات جمع

 البيطرية السلطات لدى يكون أن يجب جديد، يمرض تفش   ألي وفعال سريع تشخيص ىلالتوصل إ أجل من

بالنسبة و المخبرية الالزمة. اتإجراء الفحوصو العينات جمععن طريق وذلك  ،للرد على انتشار الوباء آلية

 عمليات أن األحيان منيعني في الكثير  الميدانيين البيطريين األطباء في النقص فإن ،بشكل خاص النامية لبلدانل

 تدريباً  المدربيننفسهم أصحاب مزارع التربية  إلى بها يعهد أن يجب العينات وجمع األمراض عن الكشف

 .رسميًا من قبل السلطات المسؤولة معتمدين بيطريينألطباء  دقيق إشراف تحت المساعدين البيطريين أو مناسباً 

 

 المخبري التشخيص
 للمجتمع تحذيرتوجيه  المبادرة إلى بحدوث التفشي المرضي تلقيها اإلبالغعند  البيطرية السلطات على يجب

 األمر لزم إذا وتحديد لهوية المسبب المرضي نهائي تأكيد السعي للحصول علىو باألمر، والدولي الوطني

 اً مرجعيمختبراً  296 تضم عالمية شبكة المنظمة تمتلكو .خاص بالمرض OIE مرجعي لمنظمة مختبر بواسطة

 .ذات الصلة الحيوانية األمراض جميع تغطي متعاونة ومراكز

 

 

 األمراض الحيوانية اتبتفشي OIE منظمة إبالغ
وعندما يصبح أي . العالم جميع أنحاء في يةالحيوان صحةال أوضاعبشأن  شفافيةتأمين ال( OIE) منظمة تضمن

 بطريقة داخل أراضيه ءوالمااليابسة  الوضع الصحي لحيوانات عن باإلبالغ تعهدي المنظمة، في عضًوابلد 

 المنظمة موقعب االتصال 180 عددها لبالغا OIEفي  األعضاءوتستطيع جميع الدول  .المناسب الوقت وفي شفافة

((OIE Server أو  بري حيواني مرض أي عن المناسب الوقت في إلبالغاو هااتبالتزام للوفاء وقت أي في

 .أراضيها على اكتشافه تمأليف ذات الصلة 

 

 

  شفافيةال لضمان هام المريضة مقياسعلى إعدام الحيوانات  التعويض

تفرضه السلطات البيطرية  كما ،المصابة الحيوانات إعدام على عادلالو سريعال تعويضلل نظام وجودإن 

 كتشفي من أولبالطبع  وهم األمراض، ظهور عن المبكر اإلبالغ علىمنتجي الحيوانات  يشجعالرسمية، 

 إذا أكبر بسهولة بظهور األمراض البيطرية األجهزة بالغعلى استعداد إل المنتجونويكون . األمراض ظهور

 اإلعدام والتعويضلتطبيق نظام  نتيجة يتكبدونها التي الخسائر عنالمناسبة ات تعويضال تلقي من متأكدين كانوا

(stamping-out measures) عن الحيوانات المصابة.   

 

 OIE المدرجة في قائمة والماء حيوانات اليابسة أمراض
 كبيرة أهمية ذات أنها وصفت بأنها التي اليابسة والماء لحيوانات مرضاً  119 حاليًا( OIE) منظمة قائمة تشمل

الواردة في قانوني حيوانات اليابسة  لخصائصلالعامة، وذلك استناداً الصحة و الحيوانية للصحةبالنسبة 

 . ئيةالماالحيوانات و

 الجمعية قبل منللقائمة  المقترحة التعديالت جميع اعتماديتم كما  ،منتظم أساس على القائمة هذه مراجعة تتم

 .العامة السنوية دورتها خالل للمندوبين لعالميةا

 

 "المائية الحيوانات"حول  OIE منظمةل OIE Fact sheet) )بحث مراجعة أيًضا يرجى
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 الشفافية لضمان رئيسي مقياس هو التعويض

 البيطرية، الخدمات تفرضها التي المصابة الحيوانات إعدام إثر وعادل، سريع تعويضات نظام وجود يشجع

 يقومو. األمراض ظهور كتشفي من أول وهم ، الحيوانات منتجي قبل من األمراض عن المبكر اإلبالغ على

 اتتعويضال تلقي من متأكدين كانوا إذا المرض حدوث عن أكبر بسهولة البيطرية األجهزة بإبالغ المنتجون

 .Stamping-out measures المريضةعدام الحيوانات إل نتيجة يتكبدونها التي الخسائر عن

 

 السريعة تجابةاالس آليات
 البيولوجي األمن

 من والحيوان اإلنسان صحة لحمايةتدابير مع ما يرافقها من  األولوياتمن  البيولوجي األمن سياساتتبر تع

 طريق عن) القطعان إخالء يتم ،كانت خالية منه منطقة في أحد األمراض تفشي حالة فيف. البيولوجية المخاطر

 والمعدات مزارع التربيةل تطهير يليه ،OIE لمعايير وفقًا ،المختلطة ببعضهاو المصابة للحيوانات الرحيم القتل

 األحيان من كثير في ويعتبر ذلك كاف   ؛مراقبتها أولحركة الحيوانات  المؤقت الحظر مع بالتزامن والمركبات،

 يجبو. العالم أنحاء جميع في المناسبة البيولوجي األمن تدابير تنفيذ يجبكما  ،العدوى المرضية انتشار لمنع

 المعنيين جميع تدريب ضمان خالل من وذلك وتوجيهاتها OIE منظمة لمعايير االمتثال األعضاء الدول على

 بشرية. مواردوومعدات مواد  من يلزم بما وتزويدهم صحيح بشكل

 

 

في  ةيالتجارالحركة  على الحفاظمن أجل خالية من المرض البلد إلى مناطق ومربعات  تقسيم

 بلد غير خاٍل من األمراض
 تعريض دون الدولية األسواق إلى الوصول من جزئياً باألمراض  المصابة المناطق ذات الدول لتمكين

 :كالتالي Terrestrial Code اليابسة كود في مفاهيم عدة OIE منظمة حددت ،للمخاطر المستوردين

بعض األمراض عن مناطق  من خاليةال هأراضي من أجزاء عزلإلى  يهدفإجراء هو  مناطق بلد  إلىالتقسيم  •

 .موبوءة زالت الأخرى 

أماكن فيها قطعان حيوانية  من الحيوانية التجارة متابعة أجل من تنفيذه يتم إجراء هوبلد إلى مربعات ال تقسيم •

 .المرض من خالية ليست منطقة أو بلد داخل خالية من المرض

 

من القطعان  مجموعة" الصحيالمربع ب يقصد ،OIE Terrestrial Codeاليابسة  قانون شروط بموجب

حيث تتمتع  ،البيولوجي األمن إلدارة مشترك نظام ظل في أكثر أو واحدةمزرعة تربية  فيالمرباة  الحيوانية

مع تطبيق إجراءات للرصد معروفة  أمراضعدة  أوواحد  مرضل بالنسبة متميز صحي بوضعالحيوانات 

 ."الدولية التجارة من أجل استمرارية البيولوجي واألمن والمكافحة

 السلطات البيطرية الرسمية والتدقيق بشأنها.إلى موافقة عند إنشائها الحيوانية الصحية المربعات  جميع تحتاج

 

 التحصين
 لمكافحةمعتمد  برنامج شريطة أن يتوافق مع ومكافحتها األمراض من العديد من الوقاية في جًدا مفيًدا التحصين

 من جزًءا يشكل لم ما المرجوة النتائج عادةً  يحد ذاته يحقق ال التحصينوعلى كل حال فإن برنامج . األمراض

 .المكافحة تدابير من مجموعة استخداممع  متكاملةرسمية  استراتيجية

 لتحصينا استراتيجية تنفيذ
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 األعضاء الدول على يتعين محددة، تحصينيه سياسة الشروع في تطبيق أي قبلو ،بالتحصينعند اتخاذ قرار 

 لشروطوا المستخدم اللقاح جودة مثل ضمان ،المرجوةالنتائج  لتحقيق المسبقة الشروطجميع  استيفاء من التأكد

 (.الخروج استراتيجية) عند اللزوم قيد التطبيق تحصينيه سياسة ةأي إيقافب بموجبهاالقبول  يجب التي

 

 

 اللقاح جودة
 التشخيصية ختباراتلال OIE دليل في عليها المنصوص الدولية التوجيهية للمبادئ وفقًا اللقاحات إنتاج يجب

 OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial األرضية للحيوانات واللقاحات

Animals .( الحرارة اتدرجب دائم تحكممع ) دائمة تبريد سلسلةوجود  ضمان تبريع اللقاحات، لمعظم بالنسبةو

 إقليمية لقاحات بنوك OIE منظمة أنشأت النامية، المناطق بعض وفي. حصينالت حملةلنجاح  األهمية بالغ أمًرا

 .الطارئةت حاالال في األعضاء لبلدانا لدعم الصغيرة المجتراتطاعون و والحمى القالعيةب ل  الك   لداء

 

 

 وتتبعهاترقيم الحيوانات( تعريف، ) إعطاء هوية للحيوانات
 ظهور حال فيف. الحيوانات مراضأل الفعالة المكافحة في جًدا مفيدة أدوات وتتبعها لحيواناتل يعتبر إعطاء هوية

سبب للم تعرضها يحتمل التي الحيوانية والمنتجات الحيوانات على التعرف التدابير هذه لتسه   ،يةمرضات تفشي

عملية  توافقت أن يجب أخيراً ومناسبة لمكافحة األمراض.  تدابير تنفيذ يمكن بحيث بتتبعها، وتسمح يمرضال

 .OIE  منظمة معايير مع تتبعها وإمكانية لحيواناتل إعطاء الهوية

 

 


