
 

 

 

الحمى القالعية  الحالة الرسمية لـ  

 

اإلنترنت هذه  بوابة  تتيح    ، المرض من    بالخلو للبلدان األعضاء  لالعتراف الرسمي    OIEإلجراءات وفقًا  

 من مرض الحمى القالعيةبالخلو  بها رسميًا    المعترف OIE في  عضاءالبلدان األالوصول إلى قائمة  

(FMD)   لمندوبي الجمعية العالمية  من خالل اعتماد قرار من قبلOIE   مايو  شهر  الدورة العامة في    في

 .من كل عام 

 

)أحد  المرض  من    الخلوب   على اعتراف رسمي  OIE الحصول من منظمة بيجب على العضو الذي يرغب  

  ي صحالقانون  المن    1.6في الفصل    الوارد   االستطالع ملء وإرسال  (  OIEاألمراض الواردة في قائمة  

يتوافق  أن الوضع الصحي للبلد  و  ، (Terrestrial Code  )كود اليابسة OIE لمنظمة   اليابسة لحيوانات  

القالعية.  المتعلقة  الشروط  مع جميع   الحمى  العلمية وبمرض  لمنظمة  اللجنة  التابعة  الحيوان   ألمراض 

OIE أعضاء المنظمة للتأكد من    الطلبات الواردة من ي المسؤولة عن القيام، نيابة عن الجمعية، بتقييم  ه

لمعايير   الذي  و  .OIEمنظمة  امتثالهم  التقييم  التي صاغتها    تجريهيستند  التوصيات  إلى  العلمية  اللجنة 

 . عالميين في مكافحة األمراض   خبراءمن  والمؤلفة صلة المخصصة ذات المجموعة ال

 

عندما تقرر اللجنة العلمية أن الشروط لم تعد مستوفاة بعد اآلن    القالعية مجدداً أوالحمى    مرض لدى تفشي  

من    حالة الخلو فقد يتم تعليق    ،Terrestrial Code قانون اليابسةالواردة في  شروط  للإلثبات االمتثال  

الخلو من المرض  حالة  العودة عن قرار تعليق  أن تقرر  الحقاً  يجوز للجنة العلمية  كما  .  للبلد المعني   المرض 

الخلو رسمياً  المطلوبة الستعادة حالة  الشروط  جميع  ل  استيفائه مجدداً يذكر فيه  العضو طلبًا  البلد  عندما يقدم  

ثم  عن تعليق اإلعالن عادة يتم  و في الفصول ذات الصلة من قانون اليابسة.  نهاالمرض المنصوص ع من 

ويتم تحديث    .بالتشاور مع اللجنة العلمية  OIE المرض من قبل المدير العام لمنظمةالخلو من  استعادة حالة  

 .مايو التالي اجتماع في  OIEالعالمية ل اعتماد قرار جديد من قبل الجمعية هذه الحاالت حتى ب  قائمة

 

 منظمة المعترف به رسميًا من قبل    الخلو من المرض   الحاصلين على وضعاألعضاء البلدان  يجب على  

 OIE    نهاية نوفمبر من كل عام  لوضع الخلو بحلول  تأكيد سنوي تقرير تقديم. 

 

https://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/official-recognition-policy-and-procedures/
https://www.oie.int/en/about-us/wo/world-assembly/
https://www.oie.int/en/about-us/wo/world-assembly/
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/word/Questionnaires/A_Questionnaire_FMD.doc
https://www.oie.int/en/international-standard-setting/specialists-commissions-groups/scientific-commission-reports/
https://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/fmd/lossreinstatement-of-status/
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/word/Annual_Reconf_2020/A_annual_reconfirmation_FMD.docx
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/word/Annual_Reconf_2020/A_annual_reconfirmation_FMD.docx
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/word/Annual_Reconf_2020/A_annual_reconfirmation_FMD.docx

