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12.1 الفصل    
 

 طاعـون الخيـل األفريقي، طاعون الخيل، مرض النجمة
 

INFECTION WITH AFRICAN HORSE SICKNESS VIRUS 

 )تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين(
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12.1.1 

 

 عامة أحكام

ابســــة تعرن  طاتو ـ اخون ال ـيل ـقانون من أـجل أراا   نـن   African horse sickness (AHS)الـي ـب

 ما  تصيب ال يل وهو ذات مسبب فياوسي. 

 

 كالتالي:تعرن  طاتو اإلصابة بعا   اخون ال يل األفاتقي 

 

 خندما تتم خزل الفياوس العسبب للعا  و ش يص  في أحد ال يول أو منتجا  ؛ أو  -1

 

 ال اص بالسالالت  (RNA)الحعض الاتبي النووي انا الاألنتيجين الفياوسي أو أنتيجين  خند خزل  -2

 العصلية لفياوس  اخون ال يل بطد  ش يص  في خيّنات أخذت من رأس خيل واحد أو أكثا  ظها        

 خليها أخاا  ساتاتة لطاخون ال يل أو ما بطة وبائياً بإصابة مؤكدة أو مشتب  بها للعا ؛ أو    

 

 مع  ولد   إثبات وجود خدوى ناشطة لفياوس  اخون ال يل  م  ش يصها بواسطة  فاخل مصليخند  -3

 لم  نتج خن التحصين بل   ،أجسام مناخية  حوي باو ينات بنيوتة أو ريا بنيوتة لفياوس  اخون ال يل    

 ساتاتة خاصة بطاخون  ت خالما بظهور  م الطثور خليها في رأس واحد من ال يل أو أكثا، إما     

 بإصابة مشبوهة أو مؤكدة.ال يل، أو أنها ذات خالقة وبائية      

توماً لل يول األليفة. وتنطبق محتوى   40من أجل أراا  قانون اليابسة  قدر فتاة الطدوى لطاخون ال يل ب 

 هذا الفصل خلى جعيع أفااد الفصيلة ال يلية ررم نقص العطلومات العتطلق ببطض أنواع ال يل.

البلدان العجاورة لبلد أو منطقة ريا خالية من العا   حدتد وضطها الوبائي بالنسبة لطاخون    تتوجب خلى جعيع

ال يل بواسطة بانامج مستعا للاصد. وتفهم من خالل هذا الفصل أن جعيع أخعال الاصد تجب أن  تم وفقاً لعا 

 .  12.1.13حتى  12.1.11هو وارد في العواد 



 Terrestrialواللقاحات ال اصــــة بهذا العا  في دليل اليابســــة     وجد مطاتيا االختبارات التشــــ يصــــية

Manual. 

 

12.1.2 

 

 ييبلد أو منطقة خاٍلية من طاعون الخيل األفريق

ة ـخاليـ    .1 د او منطـق ار بـل ـــطاً  انتعرن اختـب دـما ترون ـهذا العا  ـخاضــ  من ـ اخون ال ـيل األفاتقي خـن

ــتيااد          ــين محظور في  كلياً، وإن إسـ ــي البلد العطني وأن التحصـ  لإلبالغ اإللزامي خلى جعيع اراضـ

 ال يول ونطفتها باإلضافة إلى البوتضات أو األجنة تتم وفقا ً لعا هو وارد في هذا الفصل؛ وكذلك       

 

 قد أكد خدم وجود  1.4لفصل أن ال لو التارت ي العستعا من العا  كعا هو وارد في ا إما -أ           

  اخون ال بل في البلد أو العنطقة؛ أو فياوس               

 

 األخيا ين   ن وقوع اتة إصابة بطاخون ال يل خالل السنتينخلم تسبق أن أبلغ البلد أو العنطقة  أن   –ب          

 ؛ أوموبوءةحدود مشتاكة مع بلد آخا أو منطقة  للبلد أو العنطقة أتةوليس خلى األقل،     

 

   لعدة سنتين  العنطقة لفياوس  اخون ال يل في البلد أو لاصد الوبائي أن  ال وجود لأثبت بانامج   -ج        

   ؛  ،خلى األقل             

 أو            

 

 خلى  توما ً األخياة،  40ة إصابة بطاخون ال يل خالل ال بّلغ البلد أو العنطقة خن حدوث أتلم ت -د         

 خالل السنتين   Culicoidesوقد أثبت بانامج الاصد أن  ال وجود للبطو  من نوع  األقل،   

 األخيا ين في البلد أو العنطقة.    

 

    يتوجب على كل بلد أو منطقة خالية من طاعون الخيل ومجاورة لبلد أو منطقة موبوءة بهذا المرض    .2

ً لألحكام الواردة في المواد   حتى   12.1.11إنشاء منطقة تجري فيها أعمال الرصد للمرض وفقا

12.1.13 ً  للحالة.   . وفقا

 

 

 ن فياوس  اخون ال يل لدى استيااد  م  ال لو بلد أو منطقة خالية من  اخون ال يل وضعأي  ال تفقد     .3

  النطفة أو البوتضات أو األجنة من بلدان أو  ذات إتجابية مصلية أو محصنة ضد العا  معخيول     

 شاتطة إجااء خعلية االستيااد وفقاً لألحرام الواردة في هذا الفصل.  ،منا ق موبوءة بالعا         

 

يتوجب على البلد العضو، من أجل إدراج اسمه ضمن الئحة البلدان / المناطق الخالية من فيروس   .4

 طاعون الخيل القيام بالتالي:  

 



 ؛ الحيوانيةالساخة واالنتظام الدائم في اإلبالغ خن ظهور األماا   تثبت  االحتفاظ بسجل ـ  أ               

 تفيد ب  ما تلي:   OIEإرسال  صاتح إلى منظعة     -ب           

 

 ؛التي  م بعوجبها إرسال اإلبالغ العذكور أخاله 1 لبند ا  حت  الواردةالفقاة  نص  •

  في البلد أو  السنة العاضيةضد العا  خالل الـ الاو يني  أن  لم تلجن إلى التحصين  •

 لعنطقة؛ ا                   

 الفصل.ل يول وفقاً لألحرام الواردة في هذا تتم استيااد اأن   •

 الثبو ية التالية:عستندات ارفاق  صاتح  بال -جـ          
 

إال إذا كان خاٍل  .12.1.13وحتى   12.1.11أن أخعال الاصد  جاي وفقاً ألحرام العواد  •

  ارت ياً من العا .

أن لدت  نصوص قانونية  قضي بالقيام بالتحاتات العبراة وا  اذ االجااءات الالزمة  •

 ومرافحت . اخون ال يل من للتقصي والوقاتة 

 

تعرن إدراج اسم البلد صاحب الطلب في الئحة البلدان / العنا ق ال الية من العا  فقط بطد قبول منظعة     -5

OIE  بالتقارتا العطاوضة خليها. وإن استعاار وجود االسم مدرجاً في الالئحة تتوقو خلى استعاار

أربطة ب الفقاة )ج( الفقاة    الواردة في  قا تزوتد العنظعة سنوتاً بالعطلومات العطلوبة في النالبلد العطني ب

أخاله. وكل  طدتل تطاأ خلى الوضع الوبائي للعا  أو أي حدث هام تتطلق بالصحة الحيوانية تظها  

وتجب خلى البلد الطضو أن  .1.1وفقاً للشاو  الواردة في الفصل  OIEعنظعة لمجدداً فيجب إبالر  

 تطلن بشرل خاص:  

 

 شهااً األخياة؛ 12ل الـ أن  لم  ظها في البلد أو العنطقة أتة بؤره لطاخون ال يل خال   -أ 

   12أن  لم تتم  ش يص أي خدوى بفياوس  اخون ال يل في البلد أو العنطقة خالل الـ  -ب 

 شهااً األخياة .              

 

 12.1.3 العادة

 بلد أو منطقة موبوءة بفيروس طاعون الخيل 

 

من أجل  طبيق األحرام الواردة في هذا الفصل، تعرن  طاتو أي بلد / منطقة موبوءة بفياوس  اخون ال يل  

بنن  البلد أو العنطقة التي ليست مستوفية للشاو  الالزمة من أجل الحصول خلى اختااف بال لو من  اخون  

 ال يل. 

 

 

 12.1.4 العادة

 بلد أو منطقة خالية من طاعون الخيل داخلإنشاء منطقة احتواء 



 منطقة خالية فصليا ً من فياوس  اخون ال يل 

 

تعرن إنشاء منطقة احتواء واحدة    ، اخون ال يلمحدودة داخل بلد أو منطقة خالية من  فشيات في حال حدوث 

 العنطقة جعيع تجب أن  شعل هذه وخلى البلد أو العنطقة بنكعلها.  اخون ال يل  نثيا من تقليل ال من أجل

تتطين خلى السلطة البيطاتة  قدتم   ذلك،لتحقيق وتعرن إنشاؤها داخل منطقة حعاتة. العاضية، كعا  إلصابات ا

 ما تلي:   ثبت ثقة أدلة مو  

 

 كهذه جزءاً من بلٍد موبوء أو منطقة موبوءة حيث تثبت بانامج للاصــد والعتابطة العســتعاة   ة طتبا منطق   -1

    Culicoidesال وجود النتشار فياوس  اخون ال يل بشرل قا ع أو ما تشيا لوجود بطو  بالغ  إن       

 

  12.1.9و  12.1.7و    12.1.6 طتبا الفتاة ال الية فصـليا ً من العا  بعفهوم األحرام الواردة في العواد    -2

    كالتالي:       

ــارالفتاة التي  ـبدأ اليوم اـلذي تلي آخا ماة  م فيـها الطثور خلى   -أ       لفياوس ـ اخون   انتشــ

ــي كعا   وانتهاءال يل  ــا  البطو  البالغ الذي تعرن أن تنقل الفياوس العاضــ فتاة نشــ

 تثبت  بانامج الاصد العستعا؛ وكذلك

 ي  نتهي:والت   -ب       

 

توماً خلى األقل من  ارتخ أبرا فتاة  شـــيا العططيات التارت ية العجعوخة   40قبل  •

 إلى أن  تبدأ فيها مطاودة نشا  فياوس  اخون ال يل اإلفاتقي، أو 

 

مباـشاة إذا دلت الظاوف العناخية او بانامج الاـصد والعتابطة خلى اـستفناف نـشا    •

 العاضي.البطو  البالغ الناقل للفياوس 

 

العنطقة ال الية فصـــليا ً من فياوس  اخون ال يل هذا الوضـــع خن  اتق اســـتيااد  ال  فقد -3

نطفتها أو البوتـضات واألجنة   دأو اـستيااالحاملة لألجـسام العناخية  العحـصنة أو ال يول 

 شاتطة أن تتم االستيااد وفقاً ألحرام هذا الفصل. ةموبوءالواردة من بالد أو منا ق 

 

 
 12.1.4 العادة

 إنشاء منطقة احتواء داخل بلد أو منطقة خالية من طاعون الخيل

 إنشاء منطقة احتواء ضعن بلد أو منطقة خالية  من فياوس  اخون ال يل 

 

في حال حدوث  فشيات محدودة داخل بلد أو منطقة خالية من  اخون ال يل، تعرن إنشاء منطقة احتواء واحدة  

ال يل خلى البلد أو العنطقة بنكعلها. وتجب أن  شعل هذه العنطقة جعيع اإلصابات  للتقليل من  نثيا  اخون 



ثقة   العاضية، كعا تعرن إنشاؤها داخل منطقة حعاتة. ولتحقيق ذلك، تتطين خلى السلطة البيطاتة  قدتم أدلة مو 

  ثبت ما تلي: 

 :محدود بناًء خلى الطوامل التالية. أن التفشيات العاضية 1

 أ.   فور الشك بوجود العا  ، أ ى الاد ساتطاً لعطالجة العوقو بعا في ذلك اإلبالغ  للجهة 

 العسؤولة ؛             

 ب.  م فا  منع  حاكات ال يول مع العااقبة الفطالة لتنقالت ال يول  ومنتجا ها كعا هو وارد في  

 هذا الفصل ؛             

 يول ) تبع العنشن والحاكة الالحقة(؛ج.  م استرعال الاصد الوبائي لل 

 .د.  م  نكيد وجود الطدوى

 هـ.  م إجااء التحقيقات بشنن العصدر العحتعل لتفشي العا ؛

  م إثبات الطالقة بين جعيع اإلصابات العاضية؛ و.         

 خلى األقل كعا هو   ز. لم تتم الطثور خلى أتة حاالت جدتدة في منطقة االحتواء خالل فتا ين مطدتتين          

 ؛ 12.1.1محدد في العادة             

 حتواء تعرن التطاف بسهولة خلى أنها موجودة في منطقة االحتواء؛أن ال يول العوجودة ضعن منطقة اال  .2

 . في باقي البلد أو 12.1.13. حتى 12.1.11أن الاصد الوبائي السلبي والعوج  والعطبق وفقًا للعواد  .3

 طقة لم ترتشو أي دليل خلى وجود خدوى بطاخون ال يل؛ العن     

 أن  دابيا الصحة الحيوانية مطبقة محلياً لعنع انتشار خدوى  اخون ال يل  بشرل فطال إلى بقية البلد أو    4

 العنطقة ، مع األخذ بطين االختبار إنشاء منطقة حعاتة داخل منطقة االحتواء، ومااخات ظاوف الحشاات     

 سعية والحواجز العادتة والجغاافية والبيفية العتواجدة محلياً؛العو    

 . ضعن منطقة االحتواء.12.1.13. حتى  12.1.11. وجود مااقبة مستعاة وفقًا للعواد 5

( 5( إلى 1تتم  حدتد وضع ال لو من العا  خارج منطقة االحتواء أثناء إنشاء منطقة االحتواء وفقًا للنقا   

ضع ال لو من العا  للعنا ق الواقطة خارج منطقة االحتواء بغض النظا خن العادة أخاله. وتعرن إخادة و

  بعنطقة االحتواء.  OIE. بعجاد اختااف منظعة 12.1.5

 OIEفي حال خودة اإلصابة بطدوى فياوس  اخون ال يل إلى منطقة االحتواء، تتم سحب اختااف منظعة  

 بعنطقة االحتواء. 

 . 12.1.5مجدداً لوضع ال لو من  اخون ال يل تجب  طبيق العادة خند استاداد منطقة االحتواء 



 

 

 12.1.5العادة 

 الخلو من المرض وضعاسترداد 

 

خالية من  سابقاً تعرن استاداد كانت  في بلد أو منطقة  لطاخون ال يل  في حال ظهور  فٍش ماضي  

ما إذا دون األخذ بطين االختبار  12.1.2العادة بتطبيق  من العا  لبلد أو العنطقةلخلو  وضع

 .كان قد  م أو ال اختعاد التحصين الطارئ للحيوانات

 

 12.1.6العادة 

 ن أو مناطق خالية من طاعون الخيلتوصيات عند االستيراد من بلدا

 بالنسبة لل يول

:الحيوانات شهادة بيطاتة دولية  فيد أن إباازالسلطات البيطاتة أن  طلب خلى جب تو ت   

 الشحن؛توم  لطاخون ال يلخالمات ساتاتة  ةأت خليها لم  ظها   .1

 العاضية؛ضد العا  خالل األربطين توًما حصينها لم تتم  .   2

  40منذ الوالدة أو لعدة   اخون ال يل  م االحتفاظ بها في بلد أو منطقة خالية من.   3

 توًما خلى األقل قبل الشحن ؛      

 :أماو  .4

   أو الشحن؛النقل إلى مران  أثناء ةموبوءمنطقة  طبا لم  أ.  أنها   

 .مصابةمنطقة خند خبور  بشرل دائم البطو كانت محعية من هجعات  اب. أنه  

 

 

 12.1.7العادة 

 

 طاعون الخيل ب ةموبوءطق امنتوصيات الستيراد الخيول من بلدان أو 

 

 بنن الحيوانات:  فيدتتوجب خلى السلطات البيطاتة  لب إبااز شهادة صحية بيطاتة دولية   



 خالمات لطاخون ال يل توم الشحن؛  ةلم  ظها خليها أت  -1

 لم تتم  حصينها ضد العا  خالل األربطين توماً األخياة؛  -2

 :من الحشرات الناقلة للمرضفي مؤسسة محمية  تم عزلها -3

       عجعوخةل الكتشاف األجسام العضادة ختبار مصليمع اتوًما  28لفتاة ال  قل خن   . أ        

نتيجة سلبية خلى خينة دم  م جعطها بطد  مع الحصول خلى فياوسات  اخون ال يل

 ؛ أولنواقلامن وًما خلى األقل من إدخالها في العؤسسة العحعية      28

 اختبارات مصلية للرشو خن  خليها أجاتتكعا توًما خلى األقل ،  40 فتاة. لب

  اكيز          دون زتادة ملحوظة في  لفياوس  اخون ال يل العضادة األجسام             

 األجسام العضادة خلى خينات الدم التي  م جعطها في مناسبتين ، مع فاصل ال              

 أتام خلى األقل من  7الطينة األولى بطد خلى أن تتم جعع توًما ،  21تقل خن              

 ؛ أو العا من ناقالت لعؤسسة العحعية االدخول إلى              

 

  الطامل العاضي إجااء اختبار لتحدتد هوتة مع توًما ،  14لعدة ال  قل خن  . ج    

 توًما بطد  14ال  قل خن بطد فتاة سلبية خلى خينة دم  م جعطها ائج مع نت                

 ؛ أو  من الحشاات الناقلةعؤسسة العحعية إلى ال ال يل إدخال               

 

   الشحن، توًما خلى األقل من 40قبل  حصينها،  م كعا توًما  40لعدة ال  قل خن   . د      

   من  الحيوانات العستوردةمصدر ضد جعيع األنعا  العصلية التي ظها وجودها في      

 الشهادة   في مع اإلشارة ،.12.1.13. و 12.1.12وفقًا للعادة  رصدخالل بانامج      

 ؛حصينهاالعصاحبة بنن   م       

 

  مرانى    النقل إلفي جعيع األوقات أثناء النقل )بعا في ذلك    البطو كانت محعية من هجعات  .   4

  الشحن(.

 

 

 12.1.8العادة 

 

 توصيات الستيراد نطفة الخيول 

 

تتوجب خلى السلطات البيطاتة في الدول العستوردة  لب إبااز شهادة صحية بيطاتة دولية  فيد 

 أن فحول ال ل الواهبة للنطفة: 

 

لم  ظها خليها أتة أخاا  ساتاتة لطاخون ال يل توم سحب النطفة أو خالل األربطين  -1

  التالية،توماً 



 

لم تتم  حصينها ضد  اخون ال يل بواسطة لقاح خالل األربطين توماً السابقة لسحب إما أن    -2

 النطفة،

 وإما   -3

النطفة وخاللها في بلد أو أنها بقيت خالل فتاة األربطين توماً قبل بدء خعليات سحب  -أ

 أو ، منطقة خالية من فياوس  اخون ال يل

وهذا   ال يل،أن ال يول بقيت في ماكز للتلقيح االصطناخي خال من فياوس  اخون    -ب  

  خاللها: م  ، كعاطفةالن العاكز محعي من الحشاات الناقلة  وال فتاة سحب 

 

لهدف من االختبار التحّاي خن وكان ا سلبية،أجااء اختبار مصلي لل يول مع نتائج  •

وجود أجسام مناخّية مضادة لعجعوخات فياوس  اخون ال يل، وقد  م وفقاً للعطاتيا 

ً خلى األقل  28( بفحص خينة دم أخذت خالل OIEالعحددة في دليل اليابسة ) توما

 أو  للنطفة،توماً خلى األكثا بطد آخا سحب  90و 

 

وذلك وفقاً  سلبية،إجااء اختبارات لتش يص الفياوس العسبب للعا  مع نتائج  •

( وخلى خّينات دم أخذت بنهاتة فتاة سحب OIEللعطاتيا العحددة في دليل اليابسة )

 .خالل سحب النطفةأتام  7خالل ا وكذلك النفطة العطدّة للتصدت 

 

 12.1.9العادة 

 

 توصيات الستيراد بويضات وأجنة خيول جمعت من الجسم الحي 

 

تتوجب خلى السلطات البيطاتة للبلدان العستوردة  لب إبااز شهادة صحية بيطاتة دولية  فيد 

 التالي: 

 

 الواهبة:أن أناث ال يل  -1

 لم  ظها خليها أتة أخاا  ساتاتة لطاخون ال يل توم سحب النطفة أو خالل األربطين   –أ  

 توماً التالية؛          

 

 األربطين توماً السابقة  لم  حصن ضد  اخون ال يل بواسطة لقاح حي م فو خالل ـب 

 ليوم جعع البوتضات واألجنة؛      



 

  إما: -ج      

ً خلى األقل قبل بدء خعليات سحب  40الواهبة بقيت لعدة أن إناث ال يل  • توما

  ،البوتضات واألجنة وخاللها في بلد أو منطقة خالية من فياوس  اخون ال يل

 

أو أنها بقيت داخل ماكز للجعع خال من فياوس  اخون ال يل ومحعي من  •

  أخضطت:الحشاات الناقلة للعا   وال فتاة جعع البوتضات واألجنة وأنها 

وهدف االختبار التحاي خن وجود أجسام  سلبية،الختبار مصلي مع نتائج  +

أجاي االختبار وفقاً  ال يول؛ وقدمناخية مضادة لعجعوخة فياوسات  اخون 

توماً  28( بفحص خّينات دم أجاي خالل OIEللعطاتياالعحددة في دليل اليابسة )

 أو  واألجنة،توماً خلى األكثا بطد خعلية جعع البوتضات  90خلى األقل و 

 

 سلبية،الختبارات من أجل  حدتد  بيطة الفياوس العسبب مع نتائج  أنها أخضطت    +

( OIEوإن هذه االختبارات أجاتت وفقاً للعطاتيا العحددة في " دليل اليابسة " )

نهاتة فتاة جعع البوتضات / األجنة موضوع في بداتة و بفحص خينات دم سحبت

 األقل؛أتام خلى  7 وكذلك كلالشحنة 

 

  .؛4.9و  4.7الفصلين  العذكورة فيأن   م جعع األجنة ومطالجتها وحفظها وفقاً لألحرام   -2 

 

خلى  12.1.8مستوفية لشاو  العادة هي إن النطفة العست دمة لت صيب البوتضات  -3

  .األقل

 

 

 12.1.10العادة 

 

 حماية الحيوانات من لسع البعوض 

 

 العزارع أو أماكن التابية العحعية من لسع الحشاات الناقلة   -1

است دام مع  ،موافقة من قبل السلطة البيطاتة للحصول خلىالتابية  آتنشممزارع أو حتاج   

 الوسائل الالزمة لحعاتتها مع إجااء: 

 



 مزدوجة مثالً خند الدخول وال اوج(، )بوابةوضع لوحات خند نقا  الدخول وال اوج    -أ 

 بعقاسات مناسبة  حعاتة نوافذ العباني من الحشاات الناقلة بواسطة شبرات ذات خيون -ب    

 ومطلّية بعبيد مناسب للحشاات وفقاً لتطليعات العصنع العنتج؛         

 

 لحشاات الناقلة داخل وحول العباني،االقيام بنخعال رصٍد وبائي ومرافحة   -ج

 
  ا  اذ  دابيا من أجل الحد من أماكن  راثا الحشاات الناقلة حول العباني أو مزارع  -د   

 لتابية ، ا       

 

نذار خاصة بالعباني أو مزارع التابية ألجهزة الدخم واإلوجود بانامج مفصل مطياري  -و 

  الشحن.سائل نقل ال يول إلى محطة وو 

 

 االجااءات الواجب ا  ذاها أثناء النقل  -2

السلطات  تتوجب خلى ل،ي ال خالل خبور ال يل لبلدان ومنا ق موبوءة بفياوس  اخون 

 ،ا يجيات هدفها وقاتة الحيوانات من لسع البطو  خالل النقلالبيطاتة فا   طبيق استا

  الناقلة.ة بالحشاات صآخذتن بطين االختبار البيفة العحلية ال ا

 

 النقل الباي  –أ 

 

  التالية: تضعن استاا يجيات إدارة الع ا ا العحتعلة للنقل الباي األمور 

 

مطالجة الحيوانات بواسطة منفاات كيعيائية قبل وخالل خعلية النقل و طهيا  •

العاكبات ومطالجتها بواسطة مبيد حشاي مناسب تطعل باللعس ذا مفطول  وتل 

 األمد.

إجااء خعليات التحعيل والنقل والتفاتغ للحيوانات خالل فتاة ضطو نشا   •

 . الشدتد(في ضوء الشعس القوي أو الباد  )أيالحشاات الناقلة 

ضعان خدم  وقو وسائل النقل في الطاتق خند الفجا أو الغاوب أو في الليل إال  •

 للحيوانات.في حال وجود ناموسيات واقية 

 والجوانب.بوضع رطاء خلى السطح   طتيم داخل وسيلة النقل •

مااقبة الحشاات الناقلة خند محطات التوقو والتنزتل الطادتة للحصول خلى  •

 العوسعية.مطلومات خاصة بتقلبات الطقس 



العودلة اإللرتاونية للعطلومات االستفادة من مطلومات ماضية أو حاضاة أو  •

 اخون ال يل لتحدتد أمرنة العطارات و اق النقل قليلة  بفياوس العتطلقة

  الع ا ا.

 النقل الجوي  –ب 

 

من قبل بلد لها ماخص  ةحشات  اتالنقل الجوي لل يول تجب البدء باش مبيد قبل البدء بطعلية

  .خلى الطائاةعقصورات الأو األقفاص العصدر ضعن 

 

تجاي رش العبيد الحشاي العاخص ل  ضعن حاوتات أو مقصورات مطدة لنقل ال يل، وداخل 

  التحعيل.مستودع الطائاة مباشاة قبل إرالق أبواب الطائاة وقبل اإلقالع مباشاة بطد 

 

مناسبة  ثقوب ذاتتجب من جهة أخاى  غطية جعيع حاوتات ومقصورات ال يول بناموسيات 

كب ماخص مبيد للحشاات خالل كل  وقو في البلدان أو العنا ق ريا )قيد الدرس( ومطلية بعا

وذلك قبل أو مباشاة بطد فتح أبواب الطائاة وحتى موخد إرالق  ال يل،ال الية من  اخون 

  اإلقالع.األبواب قبل 

 

 12.1.11العادة 

 

 مقدمة  الوبائي:الرصد 

 

في رصد األماا  والحشاات  العطبقة 1.5و  1.4باإلضافة إلى األحرام الواردة في الفصلين 

من هذا الفصل مبادئ تجب ا باخها وهي  تطلق  12.1.15حتى  12.1.13الناقلة، نجد في العواد 

 األخضاء.باصد  اخون ال يل مع  وجيهات إلى البلدان 

 

الحشاات من نوع البطوضيات   اخون ال يل ما  تنتقل بواسطة خدد محدود من

(Culicoides.)  

ه  فإن فياوس  اخون ال يل ال زال حتى ب األزرق في األرنام الذي تش وخالفاً لفياوس اللسان

ريا أن هناك  قارتا خن  اإلفاتقية.اليوم محصوراً جغاافياً في العنا ق العجاورة للصحااء 

ظهور إصابات دورتاً في شعال إفاتقيا وجنوب راب أوروبا والشاق األوسط والعنا ق العتاخعة 

ومن الصفات الوبائية الهامة لفياوس  اخون ال يول قدرة البطوضيات خلى نقل   اآلسيوتة.للقارة  

ً العا   اة استعاارتتها وفتاة الناقلة وكثا ها وظهورها العوسعي وفت اترفاءة الحشال وفقا

الطاق والوسائل التي  سعح بقياس بطض خناصا   حدتدوتبقى خلينا  لسطها.حضانتها وو ياة 

  ميدانياً.الحشاة الناقلة وخاصة 

 



إذا أراد أحد البلدان األخضاء إثبات خلو البلد من الطدوى بفياوس  اخون ال يل برامل  أو منطقة 

استاا يجية  لدت . وإنل إثبات وجود بانامج فطال للاصد من  فطلي  وفقاً ألحرام هذا الفص

وباو وكول بانامج الاصد تتوقفان خلى الظاوف الوبائية العسيطاة. كعا تجب  صعيم هذه 

 ههذمن االستاا يجية والباو وكول و طبيقهعا وفقاً للشاو  والطاق العفصلة في هذا الفصل. و 

خلى  وصيو الطدوى بفياوس  اخون ال يل خن مساخدة أحد الع تباات القادرة  لب   و الشا

 اتق إجااء فحوصات الكتشاف الفياوس والتحاي خن وجود األجسام العناخية كعا هو محدد 

  اليابسة.في دليل 

 

  للعا .العطاضة  األسياةتجب أن تشعل بانامج الاصد ال يول الباتة والوحشية أو الباتة 

 

من أجل أراا  الاصد  شيا خبارة " إصابة ماضية " إلى إصابة رأس خيل بفياوس  اخون 

 ال يل.

 

الغا  من بانامج الاصد  حدتد وضع خلو البلد / العنطقة من فياوس  اخون ال يل أو ال لو 

ليس ظهور   االختبار،العوسعي لعنطقة في البلد من الفياوس العذكور. وتنخذ بانامج الاصد بطين  

ً إثبات وجود خدوى األ خاا  الساتاتة فقط نتيجة لوجود فياوس  اخون ال يل بل أتضا

  ساتاتة.بالفياوس دون ظهور أتة أخاا  

 

 12.1.12العادة 

 

 الشروط والمنهجيات العامة  –عمليات الرصد 

 

تجب وضع أي جهاز للاصد الوبائي  حت إشااف ومسؤولية السلطات البيطاتة خلى أن  -1

  التالية:تتضعن الاصد الطناصا 

 

باكتشاف البؤر العاضية والقيام باالستقصاءات تقوم جهاز رصد رسعي دائم  -أ

 الضاورتة. 

ول إجااء تضعن الجعع الساتع للطّينات العنخوذة من إصابات مشبوهة لطاخون ال ي   –ب  

وإتصالها في أقاب وقت إلى م تبا قادر خلى إجااء الفحوصات الالزمة لتش يص 

 (.OIEالعا  كعا هو وارد في دليل اليابسة )

 

  الاصد.نظام لتسجيل وإدارة و حليل بيانات التش يص والوضع الوبائي وخعليات  -جـ 

 



  التالية:كل بانامج لاصد  اخون ال يل للشاو   إخضاعتجب  -2

  أن تتضعن جهاز إنذار مبرا لتنمين خعلية اإلبالغ خن اإلصابات العشبوهة في بلد أو  -أ 

منطقة خالية موسعياً من العا . وتتوجب خلى األش اص الذتن تطتنون تومياً بال يول 

طاً إلبالغ السلطة    كذلك األش اص العرلفين بنخعال التش يص أن تبادروا ساتو 

    قادر برل إصابة مشبوهة بطاخون ال يول. وإن وجود نظام للاصد الفطال البيطاتة 

    وهي  تطلب العتابطة والقيام بالفحوصات  دورتاً،اإلصابات العشبوهة  اكتشاف ىخل

لتنكيد أو نفي أن العا  سبب  فياوس  اخون ال يول. وتتوقو الظهور الالزمة 

ب  بشرل العشبوهة خلى الوضع الوبائي وال تعرن بالتالي التنبؤ  العحتعل لإلصابات

ّينات وأخذ الط  بطاخون ال يل تجب اإلسااع بالتحاتات  إصابات  أتةظهور    حازم. وخند

الع تص. من أجل لذلك تجب  نمين الطدة الالزمة ألخذ  الع تباإلى الالزمة وإرسالها 

 الالزمة األخاى ووضطها بتصاف العسؤولين خن أخعال الاصد.   العطداتالطينات مع  

 

تجب أن تتضعن بانامج الاصد أتضاً خند الحاجة إجااء فحوصات مصلية  -ب 

خشوائية أو محددة مناسبة للوضع الوبائي في البلد أو العنطقة العطنية وفقاً  وفيزتولوجية

  .1.4الفصل  الواردة فيلألحرام 

 12.1.13 العادة

 استراتيجيات الرصد

خند القيام بنخعال الاصد الوبائي لعطافة إمرانية وجود ما  أو خدوى لطاخون ال يل تجب أن 

نا خشوائياً طنية. وترون الاصد هعالبلد أو العنطقة ال  تستهدف الاصد ال يول الحساسة للعا  في

  وفقاً للوضع الوبائي. الساتاتة العصلية أو دام الفحوصات الفياولوجية أو أو موجهاً مع است  

العبارات الالزمة الختيار استاا يجيت  للتحاي خن وجود خدوى  البلد الطضو  تقدمتجب أن 

وربعا كان من العناسب   والوضع الوبائي الااهن.  .1.4 اخون ال يل وفقاً لعا هو وارد في الفصل  

مثالً  طبيق الاصد الساتاي لفصائل حيوانية  ظها لدتها خالمات ساتاتة أثناء العا  مثل 

ال يل. أما بالنسبة لألنواع التي نادراً ما  ظها خليها خالمات ساتاتة كالحعيا مثالً فيعرن القيام 

 بفحوصات فياولوجية ومصلية.

القططان العحصنة الكتشاف السالالت  اولوجي فيالفي من الضاوري اللجوء إلى الاصد 

  هذه القططان.   الفياوسية العنتشاة في العنطقة وإدخالها في لقاح  حصين

النسبة العفوتة ب تجب أن تتضعن  صعيم استاا يجية أخذ الطينات  الطشوائية تسوحاللعبالنسبة 

العناسبة لطدد اإلصابات. كعا تجب أن ترون خدد الطينات العنخوذة للفحص الع باي كاف 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_surveillance_general.htm#chapitre_surveillance_general


خند الحد األدنى العحتسب سلفاً. وإن خدد الطينات وجودها الكتشاف الطدوى العاضية في حال 

وتجب  ونسبة اإلصابات العتوقطة وحساسية اختبارات التش يص  حدد نسبة الثقة بنتائج العسح.

ً في  صعيم  خلى البلد الطضو العطني أن تبار أسباب اختياره لنسبة اإلصابات العقدرة سلفا

 الفصلمضعون    االستاا يجية ومستوى الثقة العبني خلى أهداف الاصد والوضع الوبائي  عشياً مع

ما رز بشرل االستاا يجية اختيار نسبة اإلصابات العتوقطة في  صعيم  رونتتجب أن و . 1.4

  الوضع الوبائي التارت ي للعنطقة. لىخاص خ

بغض النظا خن  اتقة العسح الع تارة،  طتبا حساسية ودقة االختبارات التش يصية العست دمة 

خناصا أساسية لتصعيم االستاا يجية، و حدتد خدد الطينات و نوتل النتائج. ومن األفضل 

ينات أو  ارتخ العا  وم تلو خلى حساسية ودقة االختبارات العست دمة للتحص العصادقة

 الفصائل الحيوانية العستهدفة في العسح. 

بغض النظا خن نظام االختبارات العست دم، تجب أن نتوقع خند وضع  صعيم نظام الاصد 

بارات إتجابية. وفي حال كانت خصائص نظام االختبارات مطاوفة تعرن احتساب تظهور نتائج اخ 

اً. وتجب أن  توافا  اتقة فطّالة لتتبع النتائج اإلتجابية والتوصل النتائج ال ا فة لالختبارات سلف

وجود العا  أو خدم  بعستوى خال من الثقة. وتجب أن تشعل ذلك االختبارات  لعطافةبالنهاتة 

الطينات األصلية وخينات أخاى  اتاإلضافية ومتابطة التحاتات لجعع مواد  ش يصية من وحد

 ئياً.  تعرن أن  رون ما بطة بها وبا

الفنية،  ةالعتبطة في رصد وجود العا  أو الطدوى العاضية محددة جيداً من الناحي  العبادئإن 

كعا تجب  صعيم برل دقة باامج الاصد العوضوخة إلثبات خدم وجود ما   اخون ال يل أو 

 OIEانتقال  من أجل  الفي الحصول خلى نتائج ال تعرن االختعاد خليها  عاماً لتقبل بها منظعة 

بوضع ال لو من العا . لذلك فإن خعلية وضع بانامج  منها والحصول خلى اختااف رسعي

 للاصد  تطلب مساهعة فنيين اختصاصيين من ذوي ال باة في هذا العجال.

 1. الاصد الساتاي 

تهدف الاصد الساتاي إلى الرشو خن خالمات ساتاتة لدى ال يول لعا   اخون ال يل 

ً حدتث لعا  اوخاصة في حال دخول   العنطقة. وفي هذه الحالة من الععرن أن نجد خند   إلى  ا

 ال يول أخااضاً كالحعى و ورم األرشية الع ا ية وضيق التنفس. 

 من دائعاً واسطة الاصد الوبائي تجب التنكد في حال الطثور خلى إصابات ماضية مشبوهة ب    

  بيطة اإلصابات بواسطة الفحوصات الع باتة.    

 . الاصد العصلي2



تطتبا الاصد العصلي لقططان ال يول أداة هامة لتنكيد خدم انتقال فياوس  اخون ال يل إلى بلد 

لعنطقة العوبؤة بفياوس أو منطقة من . وتجب أن  طرس أنواع ال يول الع تباة الطبيطة العحلية ل

األسباب   ةاالختبار مطالج خذ بطين  األتجب  و  اخون ال يل وأنواع ال يول العتواجدة في العنطقة.  

الحيوانات خند  الحشاتة وإتواءالتي تعرن أن  حد من إمرانية وجود العا  كاست دام العبيدات 

 اختيار رؤوس ال يل التي تشعلها نظام الاصد.  

 ال يل؛ وفيمناخية مضادة لفياوس  اخون  تجب فحص الطينات الع باتة و حاي وجود أجسام  

 أسباب محتعلة كالتالي: 4حال الطثور خليها تعرن أن  رشو النتائج خن 

 أ.  ما   بيطي سبب  فياوس  اخون ال يل؛ 

  اخون ال يل؛التحصين ضد  ب.

 ج. أجسام مناخية من األم؛ 

 د. نقص الدقة في االختبار العست دم.

أراا  أخاى تعرن است دامها في رصد  اخون ال يل. وخلى كل حال تة  خند جعع األمصال أل

 صعيم بانامج الاصد الواردة في هذا الفصل وشاو  الاصد اإلحصائية   مبادئتجب خدم إهعال  

 ود خدوى فياوس  اخون ال يل.العقبولة للتحاي خن وج

 طتبا نتائج العسوحات العصلية الطشوائية أو الهادفة هامة في خعلية  نكيد خدم وجود خدوى 

فياوس  اخون ال يل في البلد أو العنطقة العطنية. لذلك من العهم  وثيق العسح برامل . ومن 

 التي أخذت الطينات منها. للحيوانات لعطتعدااألهعية بعران  نوتل النتائج خلى ضوء التنقل 

تجب أن تستهدف الاصد العصلي في العنطقة ال الية من العا   لك األماكن ذات الع ا ا 

الشدتدة النتقال فياوس  اخون ال يل إليها، استناداً إلى نتائج رصد سابقة باإلضافة إلى مطلومات 

حدود العنطقة ال الية من العا . وتعرن من أجل مطافة الاصد  أن تشعلأخاى، خلى 

ً أو  ال يل أخذائية لفياوس  اخون ال صائص الوب  الختيار  بشرل مبامجالطينات إما خشوائيا

 القططان أو الحيوانات العناسبة للفحص الع باي.

تجب القيام بنخعال الاصد في بلد أو منطقة خالية من العا  خلى مسافة مناسبة من الحدود 

ً لل صائص  ةموبوءبلد أو منطقة العشتاكة مع  والعناخ و ارتخ العا   ةالجغاافي وذلك وفقا

كلم خلى األقل من حدود البلد أو العنطقة العطنية؛  100وخناصا أخاى. وتتم الاصد خلى بطد 

وتعرن االكتفاء بعسافة أقل بوجود خوائق بيفية أو مطالم جغاافية قادرة خلى منع انتقال فياوس 

ال يل من انتقال العا  إليهعا من من  اخون  ةخالي أو منطقة  اخون ال يل. وتعرن حعاتة بلد 

 مجاورة بإنشاء منطقة حعاتة.   ةموبوءبلد أو منطقة 



تعرن بواسطة الاصد العصلي في العنا ق العوبؤة اكتشاف  غياات خلى حدود العنطقة العطنية، 

كعا تعرن است دام  للتطاف خلى أنواع فياوسات  اخون ال يل. وتعرن بالنسبة لدراسة الصفات 

 ة لفياوس  اخون ال يل أخذ الطينات بصفة خشوائية أو مستهدفة.الوبائي 
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الجيني مفيداً في  العوبؤة و حليل ترون خزل فياوس  اخون ال يل خند نسبة من الحيوانات 

 الجينية للفياوسات العطنية.  العصلية وال صائص وفيا مطلومات خن صفات الساللة 

 اصد الفياولوجي من أجل التالي:تعرن القيام بال     

 ؛للعا  أ. لتحدتد إمرانية انتقال الفياوس إلى القططان العطاضة

 ب. لتنكيد اإلصابات الساتاتة العشبوهة؛

 ج.  لعتابطة النتائج العصلية اإلتجابية؛

 د. من أجل مطافة أفضل للساللة الجينية للفياوس العتفشي في بلد أو منطقة.

       هدة هي نوع من الاصد الهادف مع  وقطات مستقبلية خند وضع  صعيم الحيوانات الشا  . 4

  و تضعن الحيوانات الشاهدة مجعوخات من ال يول ريا العطاضة للعا للدراسة.     

 و حت العااقبة وخاضطة للفحوصات  ،وموضوخة في أماكن ثابتة ةالعحصن  وريا    

 بفياوس  اخون ال يل.تدة جدخدوى  أتة الع باتة الكتشاف    

 

الهدف األول من وضع بانامج لل يول الشاهدة هو اكتشاف حاالت الطدوى بفياوس  اخون 

ال يل التي  ظها في مران مطين، كعجعوخات ال يل العوضوخة مثالً خند حدود العنا ق 

العوبؤة الكتشاف أتة  غياات  طاأ خلى انتشار فياوس  اخون ال يل. كعا أن هناك باامج 

 ل يول الشاهدة  سعح بعطافة أوقات ودتناميرية حاالت الطدوى العاضية.ل

تجب أن تست دم بانامج ال يول الشاهدة حيوانات ذات منشن مطاوف و ارتخ  طاضها للعا  

ً لل صائص الوبائية  وخناصا مرافحت  كاست دام العبيدات الحشاتة وإتواء الحيوانات )وفقا

ال اضطة للدراسة(، وأن تتصو  صعيم البانامج بالعاونة لفياوس  اخون ال يل في العنطقة  

 بالنسبة لعواخيد أخذ الطينات واختيار الفحوصات الع باتة. 

تجب  وخي الحذر في اختيار مواقع مجعوخات ال يول الشاهدة. والغا  من ذلك زتادة 

فاص اكتشاف نشا  فياوس  اخون ال يل في العوقع الجغاافي لعران أخذ الطينات. كعا 

التي تعرن أن  ؤثا في أحداث كل موقع كالعناخ مثالً. ومن   ةالطناصا الثانوت تعرن  حليل 



أن  تضعن العجعوخات الشاهدة حيوانات اختيات  العذكورة تجبأجل  جنب خلط الطناصا 

بنفس الطعا والحساسية لإلصابة بفياوس  اخون ال يل.  وتجب أن ترون الطنصا الوحيد 

أخيااً أن تتم حفظ  بمنها. وتج  الععيز لع تلو مجعوخات ال يل العوقع الجغاافي لرل

األمصال العنخوذة لباامج الحيوانات الشاهدة نظامياً في بنك لألمصال من أجل السعاح بالقيام 

 بدراسات الحقة خندما تتم خزل أنعا  مصلية جدتدة.

الطينات أنواع ال يل العست دمة وأسباب اختيار موقع أخذ الطينات.   مواخيد أخذتجب أن  طرس  

عح خزل الفياوس العاضي في أماكن استيطان العا  بعتابطة األنعا  العصلية وسوف تس

والجينية للفياوس وانتشاره في كل فتاة موسعية ل . وتعرن التعييز بين حدود العنا ق العوبؤة 

وريا العوبؤة بواسطة نتائج االختبارات العصلية التي  رشو خن وجود الطدوى. و رون الفتاة 

الطينات لعا ين متتاليتين شها واحد خادة. ووجود الحيوانات الشواهد في الفاصلة بين أخذ 

العنا ق ال الية من العا   زتد الثقة بنن  ال  ظها التفشيات في العنا ق ال الية فطالً من 

 العا . وترفي هنا أخذ الطينات واختبارها فقط قبل وبطد الفتاة العقدرة النتقال العا .

 منطقة بطزلومات النهائية النتشار فياوس  اخون ال يل في بلد أو  تعرن الحصول خلى العطل

الفياوسات و حدتد  بيطتها. وإذا كان العطلوب خزل الفياوس تجب أخذ الطينات من 

بطض الطينات قد أخذت فطالً  من أن الحيوانات الشواهد بفتاات متقاربة بعا في  الرفاتة للتنكد

  الدم. انتشار الفياوس فيخالل فتاة 
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تتنقل فياوس  اخون ال يل بين ال يول العضيفة ل  بواسطة خدة أنواع من البطوضيات 

. لذلك من العهم القدرة خلى  حدتد األنواع الناقلة للعا  بدقة ررم ار با  مخبا الطالالع تلفة  

 يد.الطدتد من هذه األنواع ببطضها وصطوبة التعييز بينها بشرل أك

الهدف من رصد الحشاات الناقلة للعا  الباهان خلى رياب ناقالت العا  أو  حدتد 

، وإخطاء هذه العنا ق  العنا ق ذات الع ا ا الطالية أو العتوسطة أو العتدنية العستوى بسبب

ها حضورها العوسعي بتحدتد م تلو أنواخها العتواجدة في العنطقة ووجود  محلية خن فاصيل  

ورصد الحشاات الناقلة ذات خالقة وثيقة بالعنا ق العحتعلة   مع  غيا الفصول وكثاة أخدادها؛

لوجودها. كعا تعرن اللجوء إلى الاصد الطوتل األمد لتقييم وسائل الت فيو منها أو التنكيد 

 الناقلة لألماا . خلى خدم وجود الحشاات

تجب أن  نخذ الطاتقة الفضلى لجعع مطلومات كهذه بطين االختبار الصفات البيولوجية 

و صاف أنواع البطو  العحلي الناقل للعا  معا تستطدي است دام أف اخ خفيفة للبطو  

 أو ما شاب   طعل من الغسق حتى الفجا في أماكن قاتبة من ال يل.  Onderstepoortمن نوع  



أن تا رز رصد الحشاات الناقلة خلى  قنيات خلعية ألخذ الطينات. ولدى اختيار خدد  تجب

األف اخ واألنواع العنوي است دامها في رصد الحشاات الناقلة وو ياة است دامها تجب األخذ 

 البيولوجية العنوي مسحها. العنطقة وخصائصهابطين االختبار حجم 

 . اهدةلة للعا  بالنسبة للحيوانات الشتنصح أتضاً بإجااء رصد للحشاات الناق

ال تنصح بإجااء رصد للحشاات الناقلة من أجل اكتشاف وجود الفياوسات العنتشاة في العنطقة 

كإجااء رو يني ألن الطدد القليل من اإلصابات الطائدة الحشاات الناقلة تطني أن احتعاالت الرشو 

الاصد العا رزة خلى الحيوانات   يجياتاست دام استااخن إصابات كهذه نادرة. ومن األفضل 

 .بواسطة الحشاات العاضي سالفياو  لاقانت بدل السطي للرشو خن 
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