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  8.16 الفصل

 طاعون األبقار 

Infection with rinderpest virus 
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 8.16.1المادة 

 مقدمة 

 ستناداً إلى األسباب التالية: ا 2011في منتصف العام واإلعالن عنه ار بق تم إستئصال طاعون األ

في الحيوانات موجوداً حالياً طاعون األبقار غير المحتمل أن يكون  أنه منلوقائع اأثبتت  -1

 العالم. او األليفة في أي منطقة من البرية ِ

المسار الذي  اجتيازفي  OIEنجحت جميع البلدان األعضاء وغير األعضاء في منظمة   -2

ً من مرض جنون البقر ونهذه البلدان حددته المنظمة إلثبات خلو  يل إعتراف المنظمة رسميا

 بذلك.

 ضد المرض في جميع أنحاء العالم. نتوقفت جميع حمالت التحصي -3

 

على فيروس طاعون األبقار بما فيها اللقحات الحية المحفوظة   تحتويغير أنه ال زال هناك مواد 

الفيروس من جديد إلى  انتقالخطر أنه ال زال هناك  عنيمما ي العالم،في في عدد من المعاهد 

 يوانات الحساسة للمرض.الح

 

ص عودة ري فن مدة عزل وإتالف كميات من فيروس طاعون األبقار مما ينبئ بتد لقد بدأ منذ 

ً أو   الحساسة. وإنالمرض إلى الحيوانات  إمكانية إطالق كميات من الفيروس المذكور عرضا

ال لديها معهد الحذر وخاصة بالنسبة لتلك البلدان المعروف عنها أنه ال زبطريق القصد تتطلب 

لألبحاث يختزن كميات من المواد المحتوية على الفيروس. وهذا الفصل يأخذ بعين اإلعتبار الوضع  

 ،عودة ظهور المرض منع الجديد القائم على المستوى العالمي ويقدم التوصيات الالزمة من أجل 

 حيوانات التربية. الصحية لحماية اللرصد واوضمان وجود نظام 

 التشخيص واللقحات المضادة لطاعون األبقار في كود اليابسة. توجد معايير  

 

 8.16.2المادة 

 

 تعريف المصطلحات وأحكام عامة  

 



 من أجل أغراض كود اليابسة يمكن تعريف المصطلحات أدناه كالتالي: 

1.  

 المادة في  إليه  مشار  هو  كما  RPV فيروس الطاعون البقري  على  المحتوية  المواد  .1

  هي  RPV من  اللقاح  سالالت . RPV فيروس ل ية والمخبر  ية الحقل ت سالالال عني ت. 8.16.9

  هي  وغيرها  واألمصال  األنسجة  الصالحية؛  منتهية كذلك الو صالحة ال ات لقاحال مخزون 

 موادال بالعدوى؛  إصابتها ب  المشتبه  أو  المعروفة  الحيوانات  منهي الواردة  المواد 

  ة مؤتلف  حي وفيروسات  فيروس  ىعل  تحتوي  والتي  المختبرات  في  مولدة هي ال تشخيصية ال

  الحمض  أو  الريبي  النووي  للحمض  فريد  تسلسل  على تحتوي  ،(جزأةم  غير أو مجزأة)

  ونسخه الريبي  النووي  الحمض  فيروس ذلك  في  بما  الطول  كاملة  جينية  ومواد  األميني، 

 ؛ DNA الدنا من 

 

  وس هو منع حقن أي حيوان بلقاح يحوي الفير األبقار:منع التحصين ضد طاعون  .2

 المرضي أو مركباته؛ 

 

 يوماً؛   21فترة الحضانة لمرض طاعون البقر  .3

 هي حيوان موبؤ بفيروس طاعون األبقار مع أودون أعراض سريرية؛  مرضية: إصابة .4

 

 وحشية األليفة وال  منشقات األصابعحساسة للمرض اللحيوانات من أجل أغراض هذا الكود تعتبر ا

 .Artiodactyls. والبرية

 

 8.16.3المادة 

 

 الم من مرض طاعون األبقار الععن خلو برامج الرصد المستمرة بعد اإلعالن 

 

اإلجراءات المطلوبة  ، جميعOIEاألعضاء وغير األعضاء في منظمة  العالم،أتمت جميع بلدان 

بخلوها من مرض طاعون األبقار، والحاجة لتأكيد الخلو من المرض سنوياً. غير أنه  لالعتراف

بقار وفقاً ألحكام الفصل م لرصد طاعون األ ا تطبيق برنامج ع األعضاء البلدانمن  اً الزال مطلوب

لواجب   ظهورها مجدداً واالستجابةفي حال للمرض لكشف عن أية إصابات جديدة امن أجل  1.4

يتوجب على   . كما8.8باألمر فيما يتعلق بظهور أية أحداث وبائية وفقاً للفصل  OIEإبالغ منظمة 

يق خطط وطنية للطوارئ بشكل مستمر للرد على أية أحداث تنذر بوجود مرض كافة البلدان تطب

 عون األبقار.طا

 

 

 

 

 



 8.16.4المادة 

 

يتوجب على السلطات البيطرية، عند السماح  :توصيات للتجارة الدولية للحيوانات ومنتجاتها 

ق بطاعون  عدم فرض أية شروط تتعل أراضيها،باإلستيراد أو ترانزيت الحيوانات ومنتجاتها عبر 

 األبقار. 

 

 8.16.5المادة 

 

 طاعون األبقار مرض بالرد على ظهور إصابات جديدة 

 

 تعريف حالة مشبوهة بمرض طاعون األبقار  -1
 

بوجود مرض طاعون األبقار في حيوان أو أكثر حساس للمرض عند ظهور  االشتباهيجب 

 الفم واألمعاء. Syndrome تناذرب  أية أعراض سريرية تتميز

 

يف تناذر إلتهاب الفم واألمعاء بأنه حمى تتميز برشح العين واألنف مع ظهور تعر  يمكن

 العالمات التالية: 

 جفاف  توال األمعاء  والتهاب الفم مع إسهال  في تجويفرية تتميز بكشوط يأعراض سر -أ

 أو  أوالنفوق؛   

ونزف وكشوط   Serosal surfacesالسطوح المصلية ظهور آثار نزيف عند التشريح في  -ب 

erosions في الغدد اللمفاوية.  المخاطيات الغذائية مع اعتالل في سطوح 

 

طاعون  ها وبينمعاء إلى عدد من األمراض يجب التمييز بينتناذر إلتهاب الفم واأل يشير

 األبقار بواسطة الفحوصات المخبرية. 
 

يعتبر العثور على أجسام مناعية خاصة بفيروس طاعون األبقار في حيوان من الفصائل  

 حساسة للمرض مع أودون عالمات سريرية حالة مشبوهة لطاعون األبقار.ال

 

 اإلجراءات الواجب إتباعها في حال اإلشتباه بوجود طاعون األبقار. -2
 

فيروس الطاعون البقري في أي لمباشر أو غير مباشر أي ظهور  عن اإلبالغ فوراً يجب 

 حيوان أو منتج حيواني. 

تطبيق بنود خطة الطوارئ الوطنية فوراً. وفي حال عدم  عند العثور على حالة مشبوهة يجب 

ً لما هو وارد في  التمكن من إثبات وجود مرض الطاعون البقري يجب جمع العينات وفقا

من دليل اليابسة وإرسالها إلى أحد المختبرات المرجعية لطاعون األبقار   2.1.15الفصل 

 ، والتوصيف الجزيئي للفيروس إذا من أجل تأكيد الحالة OIE-FAOالمعتمد من قبل منظمتي 

كما يجب القيام باستقصاء وبائي في الوقت نفسه  الفيروس.أمكن لتسهيل عملية تحديد مصدر 

 المصدر المحتمل للفيروس لمساعدة في تحديد لو ،للحصول على معلومات داعمة للتشخيص 

 . وانتشاره



 

 بقار بطاعون األ   تعريف اإلصابة -3
 

رض الطاعون البقري إستناداً إلى تقرير صادر عن أحد الجزم بوجود إصابة بم يمكن

 في الحاالت التالية:  OIE-FAOالمختبرات المعتمدة للمرض من قبل منظمتي 
 

 حيوان أو أحد منتجاته وتشخيصه؛  فيعند عزل الفيروس المرضي   -أ

  الفيروس أو الرنا الخاص بفيروس الطاعون البقري في عينات  أنتيجينالتعرف على   -ب 

 أو  ن حيوان واحد أو عدة حيوانات؛أخذت م 

س طاعون األبقار في حيوان واحد أو عدة حيوانات التعرف على اجسام مناعية لفيرو  -ج

حيوانات تظهر  األبقار، أوذات عالقة بحالة مشبوهة أو مؤكدة ألحد تفشيات طاعون 

 عليها أعراض سريرية متوافقة مع إصابة مرضية حديثة الظهور.

 

 إتخاذها بعد تأكيد وجودإصابه بطاعون األبقار.اإلجراءات الواجب  -4

 ةمعتمد الإن تأكيد ظهور أية إصابة بطاعون األبقار من قبل أحد المختبرات المرجعية للمرض 

حالة   عتبر إعالناً عنى به يصعن طريق إستخدام إختبار مو OIE-FAOمن قبل منظمتي 

 عن صحة اإلصابة وإستئصالها. رك المشت للتحري  اتفاقاً طوارئ عالمية تتطلب عمالً فورياً و

وجود فيروس الطاعون البقري أو الرنا او األجسام المناعية للفيروس، يتوجب  التأكد من بعد 

المختبر المعتمد من قبل المنظمتين المبادرة فوراً إلى إبالغ ألبلد المعني ومنظمتي  على 

OIE/FAO  .لبدء تطبيق خطة الطوارئ الدولية 

البلد موبؤ بكامله.   اعتباريتوجب  البلدان،رض الطاعون البقري في أحد في حال تأكيد وجود م

إلى رسم يصار مساحة إنتشار المنطقة الموبؤة،تحديد التحقيقات الوبائية إلى  ؤديوعندما ت

حال وجود تفشيات  المرض. وفيمن أجل مكافحة حدود المنطقة الموبؤة ومنطقة الحماية 

من أجل التقليل من  تواء المرض تتضمن جميع اإلصابات محدودة يمكن رسم حدود منطقة إلح

م حدود منطقة إحتواء المرض وفقاً ألحكام يرس يجب القيام بتتأثير الوباء على البلد المعني. و

     .للبلد المعني مع إمكانية تخطي الحدود الدولية 4.3الفصل 

سجة وتم تحضيره وفقاً  يكون التحصين الوقائي مقبوالً فقط بلقاح حي مخفف مزروع على األن 

يجب تعريف الحيوانات المحصنة بشكل واضح  كما  .Terrestrial manualلدليل اليابسة 

 على مستوى القطيع او الفرد.

تطبيق اإلجراءات المفروضة على البلدان   إعادةق صفة الخلو من الطاعون البقري ويلتع   -5

من الكود الصحي لحيوانات اليابسة   8.12.9 حتى 8.12.5 واردة في المواد كما هي الموبؤة 

 )الطبعة العاشرة(. 

 

 

 



 8.16.6المادة 

 إسترداد وضع الخلو من المرض 
 

إعتبار أي بلد أو منطقة أنها   أعاله، يجب األبقاركما تم تعريفه لطاعون  لدى عودة ظهور مؤكد 

ريري مع  الخلو من المرض بواسطة تطبيق برنامج رصد ستوفير إثبات حتى بالمرض مصابة 

 . وفيرولوجيةفحوصات مصلية 

 

  احتواء أو منطقة  المرض،الوقت الالزم إلسترجاع صفة خلو بلد أو منطقة من  يتوقف طول فترة

 المرض في حال وجودها، على الطرق المستخدمة للتخلص من الوباء. 
 

 تطبق فترات اإلنتظار التالية كما يلي: 

 

  يق سياسة اإلتالف والتعويض، والرصد تطبمع إنتهاء آخر إصابة  بعد اشهر ثالثة    -1

 ؛ أو  8.14.8المصلي وفقاً للمادة   

تطبيق سياسة اإلتالف والتعويض   معأشهر بعد ذبح جميع الحيوانات المحصنة ثالثة   -2

  .8.14.8رصد المصلي وفقاً للمادة والتحصين الطارئ وال

 

 جح اء للتأكد من التطبيق الناصفة الخلو من المرض حضور لجنة دولية من الخبر استرداد يتطلب 

 . OIEالمرض ومراجعة البراهين الموثقة من قبل منظمة   واستئصال احصرإلجراءات 

 

لإلثبابات المقدمة من  OIEيمكن إعتبار البلد أو المنطقة خالية من المرض فقط بعد قبول منظمة 

 .قبل البلد المعني

 

 8.16.7المادة 

 

 ض من المر يخلو العالمالإسترداد وضع 

 

 ي لمرض ا يتفشالتأكيد حدوث ل التاليةأشهر  6ال يمكن إعالن خلو العالم مجدداً من المرض خالل 

 تنفيذ الشروط التالية:  بعد 

إعتبار التفشي للمرض مؤقت وتمت معالجته بموجب الخطة الدولية الطارئة المناسبة  -1

 للحالة؛

  األدنى؛الحد  توافر معلومات موثوقة تثبت بوضوح أن إنتشار الفيروس كان عند  -2

حيوانات  فيها القطعان التي  أفرادللمكافحة تتضمن إتالف جميع صارمة تطبيق طرق  امتمإ -3

للتنقالت الحيوانية   ضبطاً صحية تتضمن إجراءات  وتطبيقسريع التحصين المصابة، مع 

 جاح في التخلص من الفيروس المرضي؛ مع الن

 غير مكتشف للمرض.  ارتباطه بأي خزان وإثبات عدممعرفة مصدر الفيروس  -4



 ت المرضية. اعودة التفشياستبعاد لمخاطر يشير إلى لتقييم إنجاز  -5

 في حال وجود حيوانات محصنة فإنه قد تم ذبحها جميعاً أو إتالفها؛ -6

 .8.14.6البلد أو المنطقة لصفة الخلو من المرض وفقاً ألحكام المادة  إسترداد  -7

لخلو من المرض قد فقدت وتم إعادة تطبيق  في حال عدم تطبيق اإلجراءات أعاله تكون صفة ا

عندها   (.2010من الكود الصحي لحيوانات اليابسة )الطبعة  1.6.4والمادة  8.12أحكام الفصل 

تحتاج إستعادة صفة الخلو من المرض على مستوى عالمي إعادة تطبيق برنامج إستئصال 

 معني.بلد للطاعون البقري بتنسيق دولي وتقييم لصفة الخلو من المرض لكل 

 8.16.8المادة 

 األبقار.ستعادة وضع الخلو من طاعون الالزمة الالرصد أعمال 

أن يقدم   8.12.6بلد يقدم طلباً إلستعادة وضع الخلو من المرض وفقاً ألحكام المادة كل يتوجب على 

 . 1.4ناشط وفقاً ألحكام الفصل القيام برصد عن طريق  ةالالزم ات اإلثبات

األنواع  لكافة قطعان ري جميع اللطاعون البقاحيوانات المستهدفة برصد يجب ان تكون ال -1

فيها قطعان برية   توجد الحيوانية على أراضي البلد المعني. وفي بعض المناطق التي 

 الجاموس األفريقي يمكن اإلستفادة منها كحيوانات شاهدة في دراسة مرض الطاعون البقري.ك

لوجي لتأكيد  رصد فيروب فهناك حاجة للقيام حشري،ون ناقل لما كان الطاعون البقري مرضاً د  -2

من الحيوانات المشبوهة  لجمع العينات يجب إيجاد طريقة كما  السريرية المشبوهة.الحاالت 

 . OIE/FAOإلى أحد المختبرات المعتمدة للتشخيص من قبل المنظمتين بسرعة ونقلها 

عاملين في الصحة الحيوانية بما فيهم  جميع اإلختصاصيين ال يشمليجب وضع برنامج للتوعية  -3

     التربية، وذلك أصحاب مزارع  إلى الخاص، باإلضافةاألطباء البيطريين الرسميين ومن القطاع 

ويتوجب على   ه من جديد.ومخاطر ظهور الوبائية للمرض السريرية وللتأكد من فهم الصفات 

العاملين في   المواشي، وكذلك وعمال المزارع الذين هم في إختالٍط يومي مباشر مع أصحاب 

 و مشبوهة. أية حاالت مؤكدة أاإلبالغ السريع عن  ،تشخيص المرض 

مستوى مقاومتها     المتغيرة فيلعناصر تعود إلى افي الحيوانات العالمات السريرية  اختالفإن  -4

 Bosسالالت األبقار  من مناعة أقوى Bos indicus الجواميسسالالت )للمرض الطبيعية 

Taurusالفيروسية.  ضراوة الساللة (؛ كما تعود إلى 

 ً   .وفي الحاالت الخفيفة نجد العالمات السريرية تظهر بشكل غير منتظم مما يجعل إكتشافها صعبا

أن خطط الرصد التناذرية )الرصد المبني على عالمات سريرية محددة  أظهرت التجربةوقد 

وهذه  . ((Stomatitis-enteritis syndrome لتهاب الفم واألمعاءا متالزمةكالتفتيش عن 

 النظام.  حساسية مفيدة في زيادةعالمات 

 



 8.16.9المادة 

 لمواد المحتوية على فيروس طاعون األبقارلبيانات االتحديث السنوي 

بنهاية   OIEالمحتوية على فيروس طاعون األبقار إلى منظمة  سنوية بالمواد تقارير تقديم يجب 

سلطات البيطرية للبلد الذي يستضيف مؤسسة أو أكثر تحتفظ بمواد نوفمبر من كل سنة من قبل ال

تقرير خاص بها وفقاً  وضع كما يتوجب على كل مؤسسة  فيروس الطاعون البقري.محتوية على 

من قبل كل مؤسسة بعد إتالف  OIEيجب رفع تقرير نهائي إلى منظمة أخيراً للنموذج أدناه. و

 لقيام بأية نشاطات مستقبلية خاصة بالفيروس. خطيط لودون تالحاوية للفيروس  لديها جميع المواد 

كل  نموذج تحضيرللتقرير السنوي الخاص بفيروس الطاعون البقري بتاريخ األول من نوفمبر من 

 سنة 

 إسم المؤسسة: 

 مستوى السالمة البيولوجية للمؤسسة المحتفظة بالفيروس.

 العنوان البريدي  

 : ت صفة وإسم الشخص المكلف باإلتصاال

 الفاكس: \ الهاتف \العنوان اإللكتروني  

 المواد المحتوية على الفيروس بتاريخ األول من نوفمبر من السنة.  -1

فيروسات حية بما فيها السالالت  النوع 

المعزولة حقلياً دون سالالت 

 لقاحية 

مخزونات لقاحية فيها  

 السالالت األصلية 

مواد أخرى قابلة  

 لنقل العدوى 

 لإلجابة بنعم ضع 

 [x]عالمة 

   

 أوصاف الساللة/ 

 أوصاف جينية 

   

الكميات/الجرعات 

 إن وجدت 

   

الُملكية)في حال  

وجود مؤسسة  

 أخرى( 

   

 

 

 



 شهراً الماضية   12المواد المحتوية على فيروس الطاعون البقري التي تم إتالفها خالل ال  -2

فيروسات حية بما فيها السالالت  النوع 

المعزولة حقلياً دون سالالت 

 لقاحية 

مخزونات لقاحية فيها  

 السالالت األصلية 

مواد أخرى قابلة  

 لنقل العدوى 

 لإلجابة بنعم ضع  

 [x]عالمة 

   

 أوصاف الساللة/ 

 أوصاف جينية 

   

الكميات/الجرعات 

 إن وجدت 

   

 

 شهراً الماضية  12المواد المحتوية على الفيروس والمنقولة إلى مؤسسات أخرى خالل ال  -3

ما فيها السالالت فيروسات حية ب النوع 

المعزولة حقلياً دون سالالت 

 لقاحية 

مخزونات لقاحية فيها  

 السالالت األصلية 

مواد أخرى قابلة  

 لنقل العدوى 

 لإلجابة بنعم ضع  

 [x]عالمة 
]      [ ]      [ ]      [ 

    منقولة إلى...

 أوصاف الساللة/ 

 أوصاف جينية 

   الكميات/الجرعات إن وجدت 

عات الكميات/الجر

 إن وجدت 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شهراً الماضية   12المواد المحتوية على الفيروس والواردة من مؤسسة أخرى خالل ال   -4

فيروسات حية بما فيها السالالت  النوع 

المعزولة حقلياً دون سالالت 

 لقاحية 

مخزونات لقاحية فيها  

 السالالت األصلية 

مواد أخرى قابلة  

 لنقل العدوى 

 لإلجابة بنعم ضع  

 [x]عالمة 

]      [ ]      [ ]      [ 

    الواردة من ...

 أوصاف الساللة/ 

 أوصاف جينية 

   الكميات/الجرعات إن وجدت 

الكميات/الجرعات 

 إن وجدت 

   

 

شهراً   12 األبحاث أو أية نشاطات أخرى تم تنفيذها بالمواد المحتوية على الفيروس خالل ال   -5

 )يرجى تحديد النشاطات(. الماضية

           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


