
 

 9201 -القانون الصحـي لحيوانات اليابسة 
 

 

 8.3الفصل  
 

 اللسان األزرق/ الحمى الرشحية في األغنام
 

INFECTION WITH BLUETONGUE VIRUS 

 )تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين( 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 8.3.1 المادة

 

 ظرة عامة ن

مــأ ل ــل ل ــنان اــانون اليابســة اللســن مــنن ال ســان امجتر مــنن اصــي  الم لــنات  ا بــل 

 بفين س تنق ه السلوضيات.

 

 اللالي:لن هناك   ود لمنن ال سان امجتر عند حد ث اللسن 

 عزل فين س ال سان امجتر مأ لنس ة لحد الم لنات ل  الِ مال ل  لحد منل اتها؛ .1

أ ل  حمض تاسونـو   اـاب بفيـن س ال سـان امجتر فـي عينـات يتشخيص   ود لنلي   .2

عائدة محد الم لنات ل  الِ مال تظهن ع يه عالمـات ا اـابة بال سـان امجتر ل  عالمـات 

 ذات اتتساط  بائي بإاابة مشسوهة ل  مؤكدة ل منن؛

ل  البنيواـة اللثوت لدى لحد الم لنات ل  الِ مال ع ى ل سام مناعية عائدة لسن تينات بنيواة  .3

مـ  ههـوت عالمـات رـناناة  ،لفين س ال سان امجتر ال عالاة لها باللحصيأ ضد المنن 

 مشسوهة ل  مؤكدة. به ل سان امجتر ل  ذات عالاة  بائية بإاابة 

اللي ليست  BTVمأ لسنيواة ال   ين  لسنيواةاتم الللنف ع ى ام سام المضادة ل سن تينات   .4

ن ـدها ل  ا بل اللي إما تظهن عالمات رـناناة  ات الم لنلحد  في عينة مأ حصيأنلي ة ل ل

 .ل سان امجتر مشسوهة مؤكدة ل لحالة  وبائيبالشكل الل  تنتسط  امجتر،ال سان  م 

 اوماً. 60مأ ل ل ل نان اانون اليابسة تحدد فلنة اللد ى لفين س ال سان امجتر بـ  .5

لمـنن ال سـان امجتر فـي دليـل اليابسـة تو د ملااين االالسـاتات اللشخيصـية  ال قاحـات  .6

Terrestrial Manual. 

 

عند السماح باالرليناد محد الس دان ل  عسوت بضائله المسلوتدة لس د آان  فقاً لمـا هـو  اتد فـي هـ ا 

الو ـ  ع ـى السـ  ات السي ناـة فـنن ، 8.3.2الفصل، بارلثناء السضائ  الواتد ذكنها في المـادة 



ع ى لن تلنار  م  الوض  الصحي لق لان الم لنات  ا بـل المنبـاة فـي ب ـد الشن ط الواتدة لدناه 

 المصدتل  إحدى مناطقه الخالية مأ المنن.

7.  
 

 

 8.3.2المادة 

 

 البضائع السليمة صحيا  

 

عند السماح بارليناد ل  عسوت السضائ  المدت ة لدناه، الو   ع ى الس  ات السي ناة عدم فنن لاة 

ن س ال سان امجتر، بغض النظـن عـأ الوضـ  الصـحي حيـال الفيـن س شن ط منتس ة بو ود في

 الم كوت في ب د المصدت ل سضائ  اللالية:
 

 الح ي   مشلقاته، -1

 ال حوم  محضَّناتها، -2

 ال  ود الخام  المصنلة، -3

 الصوف  املياف، -4

 لالسواضات النات ة مأ ال سم الحي  الم موعة  الملال ة  المحفوهة  فقاً محكام الفص -5

4.8. . 

 

 

 8.3.3 مادةال

 

 بلد أو منطقة خاليان من فيروس اللسان األزرق 

 

  لملل قة بالخ و اللاتاخي مأ  ا 1.4امحكام الواتدة في الفصل  ع ى ال سان امجترال تن سق         -1

 المنن.      

  امكأ اعلسات ب د ل  من قة االية مأ ال سـان امجتر عنـدما اكـون هـ ا المـنن ذات إبـال         -2

 إلزامي ع ى كامل لتاضي الس د  ك لك إما:      

 لثسـت  يـاأ لاـة  اـد  8.3.17 حلـى 8.3.14إما لن اكون بننامج ل ناد  فقاً ل مواد  .ل

 إشاتة لو ود ال سان امجتر في الس د ل  المن قة االل السنليأ الماضيليأ؛ ل           

 لن بننام اً مسلمناً ل ناد لم الثن ع ى لاة بلوضـيات فـي الس ـد ل  المن قـة اـالل  .أ 

 السنليأ اماينتيأ           

 

في ب د ل  من قة االيـان   8.3.16 مأ المادة  5ة سند إذا لم ان ح بننامج الناد الوبائي  فقاً ل   -3

اال لفين س ال سان امجتر فال افقدا افة الخ و في ن  الفين س في الكشف عأ   ود ل مأ 

https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_coll_embryo_equid.htm#chapitre_coll_embryo_equid
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=chapitre_1.8.3.htm#article_1.8.3.19.


ن فـة ل  بواضـات    لا ابيـة ، ل ذات مصـ ية  ل   ل  موبـؤةمحصنة حال ارليناد حيوانات 

 ل نة  اتدة مأ ب د ل  من قة موبوءة.

 

لن في حال   ود ب د ل  من قة االيان مأ المنن ثـم تـوفن دليـل بوارـ ة بننـامج ل ناـد    -4

ال افقـد الس ـد  المن قـة ف،  في الس د ل  المن قة الناال لفين س ال سان امجتر مو ود  السلون 

مناعيـة مـأ الأل سام لد ارليناد حيوانات محصنة ل  موبؤة ل  حام ة الملنيان افة الخ و عن

 ب د ل  من قة لانى موبؤة شنط االللزام بل سيق اللالي:

 

اومـاً ع ـى اماـل مـأ تـاتاص اللصـدان  فقـاً لـدليل  60لن تكون الحيوانات محصنة  اسل  -ل

نشـ  اللـي لثسـت اليابسة ب قاح اغ ي  مي   السـالالت المصـ ية الملوا ـدة فـي ا لـان الم

 لن اــ كن فــي   .8.3.17حلــى .8.3.14  ودهــا بنناـمــج ل ناــد  فقــاً محـكــام المــواد 

 الشهادة الصحية المنافقة ل حيوانات لنه تم تحصينها، ل 

 

   .لن الم لنات ل  الِ مال  الن فة  ام نة اد تم إداالها  فقاً لشن ط ه ا الفصل -أ 

 

 ان لس ـد   الو   ع ى كل ب د ل  من قة االيان مـأ فيـن س ال سـان امجتر فـي ام نـام  ملاامـ ـ  5

 .8.3.17. حلى .8.3.14بالفين س لن تُنش  فيهما من قة  فقاً للوايات المواد  ةموبوءمن قة     

 

 8.3.4المادة 

 بلد أو منطقة خالية موسميا من اللسان األزرق
 

  ـزء مـأ ب ـد ل  من قـة ل   ب ـد  وهـ  :ل  من قـة االيـة مورـميا مـأ ال سـان امجترتلناف ب ـد   . 1

ا ل مـواد فيه تاد المنن لم ا اللي  موبوءة،        ل  دليـل  د ن   ـود . 8.3.17. إلـى 8.3.14 فقـً

 لفلنة مأ السنة.لسالغ ا Culicoides   ود ل سلون  ل إليه ال سان امجتر ع ى انلقال       

 

 فـي اليـوم اللـالي  لخـالي مـأ المـنن االم بدء المورم  .،8.3.11. 8.3.9 ،8.3.7لل سيق المواد  .  2

 .السالغالسلون  امج المنااسة(،   اف نشاط)كما الضح مأ بنن BTVآلان دليل ع ى انلقال       

 

 إما: الخالي مأ المنن المورم  انلهي .،8.3.11.   8.3.9 ،8.3.7. لل سيق المواد   3

 

  إلـى لن  لمسلمنةااوًما ع ى امال مأ اللاتاص امادم ال   تشين فيه السيانات  28اسل   .ل

 ل  اسل نف؛اد المنن  

 

    اية الحالية ل  السيانات مأ بننامج المنااسة تشين إلـى مساشنة إذا كانت السيانات المنا  .أ 

 السلون السالغ؛ل  ت دد نشاط  المنن انلقال  

  

ً من قة حنة مورمي.   4   السلـون، المسـلمن ل  دليـل ع ـى   ـود  الناـد  ـد فيهـا ا اللـي لـم: هي ا

 ة  يمصـ ذات محصـأ ل  إبـل  إداـال م لـنات ل  عسـن الخ ـو مـأ المـنن تفقد  ض    لنها ال  

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=chapitre_1.8.3.htm#article_1.8.3.16.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=chapitre_1.8.3.htm#article_1.8.3.21.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=chapitre_1.8.3.htm#article_1.8.3.16.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=chapitre_1.8.3.htm#article_1.8.3.21.


 بال سـان  ابةل  ل نة مأ ب دان ل  مناطق مصـ  رائل منو ل   إبل،ملداة ل  م لنات  ل  إا ابية   

 امجتر.  

 

 8.3.5المادة 

 بلد أو منطقة موبوءة بفيروس اللسان األزرق

ت  ـق هـ ه اللسـمية ع ـى ل  ب ـد ل  من قـة موبـؤة ال ت سـق الشـن ط مأ ل ل ل نان ه ا الفصـل 

 ن عأ الخ و الدائم ل  المورمي مأ ال سان امجتر.الالجمة لإلعال

 

 8.3.6المادة 

 توصيات لالستيراد من بلدان أو مناطق خالية من فيروس اللسان األزرق

 الم لنات  ا بل الو   ع ى الس  ات السي ناة عند ارليناد 

 

 ا ي:ط   إبناج شهادة احية بي ناة د لية تفيد ما 

 ت لاة عالمات ل سان امجتر اوم الشحأ؛لنه لم تظهن ع ى الحيوانا   -1

 

   لشهن ع ى امال اسل 6لنها تبيت في ب د ل  من قة االيان مأ المنن من   الدتها ل  لمدة    -2

 الشحأ؛            

 

ً اماينة ع ى امال اسل الشحأ في ب د ل  من قة  28االل ال  لن الحيوانات بقيت    -3    اوما

           تحداد هواة الفين س االساتات  محد ر سية  م  نلائجلاضلت  المنن، ثمااليان مأ   

 المسس  ل منن  بقيت في الس د الخالي مأ المنن ل  من قه منه حلى تاتاص الشحأ؛ 

 

اوماً اماينة ع ـى اماـل فـي ب ـد ل  من قـة االيـان مـأ  14االل ال  لن الحيوانات بقيت     -4

إلى االسات ل للنف ع ى المنن ثم بقيت في  ثم لاضلت م  نلائج ر سية ال سان امجتر

 الس د ل  المن قة الخالية مأ المنن حلى تاتاص الشحأ؛

 

 لن الحيوانات:       -5

 

اد حصنت اسل داولها إلى الس د ل  المن قة الخاليان مـأ المـنن بسـليأ اومـاً ع ـى  -ل

رـ ة امال ضد  مي  السالالت المص ية اللي ثسـت   ودهـا فـي ا لـان المنشـ  بوا

 ؛8.3.17حلى  8.3.14 فقاً محكام المواد بننامج ل ناد 

 اد تم تلنافها كحيوانات محصنة؛   -أ  

  ك لكبقيت في ب د ل  من قة االيان مأ ال سان امجتر حلى تاتاص الشحأ؛ لنها    -ج

 
 في حال تم تصدان الحيوانات مأ من قة االية مأ المنن ضمأ ب د موبوء، فإما:     -6

 



 سن من قة تنانزات موبؤة االل نق ها  ى منكز الشحأ، ل  لنها لم تل -ل

لنها كانت دائماً محمية مأ لس  السلون عند من تها باللنانزات عسن من قة موبـؤة،  -أ 

 ل 

 الخامسة لعاله. ل مادةاد تم تحصينها  فقاً   -ج

 

  

 8.3.7المادة 

 

 قمن فيروس اللسان األزر لالستيراد من مناطق خالية موسميا   توصيات

 

 الو   ع ى الس  ات السي ناة عند ارليناد 

  

 إبناج شهادة بي ناة د لية تفيد لن الحيوانات:  ا بل ط   الم لنات 

 

 لم تظهن ع يها لاة عالمات منضية اااة بال سان امجتر؛  -1

 

مـأ فيـن س ال سـان امجتر فـي من قـة االيـة  ًً بقيت الحيوانات االل الفلنة الخالية مورميا -2

 اوماً ع ى امال اسل الشحأ؛ ل  60ه ا الفين س من   الدتها ل  لمدة مورمياً مأ 

 

بقيت ه ه الحيوانات االل فلنة الخ و المورمي مأ فين س ال سـان امجتر فـي من قـة االيـة  -3

اوما ع ى امال اسل الشحأ،  لاضلت اـالل فلـنة إااملهـا  28مورميا مأ ه ا الفين س لمدة 

الكلشـاف ل سـام مناعيـة لم موعـة فيـن س ال سـان امجتر، ه ه في المن قة الالسات مص ي 

ً  28بلد  فقاً لدليل اليابسة م  نلائج ر سية، ل ن    ع ى امال من  بدء فلـنة ا اامة؛ ل  اوما

 

امجتر في من قة االية مورـميا مـأ لنها بقيت االل الفلنة الخالية مورميا مأ فين س ال سان     -4

تحداـد اوماً ع ى امال اسل الشحأ حيث لاضـلت االلهـا الالسـات  14الم كوت لمدة  الفين س

  اومـاً ع ـى اماـل مـأ بـدء  14المنضي  فقاً لدليل اليابسة م  نلائج ر سية، ل ن  بلد  المسس  

 ل  ا اامة؛فلـنة 

 

من قـة االيـة مورـمياً مـأ  امجتر فيلنها بقيت االل فلنة الخ و المورمي مأ فين س ال سان     5 

ـ الفين س  ه ا  اومـاً  60تم تحصينها اسل إداالها إلى الس د ل  المن قة الخاليان مأ الفيـن س ـب

معمـال الناـد  المنشـ  ارـلناداً  المصـ ية اللـي تسـيأ   ودهـا فـي ا لـان اللثنات ضد  مي  

فـي الس ـد  محصنة  بقيت كحيوانات  تلنافها،  تم 8.3.17حلى  8.3.14 ت سيقاً محكام المواد 

 قة الخاليان مأ فين س ال سان امجتر حلى اوم الشحأ،  لنها  المن 

 

 إما   -6

 إن الحيوانات لم تلسن من قة موبوءة االل نق ها إلى منكز الشحأ؛ ل  لنه -ل

 ال ل منن طوال  ات عسوتها لمن قة سلون النالتم حمااة الحيوانات مأ ا -أ 



 موبوءة، ل   

 لعاله. 5 مادةلنه تم تحصينها  فقاً ل      -ج    

 8.3.8ة لمادا

 

 لالستيراد من بالد أو مناطق موبؤة باللسان األزرق توصيات

 

 الو   ع ى الس  ات السي ناة عند ارليناد  

   ا بل الم لنات 

 

 ط   إبناج شهادة بي ناة د لية تفيد لن الحيوانات: 

 لم تظهن ع يها لاة لعنان ل سان امجتر اوم الشحأ؛   -1

 

اومـاً  60لمـدة  ال سان امجترالسلون القادت ع ى نقل فين س ه ت في مزتعة محمية مأ لس   -2

 أو اسل تاتاص الشحأ ع ى امال  االل نق ها إلى مح ة الشحأ؛
 

اوما ع ى امال  28لمدة  ال سان امجتركانت محمية مأ لس  السلون القادت ع ى نقل فين س    -3

 ً مـأ  اليابسـةدليل للوايات  اسل الشحأ حيث لاضلت االل ه ه الفلنة إلى االسات مص ي  فقا

ل ل الكشف عأ   ود ل سام مناعية مضادة لم موعـة فين رـات ال سـان امجتر، مـ  نلـائج 

اومـاً ع ـى اماـل مـأ داـول الحيوانـات إلـى مح ـة  28ر سية؛  اد ل ن  هـ ا االالسـات بلـد 

 الح ن؛ ل 

 

 14لمـدة  امجترال سـان كانت في مزتعة محمية مأ لس  السلون القـادت ع ـى نقـل فيـن س    -4

ـت االلهـا الالسـات  اوماً ع ى امال اسل الشحأ  االل نق ها إلى مح ـة الشـحأ، حيـث لاضـل

اومـاً ع ـى  14 االالسـات بلـد م  نلائج ر سية؛ ع ى لن اـلم هـ ا  ال سـان امجترتحداـد فين س 

 امال مأ داول الحيوانات إلى المزتعة؛ ل 

 

 لنه:   -5

 

  اوماً ع ى امال ضد  مي  السالالت المص ية اللي تسـيأ  60تحصينها اسل الشحأ بـ تم    .ل

   ،8.3.17حلى  8.3.14ل مواد   ودها في ا لان المنش  ارلناداً لنلائج الناد  ت سيقاً   

 ل   

 تم الللنف ع ى لنها محصنة.  .أ 

 

ً  60 الكانت تحمل االل  .3   السابقة ل شحأ ل سام مناعية مو هة ضد  مي  ع ى امال  اوما

ثست   وده في الق لان المح ية بوار ة الالت المص ية لفين س ال سان امجتر المُ الس

 ؛ 8.3.17حلى  8.3.14المواد نظام ل ناد طسق  فقاً محكام 

 



 8.3.9 المادة

 من اللسان األزرقباستمرار أو موسميا  توصيات لالستيراد من بلدان أو مناطق خالية 

 ناد الو   ع ى الس  ات السي ناة عند ارلي

 ن فة الم لنات  ا بل 

 ط   إبناج شهادة بي ناة د لية تفيد ما ا ي:

 
 للنطفة:للحيوانات الواهبة بالنسبة  -1
 

 

  تم االحلفاه    م  الن فة سان امجتر في اوم لعالمة رناناة  ةلم تظهن ع يها لا لنه  ل. 

 قة االية مورمياً االل  من ل  في ب د ل   ،بها في ب د ل  من قة االية مأ ال سان امجتر      

 ؛ ل  ا االلهالن فة  اوًما ع ى امال اسل بدء  م   60الحن لمدة م مور      

 

 ؛ 8.3.10المادة  لنها مسلوفية لشن ط   أ   

 

 .4.7  4.6تم  م  الن فة  ملال لها  حفظها  فقاً محكام الفصل لنه  -2

 

 8.3.10ة الماد 

 

 اللسان األزرق بفيروس ةموبوءتوصيات لالستيراد من بلدان أو مناطق 

 الو   ع ى الس  ات السي ناة عند ارليناد 

 

 ن فة الم لنات  ا بل  

 

 إبناج شهادة بي ناة د لية تفيد ما ا ي:

 

 :اهسة ل ن فةالو لن الحيوانات  -1

  ك لك لم تظهن ع يها لاة لعنان ل سان امجتر اوم الشحأ؛  ل.  

 اومـاً  60لمـدة  ال سـان امجترقادت ع ى نقـل فيـن س ه ت محمية مأ لس  السلون ال   أ.          

 أو  امال اسل تاتاص بدء  م  الن فة له ه ا ترالية  لثناءها؛ ع ى                

لاضلت الالسـات مصـ ي  فقـاً لـدليل اليابسـة ل كشـف عـأ ل سـام مناعيـة مضـادة  لنها .ج

اوماً ع ى اماـل اـالل  60لم موعة فين رات ال سان امجتر م  نلائج ر سية  ذلك كل 

 اوماً بلد آان  م  لن فة ه ه ا ترالية، ل  لنها 60-20فلنة  م  الن فة  بيأ 



  بفحص  PCR فقاً لدليل اليابسة اضلت الالسات تحداد هواة الفين س م  نلائج ر سية د.   ل 

ت كل إ ناء االسا انلهائها م عينات دم رحست عند بدء  م  الن فة له ه ا ترالية  عند 

  ( PCR االسـاتاومـاً ع ـى اماـل ) 28عزل الفين س( ل  كـل  االساتلاام ع ى امال ) 7

  ؛م  نلائج ر سية الن فةاالل  م  

 

ً   حفظهاتم  م  الن فة  ملال لها  -2  .4.7  4.6محكام الفص يأ   فقا

 

 8.3.11 المادة

 

 .زرقمن اللسان األموسميا  توصيات لالستيراد من بلدان أو مناطق خالية 

  

 الو   ع ى الس  ات السي ناة عند ارليناد 

  

ام نة المحضنة مأ ال سم الحي ل م لـنات )ل نـة  يـن امبقـات(   ينهـا مـأ اللواشـ  الحسارـة 

 لفين س ال سان امجتر  ك لك ل نة امبقات المحضنة في الز اج

 

 ط   إبناج شهادة بي ناة د لية تفيد ما ا ي:

 ة:لن ا ناث الواهسة لأل ن -1

  ك لك لنها لم تظهن ع يها لاة لعنان ل سان امجتر اوم  م  ام نة؛   -ل

 اومـاً ع ـى اماـل اسـل  60بقيت في ب د ل  من قة االية مأ فين س ال سان امجتر لمدة  -أ 

  لثناء  م  ام نة؛ ل   

 عـأ   ـود تم إاضاع الحيوانات الالسات مص ي  فقاً لملااين دليل اليابسـة ل كشـف لنه     -ج         

 اومـاً  60-28ل سام مضادة لم موعة فين رات ال سان امجتر م  نلائج رـ سية اـالل                  

 بلد  م  ل نة ه ه ا ترالية.                 

 إاضاعها الالسات تحداد هواة فين س ال سان امجتر بفحص  عينات دم رـحست اد تم     -د   

 ئج ر سية.اوم  م  ام نة م  نلا       

 

   4.9    4. 8  الفصول حفظها  فقا لألحكام الخااة بالموضوع في   ام نة  ملال لهاتم  م   -2

  4.10   ً  ل حالة.   فقا

 8.3.12ة الماد 

 

 توصيات لالستيراد من بلدان أو مناطق موبوءة بفيروس اللسان األزرق

 

 الو   ع ى الس  ات السي ناة عند ارليناد 

 



الحسارة لفين س  الحيوانات الحي ل م لنات ) ين امبقات(   ينها مأ  ام نة المحضنة في ال سم 

 ال سان امجتر،  ل نة امبقات المحضنة في الز اج

 

 ط   إبناج شهادة بي ناة د لية تفيد ما ا ي:

 بالنسسة لإلناث الواهسة:       -1

 

 

 ؛م نةا م  ل.   لم تظهن ع يها لاة لعنان ل سان امجتر اوم 

  

القادت ع ى نقل فين رات ال سان   Culicoidesمية مأ لس  السلون كانت مح -أ 

ً  60، لمدة امجتر  ام نة؛ ل ع ى امال اسل  لثناء  م    اوما

 

 ل كشف عأ   ـود  فقاً للوايات دليل اليابسة تم إاضاع الحيوانات الالسات مص ي   ج. 

 اومـاً   60-28تر م  نلائج ر سية بـيأ ل سام مضادة لم موعة فين رات ال سان امج                    

 بلد ال م  النهائي لأل نة، ل                     

 

 إاضاعها الالسـات تحداـد هواـة فيـن س ال سـان امجتر  فقـاً للواـيات دليـل اد تم   د.                                 

 عينات دم رحست اوم  م  ام نة م  نلائج ر سية. اليابسة بفحص  

 

 تم  م  ام نة السواضات  ملال لها  تخزانها  فقا لألحكام الخااة به ا الموضوع في           2 -    

  فقاً ل حالة؛   4.9   4.8   4.7الفصول            

    3 .9.نت الن فة المسلخدمة للخصي  السواضات مسلوفية لشن ط المادةكا            3 -        

 8.3.13ة الماد 

 

 Culicoidesيوانات من لسع البعوض حماية الح

 

 مؤرسة محمية مأ ناال المنن  -1

 

ا   لن تكون المؤرسة مناصة مأ اسل السـ  ة السي ناـة  لن تلضـمأ  رـائل 

 الحمااة ما ا ي:

 

حـوا ز طسيليـة منارــسة عنـد المــداال  المخـاتج مثـال مــدال مـزد ج عنــد  -ل

 الداول  الخن ج؛

ااـة مـأ السلـون النااـل، ذات شسك ملدني موضوع عند فلحـات المسنـى ل حم -أ 

ثقوأ بقياس مليأ  مشسلة د تااً بمسيد حشن   فقاً للل يمات المصن  المنـلج 

 ل مسيد؛



 نظام لناد ناال المنن  مكافحله داال المسنى ل  المزتعة  حولها؛ -ج

 إ ناءات ملخ ة ل حد مأ   ود الحشنات الناا ة ل  القضاء ع يهـا  فـي  ـوات  -د 

 المزتعة؛المسنى ل              

إ ناءات تلمـل بالملـااين المللمـدة بمـا فيهـا ل هـزة إنـ ات عام ـة  إحلياطيـة       -هـ  

المزتعـة  نقـل الحيوانـات حلـى مح ـة  المؤرسـة ل تساعد في تنفي  لعمـال 

 الشحأ.

 

 لثناء النقل -2

 

عند عسوت الحيوانات لس د ل  من قة موبؤة بفين س ال سان امجتر فـي ام نـام، الو ـ  ع ـى 

الس  ات السي ناة  ض  ارلناتي ية لحمااة الحيوانات مأ لس  السلون الـ   امكـأ لن انقـل 

 إليها الفين س لثناء اللسوت م  اما  بليأ االعلسات الظن ف السيئية ل سلون الناال ل فين س.

 

 تلضمأ ا ط الحمااة مأ لس  السلون اللدابين اللالية: 

 

 ل نقل السن  -ل

 

 د اة المنفنة ل حشنات اسل النقل  لثناءه؛ملال ة الحيوانات بام •

 

تحميل الحيوانات  نق ها  تفناغها في فصل تكون فيه نااالت المنن فـي لدنـى  •

 في ضوء الشمس القو  مثالً ل  السند(؛)نشاطها 

 

ضمان عدم تواف شاحنات النقل في ال ناق عند الف ن ل  المساء ل  حلى لثناء  •

ت ضمأ مناحات م هزة بناموريات تحمي مأ  ال يل إال في حال إاواء الحيوانا

 لس  السلون؛ 

 

تلليم داال شـاحنات النقـل بلغ يـة رـ حها مـثالً   ل   وانسهـا بغ ـاء اماشـي  •

 )شادت(.

 

تاد السلون الناال ل منن في لماكأ اللواف الملن فـة  اللحميـل ل حصـول  •

 ع ى مل ومات تلل ق باللغينات الفص ية.

 

ل  النمــاذج اللــي تــم الل كــد منهــا لفيــن س ال ســان إرــلخدام المل ومــات القدامــة  •

 امجتر مأ ل ل تحداد المنافىء السحناة ل  ال نر الد لية الق ي ة المخاطن.

 

 النقل ال و   -أ 

اح  اسل تحميل الحيوانـات ت  امافـاب  الحا اـات  لكشـاك ال ـائنة بوارـ ة مسيـد 

 د اسل ان الر ال ائنة.  حشن  مناص له في ب د المنش . كما ا   تشها  ميلاً بالمسي

 



 8.3.14المادة 
 

 مقدمة  -رصد المرض

 

الوا ـ  اتساعهـا فـي تاـد مـنن  ل مسـاد  تفصـيالً  8.3.17حلـى  8.3.14المـواد ن د فـي 

 .1.5،  في تاد الحشنات تكم ة ل فصل 1.4تكم ة ل فصل ال سان امجتر 

 

ــة للــدة لـنـ  واع مــأ السلــون ال ســان امجتر مــنن رــسسه عــد ى تنق هــا الحشــنات المنلمي

Culicoides  مة السيئية. مأ اهم اللنااـن الوبائيـة القـدتة في م موعة مأ امنظ المسلوطنة

ع ى االنلشات،  امكأ ارلخدامها لقياس مخاطن المنن.  تلضمأ عناان الصـفات الوبائيـة 

ادتات الحشنات الناا ة اللي تمثل دت ة مخـاطن انلقـال المـنن.  هـ ه القـدتات هـي كفـاءة 

حضانة  كمية ال سلات في  ات الحشنات  كثافة لعدادها  نسسة ارلمناتها في الحياة  مدة ال

محدد.  ين ان ال نر  اآلليات لقياس اللناان الملل قة بالحشنات الناا ة بحا ة إلى اـيا ة 

 اااة ضمأ إطات اللمل الميداني. ل لك ا   لن انكـز الناـد ع ـى انلشـات المـنن فـي 

 الم لنات امليفة.

 
 

ااـلالف منـاطق اللـالم. لـ لك اخل ف ت ثين   بائيـة مـنن ال سـان امجتر بشـكل كسيـن مـ  

اصل  إع اء توايات محددة االحة ل مي  الحاالت الممكنة.  النت  ع ى امعضاء توفين 

المل ومات الل مية اللي تصف  بائية المنن  تض  ارـلناتي يات ل ناـد تنارـ  الظـن ف 

ص ياً مأ المح ية  تهدف إلى تحداد الوض  الوبائي )ب د ل من قة االية مأ المنن، ل االية ف

 ارـ  ليحـدد كـل مـنهم  م ـال OIE المنن ل  موبؤة(.  لمـام الـد ل امعضـاء فـي منظمـة

  ضله الوبائي بمسلوى مقسول مأ الثقة بالنسسة ل منن.

 

 ا   ان انف  الناد الوبائي بمو   بننامج مسلمن. 
 

 8.3.15ة الماد 

 

 الشروط العامة للرصد وطرقه 

 

1-       ً  لن تلحمل مسؤ ليلها الس  ة السي ناة  1.4محكام الفصل  ا   لن تلم لعمال الناد  فقا

 اللالي:  اكون لداهالن   ع ى

 

نظام ترمي  مسلمن ل ناد اهدف إلى اكلشاف اللفشيات المنضية  لن ا ن   -ل

 اللحقيقات الالجمة بش نها؛ 

 

  ود آلية رنالة ل م  اللينات مأ إاابات مشسوهة ل سان امجتر  شحنها إلى  -أ 

 ص المنن كما هو مفصل في دليل اليابسة؛مخلسن للشخيال

   



  ود نظام ل لس يل  ا داتة  اللح يل لنلائج اللشخيص المخسن   السيانات ام لية     -ج

 معمال الناد. 

 

 ا   لن الضمأ بننامج تاد ال سان امجتر اللالي:       -2

 

ن امجتر مأ ل ل نظام إن ات مسكن في ب د  من قة االية دائما ً ل  مورميا ً مأ ال سا -ل

ا بال  عأ ا اابات المشسوهة.  الو   ع ى ااحاأ المزاتع  اللام يأ في الصحة 

الحيوانية المخال يأ اوميا ً ل م لنات امه ية  ك لك مخلسنات اللشخيص لن اسادت ا 

فوتا ً لإلبال  عأ آاة إاابات مشسوهة ل سان امجتر إلى الس  ة السي ناة.  ع ى  

ية  الس  ة السي ناة لن تليح لهم ب ناقة مساشنة ل   ين مساشنة )عأ  الد ائن النرم

طناق اامطساء السي نايأ امحنات ل  المفوضيأ السي نايأ( ارلخدام بنامج ا عالم 

النرمية.  اسل ي  نظام الناد لن ان ح د تاا ً في تشخيص الحاالت المشسوهة اللي 

تساطها بفين س الحمى النشحية في ام نام.  تحلاج ل ملابلة  اللحقيق لل كيد ل  نفي ات

تخل ف  فقا ً ل وض  الوبائي  ال امكأ اللنسؤ  اللي تظهن إن عدد ا اابات المشسوهة 

بها فلال ً.  ا   إ ناء تحقيق في كل إاابة مشسوهة  لا  عينات منها  إترالها إلى 

ات لانى مخلسن مللمد ترميا ً.  ه ا اقلضي توفن عدة لسح  اللينات  ت هيز

 ل مسؤ ليأ عأ بنامج الناد.

 

إ ناء فحواات مص ية  فين ريةعشوائية ل  مو هة بما النار  م  الصفات الوبائية   -أ 

 ل فين س في الس د ل  المن قة إذا لزم اممن.  

 

 8.3.16ة الماد 

 

 لرصد الوبائي                  استراتيجيات ا

 

د مأ ل ل تشخيص المنن   ل  الفين س المنضي  ا   لن تشمل الق لان المسلهدفة ب عمال النا

نباة في الس د  المن قة.  ا   لن اكون  مل  ا ثنيأ ملاً  مي  ا لان الم لنات امليفة الحسارة ال

الناد الن تيني ل  الناشط مسلمنا ً  بشكل دائم.  ا   لن تكون ارالي  الناد المسلخدمة 

فحواات الفين رية  المص ية  السناناة مما النار  عشوائية ل  مو هة  لن تنتكز ع ى ارلخدام ال

 م  الوض  الوبائي في الس د  المن قة. 
 

في من قة م ا تة ل حد د لس د مصاأ ل  من قة مصابة لمسافة   الناد اد اكون مأ المنار  تنكيز 

مل  م  مناعاة السمات ا اكولو ية ل  ال غنافية ذات الص ة اللي مأ المحل كي وملن، 100تصل إلى 

  ود في الس د المصاأ ل  المن قة   لن اكون هناك ل  ،فين س ال سان امجترانلقال  تللنن لن 

بيأ   مسافة لال اغ ي.( 8.3.17 حلى. 8.3.14) فقًا ل مواد   منن لتاد بننامج  ةالملاامالمصابة 

 . الس داأ

 

 



 

 

إمكانية   ود تفشي لكسن  تبما كان الناد المو ه امثل ارلناتي ية منارسة )عندما انتكز ع ى فكنة 

ل فين س في بلض المناطق ل  الفصائل الحيوانية(.  امكأ في ه ه الحالة ال  وء إلى الفحواات 

 الفين لو ية  المص ية للحداد الوض  الوبائي ل ق لان المسلهدفة بالنسسة ل فين س المنضي.

 

 االحيلها ل كشف عأ   ود ه لداارلناتي ية الناد المللمدة  االيات اوابيهع ى كل ب د لن اشنح 

اليابسة  الوض  الوبائي السائد.   كود مأ  (.1.4 فين س ال سان امجتر  فقا ً لما هو  اتد في الم حق )

سنان  في فصي ة حيوانية محددة تظهن مكأ لالرلناتي ية المللمدة مثال ً لن تكون منارسة ل ناد الفي

 لداها عادة اعناضا ً رناناة  اضحة )كام نام مثال ً(. 

 

 مأ  هة لانى امكأ لن تسلهدف الفحواات الفين لو ية ل  المص ية فصي ة حيوانية لانى ال  

 نادتا ً )امبقات مثال ً(.  تظهن ع يها امعنان السناناة إال

 

الناد الفين لو ي  المص ي في الق لان المحصنة لملنفة هواة   الضن ت  ارلخدامن د مأ 

الللنات الفين رية ل سان امجتر المنلشنة لضمان   ود ه ه الللنات في ال قاح المسلخدم في  

 بننامج اللحصيأ.

 

محددة في الس د مأ فين س ال سان امجتر  إذا ت   لحد الس دان امعضاء في إعالن ا و من قة 

في   لن تكون ارلناتي ية الناد المللمدة لداه مو هة ل ق لان الحيوانية الملوا دة في المن قة 

 الم كوتة.

 

عند القيام باللحقيقات الوبائية اللشوائية ا   لن الضمأ بن توكول لا  اللينات توا  نسسة حيوانات  

بائي.  ا   لن اكون عدد اللينات ل فحص كافيا ً  كلشاف عالمات موبؤة تلنار  م  الوض  الو

  ود الفين س في حال انلشاته بنسسة دنيا محددة ر فا ً.  إن عدد اللينات  نسسة ا اابات المنضية  

تحدد مسلوى احة النلائج.  ا   ع ى الس د طا ل  االعلناف بالخ و مأ المنن لن اشنح رس   

ة الواتدة في السن توكول  نسسة النلائج الصحيحة بالن وع إلى اهداف بننامج  إالياته ل نسسة الملوال

.  هك ا فإن نسسة تفشي الفين س الملوالة ا   لن تنتكز  1.4الناد الوبائي  فقا ً محكام الفصل 

 ع ى الوض  الوبائي السائد ل  كما هو  فقا ً ل س الت الماضية.  

 

لمول به فإن نسسة النلائج ا ا ابية ل  الس سية الصحيحة مهما كان نوع بن توكول اللحقيقات الم

الملوالة ل فحواات اللشخيصية تظل اللامل امهم في السن توكول للحداد عدد اللينات  ت  ال  

الظن ف لن تلم المصاداة ع ى نسسة النلائج ا ا ابية   لفضلالنلائج المسلحصل ع يها.  ا   في 

ل اللحصينات  إنلشات الفين س  الفصائل الحيوانية المسلهدفة في  الس سية الصحيحة بالنظن إلى ر 

 الناد.

 

بغض النظن عأ نوع الفحواات المسلخدمة ا   لن النس  السن توكول بنسسة النلائج ا ا ابية  

الخاطئة.  امكأ إحلساأ ه ه النلائج الخاطئة مسسقا ً شنا ة ملنفة اصائص نظام االالساتات 

اد طناقة فلالة في اللدايق  النلائج للقنان ما إذا كانت ه ه النلائج تدل ع ى  اللشخيصية.  ا   اعلم 

  ود انلشات ل فين س في حال الحصول ع ى نسسة نلائج احيحة عالية.  طناقة اللدايق في النلائج  

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


ه ه ا   لن تلضمأ فحواات مخسناة إضافية  ملابلة اللحقيقات الوبائية حق يا ً ل م  مواد  

الاا ً مأ الم موعة الحيوانية اللي لا ت منها ل لى اللينات  ك لك الق لان امانى  اللشخيص إن 

 اللي امكأ لن اكون لها إتتساطات  بائية م  الم موعة ام لى. 

 

هناك مسادىء  اضحة  دا ً م سقة ع ى تاد اممنان  إنلشات الفين رات.  ا    ض  تصميم  

دف إلى إثسات  ياأ الحمى النشحية في ام نام )  ود  يد  دا ً لسن توكول بنامج الناد اللي ته

الفين س في الحيوانات  مدى إنلشات الفين س( مأ ل ل تالفي الحصول ع ى نلائج إما  ين موثواة  

ل   ين مقسولة مأ الشنكاء الل اتايأ ل  مك فة  دا ً  ملقدة لو سليا ً. ل لك فإن تصميم ل  بننامج 

 مأ ذ   الكفاءة  اسناء في ه ا الميدان.ل ناد ال      ود إالصااييأ 

 

 الناد السنان :  -1

 

اهدف الناد السنان  الكلشاف امعنان السناناة ل حمى النشحية في امعنام ع ى 

مسلوى مزاتع اللنبية.  إن المسح المص ي الشامل له ايمة مللنف بها عامة ً لكأ الناد 

ي حال   ود إنلشات  داد ل فين س في  السنان  له ااضا ً فوائد ال اسلهان بها  اااة ف

ً الماعز بشكل ا تام  احلقان  الق لان.  تلن م امعنان السناناة في ام نام  لحيانا

 المخاطيات  إجتاار ال سان. 

 

عند االشلساه بالحمى النشحية في ام نام عأ طناق الناد السنان  ا   إ ناء 

 الفحواات المخسناة الل كيداة الالجمة. 

 

 المص ي: ناد ال -2

 

هو بننامج ناشط ل ناد امثل لفضل  ري ة لملنفة الوض  الوبائي لس د ل  من قة بالنسسة  

ل حمى النشحية في امعنام عأ طناق اكلشاف لعنان انلشات الفين س المنضي في 

الق لان الحسارة.  الفحواات المص ية ل لينات الم اوذة مأ المخلسنات تمثل لفضل 

د الفين س.  تحدد الفصائل اللي ا   إالساتها  فقا ً ل صفات الوبائية  ال نر الكلشاف   و

النلشات الفين س  الفصائل الملوا دة مح يا ً.  تمثل امبقات عامة المؤشن امكثن حسارية  

لو ود الفين س كما ا   اما  بليأ االعلسات ارالي  اللنبية كارلخدام المسيدات الحشناة  

 أ لن تؤثن في إمكانية   ود المنن.  طسيلة الزتائ  اللي امك

 

امكأ لن الضمأ الناد إ ناء لبحاث مص ية في المسالص  ارلخدام امبقات الشواهد 

 )المنامة فنداا ً( ل  ا يط مأ عدة طنر.  

 

الهدف النئيسي ل ناد المص ي إكلشاف عالمات انلشات الفين س المنضي ل حمى النشحية 

صها  اللحن  عأ مصدت ام سام المناعية المو هة  في ام نام.  ا   لا  عينات  فح

ضد الفين س بارلخدام الفحواات المص ية المواى بها في دليل اليابسة.  في حال  

 الحصول ع ى نلائج إا ابية فيمكأ لن اكون لو ود ام سام المناعية لتبلة لرساأ مخل فة: 

 

 منن طسيلي رسسه فين س الحمى النشحية في ام نام.  -ل



 

 أ الواائي ضد المنن.اللحصي   -أ 

 

   ود ل سام مناعية مأ امم.  -ج

 

مأ حيث القدتة ع ى   Specificityاالالسات الحصول ع ى نلائج ااطئة بسس  داة  -د 

 إع اء نلائج ر سية احيحة. 

 

مأ الممكأ ارلخدام عينات مص ية م اوذة رابقا ً معمال تاد اانى  فحصها للشخيص   

الناد الواتدة في ه ه الخ وط  بمساد   ة االللزام شنافي ام نام الحمى النشحية 

 ع يها إحصائيا الكلشاف   ود فين س ال سان امجتر. المصادراللو يهية  ك لك اللحقيقات 

 

تللسن نلائج اللحقيقات المص ية اللشوائية ل  المو هة ذات اهمية في ا ثسات الموثور به لنه ال  

من قة منه. المهم  دا ً إذا لن اكون اللحقيق موثور    ود لفين س ال سان امجتر في ب د ل  

بكام ه.  ا   ت  ال النلائج ع ى ضوء ر ل اللحنكات ل ق لان الحيوانية "مصدتاللينات"  

 ل لوال إلى نلائج نهائية لكيدة. 

 

ا   لن اكون الناد الوبائي في من قة االية مأ المنن مو ها ً ل مناطق امكثن تلنضا ً  

الحمى النشحية في ام نام  ذلك لرلنادا ً إلى نلائج تاد رابق  مل ومات   ل ل وث بفين س

المن قة الخالية مأ المنن.  امكأ ال  وء ل لينات  لطنافاانى.  ه ا الني تفحص 

اللشوائية الاليات الق لان ل  الحيوانات اللي ا   االساتها م  اما  بليأ االعلسات  

  سان امجتر.الخصائص الوبائية النلشات فين س ال

 

ا   عزل آاة من قة تاد في ب د مليأ ل  من قة االية مأ المنن عأ بااي الس دان ل   

المناطق المحلمل لن تكون موبؤة.  ا   إ ناء لعمال الناد المص ي ضمأ ب د  من قة 

االية مأ المنن ع ى مسافة منارسة مأ الحد د المشلنكة م  ب د ل  من قة مأ المحلمل لن  

بؤة  ذلك إرلنادا ً إلى المل يات ال غنافية  المنااية  الس ل السابق النلشات  تكون مو

 الفين س   ينها مأ اللناان.

 

عند إ ناء الناد المص ي في المناطق الموبؤة امكأ الللنف ع ى اللغينات الوبائية  

الحاا ة ع ى لطناف المن قة كما امكأ ارلخدام ه ا الناد للحداد الللنات الفين رية  

المنلشنة في المن قة.  نظنا ً ل خصائص الوبائية لإلنلشات الفين ري ل سان امجتر امكأ  

 ارلخدام اللينات اللشوائية ل  المو هة ع ى حِد رواء. 

 

 الفين ري: الناد  -3

 

عزل الفين رات  تح يل مخز نها الوتاثي اسد ان ذات اهمية بسس  المل ومات اللي تل يها 

 لصفات الوتاثية ل للنات اللي الثن ع يها. حول الللنة المص ية  ا

 



إن الناد الفين ري المنف  بوار ة االالساتات المفص ة في دليل االساتات حيوانات اليابسة  

 امكأ لن احقق امهداف اللالية: 

 الللنف ع ى إنلشات الفين س في الق لان الملنضة له؛      -ل

 

 أ    ت كيد حاالت رناناة مشسوهة؛ 

 

 ابلة النلائج المص ية ا ا ابية؛ ت ميأ مل    -ج

 

 ل صفات الوتاثية كالفين رات المنلشنة في ب د ل  من قة ما.  لفضلتوايف    -د 

 

 الحيوانات الشاهدة  -3

 

هو لحد اشكال الناد المو ه المنتكز ع ى   اهدةإن ارلخدام م موعة مأ الحيوانات الش

 ل تاد الحمى النشحية في  بن توكول مأ اللوالات،  ت ك هي االرلناتي ية امفضل مأ ا

ام نام.  ه ه الم موعات الحيوانية تكون  ين ملنضة ل فين س  مو ودة في اماكأ ثابلة  

  تؤا  منها اللينات لالالسات د تاا ً الكلشاف ل  إنلشات  داد ل فين س فيها.

 

انتكز الهدف ام ل مأ اعلماد بننامج ل ناد ع ى حيوانات شواهد تساعد في اكلشاف 

يات فين س الحمى النشحية في ام نام في موا  محدد. فالم موعات الحيوانية الشاهدة  تفش

ع ى  افها مثال ً عند حد د المناطق الموبؤة الكلشاف ا  تغينات محلم ة تحدث في توجع  

 الفين س. كما تسمح بنامج كه ه بملابلة جمأ  اوعها  الداناميكية المنافقة للفشيات الفين س. 

 

اماكأ   ود الحيوانات الشواهد بلنااة.  الهدف مأ ذلك جاادة اكلشاف ا  نشاط  ا   تلييأ 

لفين س الحمى النشحية في ام نام عند موا   غنافي مليأ حيث ا ل  مكان   ود  

الحيوانات الشواهد د تا ً كموا  ما  اللينات. كما امكأ تح يل د تاللوامل الثانواة اللي تؤثن 

ال ً(.  مأ ل ل تالفي   ود عوامل تقود لالللساس، ا   تشكيل  في كل موا  )كالمناخ مث

م موعات الشواهد مأ حيوانات بلمن  احد  حسارية مشابهة بالنسسة لإلاابة بفين س 

الشواهد الملكيفة له ه المهمة كما امكأ ارلخدام   لفضلال سان امجتر.  تللسن امبقات 

 مخلسنات اانى. 

 

اهدة موالها ال غنافي. ا   ا حلفاه باللينات الم اوذة ما اميز آاة م موعة حيوانية ش 

بمو   بنامج الناد الخااة بال يوانات الشواهد ضمأ مصنف لألمصال بانلظام مما  

 اسمح بإ ناء دتارات تسلن   امحداث الماضية في حال عزل علنات مص ية  دادة.

 

ليات موا  الحيوانات الشواهد. تلواف مواعيد لا خ اللينات ع ى امرساأ اللي مأ ا  ها تم اا

ففي المناطق اللي اسلوطأ فيها المنن، اساعد عزل الفين س بملابلة دتارة الصفات 

المص ية  الوتاثية ل فين رات المنلشنة االل الفلنات المللابلة،  امكأ الفصل بيأ المناطق  

ات ل فين س.  الموبؤة   ين الموبؤة بلح يل نلائج الفحواات المص ية  إثسات   ود انلش

 امكأ ع ى رسيل المثال اا  اللينات شهناا ً. كما هو شائ . كما تسمح لنا الحيوانات الشاهدة 

المو ودة في مناطق مللنف بخ وها مأ المنن لن تؤكد لن ل  انلشات لفين س الحمى 



النشحية في ام نام ال امكأ لن اخفى ع ى اللشخيص المص ي.  في حاالت كه ه اكفي لا  

 نات اسل الفلنة المفلنضة النلشات الفين س  بلدها. اللي

 

إن عزل الفين س  ملنفة هواله ال يان ال واأ النهائي ع ى حقيقة   ود فين رات الحمى 

النشحية في ام نام المنلشنة في ب د ل  من قة محددة منه.  إذا كان مأ الضن ت  عزل 

  ثسات لن اللينات المص ية اد  ًالفين س في   لا  اللينات لمنات عدادة  كافية تواال

  ملت االل فلنة تكاثن الفين س في دم الحيوانات الموبؤة. 

 

 ل منن:تاد الحشنات الناا ة  -5

 

النقل فين س ال سان امجتر بيأ الم لنات اللائ ة له بوار ة حشنات تنلمي منواع عدادة  

المهم إذا اللوال إلى تمييز ع ى إالالف افاتها  فقا ً ل س دان. فمأ  Culicoidesمأ  نس 

دايق لألنواع اللي مأ المحلمل لن تنقل الفين س ت م الشسه الكسين بينها  الوبة اللفناق  

 بينها بشكل ااط . 

 

اللسن الهدف ام ل لناد الحيوانات اللائ ة ل فين س القدتة ع ى تحداد المناطق ذات المخاطن 

لحصول ع ى مل ومات مفص ة مح ية حول  الشدادة ل  الملور ة ل  الضليفة،  إمكانية ا

المؤشنات المورمية عأ طناق تحداد مخل ف فصائل الحشنات الملوا دة في من قة ملينة  

 فلنات توا دها االل فصول السنة  لعداد كل منها.  لناد الحشنات الناا ة لهمية اااة  

ل حكم ع ى مدى  ضمأ المناطق المفلنضة النلشاتها.  امكأ ارلخدام الناد لفلنات طوا ة 

 فلالية طنر القضاء ع ى الحشنات الناا ة.

 

ال ناقة امفضل ل م  المل ومات المشات اليها آنفا ً آا اأ بليأ االعلسات الخصائص  

 طنر تصنفها هي ارلخدام امفخاخ   Culicoidesالسيولو ية ل حشنات الناا ة مأ  نس 

ت م  الحشنات عند هسوط ال يل ل  ينها. توض  مكان  Onderstepoortالمضيئة مأ نوع 

حلى الف ن بالقنأ مأ الم لنات امليفة.  هناك انواع اانى مأ امفخاخ توض  ع ى 

 الم لنات نفسها. 

 

ا   لن انتكز نظام تاد الحشنات الناا ة ع ى تقنيات ع مية ما  اللينات.  عند تحداد عدد 

ات ارللمالها ا دت اما  بليأ  امفخاخ  نوعها لالرلخدام في تاد الحشنات الناا ة  فلن

 االعلسات مساحة المن قة اللي اسلهدفها الناد  اصائصها السيئية. 

 

 اواى عادة ب ن تل ابق مواا  تاد الحشنات الناا ة م  اماكأ   ود الحيوانات الشاهدة. 

 

ال انصح في الحاالت اللاداة اعلماد نظام تاد ل حشنات الناا ة الكلشاف   ود الفين رات 

المنلشنة في المن قة  ذلك من إمكانيات اكلشاف   ود الفين س ضليفة بسس  النسسة الضئي ة  

  دا ً لل وث الحشنات الناا ة بالفين س.  

 مأ امفضل ال  وء إلى انواع ارلناتي يات ل ناد تنتكز ع ى الحيوانات.  



 8.3.17 المادة

 

 رق بوضع الخلو من اللسان األز الوثائق المطلوبة لالعتراف 

 

 شن ط إضافية إعالن ب د اال مأ ال سان امجتر  -1

 

با ضافة ل شن ط اللامة الواتدة في المواد لعاله مأ درلوت اليابسة الو   ع ى الس د ال   

ل زائها مأ فين س الحمى النشحية في   لحد ان   في ا عالن عأ ا و كامل متاضيه ل  

ل ناد ايد اللنفي  ع ى اتاضيه.  تلواف  ام نام لن اقدم الدليل ع ى   ود بننامج فلال

ارلناتي ية السننامج  بن توكوله ع ى ام ضاع الوبائية السائدة لداه،  ا    ض  المخ ط  

الخاب بهما  تنفي ه  فقا ً ل شن ط اللامة  ال نر المفص ة في ه ا الم حق  ثسات عدم انلشات  

  24سارة ل فين س االل فلنة الفين س الحمى النشحية في فصائل الم لنات امليفة الح

شهنا ً الماضية.  ال    تنفي  ه ا الشنط ط   مساعدة مخلسن اادت ع ى ملنفة هواة فين س  

الحمى النشحية في ام نام عأ طناق عزل الفين س  االساتات ام سام المناعية الواتد 

 انصح باعلماد  افها في دليل اليابسة.  ا   لن اسلهدف الناد الحيوانات  ين المحصنة. 

 الناد السنان  لأل نام  الناد المص ي لألبقات.

 

 الشن ط ا ضافية الم  وبة مأ الس دان ل  المناطق اللي تللمد اللحصيأ الواائي  -2

 

مأ الممكأ لن الضمأ بننامج مكافحة ال سان امجتر ال  وء ل لحصيأ الواائي.  الواف  

انلشات الفين س ع ى عدد الحيوانات  فصائ ها مسلوى المناعة الم  وأ عند الم لنات لمن  

 كثافة الق لان الحسارة،  ل لك ال امكأ إع اء آاة تو يهات اااة به ا الموضوع. كما  

ا   لن الوافق ال قاح م  الملااين الواتدة في دليل اليابسة الخااة بال قاحات المسلخدمة ضد 

الصات ع ى تحصيأ بلض الفصائل  الحمى النشحية في ام نام.  امكأ اتخاذ القنات باال

الحيوانية ل  بلض الق لان  فقا ً ل خصائص الوبائية النلشات فين س الحمى النشحية في 

 ام نام في الس د ل  المن قة الملنية. 

 

ن د مأ الضن ت  إ ـناء الفحواـات الفين لو يـة ل  المصـ ية  ثسـات عـدم   ـود إنلشـات 

ــدان ل  المنــاط ق اللــي ت  ــ  إلــى اللحصــيأ الواــائي.  ا ــ  إ ــناء ل فيــن س  ذلــك فــي الس 

الفحواــات المــ كوتة ع ــى بلــض الق لــان  يــن المحصــنة ل  الحيوانــات الشــواهد،  إعــادة 

االالساتات االل فلنات تلنار  مـ  الهـدف الموضـوع لسننـامج الناـد. لـ لك فـإن الفلـنات 

مـا الفلـنات الملقاتبـة فـيمكأ الملساعدة تنار  الحاالت اللي تهدف  ثسات ارلي ان الفين س. ل

 لن تقدم الدليل ع ى ارلمناتاة عدم   ود م  انلشات فين ري بيأ الم لنات.
 

ــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ـ ــــــــــــ  

 

 


