القانون الصحـي لحيوانات اليابسة 2018 -
الفصل 11.4
جنون البقر ،مرض استحالة الدماغ اإلسفنجي
BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY (BSE),
MAD COW DISEASE
(تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 11.4.1

احكام عامة – البضائع الصحية
تهدف التوصــيات الواةدة ي ا ا الفصــل لمةاللة الم الت التي تهدد صــحة اونســان الحيوان نتيلة لو ود
الةامل المسبب الستحالة الدماغ اوسفنلي ي األبقاة (من ساللتي .)Bos taurus & B.indicus
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يتو ب على الســـل ات البي تية عدر تي ية طـــت ل لها عالضة بمتي نون البقت عند الســـما
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؛ب -ن فـة نـة األبقـاة المحئــــتة من اللســــ الحيوالتي ت مةهـا تحئــــيتاـا
قا ً لتوصيات اللمةية الد لية لنقل األ نة؛
ج -الللود ال ار المدبوغة ؛
د -الليالتين الكوال ين المحئتان قط من الللود ال ار المدبوغة.
اـ الاحور منـز عة البت تينات( الت اسب غيت ال ابة بنسبة ضصااا  %.0.15من الوزن؛
 الفوسفات ثنالي الكلس (د ن داون بت تينات)؛ز -اللحور منــــــز عة الةن الناتلة من عئـالت الهيكل الةنمي(باسـتعنال ض و اللح المنــــــز عة
ميكانيكياً) الناتلة من بقاة بةمت  30طـهتا ً ضل التي ل يصـت ىلى ى قاداا الوعي ضبل ال ب
حقن الهوال الغاز المئــغولين ي تلويل الدماغ ل يصــت ىلى ض و حبلها الاــوقي؛ قما
خئــةل للفحق ضبل ال ب بةدا ل ياــتب تتإقد ىصــابتها بلنون البقت ث ت تحئــيتاا
باكل يحفنها من التلوث بإية نسلة ةد ذقتاا ي المادة  11.5.14؛
 الـدر ماــــتقـاتـ النـاتلـة من بقـاة ل يت ى قـاداـا الوعي ضبـل الـ ب بواســــ ـة لـة لحقن الهوالالغازالمئغولين ي تلويل الدماغ ل يصت ىلى ض و حبلها الاوقي تدميتا.

 -2يتو ب على الســـل ات البي تية عند الســـما باســـتيتاد عبوة بئـــالو ختي اةدة ي ا ا الفصـــل
ألةا ــي بلد ما تي الاــت ل الموصــى بها ي ا ا الفصــل على بلد التصــديت قا ً للو ــو الصــحي
لق ةان األبقاة المةدة للتصديت من بلد من قة متبو بالنسبة لم الت متي نون البقت.
 -3عند الســما باســتيتاد مت ة بئــالو عبوة ةاي ما مســتو ية للاــت ل المحددة ي ا ا الفصــل يمكن
عدر األخ بةين االعتباة الو و الصحي لبلد من قة متبو المصدة حيال متي نون البقت.
تو د مةاييت االختباةات التا يصية ي دليل اليابسة .Terrestrial Manual
المادة 11.4.2
تحديد الوضع الصحي لبلد أو منطقة أو مربع بالنسبة ألخطار مرض الجنون البقر
ـو الصـحة الحيوانية ي بلد

ال يمكن تحديد
للمةاييت التالية:
ً
ً
لبيةـة نتـالا التقيي لم ـالت اـ ا المتي (يةـاد التقيي ســــنويـا) قـا ألحكـار ضـانون اليـابســـــة مو
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تحـديـد ميو األســــبـاب المحتملـة لنهوة متي نون البقت الســــلـل التـاةي ي لكـل منهـا .على
الد ل األعئال متا ةة الو و الصحي قل سنة اقتااف التغيتات المحتملة ي .
-

من قة

متبةبالنسـبة ألخ اة متي اللنون البقت ىال قا ً

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
المت ي؛ مو األخ بةين االعتباة األموة التالية:
•
•
•
•
•
•
•

المن قة

المتبو

ود غياب المســـبب المت ـــي ي ض ةان الماطـــية المحلية للبلد
نسبة اوصابات ي حال وداا ؛
ىنتاج لحين اللح الةن ة اسب بت تينات ال بال الناتلة من الملتتات المحلية؛
ىستيتاد لحين اللح الةن ة اسب بت تينات ال بال المستوةدة؛
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
ذقتاا على الاللحة ي المادة  11.5.14ةبما ع يل لألبقاة؛
مواد مستوةدة ناتلة من الملتتات تست در لألبقاة ي اللس الحي.

تؤخـ يئــــا ً بةين االعتبـاة نتـالا عمـال التصــــد التحقيقـات الوبـاليـة األختي ذات الةالضـة
بالبئالو الم قوةة عالا عند تقيي تص انتااة الةد ي.
ب -تقيي تص التةتي للةد ي
ىذا ت تحديد ود خ ت ما يصـب من الئـت ةس متابةة األمت تقيي تص التةتي للةد ي
س احتساب تص تةتي األبقاة للمسبب المت ي للنون البقت عبت دةاسة التالي:

•
•
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اســـتهالك األبقاة ل حين اللح الةن ة اســـب البت تينات الناتلة من الملتتات
عالف ختي مئــــا ـات األعالف الحيوانيـة بـالتـالي ىعـادة تـد يت ة اســــب اينـات
الناتلة من الملتتات او تالات المت ة لتال ي التلوث المتقالو لألعالف الحيوانية؛
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
المواطي ذبحها اد تاليو اؤالل على اوعالن عن ميو اوصابات التي تنهت يها عتاي
ستيتية مميزة للنون البقت ي الق ةان المستهد ة قما او اةد ي المادتين  11.5.22 11.5.20؛

 -3اوبالغ او باةس عن ميو األبقاة التي تنهت عليها األعتاي الستيتية ال اصة بمتي
نون البقت حق ميو التؤ س المابواة؛
 -4ى تال الفحوصات الم بتية ال اصة بالةينات المإخوذة من الن اع
ةسميا ً من
ىلاة بتناما التصد المتابةة الوبالية المااة ىليها عالا.

األنسلة األختي ي م تبت مةتمد

عنـدمـا يتبين لنـا بنتيلـة تقيي الم ـالت ن ال ت يكـاد ال يـ قت يتو ـب على البلـد المةني ن ي بً بتنـاملـا ً
للتصد من الفئة(ب) قا ً ألحكار المادتين  11.5.22 11.5.20؛
عنـد عـدر توصــــل عمليـة تقيي الم ـالت و ثبـات ن ال ت ال يـ قت يتو ـب على البلـد المةني ن ي بً
بتناملا ً للتصد من الفئة( ) قا ً ألحكار المادتين  11.5.22 11.5.20؛
المادة 11.4.3
م الت الت قت لمتي نون البقت
ىن البئــــالو الناتلة من ض ةان األبقاة ي بلد
نون البقت ي حال تنفي الات ل التالية:
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من قة

متبو تةتبت ذات خ ًت ال ي قت للهة انتقال متي

ن يكون ضد ت القيار بإ تال تقيي لم الت نون البقت قا ً لما او اةد ي الفقتة ( )1من المادة 11.5.2
لتحديد الم الت الما ية الحا تة ن يعبل البلد ن ى تالات طاملة مناسبة ضد ات ت خالل الفتتة
المناسبة الم قوةة دناا لوضل ية م الت يت التةتف عليها؛

 -2ن يعبل البلد ن يةتمد نناما ً للتصد ئة (ب) ي بً قا ً ألحكار االمادتين  11.5.22 11.5.20؛ ن
ت بلوغ القيمة المستهدف قما او اةد ي اللوحة .1
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ىما ن :
 ل تسـلل ية ىصـابة بمتي نون البقتقان مصيتاا اوتالف ن
•

ت ىثبات ن قل ىصـابة بلنون البقت سـببها االسـتيتاد

تـ االلـتـزار بــالـمـةــايـيـت الـواةدة ـي الـفـقـتتـيـن  4 2مـن الـمــادة  11.5.2مـنــ 7
سنوات على األضل ق لك

•

ن مكن اوثبات بواســ ـ ة الفحوصــــات المتاضبة المناســــبة ن ل يئــــل ىلى علل
يـة ة اســـــب بت تينيـة نـاتلـة من الملتتات منـ 8
الملتتات س لحين لح عن
سنوات على األضل؛ أو

قعت بلنون البقت ــإن ميو األبقــاة
ي حــال ت اوبالغ عن ضوع ىصــــــابــة احــدة
ب-
المحلية المبلغ عنها ضد مئى على الدتها قعت من  11سنة ن :
•

ت االلتزار بالمةاييت المنصوص عنها ي الفقتتين  4 2من المادة  11.5.2من 7
سنوات على األضل ق لك

•

ن مكن اوثبات بواس ة الفحوصات المتاضبة المناسبة ن ل يئل ىلى علل الملتتات
ية ة اســــب بت تينية ناتلة من الملتتات من  8ســــنوات على
س لحين لح عن
األضل؛ ق لك

•

ن ميو األبقـاة المصــــابـة تة ى عالمـة مميزة دالمـة ن ميو تحتقـاتهـا ـخ ا ــــةـة
النفوق ق لك:
للمتاضبة الاديدة تتلل ععها تماما ً بةد ال ب
 ن ميو األبقاة التي ناــــإت خالل الــــــــ  12طــــهتا ً األ لى من عمتاا مو ة سمصــــــاب خت خالل الـــــــ ـ  12طــــهتا ً األ لى من عمتا ع ي نفس الةلل
ن
المحتمل تلوث خالل نفس الفتتة قا ً لما ظهتا التحقيً به ا الاإن
ــــو نتـالا التحقيقـات ـإن قـل ة س بقت لـد خالل الـــــــ ـ 12
ي حـال عـدر
طهتا ً السابقة الالحقة لوالدة ة س بقت مصاب ي نفس الق يو المولود ي
ي حال ال زالل ا ا الحيوانات حية ي البلد المن قة المتبو الصحي.

ال يئـــاف اســـ البلد المن قة ىلى اللحة األماقن ذات ال ت ال س ال ي قت ىال بةد ضبول اوثبات المقدر ىلى
مننمـة , . OIEىن االحتفـاظ بو ود اوســــ على اـ ا الاللحـة يت لـب ىعـادة تقـدي المةلومـات الالزمـة نتـالا
الفحوصـات لفتتة ال  12طـهتا ً الما ـية قل سـنة قل تغيت ي ت على الو ـو الوبالي ية حداث بالية
ختي تبلغ ىلى مننمة  OIEقا ً لات ل الفصل . 1.1
المادة 11.4.4
حاالت السيطرة على مخاطر انتقال مرض جنون البقر
يمكن اعتباة ن تمل الســي تة على م الت انتقال الةامل المســبب لمتي نون البقت عن لتيً اســتيتاد
بئالو ناتلة من ض ةان بقاة بلد من قة متبو عند استيفال البلد المن قة المتبو الات ل التالية:
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ن يكون البلــد ضــد تس تقييمــا ً نهــاليــا ً لم ــالت انتقــال نون البقت قــا ً للفقتة األ لى من
المـادة  1.4.2بهـدف تحـديـد عنـاصــــت الم ـالت المـا ــــيـة الحـا ــــتة ن البلـد ضـد ثبـل ن
ى تالات منـاســــبـة ضـد ات ـ ت للوضـايـة من يـة م ـالت ث التةتف عليهـا لكن خالل تتة غيت
قا ية؛
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ن يكون البلـد ضد ثبـل ن ضد ضار تنفيـ عمـال ةصــــد ئـة ( ) قـا ً للاــــت ل المفصــــلـة ي المـادة
 11.4.20المـادة  11.4.22؛ نـ ت بلوغ الةـدد المســــتهـدف قمـا او اةد بـاألةضـار ي اللوحـة
األ لى من الملحً الم قوة ن يمكن اســـتبدال التصـــد من الفئة (ب) بتصـــد من الفئة ( ) وة
بلوغ القيمة المستهد ة الواةد ي اللوحة  1الم قوةة؛
ن ىما:
ن ت ىثبات ن قل ىصـابة ت اوبالغ عنها بلنون
 ل تسـلل ية ىصـابة بمتي نون البقتالبقت تةود لحيوان مســــتوةد قان مصــــيتاا اوتالف ن ت االلتزار بالمةاييت الواةدة ي
الفقتتين العـانيـة التابةـة من المـادة  11.4.2يمكن تقـدي البتاـان نـ ل يئــــل ىلى علل
ية ة اســــب بت تينية ناتلة من الملتتات ذلك بفئــــل
الملتتات س لحين لح عن
ت بيً بتناما للفحوصــات المتاضبة بالاــكل المناســب؛ ن بالنســبة ألحد الاــتلين التاليين
على األضل تبين ما يلي:
• ل يت االلتزار بـالمةـاييت المنصــــوص عنهـا ي الفقتتين  4 2من المـادة  11.5.2منـ 7
سنوات
• ل يتو ت الدليل ن تت ية حوصـات خالل الــــ ـ  8سـنوات الما ـية للتإقد من ىمكانية
ية ة اسب بت تينية ي عالف الملتتات؛
ود لحين لح عن
ب -نـ ت اوبالغ عن ظهوة ىصـــــابـة احـدة بلنون البقت ي األبقـاة المحليـة نـ ت االلتزار
بـالمةـاييت الواةدة ي الفقتتين  4 2من المـادة  11.4.2نـ مكن ىثبـات نـ ل يئــــل ىلى
ية ة اسب بت تينية ناتلة من الملتتات ؛
علل الملتتات س لحين لح عن
ن ميو ىصابات نون البقت يت اقتاا ها بواس ة عالمة تةتيفية دالمة
الق ةان تحل المتاضبة ن يت ىعدار ميو الحيوانات المصابة بةد ال ب
بالنسبة:

ميو تحتقات
النفوق ق لك

•

لكل األبقاة التي ناإت خالل الـ  12طهتا ً األ لى من عمتاا مو ة س
مصاب خت خالل الـ 12طهتا ً األ لى من عمتا ع ي نفس الةلل
ن
المحتمل تلوث خالل نفس الفتتة قا ً لما ظهتا التحقيً به ا الاإن

•

ــــو نتـالا التحقيقـات ـإن قـل ة س بقت لـد خالل الـــــــ ـ 12
ي حـال عـدر
طــــهتا ً ي حــال ال زالــل اــ ا الحيوانــات حيــة ي البلــد المن قــة المتبو
الصــــحي المةني مو تتبو حتقــاتهــا عنــد ذبحهــا نفوضهــا يصـــــاة ىلى ىتال هــا
نهالياً.

ال يئـــاف اســـ البلد المن قة ىلى اللحة األماقن ذات ال ت ال س ال ي قت ىال بةد ضبول اوثبات المقدر ىلى
مننمـة , . OIEىن االحتفـاظ بو ود اوســــ على اـ ا الاللحـة يت لـب ىعـادة تقـدي المةلومـات الالزمـة نتـالا
الفحوصـات لفتتة ال  12طـهتا ً الما ـية قل سـنة قل تغيت ي ت على الو ـو الوبالي ية حداث بالية
ختي تبلغ ىلى مننمة  OIEقا ً لات ل الفصل .1.1

المادة 11.4.5
مخاطر غير محددة لمرض جنون البقر
يمكن اعتباة ن م الت انتاــاة متي نون البقت اي غيت محددة بالنســبة ألبقاة بلد من قة متبةإذا ل
يقدر س بتاان على ن البلد المن قة المتبو المةني مسـتوف للاـت ل الم لوبة لتصـنيف ي ىحدي الفئات
الواةدة عالا.
المادة 11.4.6
توصيات الستيراد البضائع الناتجة من األبقار من بلد أو منطقة أو مربع ذات مخاطر ال تذكر بالنسبة
لمرض جنون البقر
يتو ب على السل ات البي تية لدي استيتاد
ميو البئالو غيت المسللة ي الفقتة  1من المادة 11.4.1
للب ىبتاز طهادة بي تية د لية تفيد ن البلـــد
11.4.3

المن قـــة

المتبو مستوف للاـــت ل الـــواةدة ي المـــادة

المادة 11.4.7
توصيات الستيراد البضائع ذات المنشأ البقري من بلد أو منطقة أو مربع ذات مخاطر ال تذكر بالنسبة
لمرض جنون البقر لكن مع وقوع إصابة محلية واحدة
يتو ب على السل ات البي تية عند استيتاد
األبقاةالمةدة للتصديت
للب ىبتاز طهادة بي تية د لية تفيد التالي:
-1

ن األبقاة المةدة للتصديت ت تتضيمها باكل يسم بإثبات نها بقاة غيت مةت ة للمتي
قما او اةد ي الفقتات -3ب-ثالعا ً من المادة  11.4.4؛

-2

ة اسب

ن ا ا األبقاة لدت بةد تاةيخ تي الحنت على ى ا ة لحين اللح
البت تينات الناتلة من الملتتات تنفي ضتاة الحنت ةلياً.

الةن

المادة 11.4.8
توصيات الستيراد ابقار من بلد أو منطقة أو مربعات ذات مخاطر تحت السيطرة بالنسبة لجنون البقر
يتو ب على السل ات البي تية عند استيتاد
األبقاة
للب ىبتاز طهادة بي تية د لية تفيد:
ن البلد المن قة المتبو مستوف للات ل الواةدة ي المادة  11.4.4؛
-1
-2

ن ن األبقاة المةدة للتصديت ت تتضيمها باكل يسم بإثبات نها بقاة غيت مةت ة للمتي قما
او اةد ي الفقتات  -3ب من المادة  11.4.4؛

-3

ة اســــب

ن اـ ا األبقـاة ضـد لـدت بةـد تـاةيخ تي الحنت على ى ــــا ـة لحين اللح
البت تينات الناتلة من الملتتات تنفي ضتاة الحنت ةلياً.

الةن

المادة 11.4.9
توصيات الستيراد البضائع ذات المنشأ البقري من بلد أو منطقة أو مربع ذات مخاطر غير محددة بالنسبة
لجنون البقر
يتو ب على السل ات البي تية عند استيتاد
األبقاة
للب ىبتاز طهادة بي تية د لية تفيد:
-1
ىلى

ن اناك حنتا ً مفت

ا ً على ى ا ة لحين اللح

الةن

ة اسب البت تينات الناتلة من الملتتات

األعالف الحيوانية مو التنفي الكامل له ا الحنت؛
-2

ميو تحتقات الق ةان
ن ميو ىصابات نون البقت يت اقتاا ها بواس ة عالمة تةتيفية دالمة
النفوق ق لك
تحل المتاضبة ن يت ىعدار ميو الحيوانات المصابة بةد ال ب
ميو األبقاة التي ةبيل خالل الـ 12طهتا ً األ لى من عمتاا مو ةؤ س مصابة
لةمل نفس الةلل المحتمل تلوث خالل نفس الفتتة قا ً لما ظهتا التحقيً به ا
ن
الاإن
ــــو نتــالا التحقيقــات ــإن ميو األبقــاة المولودة ي نفس الق يو ال ـ س
ب -ي حــال عــدر
ً
لدت ي األبقاةالمتيئة خالل الـ 12طهتا من تاةيخ الدتها

ي حـال ال زالـل اـ ا الحيوانـات حيـة ي البلـد المن قـة المتبو المةني ـإنهـا تة ى ةضمـا ً تةتيفيـا ً
دالما ً تو و تنقالتها تحل المتاضبة .عند ذبحها نفوضها يصاةىلى ىتالف ععها قلياً.
-3

ىذا قانل األبقاة مةدة للتصديت:
 تة ى عالمة تةتيفية دالمة ب تيقة تسـم بإثبات نها غيت مةت ـة للمتي قما ةد ي الفقتة 2عالا؛
ب -ن تكون األبقاة ضد لدت بةد عامين على األضل من تاةيخ صـد ة ضتاة الحنت على ى ـا ة لحين
اللح الةن الت اســــب البت تينيـة النـاتلـة من الملتتات ىلى علل الملتتات مو تنفيـ الحنت
ةلياً.
المادة 11.4.10

توصيات الستيراد البضائع ذات المنشأ البقري من بلد أو منطقة أو مربع ذات مخاطر ال تذكر بالنسبة
لجنون البقر
يتو ب على السل ات البي تية عند استيتاد
اللحور ال از ة محئتاتها الناتلة من األبقاة (غيت الم قوةة ي الاللحة الواةدة ي الفقتة  1من المادة
)11.4.1
للب ىبتاز طهادة بي تية د لية تفيد ما يلي:
المن قة

المتبو الصحي مستوف للات ل الواةدة ي المادة  11.4.3؛

-1

ن البلد

-2

نـ ت ىخئــــاع ميو األبقـاة النـاتلـة منهـا اللحور ال ـاز ـة
للكال ضبل ال ب بةدا قانل النتالا مت ية مو استبةاد س

محئــــتاتهـا المةـدة للتصــــديت
ود لمتي نون البقت؛

نـ ي البلـدان ذات الم ـالت التي ال تـ قت حيـت ضةـل ىصـــــابـات محليـة للنون البقت ـإن
-3
األبقـاة النـاتلـة منهـا اللحور ال ـاز ـة محئــــتاتهـا ضـد لـدت بةـد تـاةيخ تي الحنت على
ة اســــــب الـبـت تـيـنــات الـنــاتـلــة مـن الـمـلـتـتات ىلـى عـلـل
ى ــــــا ــة لـحـيـن الـلـحـ الـةـنـ
الملتتات تنفي ضتاة الحنت ةلياً.
المادة 11.4.11
توصيات الستيراد البضائع ذات المنشأ البقري من بلد أو منطقة أو مربع ذات مخاطر تحت السيطرة
بالنسبة لجنون البقر
يتو ب على السل ات البي تية عند استيتاد
اللحور ال از ة محئتاتها الناتلة من األبقاة (غيت الم قوةة ي الاللحة الواةدة ي الفقتة  1من
المادة )11.4.1
للب ىبتاز طهادة بي تية د لية تفيد ما يلي:

-1

ن البـلد المن قـة
المـادة 11.4.4

-2

ن ت ىخئاع ميو األبقاة الناتلة منها اللحور ال از ة
ضبل ال ب بةدا؛

-3

ن األبقاة الناتلة منها اللحور ال از ة محئــتاتها المةدة للتصــديت ل يت ى قاداا الوعي ضبل ال ب
بواس ة لة حقن الهوال الغاز المئغول ي اللملمة ض و الحبل الاوقي؛

-4

المـتبو الصـحي الواةدة من اللحور مستوف للات ل المنصوص عنها ي
محئتات اللحور المةدة للتصديت للكال

محئــــتاتها المصــــدةة ت ىنتا ها تو ــــيبها باــــكل يئــــمن خلواا عدر

ىن اللحور ال از ة
تلوثها بالمواد التالية:
 ية نسلة م قوةة ي الفقتتين  2 1من المادة  11.4.14؛ب -ية لحور مســحوبة ميكانيكيا ً من الدماغ الســلســلة الفقتية ناتلة من بقاة عمتاا قعت من 30
طهتاً.
المادة 11.4.12

توصيييات السييتيراد البضييائع ذات المنشييأ البقري من بلد أو منطقة أو مربعذات مخاطر غير محددة بالنسييبة
لجنون البقر
يتو ب على السل ات البي تية لدي استيتاد
اللحور ال از ة محئتاتها (غيت الم قوةة ي الاللحة الفقتة  1من المادة 11.4.1
للب ىبتاز طهادة بي تية د لية تفيد ما يلي:
-1

ن األبقاة الناتلة منها اللحور ال از ة محئتاتها:
 ل يئل ىلى علفها س لحين لح عن ة اسب بت تينية؛ب -ن ت ىخئاعها للكال ضبل ال ب بةدا تبين نها سليمة؛
ج -ل يت ى قاداا الوعي ضبل ال ب بواس ة لة حقن الهوال الغاز المئغول ي اللملمة
الحبل الاوقي؛

-2

ىن اللحور ال از ة محئتاتها ت تحئيتا تنا لها باكل يئمن ليسل ال تحوس :
 ية نسلة م قوةة ي البندين  3 1من المادة 11.4.14؛ب -ية نسلة عصبية لنفا ية قانل مكاو ة ثنال نزع الةنار؛
ج -ية لحور مسحوبة ميكانيكيا من الدماغ السلسلة الفقتية ناتلة من بقاة عمتاا قعت
من  12طهتاً.
المادة 11.4.13

ض و

توصيات خاصة بطحين اللحم والعظم أو الرواسب البروتينية الناتجة من المجترات
-1

-2

ىن لحين اللح الةن الت اسـب البت تينية الناتلة من الملتتات ية بئـالو تحوس ا ا المواد
مصــــدةاا بلد من قة متبو صــــحي قا ً لما ةد ي المادة 11.4.3من ا ا القانون حيت
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.
يحنت التبـادل التلـاةس بين الـد ل ألعالف لحين اللح الةن الت اســــب البت تينيـة النـاتلـة من
قا ً لما ةد ي
الملتتات ية بئــــالو تحوس ا ا المواد مصــــدةاا بلد من قة متبو ي
المادتين  11.4.5. 11.4.4من ا ا القانون.
المادة 11.4.14

توصيات خاصة بالبضائع التي يمنع تصديرها
-1

يوصـى بحنت اسـتيتاد المواد الحيوانية المفصـلة دناا قل مواد ختي ملوثة بها ناتلة من بقاة من
ميو األعماة ىذا قانل ا ا المواد مةدة للدخول ي تتقيبة األغ ية المةدة لالســــتهالك الباــــتس
األعالف الحيوانية الم صـبات الزةاعية مسـتحئـتات التلميل األد ية ( من بينها المتقبات
البيولو يـة) المواد ال بيـة قـل بئــــاعـة ملوثـة بـالمواد التـاليـة :اللوزتين األمةـال ماــــتقـاتهـا من
المواد البت تينيـة ىذا قـانـل نـاتلـة من بقـاة م تلفـة األعمـاة اةدة من بالد منـالً مقـاســــ
غتا ية قما او اةد تةتيفها ي المادتين  .11.4.5 11.4.4قما يوصـــى بوضل االتلاة باألغ ية
المةدة لالســـتهالك الباـــتس األعالف الحيوانية الم صـــبات الزةاعية مســـتحئـــتات التلميل
الةقاضيت المواد ال بية المحئـتة من البئـالو الم قوةة عالا باسـتعنال الحاالت المةاقسـة الواةدة
ي مواد ختي من ا ا الفصل.

.
-2

يوصــــى بحنت االتلاة بالمواد الحيوانية المفصــــلة دناا الســــت دامها ي تحئــــيت األغ ية المةدة
لالسـتهالك الباـتس األعالف الحيوانية الم صـبات الزةاعية مسـتحئـتات التلميل الةقاضيت
(بما يها المواد البيولو ية) المواد ال بية ية بئالو ختي ملوثة بالمواد الحيوانية التالية :الن اع
الةيون الن اع الاــوقي اللملمة الةمود الفقتس ماــتقاتها البت تينية ىذا قانل ناتلة من بقاة
اةدة من بالد منالً مقاسـ ـ غتا ية قما او اةد تةتيفها ي المادة  11.4.4ىذا قانل ناتلة
من بقـاة قـان عمتاـا قعت من  30طــــهتا ً ضـل الـ ب  .قمـا يوصــــى بحنت االتلـاة بـاألغـ يـة المةـدة
لالسـتهالك الباـتس األعالف الحيوانية الم صـبات الزةاعية مسـتحئـتات التلميل الةقاضيت
المواد ال بية المحئــتة من البئــالو الم قوةة عالا باســتعنال الحاالت المةاقســة الواةدة ي مواد
ختي من ا ا الفصل.

يوصــــى بحنت االتلاة بالمواد الحيوانية المفصــــلة دناا الســــت دامها ي تحئــــيت األغ ية المةدة
لالسـتهالك الباـتس األعالف الحيوانية الم صـبات الزةاعية سـتحئـتات التلميل الةقاضيت
(بما يها المواد البيولو ية) المواد ال بية ية بئالو ختي ملوثة بالمواد الحيوانية التالية :الن اع
الةيون الن اع الاــوقي اللملمة الةمود الفقتس ماــتقاتها البت تينية ىذا قانل ناتلة من بقاة
اةدة من بالد منالً مقاس قما او اةد تةتيفها ي المادة  11.4.5ىذا قان عمت ا ا األبقاة
قعت من  12طــهتا ً ضل ال ب  .قما يوصــى بحنت االتلاة باألغ ية المةدة لالســتهالك الباــتس
األعالف الحيوانيـة الم صــــبـات الزةاعيـة مســــتحئــــتات التلميـل الةقـاضيت المواد ال بيـة
المحئــتة من البئــالو الم قوةة عالا باســتعنال الحاالت المةاقســة الواةدة ي مواد ختي من ا ا
الفصل.
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المادة 11.4.15
توصيييات السييتيراد الجيالتين والكوالجين المحضييرة من العظم والمعدة لتصيينيع المواد الاذائية واألعال
الحيوانية والمخصييبات الاراعية ومسييتحضييرات التجميق والعقاقير (بما ليوا المواد البيولوجية) أواألجواة
الطبية،
يتو ب على السل ات البي تية ي البلدان المستوةدة
للب ىبتاز طهادة بي تية د لية تفيد ن البئالو اةدة من:
-1
-2

بلد من قة متبو ذات م الت الت قت بالنسبة لمتي نون البقت
من بلـد من قـة متبو ذات م ـالت تحـل الســــي تة غيت محـدد بـالنســــبـة لمتي نون
البقت ؛ ن البئـــــاعـة نـاتلـة من بقـاة ع ـل نتـالا مقبولـة للتفتيو ضبـل الـ ب بةـدا من ـل
استبةاد س ود لمتي نون البقت؛ ن

ب-

ت نزع اللملمة الةمود الفقتس للحيوانات البالغ عمتاا قعت من  30طهتاً؛
تمل مةاللة الةنار مت ةا ً بلميو المتاحل التالية:
▪ عملية نزع الداون)؛
▪ نزع المةادن باألحماي؛
▪ مةاللة ضلوية حمئية؛
▪ التصفية؛
o
قعت لمدة  4ثوان على األضل
▪ التةقي عند  138ر
لةالج ممـاثـل من حيـت تة يـل القـدةة على نقـل الةـد ي (المةـاللـة الحتاةيـة تحـل
عال معالً).

ــــغط

المادة 11.4.16
توصييييات السيييتيراد الدهون (غير المفصيييلة لي المادة  )11.4.1المعدة لتصييينيع المواد الاذائية واألعال
الحيوانية والمخصيييبات الاراعية ومسيييتحضيييرات التجميق والعقاقير (بما ليوا المواد البيولوجية) أوالمواد
الطبية،
يتو ب على السل ات البي تية لدي االستيتاد
للب ىبتاز طهادة بي تية د لية تفيد ما يلي:
-1
-2

الداون اةدة من بلد من قة متبة ات م الت الت قت بالنسبة لمتي نون البقت
بلد من قة متبة ات م الت تحل الســي تة عليها بالنســبة لمتي نون البقت ؛ نها ناتلة من
بقاة ت الكاــل عليهــا ضبل ال بـ بةــدا انها ل تحئنت من نسلــة مفصــلة صا ها ي الفقــتة 1
 2من المـادة .11.4.14
المادة 11.4.17

توصيييات السييتيراد ثاني لوسييفات الكلسيييوم (غير المفصييلة لي المادة  )11.5.1والمعدة لتصيينيع المواد
الايذائيية واألعال الحيوانيية والمخصييييبيات الاراعيية ومسييييتحضييييرات التجمييق واألدويية (بميا ليويا المواد
البيولوجية) أواألجواة الطبية،
يتو ب على السل ات البي تية للد ل المستوةدة
للب ىبتاز طهادة بي تية د لية تفيد:
 -1ن ثاني وسفات الكلسيور ناتا من بلد

من قة

متبو ذات م الت الت قت بالنسبة لمتي نون البقت

 - -2ن ثاني وسفات الكلسيور اةد من بلد من قة متبة ات م الت الت قت غيت محددة بالنسبة
قا ً للمادة .11.4.15
لمتي نون البقت ناتا من يالتين الةن ت ىنتا
المادة 11.4.18

توصييات السيتيراد مشيتقات الدهون (غير المصينوعة من الدهون خالية البروتينات كما هو وارد لي المادة
 )11.4.1المعدة لتحضير المواد الاذائية واألعال الحيوانية والمخصبات الاراعية أو مستحضرات التجميق
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:

نون البقت؛

 -1ن ماتقات الداون اةدة من بلد من قة متبة ات م الت الت قت بالنسبة لمتي
 -2ن ماتقات الداون ناتلة من داون مستو ية للات ل الواةدة ي المادة  11.4.16؛
نــ ت ىنتا هــا بواس ة التحليــل المالي  Hydrolysisالتصبن  Saponificationاألستــتة الةابــتة
 transesterificationعند حتاةة متتفةة تحل الئغط الاديد.
المادة 11.4.19
طرق تعطيق عدوى مرض جنون البقر بواسطة طحين اللحم والعظم
يمكن تة يل نقل عد ي مســببات متاي اســتحالة الدماغ اوســفنلي االنتقالية بواســ ة لحين اللح
المحتوس على البت تينات الناتلة من الملتتات بالوسالل التالية:
 -1تحويل اللح

الةن

الةن لق و حل قبتاا  50مل ضبل المةاللة الحتاةية؛

 -2مةاللة المواد األ لية بالحتاةة ي و ماــــبو بالب اة عند ْ 133ر على األضل لمدة  20دضيقة على األضل
تحل غط وس يسا س  3باة.
المادة 11.4.20
الرصد :مقدمة
-1

ق ـا ً لفئــة الم ــالت التي تة ى لبلــد
نون البقتادف احد قعت قالتالي:
 تقصــــيمتبو ؛

من قــة

متبو صــــحي ،يكون ألعمــال ةصـــــد متي

ود المتي بنســــبة ىصــــابات مقدةة ســــلفا ً ي بت توقول التصــــد لبلد

ب -متابةة ت وة المتي ي بلد

من قة

من قة

متبو؛

ج -متـابةـة مـدي ةـاليـة حنت اســــت ـدار بةض األعالف  /ى تالات ختي ت فل من م ـالت
المتي باو ا ة للمتا ةة المتكتةة للنتالا؛
د -دع للب االعتتاف بال لو من متي نون البقت؛
اـ بلوغ

استةادة

و صحي ئل بالنسبة لمتي نون البقت.

-2

ي حال ود الةامل المسـبب لمتي حنون البقت ي بلد
لتةت ها لألخ اة من األ ةل ىلى األضوي قالتالي:

من قة يمكن تقسـي الق ةان ىلى ئات قا ً

 بقاة غيت مةت ة الةامل المسبب لمتي نون البقت؛ب -ض ةان مةت ة للمتي غيت موبولة؛
ض ةان موبولة على دة ات ثالث من ت وة المتي:
ج-
ي ب ضبل ت وة قاف للمتي يسم بالتا يق

بقاة سوف ينفً مةنمها
بال تق المةتمدة حالياً؛
بقاة سوف يبلغ بةئها متحلة متقدمة يصب يها المتي ضابل للتا يق
باالختباةات ضبل ظهوة األعاةي الستيتية؛

•
•

بقاة سوف ينهت على القليل منها عتا ا ً ستيتية.

•

 -3اليمكن تحديد

و بلد ما

من قة

متبةبالنسبة لمتي نون البقت على ساس بتناما للتصد قط؛

 -4بل استنادا ً ىلى تنفي الات ل الواةد ذقتاا ي المادة  .11-4-2قما يلب ن يإخ بتناما التصد بةين
التا يق المتتبط بتقسي الق ةان الواةد عالا التوزيو النسبي لألبقاة
االعتباة الةوالً ي
المتيئة من الق ةان.
ب-
ج-
د-

بقـاة يزيـد عمتاـا على  30طــــهتا ً تنهت عليهـا تصــــت ـات عتاي ســــتيتيـة خـاصــــة
بالمتي؛
ً
عمتا ا على  30طــــهتا ال تتنقـل بـل تنـل ممـددة مكـانهـا ال تســــت يو النهوي
ـ
بقـاة يزيـد
ً
الســــيت د ن مســــاعدة؛ بقاة يزيد عمتاا على  30طــــهتا ةســــلل ىلى ال ب ال اة
بقاة سقيمة) ؛
تقتة ىتال ها بةد الكال ضبل ال ب (بسبب حادث ذب لاة
من حتر
بقاة يزيد عمتاا على  30طهتا ً ععت عليها نا قة ي المزةعة خالل النقل
المسلخ؛
بقاة يزيد عمتاا على  36طهتا ً ةسلل لل ب الت تيني.

 -5اناك ســــل يســــت در وع ال ضيمة نســــبية ألعمال ةصــــد ملموعة حيوانية .يلب ن تتتقز عمال
التصــــد على ئـة الق ةـان األ لى لكن دةاســــة الفئـات األختي يســــاعـدنـا ي ى تال تقيي قعت دضـة
لو ــــو متي نون البقت ي بلـد من قـة متبو؛ يتو ـب على قـل بلـد ســــحـب عينـات من
ثالث ئات من األةبةـة عالا .اـ ا لتيقة تتـوا ً مو ما او اةد ي المادتين 11.5.20
11.5.22
 -6يلب على السـل ات البي تية عند ـو خ ة للتصـد الاـمل لبلد ما االخ بةين االعتباة المصـاعب التي
ـــت ةة تإمين اوةطـــاد الحوا ز
تتي عملية خ الةينات من المزاةع اي د و تكاليل ى ـــا ية
المادية ألصحاب الق ةان حل ماكلة االنةكاسات السلبية االضتصادية اال تماعية الممكنة .قما يتو ب
على السل ات ىصداة التاتيةات باو تالات الالزمة لمةاللة ا ا االصةوبات.

المادة 11.4.21
توصيف األبقار المريضة
 -1األبقاة التي يزيد عمتاا على  30طـــهتا ً التي تنهت عليها تبدالت ي الســـلوك
خاصة بلنون البقت(اطتباا ستيتس)

عالمات ســـتيتية

ىن األبقاة المتطحة للفحق اي المتيئة التي ال ينفو يها الةالج التي تنهت عليها تغيتات متزايدة
ي التصـــتف بالنســـبة لقابليتها لالســـتعاةة معالً الت س المتواصـــل عند الحلب تبدل التتبة ـــمن
الق يو التتدد عنـد عبوة األبواب الصــــغيتة الكبيتة الحوا ز قـ لـك األبقـاة التي تنهت عليهـا
عتاي عصــبية متزايدة د ن ال تتتا ً مو ية عتاي مت ــية .ا ا التبدالت ي التصــتف غيت
ا ــــحـة ىلى حـد مـا يقور بـاقتاــــا هـا األطــــ ـاص الم تل ين بـالحيوانـات يوميـاً .بمـا ن األعتاي
السـتيتية لمتي نون البقت غيت مةبتة عن المتي ةالً إن مةن البلدان ذات العت ة البقتية تةعت
على بةض التؤ س التي تنهت عتا ـا ً سـتيتية ت قت بالمتي .ت تلل ىمكانية الةعوة على بةض
ا ا الحاالت المابواة قا ً للو و الوبالي ال يمكن التنبول بنهوةاا باكل قيد.
ا ا الفئة من الق ةان اي التي تنهت يها على نسـسـة من اوصـابات .تتوضل امكانية تاـ يصـها ىلى
دة ـة قبيتة على مـدي تنبـ متبي األبقـاة /ال بيـب البي تس لألمت متاضبته للحيوانـات الماــــبواـة.
ىن اـ ا األبقـاة نوعيـة التحقيقـات نن الفحق الم بتس (المـادة  )11.5.2التي تنفـ اـا المصــــال
البي تية اي األا بالنسبة للعقة الة اة لبتناما التصد.
 -2بقاة يزيد عمتاا على  30طــهتا ً ال تتنقل بل تنل ممددة مكانها ال تســت يو النهوي الســيت د ن
تقتة ىتال ها بةد الكاـل ضبل
مسـاعدة؛ بقاة يزيد عمتاا على  30طـهتا ً ةسـلل ىلى ال ب ال اة
بقاة سقيمة) ؛
ال ب (بسبب حادث ذب لاة
ةبما ظهتت ا ا األبقاة ســابقا ً بةض االعتاي الســتيتية الواةدة عالا التي ل يةتتف بإنها توحي
بو ود متي نون البقت .تاـيت السـلالت ي البلدان التي ت تاـ يق المتي يها ن ا ا الفئة من
االبقاة لديها ثاني على نسبة ىصابات اي الفئة العانية الوا ب استهدا ها لتقصي المتي.
 -3ئـة األبقـاة التي يزيـد عمتاـا على  30طــــهتا ً ععت عليهـا نـا قـة ي المزةعـة
المسلخ.

ثنـال النقـل

ي

ةبمـا ظهتت اـ ا األبقـاة ســـــابقـا ً اعتا ــــا ً ســــتيتيـة ضبـل النفوق قمـا ةد ذقتا عالا لكن ل
االعتتاف بإنها خاصـــة بمتي نون البقت .تاـــيت الســـلالت ي البلدان التي ت تاـ ـ يق
يت
المتي يها ن ا ا الفئة من االبقاة لديها ثالت على نسبة من اوصابات.
 -4ئة األبقاة التي يزيد عمتاا عن  36طهتا ً المتسلة لل ب الت تيني
تاـيت سـلالت البلدان الموبولة بالمتي ىلى ن ا ا الفئة لديها دنى نسـبة من اوصـابات بلنون البقت؛
لكنها الفئة األضل صـــالحية للتصـــد حق بةض الةينات المإخوذة منها يســـاعد ي متابةة ت وة

انتاـاة الوبال مدي ةالية ا تالات المكا حة المةتمدة ألنها تسـم بالدةاسـة الدالمة لفئة من الق ةان
مةت ة التتبة الةمت المناـإ اللغتا ي .ما القيمة النسـبية لفحق عينات مإخوذة ضل ال ب اليومي
من بقاة يقل عمتاا عن  36طهتا ً ل ضيمة محد دة دا ً (اللوحة .)2
المادة 11.4.22
أعمال الرصد
يتو ب على قل بلد من ل تنفي بتناما ةال ألعمال التصــــد ال اصــــة بمتي نون البقت ن يســــت در
ســلالت موثقة تقديتات موثوق بها تتةلً بتوزيو األعماة لألبقاة البالغة عدد االبقاة خ ت منها عينات ت
اختباةاا ي تا يق المتي متبةة ىلى عماة ئات على مستوي البلد المن قة المتبو الصحي.
تتتكز اـ ا ال تيقـة على ىع ـال عـدد لكـل ئـة من األبقـاة التي اخـ ت منهـا الةينـات على ســــاس نوعيـة الفئـة
تص اقتاـاف األبقاة الموبولة ـمن ا ا الفئة .ىن عدد الةينات المإخوذ من قل ملموعة يت تحديدا قا ً
لفئـة االبقـاة التي خـ ت منهـا الةينـات عمت الحيوان المـإخوذة منـ الةينـة .يت مو الةـدد اال مـالي للةينـات ي
قل سنة مقاةنت بالةدد او مالي المبدلي ال س يلب ن يبلغ قل بلد من قة متبو صحي.
يتو ب على قل بلد ن يئـو خ ة ألعمال التصـد الوبالي ي للتإقد من ن الةينات المإخوذة تمعل ةالً ململ
الق ةـان ي البلـد المن قـة المتبو الصــــحي مو األخـ بةين االعتبـاة الةوامـل الـديموغتا يـة قنمط االنتـاج
المتةبة ي تتبيـة الحيوان .يلـب تو يت الوثـالً التي تبين
ـ
الموضو اللغتا ي التـإثيت المحتمـل لل تق التقليـديـة
منهلية اعمال التصد الفت يات المقدمة ن تحفظ الوثالً لمدة سبو سنوات.
ىن األةضار المة اة ي ا ا الملحً لةدد الةينات الةالمات المقتتحة ي الملحً لكل ئة من األبقاة الماــمولة
بالتصد ت الحصول بإدخال بةض الةوامل ي نموذج ىحصالي على النحو اآلتي:
ب-
ج-

نسبة ىصابات تبلغ احد ىلى مالة لل من عدد األبقاة اال مالي؛
نلا النتالا بنسبة % 95؛
الئتا ة الوبالية الصفات التاتيحية المت ية الستيتية لمتي نون البقت قالتالي:
•

دضة النتالا اويلابية ي لتق التا يق المست دمة؛

•

نسبة ظهوة الصفات المت ية قا ً لةمت األبقاة؛

•

نسبة ظهوة الصفات المت ية ي قل ئة من األبقاة؛

•

الفاصل الزمني بين التغيتات التاتيحية المت ية ظهوة األعتاي الستيتية؛

د -خصالق الق ةان بما يها توزع األعماة

اـ  -تإثيت متي نون البقت ي ال ب الوضالي للحيوانات
الفئات األةبو؛

الحالة الفيزيولو ية الةامة لألبقاة ي

 النسبة المئوية لالبقاة الموبولة التي ل يت اقتاا ها.ةغ ن اـ ا ال تيقـة تقبـل بمةلومـات ليـة بســــي ـة تتةلً بـاألبقـاة يمكن اســــت ـدامهـا بتقـديتات
مة يـات ضـل دضـة لكن مو المةلومـات توثيقهـا بةنـايـة يزيـد ي ضيمتهـا بـدة ـة عـاليـة .لمـا قـانـل
الةينـات الملموعـة من الحيوانـات الماــــبواـة غـالبـا ً مـا تة ينـا مةلومـات قعت ممـا تو ت لنـا الةينـات
المــإخوذة من الحيوانـات الســــليمــة النــا قـ ة ألســــبــاب ملهولـة ـإن الةنــايـة بـالمةلومـات األ ليـة
المســــت ـدمـة يمكن ان ي فض ـب دة ـة قبيتة قلفـة عمـال التصـــــد عـدد الةينـات الم لوب .الةلومـات
األ لية التي يمكن است دامها اي:
ز -عداد ةؤ س األبقاة موزعة حسب األعماة.
 عدد االبقاة التي ت اختباةاا لتا يق متي نون البقت متبةة ىلى عماة ئات.ي ا ا الملحً تست در اللوحتان  2 1القي المستهد ة القي المقدةة بالنقال الم لوبة للتصد
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 ا ً ملوثة اةدة من
بلدان منالً غيت خالية من نون البقت.
يلب القيار بالتحتيات الالزمة عن ميو الحاالت المابواة بغض الننت عن عدد النقال
الملموعة .قما يلب من هة ختي اختباة حيوانات من الق ةان األختي.
 -1عمال التصد ئة( )
تســاعد ا ا الفئة من التصــد اقتاــاف نســبة مفتت ــة للنون البقت حتى ىصــابة احدة على األضل ي
 100.000حالة ـــمن الق ةان البالغة ي البلد /المن قة/المتبو الصـــحي المةني بنســـبة نتالا موثوضة
تبلغ .% 95
 -2عمال التصد ئة (ب)
تســاعد ا ا الفئة من التصــد اقتاــاف نســبة مفتت ــةللنون البقت حتى ىصــابة احدة على األضل ي
 50.000حالة ـمن الق ةان البالغة ي البلد /المن قة/المتبو الصـحي المةني بنسـبة نتالا موثوضة تبلغ
.%95

يمكن ن تقور بـإعمـال التصــــد من الفئـة (ب) بلـدان ا منـالً متبةـات صــــحيـة ذات مســــتوي ال
ي ـ قت من الم ــالت (المــادة  )11.4.3لتــإقيــد نتــالا تقيي الم ــالت .يت ذلــك معالً بــإثبــات ةــاليــة
او تالات المت ـ ة للحـد من عنـاصــــت الم ـالتالتي يت التةتف عليهـا بواســــ ـة التصـــــد الهـادف
القتااف خ ال ا ا او تالات ىلى ضصى حد.
يمكن يئـــ ـا ً ن تقور بـإعمـال التصـــــد من الفئـة (ب) بلـدان ا منـالً متبةـات صــــحيـة ذات
(المادة  )11.5.4بةـد تحقيً النقـال المســــتهـد ـة بواســــ ـة التصــــد من
مســــتوي ال يـ قت من الم ـالت ـ
ئة ( ) من ل استمتاةية العقة بالمةلومات المستحصل عليها من ا ا التصد ( ئة ).
 -3اختياة النقال (األعداد) المستهد ة
يلـب اختيـاة النقـال المســــتهـد ـة للتصـــــد من اللوحـة األ لى دنـاا التي تو ــــ لـن ا النقـال (عـدد
الةينـات)المســــتهـد ـة لق ةـان األبقـاة البـالغـة من عـدة حلـار .يمكن تقـديت حل األبقـاة البـالغـة ي بلـد
من قـة متبةـا عـدد الةينـات لكـل مليون ألنـ من النـاحيـة اوحصـــــاليـة ال يســــتمت عـدد الةينـات
ي الزيادة بةد التض مليون لةدد حيوانات الق ةان.
عدد العينات المناسب أخذها من مختلف األبقار البالاة للقطعان
لي البلد أو المنطقة او المربع المعني
عدد العينات من قطعان البلد أو المنطقة او المربع
للتصد ئة ( )
عدد االبقاة البالغة ( 24طهتا ً قعت)
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للتصد ئة (ب)

قعت من مليون
1.000.000 -800.000
800.000 -600.000
600.000 -400.000
400.000 -200.000
200.000 -100.000
100.000 -50.000

300 000
240 000
180 000
120 000
30 000
30 000
15 000

150 000
120 000
90 000
60 000
60 000
15 000
7 500

25 000 - 50 000

7 500

3 750

تحديد عداد الةينات الوا ب مةها

يمكن است دار اللوحة ( )2لتحديد عداد الةينات الوا ب مةها للفحق .تتل ق ا ا ال تيقة بإع ال ةض
لكل ملموعة عينات باالعتماد على اومكانيات المتو تة لتا يق المتي ي الملموعة الحيوانية صاحبة

الةينات عمت الحيوان صاحب الةينة .تإخ ا ا ال تيقة بالحسبان المباديل األساسية المفصلة ي الفصل
 4-1مو ال صالق الوبالية لمتي نون البقت.
لمـا قـان من الصــــةـب عـادة مةت ـة الةمت الحقيقي لكـل حيوان ي ئــــو لالختبـاة ـإن اللوحـة ( )2تةتي لنـا
تتقيبـات من األعـداد تة ى تتقيبـة منهـا لكـل من ال مس ئـات الم تلفـة لألعمـاة؛ قـل عـدد ية ى وحـدي
الفئـات يمعـل ةضمـا ً ســــ يـا ً لهـا .ضـد ت تحـديـد ئـات األعمـاة قـا ً ومكـانيـة ظهوة عالمـات نون البقت على
الحيوانـات المةلومـات الةلميـة المتو تة عن حئـــــانـة المتي اوصـــــابـات المســــللـة ي م تلل بلـدان
الةـال  .ةغ نـ يمكن خـ الةينـات من يـة ئـة حيوانيـة لهـا حـد التتقيبـات التضميـة ئـة عمـاة مةينـة لكن ن
تةكس تلـك الفئـة ال صــــالق الـديموغتا يـة الةـامـة لق ةـان األبقـاة على مســــتوي البلـد المن قـة المتبو
الصحي .من الئت ةس ان ي تاة قل عئو  3ض ةان على األضل من صل قل ةبةة.
ىذا اةتإي البلد المن قة المتبو الصـحي ان ال يمكن تصـنيل ض ةان المتيئـة من ئة ال ب ال اةيل ا
األبقاةالمتةبة دا ً النا قة ي المزةعة المســـلخ باالســـتناد ىلى صـــفات الق ةان الديموغتا ية الوبالية
يمكن ي ا ا الحالة خلط ا ا الفئات ىع الها ةضار األبقاة التي ععت عليها نا قة.
تنل النقال الملموعة خالل عمال التصـــد صـــالحة لمدة ســـبو ســـنوات متتالية على األقعت لبلوغ األةضار
الم لوبة المقدةة ي اللوحة (.)1
اللوحة 2
عداد الةينات المإخوذة اثنال ةصد الحيوانات المتبةة لةدة ئات عدة عماة

حيوانات ال ب
الت تيني()2
0.01
0.1
0.2
0.1
0.0

لئات األبقار المريضة قيد بالرصد
الحاالت الستيتية
حيوانات ال ب
الحيوانات النا قة
المابواة
ال اةيل
( )3
الةمتسنة قبت من سنة حتى ضل من سنتين
غيت مو ود
0.4
0.2
سنتين قبت حتى صغت من  4سنوات( بقاة بالغة تية)
260
0.4
0.2
الةمت  4سنوات قبت حتى صغت من  7سنوات (ابقاة متوس ة الةمت)
750
1.6
0.9
الةمت  7سنوات قبت حتى صغت من  9سنوات ( بقاة مسنة نسبياً)
220
0.7
0.4
الةمت قبت من  9سنوات
0.1

0.2
المادة 11.4.23
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تقييم مخاطرجنون البقر :مقدمة
يلب المباطـــتة الً بإ تال تقيي (متا ةة ســـنوية) للميو الةناصـــت التي من المحتمل ن تؤدس ىلى ظهوة
متي اســتحالة الدماغ اوســفنلي ي األبقاة متابةة ت وةا مو الزمن ذلك ي ســبيل التوصــل ىلى تحديد
الو و الصحي لألبقاة ي بلد من قة بالنسبة ألخ اة ا ا المتي قا ً ألحكار الباب  3-1من دليل اليابسة.
 -1تقيي ىمكانية انتااة المتي
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:
 -لحين اللح

الةن

ة اسب البت تينات؛

ب -حيوانات حية؛
ج -عالف حيوانية مواد ختي تدخل ي تتقيبة األعالف الحيوانية؛
د -مواد من مناإ حيواني مةدة لالستهالك الباتس؛
 -2تقيي تص التةتي لإلصابة؛
يت ا ا التقيي عن لتيً احتســاب الفتص المتاحة لألبقاة لكي تتةتي للتلوث بمســبب اســتحالة الدماغ
اوسفنلي ي األبقاة مو األخ بةين االعتباة الةناصت التالية:
 الو و الوبالي للبلد/المن قة بالنسبة لمسببات متاي استحالة الدماغ اوسفنلي االنتقالية ي األبقاة؛
ب -ىعادة تكوين تئ ي تا ة مسبب استحالة الدماغ اوسفنلي ي األبقاة عن لتيً استهالك األبقاة
ة اســـــب البت تينـات النـاتلـة من الملتتات عالف حيوانيـة
لكميـات من لحين اللح الةن
ختي مواد حيوانية ختي داخلة ي تتقيب األعالف الحيوانية.
ج -مناـــإ اللعت اســـت دامها (باو ـــا ة ىلى الحيوانات التي يرةعت عليها نا قة) باو ـــا ة ىلى م لفات
نفـايـات مســــالخ الملتتات الةنـاصــــت العـابتـة المو ودة ي لتق مةـاللـة النفـايـات لتق تصــــنيو
األعالف الحيوانية؛
د -ت بيً احتتار ضتاةات المنو المتةلقــة بــاألعالف الحيوانيــة (بمــا يهــا او تالات الهــادمــة للوضــايـة
من التلوث المتبادل لألعالف الحيوانية).
ىن ال ول التو يهيـة التـاليـة عدت لمســــاعدة الســــل ـات البي تية ي تقيي ا ا النوع من الم ـالت .اي
تة ي اوةطـــادات المتةلقة بم تلل الةناصـــت الوا ب خ اا بةين االعتباة عند ى تال تقيي م الت نون
البقت ي حد البلدان .قما ت بً على اوعالن ال اتي خاصـة عند تحئـيت الملفات ل لب التصـنيل ي حى
ئات دة ة الم الت ال اصـة بمتي نون البقت( تقيي الم الت بالنسـبة للاـتقال التلاةيين من البلدان

ضبـل التوضيو على االتفـاضيـات ي حـال ىع ـال مننمـة  OIEلهـ ا البلـدان تصــــنيفـا ً غيت متي) .االســــتمـاةة
المت قة بالمةلومات الم لوبة تكمل ا ا التوصيات ال اصة بتصنيل البلدان.
المادة 11.4.24
ىمكانية انتاـــاة الةامل المســـبب اللتهاب الدماغ اوســـفنلي ي األبقاة عند اســـتيتاد لحين اللح
ة اسب البت تينات

الةن

ليس لهـ ا اال تتاي ية الدة ىذا ثبـل تقيي تص التةتي لإلصــــابة بالمتي قمـا او مفصــــل ي
المادة
 11.5.27نـ ل يت ىلةـار الحيوانـات خالل الســــنين العمـانيـة المـا ــــيـة س لحين لح عن ة اســــب
البت تينات عمدا ً عن لتيً الصــد ة .غيت ن من الوا ب تو يت دةاســة تصــل نن المتاضبة ميدانيا ً (بما
يهـا النصــــوص القـانونيـة الم بقـة) وع ـال الئــــمـانـة بـإن الحيوانـات ل ت ر ة يـة عالف تحوس لحين اللح
الةن نفايات المسالخ.
ت ـية :يلةب لحين اللح
الدماغ اوسفنلي ي األبقاة.

الةن نفايات المسـالخ الناتلة من الملتتات د ةا ً باةزا ً ي انتقال متي التهاب

سـؤال :ال ت خالل العماني سـنوات الما ـية اسـتيتاد لحين اللح
ما او مناإ ا ا المواد قمياتها؟

نفايات المسـالخ؟ ىذا قان التد باويلاب

واب :ىن مةت ة مناــــإ مســــتوةدات لحين اللح الةنار النفايات البت تينية ق لك األعالف الحيوانية
المحتوية على لحين اللح الةنار ة اســب البت تينات ترةتبت ــت ةية لتقيي م الت انتاــاة المســبب
المت ــي .تكون م الت االنتاــاة ضوي عادة مو اســتيتاد لحين اللح الةنار نفايات المســالخ من بالد
يرةتبت يهـا توا ـد نون البقت ضوي ممـا ىذا قـانـل نفس المواد ضـد اســــتوةدت من بالد ضـل ىصــــابـة بـالمتي .
تكون م الت االنتاـاة غيت محددة بالنسـبة ل حين اللح الةن ة اسـب البت تينات الواةدة من بالد حيت
انتااة المسبب المت ي الستحالة الدماغ اوسفنلي ي األبقاة غيت مةت ف.
الوثالً الم لوبة
•

ثالً تعبل صحة اوعالن عن عدر استيتاد س لحين لح
تحوس لحين لح عن ة اسب البت تينات

•

ثالً تتةلً ببلد المناـإ بلد المصـدة ي حال اختالف ـة الصـحي عن األ ل عند اسـتيتاد لحين
اللح الةن نفايات المسالخ خالل السنوات العمانية الما ية.

•

ثالً تتئــمن المةلومات عن الكميات المســتوةدة ســنويا ً من قل بلد مناــإ من لحين اللح الةن
ة اســــب البت تينات باو ــــا ة ىلى األعالف الحيوانية الحا ية له ا المواد خالل العماني ســــنوات
األخيتة.

عن

نفايات المسالخ

عالف حيوانية

•

ثالً تصـــل المواد الداخلة ي تتقيب لحين اللح الةنار ة اســـب البت تينات ق لك األعالف
المحتوية على ا ا المواد (مو ذقت صاف الم ز ن األصلي).

•

ثالً اةدة من البلد المنتا تو ـــ قيل ن لتق تقيي اللعت المســـت دمة لتحئـــيت لحين اللح
الةنار ة اســب البت تينات ســالت األعالف الحيوانية المحتوية على ا ا المواد تؤدس ىلى تة يل
الةامل مسـبب ألطـكال اسـتحالة الدماغ اوسـفنلي االنتقالي تقلل ىلى دة ة قبيتة من تتقيز الةامل
المسبب ي حال ودا.

•

ثالً تبين مصيت لحين اللح

الةن

نفايات المسالخ المستوةدة.
المادة 11.4.25

إمكانية انتشييار العامق المسييبب السييتحالة الدماغ اإلسييفنجي لي األبقار عند اسييتيراد حيوانات حية يحتمق
تلوثوا بمرض جنون البقر
ت يات:
•

اناك ىمكانية ضوي لحد ث ىصـــابات بلنون البقت بالنســـبة للبلدان التي اســـتوةدت ملتتات موبولة
بالةامل المسبب الستحالة الدماغ اوسفنلي االنتقالي.

•

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

•

تمعل حيوانات التوالد خ تا ً قبت من حيوانات ال ب بسبب ىمكانية انتقال المتي من األر ىلى المواليد
من الناحية الننتية ألن حيوانات التوالد ترتبى لمدة الول من حيوانات ال ب .

•

ي تلل ال ت مو اختالف تاةيخ االسـتيتاد
ي األبقاة ي بلد المناإ.

قا ً للو ـو الصـحي لمتي اسـتحالة الدماغ اوسـفنلي

•

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

سؤال :ال ت استيتاد حيوانات حية خالل السبو سنوات األخيتة؟
واب :تتوضل م الت انتااة المتي على الةناصت التالية:

•

ـو بلد المناـإ بالنسـبة لمتي نون البقت تةديل دة ة الم الت مو ة د مةلومات ديدة؛ يمكن
ن ينتا التةديل عن تاـ يق ىصـابات سـتيتية ديدة ى تال ةصـد ىيلابي نتيلة لتقيي الم الت
على المستوي اللغتا ي.

•

الةادات المتبةة ي تغ ية الحيوانات تتبيتها ي بلد المناإ؛

•

هة است دار الحيوانات المستوةدة ىذ ن بةيدا ً عن تةت ها للمتي إن ذب ا ا الحيوانات مةاللة
م لفـاتهـا ىعـادة الـت د يت ونتـاج لحين اللح الةن من ذبـال الحيوانـات المســــتوةدة تمعـل ميةهـا
لتيقـة ممكنـة لتةتيض الق ةـان المحليـة لإلصــــابـة حتى لو ل يســــتوةد البلـد س لحين لح عن
نفايات المسالخ ية عالف حيوانية تحوس مواد قه ا؛

•

الفصلة الحيوانية؛

•

الةتق من الفصيلة الواحدة (للحليب
ي بلد المناإ بسبب الةادات الغ الية ؛

•

عمت الحيوان عند ال ب

اللح ) ىذ ن بةض الةت ق تتةتي لإلصابة قعت من غيتاا

الوثالً الم لوبة
•

مةلومات عن بلد المصـدة ير قت يها اسـ البلد ال س ةبيل ي الحيوانات المدة التي ضئـتها ي
س بلد خت عاطل ي الحيوانات ضسما ً من حياتها.

•

ثالً ير قت يها المناإ الفصالل األعداد المستوةدة.

•

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

•

ثالً تعبل ن اناك دةاســـة د ةية لألخ اة تواقب قل ديد ي
متي نون البقت.

اسـ

ـــو بلد المناـــإ بالنســـبة لو ود

المادة 11.4.26
إمكانية انتشييييار العامق المسييييبب لمرض جنون البقر عند اسييييتيراد مواد حيوانية يحتمق أن تكون موبوءة
بمرض جنون البقر.
ت يات:

•

من المةتقـد ن الن فـة األ نـة الللود ال تيـة اللـا ـة الحليـب ميةهـا ال تلةـب س د ة ي انتقـال
متي نون البقت.

•

ن تص تفاـ ي متي اســتحالة الدماغ اوســفنلي ي األبقاة اي ضوي بالنســبة للبلدان التي ســبً ن
استوةدت مواد حيوانية من بالد موبولة بالمتي.

•

تتوضل خ اة انتقال المتي على تاةيخ االسـتيتاد مو األخ بةين االعتباة الو ـو الصـحي لبلد المناـإ
بالنسبة لمتي استحالة الدماغ اوسفنلي ي األبقاة.

•

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

سؤال :ية صناف من المنتلات الحيوانية ت استيتاداا خالل السبو سنوات األخيتة؟
واب :تتوضل م الت انتقال المتي على األموة التالية:
•

الفصــالل المنتلة للمواد الحيوانية ما ىذا قانل ا ا المنتلات تحوس نســلة مةتتف بقدةتها على نقل
المتي (المادة )11.4.14؛

•

ـة الوبالي بالنسـبة ألمتاي اسـتحالة الدماغ اوسـفنلي االنتقالي ي الحيوان؛ ىن ا ا
بلد المناـإ
الو ــو متغيت مو قل ة د ألنبال ديدة ناتلة عن ظهوة ىصــابات مت ــية نتالا التصــد الوبالي
النايط تقيي للم التعلى ساس غتا ي؛
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:
•

مةلومات عن البلد المصـدة ير قت يها اسـ البلد ال س ةبيل ي الحيوانات المدة التي ضئـتها ي
س بلد خت عاطل ي الحيوانات ضسما ً من حياتها.

•

ثالً ير قت يها المناإ الفصالل األعداد المستوةدة.

•

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

•

ثالً تعبل ن اناك متا ةة د ةية لألخ اة على
بالنسبة لو ود متي نون البقت.

ــول التحســن ال س ي ت على

اسـ

ــو بلد المناــإ

المادة 11.4.27
إمكانية تعرض األبقار لعدوى العامق المسيييبب السيييتحالة الدماغ اإلسيييفنجي لي األبقار نتيجة إلطعام األبقار
طحين اللحم والعظام ورواسب البروتينات الناتجة من األبقار
ت يات:
•
•
•

يلةـب لحين اللح الةنـار ة اســـــب البت تينـات النـاتلـة من الملتتات د ةا ً قبيتا ً ي نقـل متي
استحالة الدماغ اوسفنلي ي األبقاة عن لتيً األعالف التي تحويها.
ىن المنتلات الحيوانية المو ودة ي األســـواق المئـــا ة ىلى علل الملتتات يمكن ن تحوس لحين
اللح عن ة اسب البت تينات الناتلة من الملتتات.
ليس من المةتقد ن يلةب الحليب الدر د ةا ً ما ي انتقال المتي.

ســـؤال :ال ت توزيو عالف األبقاة تحوس لحين اللح الةن ة اســـب البت تينات الناتلة من الملتتات
خالل العماني سنوات الما ية (المادتان  11.4.4 11.4.3من ضانون اليابسة)؟
واب :ىذا ل يت ى ا ة منتلات حيوانية ىلى عالف األبقاة (غيت الحليب الدر) التي يمكن ن تحوس لحين
اللح الةن ة اسـب البت تينات الناتلة من الملتتات خالل العماني سـنوات الما ـية ليس من المةتقد ن
ياكل لحين اللح الةن م لفات المسالخ س خ ت ي نقل المتي.
المادة 11.4.28
منشأ المخلفات الحيوانية وعناصر معالجتوا وتصنيع األعال
ت يات:
•

تتميز تتة حئــانة متاي اســتحالة الدماغ اوســفنلي ي األبقاة ي المواطــي ب ول مدتها التي تليها
ي تتة لى عتاي ستيتية غيت ا حة ةبما تنل مستتتة د ن تا يق.

•

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

•

ىن األنســــلـة ـالقادةة على نقـل الةـد ي بســــبـب ود متي نون البقت يهـا بنســــب عاليـة (قالدماغ
الن اع الاوقي الةيون) يمكن سحبها منو االستهالك الباتس لها ىةسالها مو باضي م لفات ال بال
تصـاب بالاـكل المزمن القةود الدال
للمةاللة .يمكن ن تنتهي األبقاة المصـابة بالنفوق المفا
بحيت تنهت الحيوانات المصابة قإنها بحالة صحية سيئة بكل بسالة تحلز ذبالحها العتباةاا غيت
صالحة لالستهالك الباتس.

•

ىن لتيقة تصــنيو م لفات ال بال تؤثت على اســتمتاة مســببات متاي اســتحالة الدماغ اوســفنلي
االنتقالية ي الحياة؛ ال تق الصالحة لمةاللة ا ا الم لفات مفصلة ي المادة .11-4-19

•

ىن الةامل المسـبب السـتحالة الدماغ اوسـفنلي االنتقالي مو ود بنسـب على بكعيت ي اللهاز الةصـبي
المتقزس نســـلة الننار الاـــبكي الب اني  Reticulo-endotelial tissuesالتي ير لً عليها اسـ ـ
"المواد الاديدة ال وةة" .Specified risk materials

سؤال :ما اي ال تيقة التي قانل تت بها مةاللة الم لفات الحيوانية خالل العماني سنوات الما ية؟
واب :ىذا ت ىةسـال حيوانات مواد حيوانية يرحتمل ن تكون موبولة ىلى المةاللة مو نفايات المسـالخ هناك
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.
انـاك خ ت تلوث متبـادل  Cross-contaminationقـامن ي لحين اللح
تحئيت األعالف ألية حيوانات ختي.

الةن عنـدمـا يســــت ـدر ي

الوثالً الم لوبة:
•

ثالً تة ي تفاصــيل عن قيفية تلميو الحيوانات المتيئــة ض و ال بال المصــادةة ىتال ها لكونها
غيت صالحة لالستهالك الباتس.

•

ثالً تحوس تةتيفا ً للمواد الحيوانية الاـديدة ال
حال وداا.

•
•

•

وةة  Specified risk materialقيفية ىتال ها ي

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

عن

ثالً تصــل لتيقة تحئــيت األعالف الحيوانية مو ذقت المواد الداخلة ي تحئــيتاا نســبة لحين
اللح الةن المئــــاف لألعالف الحيوانيـة مهمـا قـان نوعهـا؛ مـا اي او تالات المت ـ ة لمنو التلوث
المتبادل لألعالف المةدة لتغ ية األبقاة بواس ة األغ ية الم صصة للحيوانات حيدة المةدة.
ثالً تو

قيفية التدضيً بما ةد عالا االلتزار بت بيق .
المادة 11.4.29

الخالصة النوائية لتقييم المخاطر

ىن لمتي نون البقت المو ود ي ض ةـان بلـد من قـة م ـالت تكون متنـاســــبـة على ـ او مـال مو
المســــتوي المةت ف للمتي تص التةتي لةـد اا المتتب ـة بـالةـامـل المســــبـب للمتي ىمكـانيـة ىعـادة
تد يت تئـ ـ ي القدةة على الةد ي بواسـ ـ ة ال تق المتبةة ي تحئـــيت األعالف الحيوانية .من الوا ب
تقدي البتااين على ن او تالات المت ة اي مناســبة لوضل ية م الت يت التةتف عليها للتوصــل بواس ـ ة
تقيي الم الت االســـتنتاج ن ض ةان األبقاة ليســـل مةت ـــة ألية م الت متتب ة بمتي اســـتحالة الدماغ
اوسفنلي ي األبقاة ن او تالات المناسبة ضد ت ات اذاا لتال ي ية م الت يت التةتف عليها.
_____________________________

