
 8201 -الصحـي لحيوانات اليابسة  قانونال
 

 11.4الفصل  
 

 جنون البقر، مرض استحالة الدماغ اإلسفنجي
BOVINE   SPONGIFORM   ENCEPHALOPATHY (BSE), 

 MAD COW DISEASE 
 

 )تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين(
 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  

 

 11.4.1المادة 

 

 البضائع الصحية –احكام عامة 
 

تهدف التوصــيات الواةدة  ي ا ا الفصــل لمةاللة الم الت التي تهدد صــحة اونســان  الحيوان نتيلة لو ود 

 (.Bos taurus & B.indicusالةامل المسبب الستحالة الدماغ اوسفنلي  ي األبقاة )من ساللتي 

 

ــت ل لها عالضة بمتي  نون    -1 ــل ات البي تية عدر  تي  ية طـ ــما  يتو ب على السـ البقت عند السـ

باســتيتاد    عبوة البئــالو الواةدة  دناا ألةا ــيها    قل ماــتقاتها التي ال تحوس  ية  نســلة بقتية  

مهما قان تصـــنيل الو ـــو الصـــحي لق ةان األبقاة المو ودة  ي بلد االســـتيتاد    من قة    متبو 

 التصديت بالنسبة لمتي  نون البقت ؛  ا ا البئالو اي التالية:
 

 الحليب  األ بان  األلبان؛   -       

ــيتاـا    -ب          ــ  الحيوالتي ت   مةهـا  تحئــ ــتة من اللســ  ن فـة    نـة األبقـاة المحئــ

 لتوصيات اللمةية الد لية لنقل األ نة؛  قاً                            

 الللود ال ار  المدبوغة ؛   -ج 

 من الللود ال ار  المدبوغة. الليالتين  الكوال ين المحئتان  قط     -د  

 .% من الوزن؛15.0الاحور منـز عة البت تينات) الت اسب غيت ال  ابة بنسبة  ضصااا  اـ 

 الفوسفات ثنالي الكلس )د ن داون    بت تينات(؛  -   

تعنال ض و اللح  المنــــــز عة  -ز  اللحور منــــــز عة الةن  الناتلة من عئـالت الهيكل الةنمي)باـس

ـطهتاً     ضل   التي ل  يـصت ىلى ى قاداا الوعي ضبل ال ب      30الناتلة من  بقاة بةمت ميكانيكياً(  

ــوقي؛ قما  حقن الهوال    الغاز المئــغولين  ي تلويل الدماغ   ل  يصــت ىلى ض و حبلها الا

ــيتاا  ــابتها بلنون البقت  ث  ت  تحئ ــتب     تتإقد ىص ــةل للفحق ضبل ال ب   بةدا  ل  يا  خئ

 ؛ 11.5.14من التلوث بإية  نسلة  ةد ذقتاا  ي المادة  باكل يحفنها

ة لحقن الهوال     -  ة  ـل ـــ  ل اـل ب  بواســ ا الوعي ضـب ادـا اة ل  يت  ى ـق ة من  بـق اتـل اـت  الـن ــتـق در  ماــ  اـل

 .   الغازالمئغولين  ي تلويل الدماغ   ل  يصت ىلى ض و حبلها الاوقي    تدميتا                

 



البي تية عند الســـما  باســـتيتاد    عبوة بئـــالو  ختي  اةدة  ي ا ا الفصـــل  الســـل ات يتو ب على   -2

ألةا ــي بلد ما   تي الاــت ل الموصــى بها  ي ا ا الفصــل على بلد التصــديت   قاً للو ــو الصــحي 

 لق ةان األبقاة المةدة للتصديت من بلد    من قة   متبو بالنسبة لم الت متي   نون البقت.

  باســتيتاد    مت ة بئــالو عبوة  ةاي  ما مســتو ية للاــت ل المحددة  ي ا ا الفصــل يمكن عند الســما  -3

 عدر األخ  بةين االعتباة الو و الصحي لبلد    من قة    متبو المصدة حيال متي  نون البقت.
 

 . Terrestrial Manualتو د مةاييت االختباةات التا يصية  ي دليل اليابسة  

 

 11.4.2المادة 

 

 تحديد الوضع الصحي لبلد أو منطقة أو مربع بالنسبة ألخطار مرض الجنون البقر 
 

 ً  ال يمكن تحديد   ـو الصـحة الحيوانية  ي بلد    من قة    متبةبالنسـبة ألخ اة متي اللنون البقت ىال   قا

 للمةاييت التالية:

ابســـــة مو   -1 انون الـي ار ـض اً ألحـك اً(   ـق ــنوـي اد التقيي  ســ الا التقيي  لم ـالت ـا ا المتي )يـة ة نـت  لبيـة

ا.  على           ل منـه اةي ي لـك ــلـل الـت ة لنهوة متي  نون البقت  الســ اب المحتمـل ـــب د  ميو األســ  تحـدـي

 تااف التغيتات المحتملة  ي .الد ل األعئال متا ةة الو و الصحي قل سنة  اق         
 

 تقيي   تص انتااة الةد ي - 
 

 س احتساب ىمكانية دخول الةامل المسبب الستحالة الدماغ االسفنلي ىلى البلد    المن قة     

المتبو المةني بسبب   ود المتي  ي البلد المةني    استيتاد بئالو يحتمل تلوثها بالمسبب  

 االعتباة األموة التالية: المت ي؛ مو األخ  بةين 
 

  ود   غياب المســـبب المت ـــي  ي ض ةان الماطـــية المحلية للبلد    المن قة    المتبو   •

  نسبة اوصابات  ي حال   وداا ؛

 ىنتاج لحين اللح   الةن     ة اسب بت تينات ال بال  الناتلة من الملتتات المحلية؛  •

 ات ال بال  المستوةدة؛ ىستيتاد لحين اللح   الةن     ة اسب بت تين •

 ىستيتاد األبقاة  األغنار  الماعز؛  •

 ىستيتاد األعالف الحيوانية  المئا ات الةلفية المةدة لتغ ية الحيوانات ؛ •

 غ ية مستوةدة  مةدة لالستهالك الباتس من مناإ حيواني يمكن  ن تحوس  نسلة  اةد  •

 ةبما  ع يل لألبقاة؛   11.5.14ذقتاا على الاللحة  ي المادة 

 مواد مستوةدة ناتلة من الملتتات تست در لألبقاة  ي اللس  الحي.  •

 

ــد  التحقيـقات الوـبالـية األختي ذات الةالـضة   ــاً بةين االعتـباة نـتالا  عـمال التصــ تؤـخ   يئــ

 تقيي   تص انتااة الةد ي.بالبئالو الم قوةة  عالا عند 

 

 تقيي   تص التةتي للةد ي -ب 
 

ىذا ت  تحديد   ود خ ت  ما يـصب  من الـئت ةس متابةة األمت  تقيي   تص التةتي للةد ي  

 تةتي األبقاة للمسبب المت ي للنون البقت عبت دةاسة التالي:  س احتساب  تص 

 



ــب البت تينات الناتلة من الملتتات     • ــتهالك األبقاة ل حين اللح   الةن     ة اسـ اسـ

ــب ايـنات  ــاـ ات األعالف الحيوانـية   ـبالـتالي ىـعادة ـتد يت ة اســ  عالف  ختي    مئــ

 التلوث المتقالو لألعالف الحيوانية؛الناتلة من الملتتات  او تالات المت  ة لتال ي 

 مستوي  عمال التصد ال اصة بمتي  نون البقت  ي الفتتة الم قوةة  نتالا التصد؛  •
 

  ود بتناما دال  وةطاد األلبال البي تيين  متبي المواطي  المهنيين الةاملين  ي النقل  تلاةة       -2

المواطي  ذبحها  اد   تاليو اؤالل على اوعالن عن  ميو اوصابات التي تنهت  يها  عتاي 

 ؛  11.5.22    11.5.20  المادتينستيتية مميزة للنون البقت  ي الق ةان المستهد ة قما او  اةد  ي 
 

 اوبالغ او باةس عن  ميو األبقاة التي تنهت عليها األعتاي الستيتية ال اصة بمتي     -3

  نون البقت   حق  ميو التؤ س المابواة؛        
 

ى تال الفحوصات الم بتية ال اصة بالةينات المإخوذة من الن اع    األنسلة األختي  ي م تبت مةتمد    -4

 ةسمياً   من   

 ىلاة بتناما التصد  المتابةة الوبالية المااة ىليها  عالا. 

 

عـندـما يتبين لـنا بنتيـلة تقيي  المـ الت  ن ال  ت يـكاد ال ـي قت  يتوـ ب على البـلد المةني  ن ي بً بتـنامـلاً 

 ؛ 11.5.22   11.5.20للتصد من الفئة)ب(   قاً ألحكار المادتين 

 

ــل عملـية  تقيي  المـ الت و ثـبات  ن ال  ت ال ـي قت  يتوـ ب على البـلد المةني  ن ي بً عـند ـعدر توصــ

 ؛ 11.5.22   11.5.20بتناملاً للتصد من الفئة) (   قاً ألحكار المادتين 

 

 

 11.4.3المادة 

 لمتي  نون البقت  الت قتم الت 
 

متي    ىن البئــــالو الناتلة من ض ةان األبقاة  ي بلد    من قة    متبو تةتبت ذات خ ًت ال ي قت للهة انتقال 

  ي حال تنفي  الات ل التالية:  نون البقت

 

 11.5.2( من المادة1 ن يكون ضد ت  القيار بإ تال تقيي  لم الت  نون البقت   قاً لما او  اةد  ي الفقتة )     -1

م الت الما ية  الحا تة    ن يعبل البلد  ن ى تالات طاملة  مناسبة ضد ات  ت خالل الفتتة لتحديد ال

 المناسبة الم قوةة  دناا لوضل  ية م الت يت  التةتف عليها؛
 

  ن   ؛  11.5.22     11.5.20 ن يعبل البلد  ن  يةتمد نناماً للتصد  ئة )ب( ي بً   قاً ألحكار االمادتين     -2

 .1قيمة المستهدف قما او  اةد  ي اللوحة ت  بلوغ ال

 

  ىما  ن :   -3 

تيتاد   ىـصابةبمتي  نون البقت    ت  ىثبات  ن قل   ىـصابةل  تـسلل  ية    -  ببها االـس بلنون البقت ـس

  قان مصيتاا اوتالف    ن 
    

ن  • ـي تـت ـق ـف ي اـل واةدة ـ  ت اـل ـي ــاـي ة ـم ــاـل زار ب ـت ــادة  4  2ـت  االـل م ن اـل ــ    11.5.2ـم ن   7ـم

 سنوات على األضل   ق لك        



ــل ىلى علل  • ــبة  ن  ل  يئــ ــات  المتاضبة المناســ ــ ة الفحوصــ  ن   مكن اوثبات بواســ

ة  سالملتتات  ة ة اســـــب بت تينـي ة من الملتتات مـن   لحين لح   عن      ـي اتـل  8ـن

 أو سنوات على األضل؛

 

ــاة     -ب            ــإن  ميو األبق ــة  احــدة     قعت بلنون البقت     ي حــال ت  اوبالغ عن  ضوع ىصــــــاب

 سنة    ن :  11 قعت من مئى على  الدتها  المحلية المبلغ عنها ضد                  
 

 7من     11.5.2من المادة  4  2ت  االلتزار بالمةاييت المنصوص عنها  ي الفقتتين      •

 على األضل   ق لك    سنوات 
 

 ن   مكن اوثبات بواس ة الفحوصات  المتاضبة المناسبة  ن  ل  يئل ىلى علل الملتتات  •

ســــنوات على   8ناتلة من الملتتات من   لحين لح   عن      ية ة اســــب بت تينية  س 

 األضل؛  ق لك  
 

ا خـ  • اتـه ة تة ى عالـمة مميزة دالـمة    ن  ميو تحتـق اة المصــــاـب ـــةة  ن  ميو األبـق ا ــ

 للمتاضبة الاديدة   تتلل  ععها تماماً بةد ال ب     النفوق   ق لك: 

 

ــ    -   ة س  طــــهتاً األ لى من عمتاا مو   12 ن  ميو األبقاة التي ناــــإت خالل الــــــ

ــاب  خت خالل الـــــــــ     ــهتاً  12مصــــ  نفس الةلل   ع ياأل لى من عمتا    طــ

 ا التحقيً به ا الاإن      ن المحتمل تلوث  خالل نفس الفتتة   قاً لما  ظهت   

د خالل الـــــــــ     - ــو  نتـالا التحقيقـات  ـإن قـل ة س بقت  ـل    12 ي حـال عـدر   ــ

 المولود  ي   طهتاً السابقة    الالحقة لوالدة ة س بقت مصاب  ي نفس الق يو    

 . المتبو الصحي ي حال ال زالل ا ا الحيوانات حية  ي البلد    المن قة                                 

 

ــ  البلد    المن قة ىلى اللحة األماقن ذات ال  ت ال س ال ي قت ىال بةد ضبول اوثبات المقدر ىلى  ــاف اسـ ال يئـ

دي  المةلوـمات ال OIEمننـمة  ــ  على ـا ا الاللـحة يت ـلب ىـعادة تـق الا . ,ىن االحتـفاظ بو ود اوســ الزـمة  نـت

نة   قل تغيت ي ت  على الو ـو الوبالي     ية  حداث  بالية   12الفحوصـات لفتتة ال  هتاً الما ـية  قل ـس ـط

 .  1.1  قاً لات ل الفصل  OIE ختي تبلغ ىلى مننمة 

 11.4.4المادة 

 

  حاالت السيطرة على مخاطر انتقال مرض جنون البقر

 

الت انتقال الةامل المســبب لمتي  نون البقت عن لتيً اســتيتاد يمكن اعتباة  ن  تمل الســي تة  على م 

 ناتلة من ض ةان  بقاة بلد    من قة    متبو عند استيفال البلد    المن قة    المتبو الات ل التالية: بئالو
 

ً للفقتة األ لى م      -1      ــا ــال  نون البقت   ق ــالت انتق ً لم  ــا ــالي ً نه ــا ــد   تس تقييم ــد ض  ن   ن يكون البل

ــتة    ن البـلد ـضد  ثـبل  ن   1.4.2الـمادة       ـــية  الـحا ــ ــت المـ الت الـما ــ  بـهدف تـحدـيد عـناصــ

ــبـة ضـد ات ـ ت للوضـايـة من  يـة م ـالت ث  التةتف عليهـا لكن خالل  تتة غيت       ى تالات منـاســ

 قا ية؛    
 



ـــلة  ي الـمادة  ن يكون البـلد ضد   ثـبل  ن  ضد ضار       -2 ــت ل المفصــ ــد  ـئة ) (   ـقاً للاــ تنفـي   عـمال ةصــ

ــتـهدف قـما او  اةد ـباألةـضار  ي اللوـحة  ؛  11.4.22  الـمادة   11.4.20   ـن  ت  بلوغ الـةدد المســ

) (  وة األ لى من الملحً الم قوة    ن  يمكن اســـتبدال التصـــد من الفئة )ب( بتصـــد من الفئة  

 الم قوةة؛ 1بلوغ القيمة المستهد ة الواةد  ي اللوحة 
 

 

   ن  ىما:  - 3 
 

ل  تـسلل  ية ىـصابة بمتي  نون البقت      ن  ت  ىثبات  ن قل ىـصابة ت  اوبالغ عنها  بلنون    - 

البقت تةود لحيوان مســــتوةد  قان مصــــيتاا اوتالف    ن  ت  االلتزار  بالمةاييت الواةدة  ي 

ــل ىل11.4.2الفقتتين الـعانـية   التابـةة من الـمادة    ى علل    يمكن تـقدي  البتـاان  ـن  ل  يئــ

الملتتات  س لحين لح   عن      ية ة اســــب بت تينية ناتلة من الملتتات  ذلك بفئــــل 

ت بيً بتناما للفحوصــات  المتاضبة بالاــكل المناســب؛   ن  بالنســبة ألحد الاــتلين التاليين 

 على األضل تبين ما يلي:

 

ــوص عنـها  ي الفقتتين   •  7مـن    11.5.2من الـمادة  4  2ل  يت  االلتزار ـبالمـةاييت المنصــ

 سنوات    

سـنوات الما ـية للتإقد من ىمكانية  8ل  يتو ت الدليل  ن   تت  ية  حوصـات خالل الــــــ  •

 بت تينية  ي  عالف الملتتات؛   ود لحين لح   عن      ية ة اسب 

     
 

ة    ـن  ت  االلتزار  -ب  اة المحلـي دة بلنون البقت  ي األبـق ة  اـح  ـن  ت  اوبالغ عن ظهوة ىصـــــاـب

ــل ىلى   11.4.2من الـمادة  4  2ـبالمـةاييت الواةدة  ي الفقتتين    ـن   مكن ىثـبات  ـن  ل  يئــ

 علل الملتتات  س لحين لح   عن      ية ة اسب بت تينية ناتلة من الملتتات ؛ 
 

ت  نون البقت يت  اقتاا ها بواس ة عالمة تةتيفية دالمة    ميو تحتقات   ن  ميو ىصابا

الق ةان تحل المتاضبة    ن  يت  ىعدار  ميو الحيوانات المصابة بةد ال ب     النفوق   ق لك 

 بالنسبة: 
 

   ة س طهتاً األ لى من عمتاا مو  12لكل األبقاة التي ناإت خالل الـ  •

 نفس الةلل   ع ياأل لى من عمتا     طهتاً  12خت خالل الـمصاب                      

 المحتمل تلوث  خالل نفس الفتتة   قاً لما  ظهتا التحقيً به ا الاإن      ن                      
  
د خالل الـــــــــ  • إن قـل ة س بقت  ـل ات ـ  الا التحقيـق ــو  نـت   12 ي حـال عـدر   ــ

ــ ا ا                   ــل ا ــهتاً  ي حــال ال زال ــة    المتبو طــ ــد    المن ق ــة  ي البل ــات حي  لحيوان

ــاة ىلى ىتال هــا                    ــحي المةني مو تتبو حتقــاتهــا  عنــد ذبحهــا    نفوضهــا يصـــ  الصــ

 نهالياً.                  

 

ــ  البلد    المن قة ىلى اللحة األماقن ذات ال  ت ال س ال ي قت ىال بةد ضبول اوثبات المقدر ىلى  ــاف اسـ ال يئـ

الا  OIEمننـمة  دي  المةلوـمات الالزـمة  نـت ــ  على ـا ا الاللـحة يت ـلب ىـعادة تـق . ,ىن االحتـفاظ بو ود اوســ

نة   قل تغيت ي ت    12الفحوصـات لفتتة ال  هتاً الما ـية  قل ـس على الو ـو الوبالي     ية  حداث  بالية ـط

 . 1.1  قاً لات ل الفصل  OIE ختي تبلغ ىلى مننمة 

 



 11.4.5المادة 

 مخاطر غير محددة لمرض جنون البقر 

م الت انتاــاة متي  نون البقت اي غيت محددة بالنســبة ألبقاة بلد    من قة    متبةإذا ل  يمكن اعتباة  ن 

د    المن قة    المتبو المةني مـستوف  للـات ل الم لوبة لتـصنيف   ي ىحدي الفئات يقدر  س بتاان على  ن البل

 الواةدة  عالا.

 11.4.6المادة 

 
بالنسبة   من بلد أو منطقة أو مربع ذات مخاطر ال تذكرالبضائع الناتجة من األبقار   توصيات الستيراد

 لمرض جنون البقر 

 

 لدي استيتاد   السل ات البي تيةيتو ب على 

 

 11.4.1من المادة  1 ميو البئالو غيت المسللة  ي الفقتة 

 

ــادة  ــواةدة  ي المـ ــت ل الـ ــة    المتبو مستوف  للاـ ــد    المن قـ للب ىبتاز طهادة بي تية د لية تفيد  ن البلـ

11.4.3 

 

 11.4.7المادة 

 
 

بالنسبة   من بلد أو منطقة أو مربع ذات مخاطر ال تذكرالبضائع ذات المنشأ البقري  توصيات الستيراد

 لكن مع وقوع إصابة محلية واحدة  لمرض جنون البقر

 

 يتو ب على السل ات البي تية عند استيتاد 

 

 األبقاةالمةدة للتصديت  
 

 للب ىبتاز طهادة بي تية د لية تفيد التالي: 

  ن األبقاة المةدة للتصديت ت  تتضيمها باكل يسم  بإثبات  نها  بقاة غيت مةت ة للمتي       - 1

 ؛  11.4.4ثالعاً من المادة -ب -3قما او  اةد  ي الفقتات      
 

  ن ا ا األبقاة  لدت بةد تاةيخ  تي الحنت على ى ا ة لحين اللح   الةن   ة اسب   - 2

 لتتات  تنفي  ضتاة الحنت  ةلياً.البت تينات الناتلة من الم     

 



 

 11.4.8المادة 

 
 مخاطر تحت السيطرة بالنسبة لجنون البقر ذات من بلد أو منطقة أو مربعات  ابقار توصيات الستيراد

 

 عند استيتاد  السل ات البي تيةيتو ب على 

 األبقاة  
 

 للب ىبتاز طهادة بي تية د لية تفيد: 

 ؛  .4411.مستوف  للات ل الواةدة  ي المادة من قة    المتبو  ن البلد    ال -1
 

 ن  ن األبقاة المةدة للتصديت ت  تتضيمها باكل يسم  بإثبات  نها  بقاة غيت مةت ة للمتي قما  -2

 ؛  11.4.4ب من المادة  -3او  اةد  ي الفقتات 
 

ــب      -3 ــاـ ة لحين اللح   الةن   ة اســ  ن ـا ا األبـقاة ـضد  ـلدت بـةد ـتاةيخ  تي الحنت على ى ــ

 تاة الحنت  ةلياً.البت تينات الناتلة من الملتتات  تنفي  ض

 11.4.9المادة 

 

من بلد أو منطقة أو مربع ذات مخاطر غير محددة بالنسبة  البضائع ذات المنشأ البقري  توصيات الستيراد

 لجنون البقر

 

 عند استيتاد  السل ات البي تيةيتو ب على 

 األبقاة   

 

 للب ىبتاز طهادة بي تية د لية تفيد: 
 

 ن اناك حنتاً مفت  اً على ى ا ة لحين اللح   الةن     ة اسب البت تينات الناتلة من الملتتات     -1

 ىلى 

 األعالف الحيوانية مو التنفي  الكامل له ا الحنت؛    

 

تةتيفية دالمة    ميو تحتقات الق ةان   ن  ميو ىصابات  نون البقت يت  اقتاا ها بواس ة عالمة  - 2

 تحل المتاضبة    ن  يت  ىعدار  ميو الحيوانات المصابة بةد ال ب     النفوق   ق لك

 

 مصابة   ةؤ س طهتاً األ لى من عمتاا مو  12 ميو األبقاة التي ةبيل خالل الـ  - 

ً لما    لةمل         ظهتا التحقيً به ا نفس  الةلل المحتمل تلوث  خالل نفس الفتتة   قا

 الاإن      ن       
  

ــ س   -ب  ــاة المولودة  ي نفس الق يو ال ــإن  ميو األبق ــات   ــالا التحقيق ــو  نت   ي حــال عــدر   ــ

  طهتاً من تاةيخ  الدتها 12 لدت  ي  األبقاةالمتيئة  خالل الـ  
 



ة     د    المن ـق ة  ي البـل إن ي ـحال ال زاـلل ـا ا الحيواـنات حـي اً المتبو المةني ـ  اً تةتيفـي ا تة ى ةضـم ـه

 .  عند ذبحها    نفوضها يصاةىلى ىتالف  ععها قلياً.دالماً  تو و تنقالتها تحل المتاضبة

 

 ىذا قانل األبقاة مةدة للتصديت: -3
 

م  بإثبات  نها غيت مةت ـة للمتي قما  ةد  ي الفقتة   -   2تة ى عالمة تةتيفية دالمة ب تيقة تـس

  عالا؛

 لدت بةد عامين على األضل من تاةيخ صـد ة ضتاة الحنت على ى ـا ة لحين  ن تكون األبقاة ضد  -ب 

ــب البت تينـية الـناتـلة من الملتتات ىلى علل الملتتات مو تنفـي  الحنت  اللح   الةن     الت اســ

  ةلياً.

   11.4.10المادة 

 

مخاطر ال تذكر بالنسبة  من بلد أو منطقة أو مربع ذات البضائع ذات المنشأ البقري  توصيات الستيراد

 لجنون البقر
 

 يتو ب على السل ات البي تية عند استيتاد 
 

من المادة    1اللحور ال از ة  محئتاتها الناتلة من األبقاة )غيت الم قوةة  ي الاللحة الواةدة  ي الفقتة  

.1411. ) 
 

 للب ىبتاز طهادة بي تية د لية تفيد ما يلي: 

 ؛  .3411.مستوف  للات ل الواةدة  ي المادة  من قة    المتبو الصحي ن البلد    ال     -1
  
دة للتصــــديت      -2 ا المـة ــتاتـه ا اللحور الـ ازـ ة    محئــ اتـلة منـه اة الـن   ـن  ت  ىخئــــاع  ميو األبـق

 للكال ضبل ال ب   بةدا  قانل النتالا مت ية مو استبةاد  س   ود لمتي  نون البقت؛          

 

ــابـات محليـة للنون البقت ـإن     -3   نـ   ي البلـدان ذات الم ـالت التي ال تـ قت  حيـت  ضةـل ىصـــ

اةيخ  تي الحنت على         دت بةـد ـت د  ـل ــتاتهـا ـض اتلـة منهـا اللحور ال ـاز ـة    محئــ اة الـن  األبـق

ــة ـمن اـلـمـلـتتات ىـلى ـعـلل         ــاـتل ــات اـلن ــب اـلـبت ـتـين ــة ـلـحـين اـلـلـح   اـلـةـن    ة اســــ ــا   ى ــــ

 الملتتات  تنفي  ضتاة الحنت  ةلياً.       

 11.4.11المادة 

 

من بلد أو منطقة أو مربع ذات مخاطر تحت السيطرة  البضائع ذات المنشأ البقري  توصيات الستيراد

 بالنسبة لجنون البقر 

 

 يتو ب على السل ات البي تية عند استيتاد 

من   1اللحور  ال از ة   محئتاتها  الناتلة من األبقاة   )غيت الم قوةة  ي الاللحة الواةدة  ي الفقتة  

 ( .1411.المادة 

 

 للب ىبتاز طهادة بي تية د لية تفيد ما يلي: 



الواةدة من  اللحور مستوف  للات ل المنصوص عنها  ي   من قـة    المـتبو الصـحي ن البـلد    ال      -1

 11.4.4ـادة الم
 

 ن  ت  ىخئاع  ميو األبقاة الناتلة منها اللحور ال از ة    محئتات اللحور المةدة للتصديت للكال      -2

  ضبل ال ب   بةدا؛
 

ــديت ل  يت  ى قاداا الوعي ضبل ال ب    اللحور ال از ة    محئــتاتها ن األبقاة الناتلة منها      -3 المةدة للتص

    الغاز المئغول  ي اللملمة     ض و الحبل الاوقي؛ بواس ة  لة حقن الهوال

  

ــيبها    المصــــدةة ت  ىنتا ها محئــــتاتها     اللحور ال از ةىن      -4  باــــكل يئــــمن خلواا  عدر  تو ــ

 تلوثها بالمواد التالية:          

 ؛ 11.4.14من المادة  2 1 ية  نسلة م قوةة  ي الفقتتين    -  

ــلة الفقتية ناتلة من  بقاة عمتاا  قعت من    -ب   ــلس ــحوبة ميكانيكياً من الدماغ    الس  30 ية لحور مس

 طهتاً.

 

 11.4.12المادة 

 

 

مخاطر غير محددة بالنسييبة من بلد أو منطقة أو مربعذات  البضييائع ذات المنشييأ البقري   توصيييات السييتيراد

 لجنون البقر

 

 لدي استيتاد   السل ات البي تيةيتو ب على 
 

  .1411.من المادة  1اللحور ال از ة  محئتاتها )غيت الم قوةة  ي الاللحة  الفقتة 
 

 د لية تفيد ما يلي:  ىبتاز طهادة بي تيةللب  

 : اللحور ال از ة  محئتاتها ن األبقاة الناتلة منها      -1

    ل  يئل ىلى علفها  س لحين لح   عن     ة اسب بت تينية؛  -      

  ن  ت  ىخئاعها للكال ضبل ال ب   بةدا  تبين  نها سليمة؛   -ب     

مئغول  ي اللملمة     ض و ل  يت  ى قاداا الوعي ضبل ال ب  بواس ة  لة حقن الهوال    الغاز ال  -ج    

 الحبل الاوقي؛ 

  

 ىن اللحور ال از ة    محئتاتها ت  تحئيتا  تنا لها باكل يئمن ليسل  ال تحوس :      -2

 ؛ 11.4.14من المادة  3    1 ية  نسلة م قوةة  ي البندين      -          

 الةنار؛  ية  نسلة عصبية    لنفا ية قانل مكاو ة  ثنال نزع   -ب          

 ا  قعت   ية لحور مسحوبة ميكانيكيا من الدماغ   السلسلة الفقتية  ناتلة من  بقاة عمتا  -ج    

 طهتاً.   12من          

 11.4.13المادة 

 



 الناتجة من المجترات توصيات خاصة  بطحين اللحم والعظم أو الرواسب البروتينية

 

ب  -1 تحوس ا ا المواد  بئـالو الناتلة من الملتتات     ية البت تينيةىن لحين اللح   الةن     الت اـس

من ا ا القانون   حيت  11.4.3  قاً لما  ةد  ي المادة  من قة    متبو صــــحي  مصــــدةاا بلد   

 ضةل ىصـابة محلية بلنون البقت  يلب  ال تصـدة ىلى ال اةج ىذا قانل البئـالو الم قوةة ناتلة من 

 بقاة مولودة ضبل تاةيخ  تي الحنت على ى ــا ة لحين اللح   الةن   ة اســب البت تينات الناتلة 

 من الملتتات  تنفي  ضتاة الحنت  ةلياً.

ــب البت تينـيةيحنت التـبادل التـلاةس  -2 الـناتـلة من  بين اـلد ل ألعالف لحين اللح   الةن     الت اســ

  قاً لما  ةد  ي  من قة    متبو  ي   تحوس ا ا المواد مصــــدةاا بلد    بئــــالو الملتتات     ية

 من ا ا القانون. .11.4.5    11.4.4المادتين 

 

   11.4.14المادة 

 

 بالبضائع التي يمنع تصديرها توصيات خاصة  

 

 

يوصـى بحنت اسـتيتاد المواد الحيوانية المفصـلة  دناا  قل مواد  ختي ملوثة بها ناتلة من  بقاة من  -1

ــتس     ــتهالك الباــ  ميو األعماة ىذا قانل ا ا المواد مةدة للدخول  ي تتقيبة األغ ية المةدة لالســ

من بينها المتقبات األعالف الحيوانية    الم ـصبات الزةاعية    مـستحـئتات التلميل    األد ية ) 

ــتـقاتـها من  ــاـعة ملوـثة ـبالمواد الـتالـية: اللوزتين  األمـةال  ماــ البيولو ـية(    المواد ال بـية  ـقل بئــ

ــ   اســ الً    مـق اة   اةدة من بالد    مـن ة األعـم اة م تلـف ة من  بـق اتـل ل ـن اـن ة ىذا ـق المواد البت تينـي

. قما يوصـــى بوضل االتلاة باألغ ية 11.4.5    11.4.4 غتا ية قما او  اةد تةتيفها  ي المادتين  

ــبات الزةاعية  مســـتحئـــتات التلميل  ــتهالك الباـــتس  األعالف الحيوانية  الم صـ المةدة لالسـ

ة الواةدة   الةقاضيت  المواد ال بية المحئـتة من البئـالو الم قوةة  عالا  باسـتعنال الحاالت المةاقـس

  ي مواد  ختي من ا ا الفصل.

. 

 

المواد الحيوانية المفصــــلة  دناا الســــت دامها  ي تحئــــيت األغ ية المةدة يوصــــى بحنت االتلاة ب -2

تحئـتات التلميل    الةقاضيت  تهالك البـاتس    األعالف الحيوانية الم صـبات الزةاعية    مـس لالـس

الن اع  )بما  يها المواد البيولو ية(  المواد ال بية     ية بئالو  ختي ملوثة بالمواد الحيوانية التالية:

 الةيون  الن اع الاــوقي  اللملمة  الةمود الفقتس  ماــتقاتها البت تينية ىذا قانل ناتلة من  بقاة 

ــ   غتا ية قما او  اةد تةتيفها  ي المادة  ىذا قانل ناتلة   11.4.4 اةدة من بالد    منالً    مقاسـ

ــى بحنت االتـلاة ـباأل  30من  بـقاة ـقان عمتـاا  قعت من  ــهتاً  ـضل اـل ب . قـما يوصــ ـغ ـية المـةدة طــ

تحئـتات التلميل  الةقاضيت  تس    األعالف الحيوانية   الم صـبات الزةاعية   مـس تهالك البـا لالـس

 المواد ال بية المحئــتة من البئــالو الم قوةة  عالا باســتعنال الحاالت المةاقســة الواةدة  ي مواد 

  ختي من ا ا الفصل.

  

 



 دناا الســــت دامها  ي تحئــــيت األغ ية المةدة  يوصــــى بحنت االتلاة بالمواد الحيوانية المفصــــلة -3

لالسـتهالك الباـتس    األعالف الحيوانية الم صـبات الزةاعية    سـتحئـتات التلميل    الةقاضيت 

الن اع  )بما  يها المواد البيولو ية(  المواد ال بية     ية بئالو  ختي ملوثة بالمواد الحيوانية التالية:

للملمة  الةمود الفقتس  ماــتقاتها البت تينية ىذا قانل ناتلة من  بقاة  الةيون  الن اع الاــوقي  ا

ىذا قان  عمت ا ا األبقاة   11.4.5 اةدة من بالد    منالً    مقاس  قما او  اةد تةتيفها  ي المادة   

طــهتاً  ضل ال ب . قما يوصــى بحنت االتلاة باألغ ية المةدة لالســتهالك الباــتس      12 قعت من  

اضيت  المواد ال بـية األعالف  ــتات التلمـيل  الةـق ــتحئــ ة   مســ ات الزةاعـي ـــب ة   الم صــ الحيوانـي

المحئــتة من البئــالو الم قوةة  عالا باســتعنال الحاالت المةاقســة الواةدة  ي مواد  ختي من ا ا 

 الفصل.

 

 11.4.15المادة 

 

لتصيينيع المواد الاذائية واألعال  الجيالتين والكوالجين المحضييرة من العظم والمعدة توصيييات السييتيراد  

 جواةالحيوانية والمخصييبات الاراعية ومسييتحضييرات التجميق والعقاقير )بما ليوا المواد البيولوجية( أواأل

 الطبية، 

 

 البلدان المستوةدة  ي  السل ات البي تيةيتو ب على 

 

 تفيد  ن البئالو  اةدة من:   طهادة بي تية د ليةللب ىبتاز 

 

      لمتي  نون البقتالت قت بالنسبة م الت ذات  من قة    متبو بلد        -1

د          -2 ة    متبو من بـل ة لمتي  نون ذات من ـق ـــب النســ دد ـب ــي تة    غيت مـح  مـ الت تـحل الســ

دا من   ـل البقت         ل اـل ب   بـة ة للتفتيو ضـب الا مقبوـل اة  ع ـل نـت اتلـة من  بـق  ؛   ن البئـــــاعـة ـن

 استبةاد  س   ود لمتي  نون البقت؛   ن         

 

 

 

 طهتاً؛ 30ت  نزع اللملمة  الةمود الفقتس للحيوانات البالغ عمتاا  قعت من   -      

 حل التالية:تمل مةاللة الةنار مت ةاً بلميو المتا    -ب        

 عملية نزع الداون(؛  ▪

 نزع المةادن باألحماي؛ ▪

 مةاللة ضلوية    حمئية؛ ▪

 التصفية؛ ▪

 ثوان  على األضل   4    قعت لمدة   oر 138التةقي  عند   ▪

 

ــغط     لةالج مـماـثل من حـيت تة ـيل الـقدةة على نـقل الـةد ي )المـةالـلة الحتاةـية تـحل  ــ

 عال  معالً(.

 



 11.4.16المادة 

 

( المعدة لتصييينيع المواد الاذائية واألعال  11.4.1الدهون )غير المفصيييلة لي المادة توصييييات السيييتيراد  

الحيوانية والمخصيييبات الاراعية ومسيييتحضيييرات التجميق والعقاقير )بما ليوا المواد البيولوجية( أوالمواد 

 الطبية، 

 

 يتو ب على السل ات البي تية لدي االستيتاد 
 

 بي تية د لية تفيد ما يلي: للب ىبتاز طهادة 

      لمتي  نون البقتالت قت بالنسبة م الت الداون  اةدة من بلد    من قة    متبة ات      -1

؛   نها ناتلة من  لمتي  نون البقتتحل الســي تة عليها بالنســبة  م الت بلد    من قة    متبة ات       -2

 1 بقاة ت  الكاــل عليهــا ضبل ال بــ   بةــدا   انها ل  تحئنت من  نسلــة مفصــلة   صا ها  ي الفقــتة 

 .11.4.14من المـادة  2 
 

   11.4.17المادة 

 
( والمعدة لتصيينيع المواد 11.5.1ثاني لوسييفات الكلسيييوم )غير المفصييلة لي المادة توصيييات السييتيراد  

الايذائيية واألعال  الحيوانيية والمخصييييبيات الاراعيية ومسييييتحضييييرات التجمييق واألدويية )بميا ليويا المواد 

 الطبية،  جواةالبيولوجية( أواأل

 

 

 للد ل المستوةدة  السل ات البي تيةيتو ب على 

 طهادة بي تية د لية تفيد: للب ىبتاز 

 

  لمتي  نون البقتالت قت بالنسبة م الت  ن ثاني  وسفات الكلسيور ناتا من بلد    من قة    متبو ذات  -1

   
 

بالنسبة    غيت محددة  الت قتم الت  ن ثاني  وسفات الكلسيور  اةد من بلد    من قة    متبة ات  - -2

 .11.4.15ةن  ت  ىنتا     قاً للمادة لمتي  نون البقت ناتا من  يالتين ال

 

   11.4.18المادة 

 

الدهون )غير المصينوعة من الدهون خالية البروتينات كما هو وارد  لي المادة توصييات السيتيراد مشيتقات  

( المعدة لتحضير المواد الاذائية واألعال  الحيوانية والمخصبات الاراعية أو مستحضرات التجميق 11.4.1

 أو األدوية  )بما ليوا المواد البيولوجية( واألدوات الطبية، 

 

 يتو ب على السل ات البي تية للد ل لدي االستيتاد للب ىبتاز طهادة بي تية د لية تفيد: 



 

 لمتي   نون البقت؛   الت قت بالنسبة  م الت من بلد    من قة    متبة ات   ن ماتقات الداون  اةدة  -1

 ؛   11.4.16ناتلة من داون مستو ية للات ل الواةدة  ي المادة   ن ماتقات الداون  -2

   األستــتة الةابــتة   Saponification   التصبن   Hydrolysis نــ  ت  ىنتا هــا بواس ة التحليــل المالي    

transesterification   .عند حتاةة متتفةة  تحل الئغط الاديد 

 

   11.4.19المادة 

 

 طرق تعطيق عدوى مرض جنون البقر بواسطة طحين اللحم والعظم

  

ــفنلي   ــتحالة الدماغ اوس ــببات  متاي اس ــ ة لحين اللح   الةن    االنتقاليةيمكن تة يل نقل عد ي مس بواس

 المحتوس على البت تينات الناتلة من الملتتات بالوسالل التالية:

 

 مل  ضبل المةاللة الحتاةية؛ 50تحويل اللح   الةن  لق و حل   قبتاا  -1
 

دضيقة على األضل   20لمدة  ْر على األضل   133 و ماــــبو بالب اة عند  مةاللة المواد األ لية بالحتاةة  ي   -2

 باة. 3 تحل  غط  وس يسا س 

 

   11.4.20المادة 

 

 الرصد: مقدمة 

 

ــحي     -1 ً لفئــة الم ــالت التي تة ى لبلــد    من قــة    متبو صــ ــد متي يكون ،   قــا  ألعمــال ةصـــ

  نون البقتادف  احد     قعت قالتالي:        

 

 من قة    بلد    بت توقول التصــــد لمقدةة ســــلفاً  ي صــــابات  تقصــــي   ود المتي بنســــبة ى  -           

 ؛ متبو             

  

 ؛من قة    متبوبلد      ي متابةة ت وة المتي   -ب 

  

ة    -ج الـي دي  ـة ة ـم ابـة ــت ـدار حنمـت  /   ى تالات  ختي ت فل من م ـالت  األعالفبةض ت اســ

 المتي باو ا ة للمتا ةة المتكتةة للنتالا؛ 

  

 ؛ متي  نون البقتللب االعتتاف بال لو من دع     -د 

  

 متي  نون البقت. لبالنسبة  استةادة   و صحي   ئلبلوغ       ـا

  



بب ل  ود    ي حال     -2 ي  الق ةان ىلى  ئات   قاً الةامل المـس متي حنون البقت  ي بلد    من قة يمكن تقـس

 قالتالي:  لتةت ها لألخ اة من األ ةل ىلى األضوي

  

 متي  نون البقت؛ الةامل المسبب ل بقاة غيت مةت ة      -               

 غيت موبولة؛ ض ةان مةت ة للمتي     -ب                 

 ض ةان موبولة على دة ات ثالث من ت وة المتي:        -ج             
 

 تا يق ت وة قاف للمتي يسم  بال ب  ضبل  ينفً مةنمها    يسوف   بقاة  •

 حالياً؛  المةتمدةبال تق         

 يصب   يها المتي ضابل للتا يق متقدمة متحلة  هابلغ بةئيسوف   بقاة  •

 ضبل ظهوة األعاةي الستيتية؛ باالختباةات         

  

ً  عتا  ى القليل منهانهت عليسوف  بقاة  •  ستيتية.  ا

  

  قط؛ بالنسبة لمتي  نون البقت على  ساس بتناما للتصد من قة    متبةاليمكن تحديد   و بلد ما     -3
 

 بةين   بتناما التصد يلب  ن يإخ  قما . 11-4-2الواةد ذقتاا  ي المادة  تنفي  الات لبل استناداً ىلى  -4

 ألبقاة  لاالعتباة الةوالً  ي     التا يق المتتبط بتقسي  الق ةان الواةد  عالا  التوزيو النسبي     

 المتيئة  من الق ةان.     

  

د عمتـاا على      -   اة يزـي ة ـخاصــــة  30 بـق ــتيتـي ــتـ ات   عتاي ســ ا تصــ ــهتاً تنهت عليـه  طــ

 بالمتي؛     

د عمتاـ       -ب  اة يزـي ــهتاً ال ت 30ا على  بـق ل طــ ل تنـق ل تـن ددة ـب امـم انـه ــت يو النهوي    مـك  ال تســ

ــاعدة؛   بقاة يزيد عمتاا على     ــيت د ن مســ ــلل ىلى ال ب  ال اة    30   الســ ــهتاً  ةســ  طــ

  ؛   بقاة سقيمة(ىتال ها بةد الكال ضبل ال ب  )بسبب حادث    ذب  لاة         تقتة  

  ي المزةعة    خالل النقل     من حترنا قة طهتاً ععت عليها  30 بقاة يزيد عمتاا على       -ج

 المسلخ؛           

 لل ب  الت تيني.طهتاً  ةسلل  36 بقاة يزيد عمتاا على         -د         
 

ــت در      -5 ــل  يســ ــبية أل وع ال ضيمةاناك ســ ــد نســ  ال   عمتقز  تت يلب  ن   ملموعة حيوانية.عمال ةصــ

ة الق ـةان األ لى  لكن         االفـئات األختي يســــاـعد  دةاســــةالتصــــد على  ـئ  تقيي   قعت دـضة  ى تال ي  ـن

ــو  متي  نون البقت          د      يلو ــ ة    متبوبـل د من ـق ل بـل ــحـب ؛  يتو ـب على ـق ات من  ســ  عيـن

     11.5.20 اـ ا لتيقة تتـوا ً مو ما او  اةد  ي المادتين  األةبةـة  عالا.من  ئات ثالث        

       11.5.22 
 

 االخ  بةين االعتباة المـصاعب التي الـامل لبلد ما على الـسل ات البي تية عند  ـ و خ ة للتـصد   يلب   -6

ةطـــاد  الحوا ز او   ـــت ةة تإمين ى ـــا ية  المزاةع  اي د و تكاليل    من خ  الةينات عملية  تتي 

نةكاسات السلبية االضتصادية  اال تماعية الممكنة. قما يتو ب اال   حل ماكلة  المادية ألصحاب الق ةان

 على السل ات ىصداة التاتيةات باو تالات الالزمة لمةاللة ا ا االصةوبات.

  



 11.4.21المادة 

 
 توصيف األبقار المريضة 

  

 التي تنهت عليها تبدالت  ي الســـلوك    عالمات ســـتيتية طـــهتاً   30األبقاة التي يزيد عمتاا على    -1

 خاصة بلنون البقت)اطتباا ستيتس(

 

ىن األبقاة المتطحة للفحق اي المتيئة التي ال ينفو  يها الةالج  التي تنهت عليها تغيتات متزايدة  

تبة  ـــمن  ي التصـــتف بالنســـبة لقابليتها لالســـتعاةة معالً  الت س المتواصـــل عند الحلب  تبدل الت

ــغيتة و  التتدد عـند عبوة األبواب ي قال نهت عليـها ت   الكبيتة  الحوا ز   ـق ـلك األبـقاة التي الصــ

.  ا ا التبدالت  ي التصــتف غيت ال تتتا ً مو  ية  عتاي مت ــية عتاي عصــبية متزايدة د ن  

ـــ اص   ــا ـها األطــ ـــحة ىلى ـحد ـما يقور ـباقتاــ ـبالحيواـنات يومـياً.  بـما  ن األعتاي   الم تل ين ا ــ

بقتية تةعت العت ة  ذات ال ةالً  إن مةن  البلدان  مةبتة عن المتي الـستيتية لمتي  نون البقت غيت  

بةض    ت تلل ىمكانية الةعوة علىبالمتي.   ت قتتؤ س التي تنهت  عتا ـاً ـستيتية  العلى بةض 

 مكن التنبول بنهوةاا باكل  قيد. المابواة   قاً للو و الوبالي  ال يحاالت الا ا 

  

تـا يـصها ىلى ـصابات.  تتوضل امكانية  من اوا ا الفئة من الق ةان اي التي تنهت  يها  على نـسـسة 

ــبوـاة لألمت  متاضبته  للحيواـنات   متبي األبـقاة/ ال بـيب البي تسدةـ ة قبيتة على ـمدي تنـب    . الماــ

ات  نن  الفحق ا ة التحقيـق اة نوعـي ادة  ىن ـا ا األبـق ا المصــــال  11.5.2لم بتس )الـم ( التي تنـف ـا

 البي تية اي األا  بالنسبة للعقة الة اة لبتناما التصد.

  

الســيت د ن  ال تســت يو النهوي      مكانهاممددة بل تنل  تنقل  طــهتاً ال ت  30 بقاة يزيد عمتاا على    -2

   تقتة ىتال ها بةد الكـال ضبل ـطهتاً  ةـسلل ىلى ال ب  ال اة    30مـساعدة؛   بقاة يزيد عمتاا على  

 ؛   بقاة سقيمة(ال ب  )بسبب حادث    ذب  لاة     

  

ــابقاً  األبقاة   ةبما  ظهتت ا ا         ــتيتية الواةدة  عالا  التي ل  يةتتف بإنها  س توحي بةض االعتاي الس

 ا الفئة من  ن ا   يها  المتي دان التي ت  تـا يق   ي البل الـسلالت  نون البقت.  تـايت  بو ود متي 

 االبقاة لديها ثاني  على نسبة ىصابات  اي الفئة العانية الوا ب استهدا ها لتقصي المتي.

  

ا على  -3 د عمتـا اة التي يزـي ة األبـق ل     30 ـئ ال النـق ة     ثـن ة  ي المزةـع ا ـق ا ـن ــهتاً  ععت عليـه  ي طــ

  المسلخ.

  

ا  ظهتت ـا ا         اة  ةبـم اً األبـق ل النفوق ســـــابـق ة ضـب ــتيتـي ا اعتا ـــــاً ســ   لكن ل   عالا ةد ذقتا  قـم

ــيت      يت    ــة بمتي  نون البقت.  تاـ ــلالت االعتتاف بإنها خاصـ ــ يق  ي البل السـ دان التي ت  تاـ

  ن ا ا الفئة من االبقاة لديها ثالت  على نسبة من اوصابات.    يها المتي 

  

 الت تيني  المتسلة لل ب طهتاً  36زيد عمتاا عن ي ئة األبقاة التي   -4

  

 ؛لنون البقت بـصابات  البلدان الموبولة بالمتي ىلى  ن ا ا الفئة لديها  دنى نـسبة من او ـسلالت تـايت  

ــد    ها الفئة األضل لكن ــالحية للتصـ ــاعد  ي متابةة ت وة صـ  حق بةض الةينات المإخوذة منها يسـ



فئة من الق ةان بالدةاسـة الدالمة لألنها تسـم   انتاـاة الوبال  مدي  ةالية ا تالات المكا حة المةتمدة 

مإخوذة  ضل ال ب  اليومي فحق عينات  القيمة النـسبية لمةت  ة التتبة  الةمت  المنـاإ اللغتا ي.  ما 

 . (2)اللوحة  طهتاً  ل  ضيمة محد دة  داً  36من  بقاة يقل عمتاا عن 

   11.4.22المادة 

  

 أعمال الرصد  

  

 ةال ألعمال التصــــد ال اصــــة بمتي  نون البقت   ن يســــت در بتناما  تنفي    من   ل على قل بلد   تو ب ي

 خ ت منها عينات ت  يتات موثوق بها تتةلً بتوزيو األعماة لألبقاة البالغة  عدد االبقاةقد    تســلالت موثقة  

 المتبو الصحي. ة    على مستوي البلد    المن ق عماة   ئات  ىلى متبةة تا يق المتي اختباةاا  ي 

 

ــاس نوعـية الفـئة األبـقاة التي اـخ ت منـها الةيـنات من  ـئة  تتتكز ـا ا ال تيـقة على ىعـ ال ـعدد لـكل على  ســ

يت  تحديدا   قاً ملموعة   المإخوذ من قلالموبولة  ـمن ا ا الفئة.  ىن عدد الةينات اقتاـاف األبقاة    تص 

   مو الـةدد اال ـمالي للةيـنات  ي  يتلحيوان الـمإخوذة مـن  الةيـنة.  فـئة االبـقاة التي  ـخ ت منـها الةيـنات  عمت ال

 .قل سنة  مقاةنت  بالةدد او مالي المبدلي ال س يلب  ن يبلغ  قل بلد    من قة   متبو صحي

  

 ن الةينات المإخوذة تمعل  ةالً ململ من يتو ب على قل بلد  ن يـئو خ ة ألعمال التـصد الوبالي  ي  للتإقد 

ــحي مو األـخ  بةين االعتـباة الةواـمل  ي االق ـةان   قنمط االنـتاج   اـلديموغتا ـيةلبـلد    المن ـقة    المتبو الصــ

ة  ي تتبـية الحيوان.  يـلب تو يت الوـثالً التي تبين  الموضو اللغتا ي  الـتإثيت المحتـمل لل تق التقلـيدـية المتةبـ 

     ن تحفظ الوثالً لمدة سبو سنوات. فت يات المقدمةمنهلية اعمال التصد  ال

  

ــمولة ىن األةضار المة اة  ي ا ا الملحً لةدد الةينات   الةالمات المقتتحة  ي الملحً لكل  ئة من األبقاة الما

 و اآلتي: حعلى الن ةوامل  ي نموذج ىحصاليبالتصد ت  الحصول بإدخال بةض ال

  

 ؛  احد ىلى مالة  لل من عدد األبقاة اال مالي تبلغنسبة ىصابات                  - 

  

 ؛ %  95بنسبة  النتالانلا              -ب 

  

 متي  نون البقت قالتالي: لمت ية  الستيتية تاتيحية الالالصفات الوبالية   الئتا ة       -ج

  

 ؛لتق التا يق المست دمةالنتالا اويلابية  ي دضة    •

 

 األبقاة؛  لةمتنسبة ظهوة الصفات المت ية   قاً    •

 

 ؛  ي قل  ئة من األبقاةنسبة ظهوة الصفات المت ية    •

 

 ؛ ظهوة األعتاي الستيتيةالتغيتات التاتيحية المت ية الفاصل الزمني بين    •

  

 األعماة توزعخصالق الق ةان بما  يها    -د 



  

 الحالة الفيزيولو ية الةامة لألبقاة  ي  لحيوانات    ال ب  الوضالي لتإثيت متي  نون البقت  ي   -ـ ا

 الفئات األةبو؛     

  

 .النسبة المئوية لالبقاة الموبولة التي ل  يت  اقتاا ها - 

  

ــي ـة ت مةلومـات ةغ   ن اـ ا ال تيقـة تقبـل ب      ــت ـدامهـا بتةلً بـاألبقـاة   ليـة بســ  تقـديتات   يمكن اســ

ة       ل دـض ات  ـض ات   مة ـي الكن  مو المةلوـم ل   توثيقـه اـن ا ـق ة.  لـم دة ـة عـالـي ا ـب د  ي ضيمتـه ة يزـي اـي  بةـن

ــبواـة       ات الماــ ات الملموعـة من الحيواـن اً مـا الةيـن ا مةلومـات غـالـب اتة يـن ات   قعت ممـا تو ت لـن  الةيـن

ــليمــة    النــا       ــبــاب ملهولـة   ـإن الةنــايـة بـالمةلومـات ـقـ المــإخوذة من الحيوانـات الســ  األ ليـة ة ألســ

دـمة يمكن ان ي فض       ــتـ  ات الم لوب.  الةلوـمات بـ المســ ال التصـــــد  ـعدد الةيـن ة  عـم  دةـ ة قبيتة قلـف

 اي:  لية التي يمكن است دامها األ     

  

 حسب األعماة. عداد ةؤ س األبقاة موزعة  -ز     

  

 ة ىلى  عماة   ئات.متبةعدد االبقاة التي ت  اختباةاا لتا يق متي  نون البقت   - 

 

 القي  المستهد ة  القي  المقدةة بالنقال الم لوبة للتصد    2    1 ي ا ا الملحً تست در اللوحتان     

  عدد النقال المة اة للةينات الملموعة له ا الهدف.    

 

 ةبما ةغب بلد مستوةد  ن يستهدف  من ض ةان البلد    من قة    متبةاألبقاة المستوةدة من       

 بلدان    منالً غيت خالية من  نون البقت التي ةبما سبً  ن استهلكل  عال اً ملوثة  اةدة من      

 بلدان    منالً غيت خالية من  نون البقت.     

 

 ن  ميو الحاالت المابواة بغض الننت عن عدد النقال  يلب القيار بالتحتيات الالزمة ع    

 الملموعة. قما يلب من  هة  ختي اختباة حيوانات من الق ةان األختي.      

 

 ) ( التصد  ئة  عمال -1    

ــاعد ا ا الفئة من التصــد  ــبة مفتت ــة للنون البقت حتى ىصــابة  احدة على األضل  ي تس ــاف نس اقتا

لبالغة  ي البلد /المن قة/المتبو الصـــحي المةني بنســـبة نتالا موثوضة حالة  ـــمن الق ةان ا  100.000

 %. 95تبلغ 

  

 التصد  ئة )ب(   عمال -2  

  

ــد  ــاعد ا ا الفئة من التص ــابة  احدة على األضل  ي تس ــةللنون البقت حتى ىص ــبة مفتت  ــاف نس اقتا

المن قة/المتبو الصـحي المةني بنسـبة نتالا موثوضة تبلغ /حالة  ـمن الق ةان البالغة  ي البلد   50.000

95.% 

 

 



ــتوي ال            ــحـية ذات مســ دان ا  مـنالً    متبـةات صــ ــد من الفـئة )ب( بـل  يمكن  ن تقور ـبإعـمال التصــ

 ( لتــإقيــد نتــالا تقيي  الم ــالت.  يت  ذلــك معالً بــإثبــات  ةــاليــة  11.4.3ت )المــادةيــ قت من الم ــال       

ادف          ة التصـــــد الـه ـــ  ا  بواســ التالتي يت  التةتف عليـه ــت المـ  اصــ د من عـن  او تالات المتـ  ة للـح

  القتااف  خ ال ا ا او تالات ىلى  ضصى حد.       

 

ة ذات         ــحـي ات صــ الً    متبـة دان ا  مـن ة )ب( بـل ال التصـــــد من الفـئ إعـم   يمكن  يئـــــاً   ن تقور ـب

ــتوي ال ـي قت من المـ ال       ــد من 11.5.4ادة ت )المـ مســ ـــ ة التصــ ــتـهدـ ة بواســ  ( بـةد تحقيً النـقال المســ

  ئة ) ( من   ل استمتاةية العقة بالمةلومات المستحصل عليها من ا ا التصد ) ئة  (.      

 

 اختياة النقال )األعداد( المستهد ة  -3

 

ــ  لنـ        ــد من اللوحـة األ لى  دنـاا التي تو ــ ــتهـد ـة للتصـــ  ا النقـال )عـدد يلـب اختيـاة النقـال المســ

د           الـغة  ي بـل الـغة من ـعدة حـلار.  يمكن تـقديت حل  األبـقاة الـب ــتـهدـ ة لق ـةان األبـقاة الـب  الةيـنات(المســ

ات        ــتمت عـدد الةيـن ة ال يســ ــالـي ة اوحصـــ احـي ات لكـل مليون ألـن  من الـن ة    متبةـا  عـدد الةيـن  من ـق

 الق ةان. ي الزيادة بةد التض  مليون لةدد حيوانات       

 

 

 أخذها من مختلف األبقار البالاة للقطعانالمناسب عدد العينات 

 لي البلد أو المنطقة او المربع المعني  

 

 عدد العينات من قطعان البلد أو المنطقة او المربع  

 للتصد  ئة ) ( طهتاً     قعت( 24عدد االبقاة البالغة )

 

 للتصد  ئة )ب(

 

 150 000 300 000 مليون   قعت من

800.000- 1.000.000 000 240 000 120 

600.000- 800.000 000 180 000 90 

400.000- 600.000 000 120 000 60 

200.000- 400.000 000 30 000 60 

100.000- 200.000 000 30 000 15 

50.000-  100.000 000 15 500 7 

25 000 - 50 000 7 500 3 750 

 

  

  عداد الةينات الوا ب  مةها تحديد      -4

  

( لتحديد  عداد الةينات الوا ب  مةها للفحق.  تتل ق ا ا ال تيقة بإع ال ةض   2يمكن است دار اللوحة ) 

لكل ملموعة عينات باالعتماد على اومكانيات المتو تة لتا يق المتي  ي الملموعة الحيوانية صاحبة 



ا ا ال تيقة بالحسبان المباديل األساسية المفصلة  ي الفصل   الةينات   عمت الحيوان صاحب الةينة.  تإخ  

 مو ال صالق الوبالية لمتي  نون البقت.  1-4

  

ــو لالختـباة ـ إن اللوـحة ) ـــةب ـعادة مةتـ ة الةمت الحقيقي لـكل حيوان ي ئــ ( تةتي لـنا 2لـما ـقان من الصــ

ة لأل ات الم تلـف ل من ال مس  ـئ ا لـك ة منـه داد تة ى تتقيـب ات من األـع دي تتقيـب دد ية ى وـح ل ـع اة؛  ـق عـم

انـية ظهوة عالـمات  نون البقت على  اً ومـك د  ـئات األعـماة   ـق د ت  تـحدـي ا.  ـض اً لـه ــ ـي اً  ســ الفـئات يمـعل ةضـم

دان  ة  ي م تلل بـل ــلـل ات المســ ة المتي  اوصـــــاـب ة المتو تة عن حئـــــاـن ات الةلمـي ات  المةلوـم الحيواـن

  ـئة  عـماة مةيـنة  لكن  ن   انـية لـها  ـحد التتقيـبات التضمـيةالـةال . ةغ   ـن  يمكن  ـخ  الةيـنات من  ـية  ـئة حيو

ــالق اـلديموغتا ـية الـةاـمة لق ـةان ــتوي البـلد    المن ـقة      تةكس تـلك الفـئة ال صــ المتبو األبـقاة على مســ

 ض ةان على األضل من  صل قل  ةبةة. 3.  من الئت ةس ان ي تاة قل عئو الصحي

 

متبو الصـحي ان  ال يمكن تصـنيل ض ةان  المتيئـة من  ئة ال ب  ال اةيل ا  ىذا اةتإي البلد    المن قة    ال

ــفات الق ةان الديموغتا ية  الوبالية   ــتناد ىلى صـ ــلخ باالسـ األبقاةالمتةبة  داً    النا قة  ي المزةعة    المسـ

  يمكن  ي ا ا الحالة خلط ا ا الفئات  ىع الها  ةضار األبقاة التي ععت عليها نا قة.

  

ــنوات متتالية على األقعت لبلوغ األةضار   ــبو سـ ــالحة لمدة سـ ــد صـ تنل النقال الملموعة خالل  عمال التصـ

 (.1الم لوبة  المقدةة  ي اللوحة )

 

 2اللوحة 

  عداد الةينات المإخوذة اثنال ةصد الحيوانات المتبةة لةدة  ئات  عدة  عماة 

 

 الرصدقيد باألبقار المريضة   ئاتل

ل ب   احيوانات 

 ( 2) لت تينيا

 الحيوانات النا قة 

(3 ) 

ال ب   حيوانات 

 ال اةيل

الحاالت الستيتية  

 المابواة 

 حتى  ضل من سنتين  قبت من سنةالةمتسنة                                   

 غيت مو ود  0.4 0.2 0.01

 سنوات) بقاة بالغة  تية( 4    قبت حتى  صغت من  سنتين                               

0.1 0.2 0.4 260 

 سنوات )ابقاة متوس ة الةمت( 7سنوات     قبت حتى  صغت من  4الةمت                             

0.2 0.9 1.6 750 

 سنوات ) بقاة مسنة نسبياً(  9 صغت من حتى   قبت    سنوات  7الةمت                       

0.1 0.4 0.7 220 

 سنوات  9  قبت منالةمت

0.0 0.1 0.2 45 

 

  

 11.4.23المادة 

 



 تقييم مخاطرجنون البقر: مقدمة

 

ــنوي ــتة   الً بإ تال تقيي  )متا ةة سـ ــت التي من المحتمل  ن تؤدس ىلى ظهوة ةيلب المباطـ ( للميو الةناصـ

اســتحالة الدماغ اوســفنلي  ي األبقاة  متابةة ت وةا مو الزمن  ذلك  ي ســبيل التوصــل ىلى تحديد متي 

 من دليل اليابسة.   3-1الو و الصحي لألبقاة  ي بلد    من قة بالنسبة ألخ اة ا ا المتي   قاً ألحكار الباب 

 تقيي  ىمكانية انتااة المتي  -1
 

يت  ا ا التقيي  عن لتيً تقيي  ىمكانيات دخول مســبب  حد  متاي اســتحالة الدماغ اوســفنلي االنتقالي   

  ي األبقاة عند استيتاد بئالو من المحتمل تلوثها بالمسبب المت ي  اي التالية:

 

 البت تينات؛لحين اللح   الةن     ة اسب   -  

 

 ؛حيوانات حية -ب 

 

  ختي تدخل  ي تتقيبة األعالف الحيوانية؛  عالف حيوانية  مواد   -ج

 

  ؛مواد من مناإ حيواني مةدة لالستهالك الباتس  -د 

 

  ؛التةتي لإلصابة  تص تقيي   -2

الفتص المتاحة لألبقاة لكي تتةتي للتلوث بمســبب اســتحالة الدماغ احتســاب يت  ا ا التقيي  عن لتيً  

 صت التالية:اوسفنلي  ي األبقاة مو األخ  بةين االعتباة الةنا

 

الو و الوبالي للبلد/المن قة بالنسبة لمسببات  متاي استحالة الدماغ اوسفنلي االنتقالية  ي األبقاة   - 

 ؛

 

ىعادة تكوين  تئ ي   تا ة مسبب استحالة الدماغ اوسفنلي  ي األبقاة عن لتيً استهالك األبقاة  -ب 

ات من لحين اللح   الةن     ة اســـــب  ات لكمـي ة  البت تيـن ة من الملتتات     عالف حيوانـي اتـل الـن

 حيوانية  ختي داخلة  ي تتقيب األعالف الحيوانية.مواد  ختي    

 

ــت د   -ج ــإ اللعت  اسـ ــا ة ىلى م لفات مناـ ــا ة ىلى الحيوانات التي يرةعت عليها نا قة( باو ـ  امها )باو ـ

ــنيو  ــت الـعابـتة المو ودة  ي لتق مـةالـلة النـفاـيات  لتق تصــ ــالخ الملتتات  الةـناصــ  نـفاـيات مســ

 األعالف     الحيوانية؛

 

 ت بيً  احتتار ضتاةات المنو المتةلقــة بــاألعالف الحيوانيــة )بمــا  يهــا او تالات الهــادمــة للوضــايـة   -د 

 لألعالف الحيوانية(. بادلالمت من التلوث        

 

ــلـ ات البي تية  ي تقيي  ا ا النوع من المـ الت.  اي  ــاعدة الســ ىن ال  ول التو يهـية الـتالـية  عدت لمســ

ــادات المتة ــت الوا ب  خ اا بةين االعتباة عند ى تال تقيي  م الت نون تة ي اوةطـ لقة بم تلل الةناصـ

البقت  ي  حد البلدان. قما ت بً على اوعالن ال اتي  خاـصة عند تحـئيت الملفات ل لب التـصنيل  ي  حى 

بة للـاتقال التلاةيين من ال بلدان  ئات دة ة الم الت ال اصـة بمتي  نون البقت)    تقيي  الم الت بالنـس



ــتـماةة   OIEضـبل التوضيو على االتـفاضـيات  ي ـحال ىعـ ال مننـمة  (.  االســ ــنيـفاً غيت متي  لـه ا البـلدان تصــ

 المت قة بالمةلومات الم لوبة تكمل ا ا التوصيات ال اصة بتصنيل البلدان. 

 

 11.4.24المادة 

 

 

ــتيتاد لحين اللح   الةن      ــفنلي  ي األبقاة عند اسـ ــبب اللتهاب الدماغ اوسـ ــاة الةامل المسـ ىمكانية انتاـ

 البت تينات ة اسب 

  

ــل  ي ا  اال تتاي ليس  لـه    ــابة  بالمتي  قـما او مفصــ  ية  الدة  ىذا   ثـبل  تقيي   تص  التةتي  لإلصــ

 المادة

ـــية  س لحين لح   عن      ـن  ل  يت  ىلـةار الحيواـنات خالل  11.5.27 ــنين العـمانـية الـما ــ ــب  الســ ة اســ

عمداً    عن لتيً الصــد ة. غيت  ن  من الوا ب تو يت دةاســة تصــل نن  المتاضبة ميدانياً )بما   البت تينات 

ــوص   ـــماـنة ـبإن الحيواـنات ل  تر ة   ـية  عالف تحوس لحين اللح  الـقانونـية   يـها النصــ الم بـقة( وعـ ال الئــ

 يات المسالخ.نفا الةن     

 

الخ: يلةب لحين اللح   الةن    ت ـية الناتلة من الملتتات د ةاً باةزاً  ي انتقال متي التهاب  نفايات المـس

 الدماغ اوسفنلي  ي األبقاة.

 

؟  ىذا قان التد باويلاب نفايات المـسالخ: ال ت  خالل العماني ـسنوات الماـ ية اـستيتاد لحين اللح     ـسؤال

  ما او مناإ ا ا المواد  قمياتها؟

 

ــتوةدات لحين اللح   الةنار   واب  ــإ مســ    ق لك األعالف الحيوانية  النفايات البت تينية  : ىن مةت ة مناــ

ــب البت تينات   المحتوية على لحين اللح   الةنار ــبب    ة اس ــاة المس   ترةتبت  ــت ةية لتقيي  م الت انتا

من بالد  نفايات المســالخ  ضوي عادة مو اســتيتاد لحين اللح   الةنار    م الت االنتاــاةكون  تالمت ــي.  

ــتوةدت من بالد  ـضد نفس المواد  ىذا ـقاـنل  ضوي مـما   نون البقتيرةتبت  يـها تواـ د  ــاـبة ـبالمتي اســ .   ـضل ىصــ

 حيت الواةدة من بالد    ة اسـب البت تينات نتاـاة غيت محددة بالنسـبة ل حين اللح   الةن   االن م الت   تكو

 ستحالة الدماغ اوسفنلي  ي األبقاة غيت مةت ف.المسبب المت ي الانتااة 

 

 الوثالً الم لوبة 

 

الف حيوانية     ع   نفايات المسالخ ثالً تعبل صحة اوعالن عن عدر استيتاد  س لحين لح   عن    •

        ة اسب البت تينات تحوس لحين لح   عن  

 

اـستيتاد لحين   عند  ثالً تتةلً ببلد المنـاإ  بلد المـصدة  ي حال اختالف  ـ ة  الـصحي عن األ ل   •

 خالل السنوات العمانية الما ية. نفايات المسالخاللح   الةن     

 

من قل بلد مناــإ من لحين اللح   الةن   ثالً تتئــمن المةلومات عن الكميات المســتوةدة ســنوياً   •

باو ــــا ة ىلى األعالف الحيوانية الحا ية له ا المواد خالل العماني ســــنوات    ة اســــب البت تينات 

 األخيتة.



 

ــل المواد الداخلة  ي تتقيب لحين اللح   الةنار   • ــب البت تينات  ثالً تصـ عالف  ق لك األ   ة اسـ

 .  صاف الم ز ن األصلي(المحتوية على ا ا المواد )مو ذقت 

 

ــيت لحين اللح   • ــت دمة لتحئـ ــ  قيل  ن لتق تقيي  اللعت المسـ  ثالً  اةدة من البلد المنتا تو ـ

ــب البت تينات  الةنار   ــالت األعالف الحيوانية المحتوية على ا ا المواد تؤدس ىلى تة يل    ة اس  س

االنتقالي    تقلل ىلى دة ة قبيتة من تتقيز الةامل  طـكال اسـتحالة الدماغ اوسـفنلي  ألةامل مسـبب ال

 المسبب  ي حال   ودا.

 

  نفايات المسالخ المستوةدة.لحين اللح   الةن   ثالً تبين مصيت  •

 

 

 11.4.25المادة 

 

 

الدماغ اإلسييفنجي لي األبقار عند اسييتيراد حيوانات حية يحتمق  سييتحالةإمكانية انتشييار العامق المسييبب ال

 ض جنون البقرتلوثوا بمر

 

 : ت يات 

 

ــتوةدت  لاناك ىمكانية  ضوي   • ــبة للبلدان التي اسـ ــابات بلنون البقت بالنسـ موبولة  ملتتات حد ث ىصـ

 بالةامل المسبب الستحالة الدماغ اوسفنلي االنتقالي.

 

 األبقاة ةغ  االطتباا بفصالل  ختي. صيلة ىن الم الت تإتي عادة من  •

 

 خ تاً  قبت من حيوانات ال ب  بسبب ىمكانية انتقال المتي من األر ىلى المواليد لد اتمعل حيوانات التو •

 لد ترتبى لمدة الول من حيوانات ال ب .ا   ألن حيوانات التومن الناحية الننتية

 

فنلي  • تحالة الدماغ اوـس تيتاد    قاً للو ـو الصـحي لمتي اـس ي تلل ال  ت مو اختالف تاةيخ االـس

 .لمناإ ي بلد ا  ي األبقاة

 

 

 (3-2-2ينل خ ت الةد ي متتب اً باألعداد المستوةدة )المادة  •

 

 : ال ت  استيتاد حيوانات حية خالل السبو سنوات األخيتة؟سؤال

 

 لت انتااة المتي على الةناصت التالية:ا متوضل ت:  واب 

 



يمكن  ديدة؛  مةلومات  ة د  دة ة الم الت مو  تةديل   ـ و بلد المنـاإ بالنـسبة لمتي  نون البقت  •

تيتية  التةديل نتا  ي ن  ةصـد ىيلابي    نتيلة لتقيي  الم الت   ديدة    ى تالعن تـا يق ىصـابات ـس

 .لغتا يعلى المستوي ال

 

 الحيوانات  تتبيتها  ي بلد المناإ؛ غ يةالةادات المتبةة  ي ت •

 

الحيوانات  مةاللة ا ا   إن ذب    تةت ها للمتي   هة است دار الحيوانات المستوةدة ىذ  ن  بةيداً عن   •

ادة ال ا  ىـع اتـه ا تـ م لـف ل  ميةـه ــتوةدة تمـع ات المســ ال  الحيواـن اج لحين اللح   الةن  من ذـب د يت ونـت

د  س لحين لح   عن  لتيـقة ممكـنة لتةتيض الق ـةان المحلـية لإل ــتوةد البـل ــاـبة حتى  لو ل  يســ صــ

 ؛قه ا    ية  عالف حيوانية تحوس مواد  المسالخ نفايات 

 

 الفصلة الحيوانية؛ •

 

لإلصابة  قعت من غيتاا تتةتي  بةض الةت ق    ىذ  ن)للحليب    اللح (   من الفصيلة الواحدة ةتق ال •

  ي بلد المناإ بسبب الةادات الغ الية ؛

 

 وان عند ال ب عمت الحي •

 

 الوثالً الم لوبة

 

مةلومات عن بلد المصـدة ير قت  يها اسـ  البلد ال س ةبيل  ي  الحيوانات  المدة التي ضئـتها  ي   اسـ   •

  س بلد  خت عاطل  ي  الحيوانات ضسماً من حياتها.

 

  ثالً ير قت  يها المناإ  الفصالل  األعداد المستوةدة. •

 

 

 الحيوانات المستوةدة بما  يها األعماة عند ال ب . ثالً تبين مصيت  •

 

ــبة لو ود  • ــإ بالنسـ ــو بلد المناـ ــة د ةية لألخ اة تواقب قل  ديد  ي   ـ  ثالً تعبل  ن اناك دةاسـ

 متي  نون البقت.

 

        11.4.26المادة 

 

ن موبوءة إمكانية انتشييييار العامق المسييييبب لمرض جنون البقر عند اسييييتيراد مواد حيوانية يحتمق أن تكو

 بمرض جنون البقر.

 

 : ت يات 

 



ال  • ا ال تلـةب  س د ة  ي انتـق ب  ميةـه ة  الحلـي اـ  ة  الـل ة  الللود ال تـي ة  األ ـن د  ن الن ـف من المةتـق

 متي  نون البقت.

 

متي اســتحالة الدماغ اوســفنلي  ي األبقاة اي  ضوي بالنســبة للبلدان التي ســبً  ن   ي ن  تص تفـاـ  •

 متي.البالد موبولة باستوةدت مواد حيوانية من 

 

بلد المنـاإ الـصحي لوـ و مو األخ  بةين االعتباة الاالـستيتاد    على تاةيختتوضل  خ اة انتقال المتي  •

 بالنسبة لمتي استحالة الدماغ اوسفنلي  ي األبقاة.

 

 (.2.1.3تزداد الم الت مو ازدياد الكميات المستوةدة )المادة  •

 

 :  ية  صناف من المنتلات الحيوانية ت  استيتاداا خالل السبو سنوات األخيتة؟سؤال

 

 : تتوضل م الت انتقال المتي على األموة التالية: واب 

 

على نقل ةتتف بقدةتها  مالفصــالل المنتلة للمواد الحيوانية  ما ىذا قانل ا ا المنتلات تحوس  نســلة  •

 (؛11.4.14)المادة  المتي 

 

إ    • فنلي االنتقالي     ـة بلد المنـا تحالة الدماغ اوـس بة ألمتاي اـس ؛  ىن ا ا  ي الحيوانالوبالي بالنـس

ــو متغيت مو قل  ة د ألنبال  ديدة ناتلة عن   ــد الوبالي الو  ــية  نتالا التص ــابات مت  ظهوة ىص

  غتا ي؛على  ساس النايط    تقيي  للم الت

 األساليب التقليدية  ي تغ ية الحيوانات  تتبيتها  ي بلد المناإ؛ •

   هة است دار البئالو المستوةدة )ةا و المادة السابقة( •

 عمت الحيوان عند ال ب  •

 

 الوثالً الم لوبة: 
 

مصـدة ير قت  يها اـس  البلد ال س ةبيل  ي  الحيوانات  المدة التي ضئـتها  ي   اـس  مةلومات عن البلد ال •

  س بلد  خت عاطل  ي  الحيوانات ضسماً من حياتها.

 

  ثالً ير قت  يها المناإ  الفصالل  األعداد المستوةدة. •

 

  ثالً تبين االست دار النهالي للحيوانات المستوةدة  لتق الت لق من النفايات. •

 

ــإ  • ــن ال س ي ت  على   ــو بلد المنا  ثالً تعبل  ن اناك متا ةة د ةية لألخ اة على  ــول التحس

 بالنسبة لو ود متي  نون البقت.

 

 

 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=chapitre_1.2.1.htm#article_1.2.1.3.


 11.4.27المادة 

 

إمكانية تعرض األبقار لعدوى العامق المسيييبب السيييتحالة الدماغ اإلسيييفنجي لي األبقار نتيجة إلطعام األبقار 

 الناتجة من األبقار ورواسب البروتيناتطحين اللحم والعظام 

 : ت يات 

 

ار  • ات يلـةب لحين اللح   الةـن ل متي   ة اســـــب البت تيـن ة من الملتتات د ةاً قبيتاً  ي نـق اتـل الـن

 استحالة الدماغ اوسفنلي  ي األبقاة عن لتيً األعالف التي تحويها.

ــا ة ىلى علل ا • ــواق  المئـ لملتتات يمكن  ن تحوس لحين ىن المنتلات الحيوانية المو ودة  ي األسـ

 الناتلة من الملتتات.  ة اسب البت تينات اللح   عن  

 ليس من المةتقد  ن يلةب الحليب  الدر د ةاً ما  ي انتقال المتي. •

 

ــؤال ــب البت تينات : ال ت  توزيو  عالف األبقاة تحوس لحين اللح   الةن  سـ الناتلة من الملتتات    ة اسـ

 من ضانون اليابسة(؟ 11.4.4   11.4.3ية )المادتان خالل العماني سنوات الما 

 

: ىذا ل  يت  ى ا ة منتلات حيوانية ىلى  عالف األبقاة )غيت الحليب    الدر( التي يمكن  ن تحوس لحين  واب 

ب البت تينات اللح   الةن    نوات الما ـية   ليس من المةتقد  ن    ة اـس الناتلة من الملتتات خالل العماني ـس

 اللح   الةن   م لفات المسالخ  س خ ت  ي نقل المتي. ياكل لحين

 

 11.4.28المادة 

 

 معالجتوا وتصنيع األعال  وعناصرمنشأ المخلفات الحيوانية 

 

 : ت يات 

 

حئــانة  متاي اســتحالة الدماغ اوســفنلي  ي األبقاة  ي المواطــي ب ول مدتها التي تليها  تتة  تتميز   •

  ا حة ةبما تنل مستتتة  د ن تا يق. ي  تتة   لى  عتاي ستيتية غيت 

 

ليس اناك  ية  سـيلة تسـم  بالتةتف على الحيوانات  ي لوة حئـانتها للمتي بحيت تكون الةوامل  •

المســـببة ألطـــكال اســـتحالة الدماغ اوســـفنلي االنتقالي ضادةة على الدخول  ي ننار اســـتتداد م لفات 

 .سحب المواد ال  تة منها يت ال بال   خاصة ىذا ل  

 

ـــلة القـ  • ــب عالـية )قالدماغ نـقل  دةة على اىن األنســ ـــبب   ود متي  نون البقت  يـها بنســ الـةد ي بســ

 الن اع الاوقي  الةيون( يمكن سحبها  منو االستهالك الباتس لها  ىةسالها مو باضي م لفات ال بال  

من    القةود الدال  الاـكل المزتصـاب بتنتهي األبقاة المصـابة بالنفوق المفا       ن يمكن   للمةاللة. 

   تحلز ذبالحها العتباةاا غيت   بحيت تنهت الحيوانات المصابة  قإنها بحالة صحية سيئة بكل بسالة

 صالحة لالستهالك الباتس.

 



 متاي اســتحالة الدماغ اوســفنلي  مســببات م لفات ال بال  تؤثت على اســتمتاة   تصــنيوىن لتيقة   •

 .11-4-19مةاللة ا ا الم لفات مفصلة  ي المادة ل الصالحة تق ال   ي الحياة؛ االنتقالية

 

ىن الةامل المسـبب السـتحالة الدماغ اوسـفنلي االنتقالي مو ود بنسـب  على بكعيت  ي اللهاز الةصـبي  •

التي ير لً عليها اســـ    Reticulo-endotelial tissues  نســـلة الننار الاـــبكي الب اني   المتقزس

 .Specified risk materials "ال  وةةاديدة ال"المواد 

 

 بها مةاللة الم لفات الحيوانية خالل العماني سنوات الما ية؟ قانل تت : ما اي ال تيقة التي سؤال

 

لمـسالخ  هناك مو نفايات ا المةاللة: ىذا ت  ىةـسال حيوانات    مواد حيوانية يرحتمل  ن تكون موبولة ىلى  واب 

خ ت بقال القدةة على نقل الةد ي بســـبب   ود متي اســـتحالة الدماغ اوســـفنلي االنتقالي  ي لحين اللح  

  الةن  الناتا من الم لفات الحيوانية للمسالخ.

 

اك خ ت تلوث  ادل  اـن ــت ـدر  ي  Cross-contaminationمتـب ا يســ دـم امن  ي لحين اللح   الةن  عـن ـق

  ختي. يوانات ألية ح عالفتحئيت األ

 

 

 الوثالً الم لوبة:

 

 لكونهاتلميو الحيوانات المتيئــة  ض و ال بال  المصــادةة  ىتال ها  قيفية   ثالً تة ي تفاصــيل عن   •

 غيت صالحة لالستهالك الباتس.

 

 قيفية ىتال ها  ي   Specified risk materialالاـديدة ال  وةة   ثالً تحوس تةتيفاً للمواد الحيوانية   •

   وداا.حال 

 

 ثالً تصـــل لتق مةاللة م لفات المســـالخ  الاـــت ل المتو تة عند تحويلها ىلى لحين لح   عن   •

  م لفات مصنةة.

 

 ثالً تصــل لتيقة تحئــيت األعالف الحيوانية مو ذقت المواد الداخلة  ي تحئــيتاا  نســبة لحين  •

ــاف لألعالف الحيوانـية مهـما ـقان نوعـها؛ ـما اي او  تالات المتـ  ة لمنو التلوث اللح   الةن  المئــ

 لألعالف المةدة لتغ ية األبقاة بواس ة األغ ية الم صصة للحيوانات  حيدة المةدة.المتبادل 

 

 التدضيً بما  ةد  عالا  االلتزار بت بيق .ية  ثالً تو   قيف •

 

 11.4.29المادة 

 

 الخالصة النوائية لتقييم المخاطر 

  



ة  ي  ىن لمتي  نون البقت المو ود  ـــب اســ ة م ـالت تكون متـن د    من ـق ان بـل ال ض ـة مو على   ـ  او ـم

ــتوي المةت ف  ـــبب للمتي  ىمـكانـية ىـعادة لـةد اا التةتي   تص    للمتي المســ المتتبـ ة ـبالـةاـمل المســ

ــ ي  القدةة على الةد ي  ــ ة ال تقتد يت  تئـ ــيت األعالف الحيوانية.  من الوا ب  بواسـ المتبةة  ي تحئـ

توصــل بواســ ة التةتف عليها لللى  ن او تالات المت  ة اي مناســبة لوضل  ية م الت يت   تقدي  البتااين ع

تقيي  الم الت  االســـتنتاج  ن ض ةان األبقاة ليســـل مةت ـــة ألية م الت متتب ة بمتي اســـتحالة الدماغ 

 عليها.   اوسفنلي  ي األبقاة    ن او تالات المناسبة ضد ت  ات اذاا لتال ي  ية م الت يت  التةتف

 
_____________________________ 

 


