
 

 9201 -الصحـي لحيوانات اليابسة  لقانونا
 

1.10الفصل   
  

  بالخلورسمي   فاعتراللحصول على   الصحة الحيوانية  منظمةى يُقًدم إلطلب 

 ار الرئة والجنب المعدي في األبق من ذات
Application for official recognition by the OIE of free status for 

contagious bovine pleuropneumonia 

   )تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين(

____________________________________________________ 

 .1.10.1المادة 

 

 .اآلبقار الرئة والجنب المعدي في  اإلصابة بذات  من خال   بلد 

Contagious bovine pleuropneumonia) ) 

 للحصول على اعتراف منظمة الصحة الحيوانية إلى األعضاء أي طلب تقدمه الدول من أجل دعم

 Mycoplasmaالرئة والجنب المعدي في األبقار   أية إصابة بذات  بخلو البلد من رسمي

mycoides subsp. Mycoides SC  توفيراليابسة  قانون من 11.5 للفصل وفقًا  بتوجب  

 . المطلوبة أدناه  المعلومات 

 تحت   المدرجة   الموضوعات   جميع  بإيجاز  الصحة الحيوانية  منظمة  إلى  المقدم  الملف  يتناول  أن  يجب 

امتثال   كيفية وشرح ، حاليا المطبقة واإلجراءات  البالد  في الفعلي الوضع لوصف التالية العناوين

 . Terrestrial Codeاليابسة البلدان صاحبة الطلب لقانون 

  في Terrestrial Manualاليابسة ودليل اليابسة  قانون في المحددة المصطلحات  استخدام يجب 

 .الملف وثائق  تجميع

 حسب  وإرفاقها البيطرية  السلطات  وتوجيهات  كام الوطنيةحواأل التشريعات  يمكن اإلشارة إلى

 أينما  الويب  اإلشارة إلى عناوين روابط يمكن للمنظمة. كما الرسمية اللغات  االقتضاء محررة بإحدى

لمنظمة الصحة    الرسمية   اللغات   على أن تكون محرررة بإحدى  الداعمة  والمحتوية على الوثائقوجدت  

 . الصحة الحيوانية الحيوانية

  لمنظمة الصحة الحيوانية الرسمية اللغات  بإحدىالمرسلة محررة  المرفقات أن تكون جميع  يجب 

 . الصحة الحيوانية



الرئة والجنب   من "ذات  بخلو البلد  االعتراف بطلب  يتقدم الذي العضو البلد  مندوب  على يتوجب 
م يجب على المندوب  أنه أي ؛اليابسة بقانون بلدهالتزام  إثبات  المعدي في األبقار" وثائقية   أدلة قد ِّ

 . صحيح عليها بشكل مع اإلشراف  تنفيذها قد تم 11.5.3 المادة أحكام تثبت أن

 : يلي ماأن يصرح ب العضو البلد  مندوب  على يجب  ، ذلك إلى باإلضافة

 ؛ الماضية شهًرا  24 الـ المعدي في األبقار خالل بذات الرئة والجنب   إصابة تظهرأية  لمأنه . 1

 ال خالل المعدي في األبقار بذات الرئة والجنب  إصابةوجود أية ل دليل أي  على  العثور لم يتمأنه . 2

 . الماضية شهرا 24

 . الماضية شهًرا 24 الـ خالل المرض  ضد  تحصينالقيام بأية حملة  يتم  لمأنه . 3

 بلده خلو  ب  اعتراف  على  للحصول  بطلب   يتقدم  الذي  العضو  البلد   مندوب   على  يجب   ،  ذلك  إلى  باإلضافة

 قانون  من. 1.4.6 المادة من( أ 1 البند  أحكام أن موثقة تثبت  أدلة أيًضا يقدم أن التاريخي من المرض 

 . صحيح على التنفيذ بشكل مع اإلشراف تنفيذها  تمقد  اليابسة

 المقدمة 1

ً للبلد (. إلخ ، الجبال سالسل ، األنهار) الجغرافية السمات . أ م وصفاً عاما وللمنطقة وفقاً  قد ِّ

التي تساهم في   العوامل من وغيرها والجغرافية الطبيعية يتضمن شرحاً للعوامل ، للحاجة

تأثير  األخذ بعين االعتبار  مع ، ذات الرئة والجنب  وانتشار الميكوبالزما عدوى إدخال

التي  األخرى الوبائية والمسارات  صاحب الطلب مع البلد ا مشتركة لها حدود التي البلدان

م خرائط .العدوىتسهل دخول   الطلب كان إذا ما حدد. أعاله السمات المذكورة تحدد  قد ِّ

 .للحدود  مجاورة غير  مناطق أية يتضمن

ما  بشكل خاص والبالد  في القطاع الحيواني تكوين صفً . لقطعانالديموغرافية لتركيبة ال. ب 

  :يلي

I    ؛ اإلنتاج أنظمة وأنواع أنواعها  للمرض حسب  المعرضة القطعان 

ii . ؛  حيواني حساس نوع لكل  القطعان عدد 

. iii  الجغرافي  توزعها 

iv . القطيع  كثافة 

v. ؛ إلنتاجالمختلفة ل نظمةاأل  في ودورتنظيم المنتجين التكامل درجة 

vi. في حال   الصلة ذات  الوثائق إرفق ) اإلنتاج في لوحظت  حديثة وهامة تغيرات   أي 

 (. توافرها               



 

.    

م جداول  وخرائط تتعلق بالتالي:  قد ِّ

   أو  البري ة أو البرية األسيرة األنواع هي ما. البرية للحيوانات  الديموغرافية التركيبة أ. 

  وتوزعها  لقطعانا ألحجام أعطِّ تقديرات  البلد؟ في الموجودة  األهلية في البرية       

   البرية األليفة واألنواع  األنواع بين االختالط  لمنع المعتمدة التدابير هي ما. الجغرافي      

 الحساسة للمرض؟      

   مثل )للمرض  الحساسة المواشي بتجمعات  المرتبطة األحداث مع  واألسواق المسالخ. ب 

   المواشي؟  تجمع أو تسويق مراكز أهم هي ما(. المباريات و الكبيرة والصغيرة المعارض   

  داخل  للمرض والمعدة للتسويق الحساسة الحيوانية المحلية األنواع حركة أنماط هي ما  

  خالل وكيف تنقل ويتم التعامل معها  الحساسة الحيوانات  استيراد من أي منشأ يتم  البلد؟  

م  العمليات التجارية؟ هذه    .الالزمة وفقاً للحالة  الخرائط قد ِّ

 البيطري  النظام. 2

م. لتشريعات أ. ا    بجميع  قائمة يتضمن( في حال وجوده إنترنت  ورابط) جدوالً  قد ِّ

 مع  بذات الرئة والجنب، يتعلق فيما السلطة البيطرية واألحكام وتوجيهات  لتشريعات       

       الحصر  ال المثال سبيل على ، الجدول يتضمن أن يجب . منها كل ألهمية موجز وصف      

  .التعويض  وأنظمة  المرض  مكافحة بتدابير الخاصة التشريعات       

 

 و 3.1  و 1.1  الفصول مع للبلد  البيطرية الخدمات  تتوافق كيف صف .البيطرية الخدمات . ب 

   وتنفذ  وتراقب  تشرف البيطرية الخدمات أن كيف صف. اليابسة قانون من 3.2

م  المتعلقة األنشطة جميع وترصد    خاصة    وجداول وصور خرائط بذات الرئة والجنب. قد ِّ

 . يالموضوع قدر اإلمكان 

  (منظمة الصحة الحيوانية PVSالبيطرية )ألداء الخدمات  تقييم أي عن معلومات  أعطِّ . ج    

 ذات  النتائج  على الضوء مع تسليط PVS مسار ضمن المتابعة وخطوات  البالد، في أجري

 .االحيوانية لحساسة للمرض  واألنواع بذات الرئة والجنب  الصلة

 

ً  قدَم. د      وصغار   العمال ذلك في بما ، والمزارعين والمنتجين  الصناعيين لمشاركة وصفا

 من  وغيرهم  ، في الصحة الحيوانية العاملين والمساعدين البيطريينوالحراس   المنتجين

ً  ومكافحته. قدَم بمراقبة ذات الرئة والجنب  الصلة ذات  المجموعات    وهيكلية لدور وصفا

رصد  وفي وتوزعهم، البيطريين األطباء عدد  ذلك في بما ، الخاص  البيطري القطاع



ً  .ومكافحتهالمرض  ً  إعطِّ أيضا   جميع بالمرض على  والتوعية  التعليم لبرامج وصفا

 .المستويات 

 

 الحساسة  تعريف الحيوانات  يتم هل. بحركتها والتحكم وتتبعها وتسجيلها الحيوانات  تعريف. هـ

م وصف ؟(المجموعة مستوى على أم فردي بشكل)للمرض  ً قَدِّ  ذلك  في بما ، التتبع لنظام ا

  األنواع  جميع على بما ينطبقالقطيع  وتسجيلأرع التربية اومز الحيوانات  تعريف طرق

  األنواع  لجميع البالد  في الحيوانات  بحركات  التحكم يتم كيف. الحيوانية الحساسة للمرض 

 بحركتها مع جدول بعدد   والتحكم  الحيوانات   تعريف  فعالية  على  أدلة  قدَم  الحساسة للمرض؟

 شهرا 24 الـ خالل البلد  ونقلها داخل ومنتجاتها ووجهتها  ومنشئها نواعهاأو الحيوانات 

م. الماضية  .ومساراتها   واالرتحال الرعي عن معلومات  قدِّ

 مثل) للمرض   الحساسة لألنواع المضبوطة غير للتحركات  المخاطر إدارة استراتيجية فِِّ ص 

 (. الموسمية الهجرة

  المشروعة غير حركات ت ال عن معلومات  قد م. ةالوطني  ات التشريع بموجب  عتمدةالم اإلجراءات  صف

 .ةالمتخذ  ات واإلجراء  الماضية شهًرا 24 الـ خالل اكتشافها تم التي

 إستئصال ذات الرئة والجنب . 3

 ظهرت  لم أو ، اإلطالق على البلد  في يةالمرض عدوىاليسبق أن ظهرت  لم إذا. التاريخ. أ

  قد قدم أو لم يقدم  البلد  كان إذا ما بوضوح أذكر ، الماضية والعشرين الخمس السنوات  خالل

 قانون من. 1.4.6 لمادةامن ( أ  1للبند  وفقًا ، ض راً من المتاريخي خلوه  ب  لالعتراف طلبًا

 . اليابسة

ً  قدم ، الماضية سنة 25 الـ خالل البلد  في يةالمرض عدوىالسبق أن ظهرت  إذا المرض  لتاريخ وصفا

م ،. األخيرة السنوات  على التركيز مع ، البلد  في  تاريخ  تبين ممكنا ذلك كان متى وخرائط جداول قد ِّ

  ات تفشيال  وموقع  عدد )   والمكان  الزمان  ها فيوتوزع  ،  العدوى  إدخال  وطرق  ومصادر  ،  األول  الكشف

استئصال   أو اإلصابة األخيرة وتاريخ ،للعدوى المعرضةالحيوانية  واألنواع ،( السنة في يةالمرض

 .من البلد  المرض 

  ،  المثال سبيل على )  عليه والقضاء CBPP مرض الـب  التحكم تم  كيف فصِّ . ستراتيجيةاال. ب 

 أذكر المدة (. الحركة في التحكم ، التحصين  ، النظيفة المناطقإنشاء  ، الذبح سياسةبواسطة 

 ات تفشيالعودة  لمنع المنفذة ومبرراتها   التصحيحية  اإلجراءات  صف .لالستئصال ة الزمني

 Mycoplasmaلـلميكوبالسما  سابقة  توغالت  ةأي على رداً  المستقبل في ية المرض

mycoides . 

 : يلي  ما على  بإيجاز أجب . حصينات والت اللقاحات . ج

i. في حال اإليجاب  ؟حصين الت يحظر قانون أي هناك هل : 



 رسمياً؛ التحصين فيه حظرتم  الذي تاريخأذكر ال     ▪

م     ▪    الفترة خالل قانونية غير تحصينات  اكتشاف حاالت  عن معلومات  قدِّ

 .نتيجة لذلك المتخذة واإلجراءات   بالتقرير المشمولة      

ii. إذا كان الجواب نعم:  البالد؟ فيفي فترة ما  حصينالت استخدام تم هل 

 تحصين؛  عملية آخر تاريخ أذكر ▪

 المستخدم؟  اللقاح نوع ما     ▪

 ها؟ تحصين  تم  التي األنواع هي ما     ▪

 المحصنة؟  الحيوانات تعريف  تم كيف     ▪

 ;الحيوانات؟ تلك مصير كان ما     ▪

iii. 24 الـ األشهر خالل التحصينإجراء  تمسبق أن  إذا ذلك، إلى باإلضافة -

ً  قدم لماضية،ا  ما ذلك في بما  ،التحصين الستراتيجية وبرنامج وتبريًرا  وصفا

 : يلي

 ؛اللقاح سالالت  ▪

 ؛ المحصنةالحيوانية  األنواع ▪

 ؛  المحصنة الحيوانات  عريفت ▪

مع   عنها  اإلبالغ أو الحيوانات  تجصين علىرسمياً  الموافقة  بها ت تم  التي الطريقة ▪

 ؛ السجالت  على الحفاظ

 . اليابسة دليل من. 2.4.8 الفصل مع توافقت  المستخدم اللقاحصفات  أن على دليل ▪

  

م . د   ً قدِّ  على السارية التشريعات  حدد . االستئصال  حملة وتنفيذ   وتنظيم للتشريعات  وصفا

 وجود أذكرما إذا كان هنالك مختلفة مستويات  على الحملة  تنظيم تم وكيف  االستئصال

 . موجز ملخص  وإعطاء  مفصلة عملية  إرشادات 

 

 ذات الرئة والجنب  تشخيص . 4

م  دليل من.  2.4.8 و. 1.1.3 ،. 1.1.2 الفصول في الصلة ذات  األحكام أن وثائقية على أدلة قدِّ

 : التالية  النقاط تناول قد تم تطبيقها. يجب  Terrestrial Manual   اليابسة

   ، كذلك األمر كان إذا البالد؟ ذات الرئة والجنب فيلـ المخبري التشخيص  إجراء يتم هل . أ

  ما ذلك في بما البلد، في لذات الرئة والجنب   المعتمدة المختبرات  عن عامة لمحة قدم  

 : يلي  

i.  ناالعي  لشحن اللوجستية والخدمات  ، المختلفة المختبرات  بين  العمل تقاسم يتم كيف ، 

 ؛  النتائج عن  لإلبالغ الزمني  واإلطار المتابعة وإجراءات 

ii .عزل إجراءات ذلك في بما ،  هاوأنواع أجريت  التي ات االختبار قدرة تفاصيل    

  وأداء  ، M. mycoides subsp. mycoides (Mmm) الميكوبالزما وتحديد  



 أعطِّ (. ات االختبار من نوع لكل والحساسية النوعية) العملي الستخدامهااالختبارات  

  في  الماضية شهرا 24 ال في أجريت  التي المرض  اختبارات  عدد  عن تفاصيل 

  البلدان األخرى وفقاً للحالة؛ ومختبرات  الوطنية المختبرات  

iii . م. للمختبرات  الرسمي واالعتماد  الجودة ضمان إجراءات    أنظمة  عن تفاصيل قد ِّ

  عملية خبرية الالم الممارسة ،  المثال سبيل على ،الداخلية الرسمية الجودة إدارة 

   لها  المخطط أو  الموجودة إلخ  ،ISO الدولية المنظمة العالمية للمعاييرو  الجيدة 

 ؛ ات المختبر لنظام 

iv .م  ring)االختبارات  صحة من بين المختبرات  التحقق في األداء عن تفاصيل قد ِّ

trials )، ؛  في حال وجودها المطبقة التصحيحية  التدابيرو النتائج أحدث ذلك في بما 

 v .م    البيولوجي  األمن تدابيرل وصف مع ، الحي يالمرضمسبب ال مناولة عن تفاصيل قد ِّ

 ؛  المطبقة البيولوجية والسالمة            

vi .م   ، تنفيذها يتم حيث  مختبر كل قبل  من إجراؤها يتم التي االختبارات  يحدد  جدوالً  قد ِّ

 .الكفاءة واختبارات    البيولوجية لسالمةالمتبعة ل معاييرالو الجودة اعتماد  معاييرو      

   البلدان  في  المختبرات   أسماء  أورد   البلد   في  للمرض   المخبري  التشخيص   إجراءفي حال عدم  ب.  

  الخدمات  ذلك في بما ، بها المعمول الترتيبات  إلى باإلضافة الخدمةهذه  تقدم التي األخرى           

 .النتائج عن لإلبالغ والوقت الالزم  العينات  لشحن اللوجستية           

 الرئة والجنب صد ذات ر  .3

م  .  11.5.13 المواد مضمون  مع تتوافق البلد فيالمرض   رصد تثبت أن طرق  وثائقية أدلة قد ِّ

 تضمين يجب كما . اليابسة دليل من. 2.4.8 والفصل ، اليابسة قانون  من. 11.5.17 حتى

  :التالية  المعلومات 

 

 إلبالغ األمر الالزم اإلجراء هو  ما االشتباه بوجود ذات الرئة والجنب؟ معايير هي ما .أ

 في حال العقوبات  هي وما لإلبالغ  الموجودة الحوافز هي  وما ؛ (َمن وإلى من يبلغ)

 اإلبالغ؟  عدم

  اإلنتاج  نظام من قطاعات  أية  ذلك في بما ، السريرية المراقبة إجراء كيفية صف. ب 

 والمعارض  واألسواق المؤسسات  مثل ، السريرية  المراقبة في تضمينها يتم الحيواني

 إلخ.  التفتيش ونقاط والمسالخ

م   ً   جدوالً   قد ِّ  وعدد   ،  المشبوهة  الحاالت   عدد   ،  الماضية  شهراً   24  الـ  خالل  ،  يبين   ملخصا

 ونوع  ،الحيوانية  واألنواع ، CBPP ذات الرئة والجنب لـ  اختبارها تم التي العينات 

 الجدول   إلى  أشر  (.التفريقي   التشخيص   ذلك  في  بما)  هاونتائج  االختبار  وطرق  ،  ات العين



 . وجود المرض  استبعاد  أو االختبارات لتأكيد  إنهاء ذلك في إلعطاء النتائج بما الزمني

  المشبوهة  النتائج جميع بشأن المتخذة المتابعة إجراءات ب خاصة  تفاصيل اعطِّ 

 . واإليجابية

 المصلي الرصد ج.  

  وألي مرة فكم ، كذلك األمر كان وإذا ، جارية المصلية المسوحات  كانت  إذا ما اشرح     

م. غرض   والنسبة المقدرة لإٌلصابات  ،  المستهدفة الحيوانات  عن تفصيلية معلومات  قد ِّ

 ، العينات  أخذ  وطرق والفئات الحيوانية ، العينة وحجم ، الثقة بالنتائج ومستوى ،

ً  المستخدمة التشخيصية واالختبارات   قانون  من .11.5.17 إلى. 11.5.13 للمواد  وفقا

 . اليابسة

      

ً  الذبجصفائح و المسالخد.                أرضا

كيف  للشك بوجود عطب يعود إلى مرض ذات الرئة والجنب؟ الالزمة المعايير هي ما

م  ؟( نمَ  وإلى ن مَ ) يتم اإلبالغ عن المرض  ً ملخص جدوالً قد ِّ  األشهر مدى على ، يوضح ا

ذات الرئة ل اختبارها تم التي العينات  وعدد  ، بوهةالمش الحاالت  عدد   ، الماضية 24 الـ

 في بما) ها ونتائج االختبار وطرق ، العينة ونوع ،الحيوانية  واألنواع ، CBPP والجنب 

 (. التفريقي التشخيص  ذلك

دون رقابة   مسالخبالنسبة  للبلدان حيث توجد نسبة كبيرة من الحيوانات تذبح في هـ . 

البديلة  المطبقة من أجل الكشف عن ذات الرئة  الرقابةصحية، ماهي إجراءات 

 إلخ(.  المخبريةالسريري، المتابعة  للرصد والجنب )برامج ناشطة 

 وجود   الستبعاد   الطلب   لهذا  السابقة  شهًرا  24  الـ  خالل  المستخدمة  للوسائل  وصفًا  قد م    و .   

 المستهدفة  القطعان اختيار معايير حدد . الحساسة للمرض  الحيوانات  في CBPP الـ

 أعطِّ . والعينات التي جرى اختبارها فحصها تم التي الحيوانات  في الرصد وأعداد 

 ذلك في بما الرصد  برنامج أداء لمراقبة وتطبيقها المختارة األساليب  عن تفاصيل

 .المؤشرات 

 

 في  بما  البيطرية السلطات  قبل من الرصد  برامج على اإلشراف عن  تفاصيلمِّ قد    ز.  

 والطرق ورصد المسالخ الرصد السريري في للعاملين  التدريب  برامج ذلك

 برامج رصد المرض.  في المجتمع مشاركة لزيادة المستخدمة
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ف  إعطاء اإلجراءات المعمول بها محلياً لمنع دخول ذات الرئة والجنب إلى البلد مع صِّ

 : معلومات تتعلق بالموضوعات التالية

 خرى.األ بلدان الالتنسيق مع أ. 

يجب والتي المجاورة  موجودة في البلدانوأذكر أية عوامل ذات الصلة بالموضوع 

أو الحيوانات المريضة(.  للقطعان الحدود أخذها في االعتبار )الحجم والمسافة من 

تكلم عن اعمال التنسيق  والتعاون  وتقاسم المعلومات مع البلدان األخرى في نفس  

 المنطقة أو النظام البيئي.

في المنطقة؟  في حال اإليجاب إعطِّ تفاصيل عن   مناطق حمايةهل هناك أية 

التحكم بكثافة الحيوانات و ، المكثفوالرصد مثالً التحصين المطبقة ) اإلجراءات 

م خريطة جغرافية مرجعية   (.للمناطقالمعرضة للمرض(، وقد ِّ

    في  األخذ  مع المسبب المرضي ، إدخال من الفعالة  للوقايةب . أذكر اإلجراءات المتخذة 

      المسبب  انتشار لمنع المنفذة التدابير صف. الجغرافية الطبيعة أو الحواجز االعتبار    

م . البلد داخل المرضي         اإلصابة  انتقال من الحد إلى الرامية التدابير أن على أدلة قد ِّ

   الوعي  تعزيز مثل ، األسواق في  موجودة األبقار في المعدي والجنب  الرئة ذات ب    

  ، يمنع انتقال العدوى أن يمكن الذي  البشري والسلوك المرضية العدوى نقل بآليات     

  الحرجة  النقاط في والتطهير والنظافة البيولوجية لسالمةالفعالة ل جراءات اإل وتنفيذ     

  وتسويقها الحيوانات  نقل يتم عندماخاصة ) التسويقشبكات و  اإلنتاجخط  امتداد  على    

 (. المنطقة أو البلد  عبر    

 ج . مراقبة البضائع المستوردة 

 البلد  يسمح  التي أو المريعات الصحية المناطق أو البلدان عن معلومات  أعطِّ      

  للموافقة المطبقة المعايير صف. منتجاتها أو الحساسة منها  الحيوانات  باستيراد 

  دخول على  المطبقة والضوابط المربعات الصحية ، أو  المناطق أو البلدان هذه على

 االستيراد  إجراءات  صف. الالحقة الداخلية والحركة ، والمنتجات  الحيوانات  هذه

م. المطلوبة ات واالختبار( الصحي الحجر مثل)   كانت  إذا ما بشأن المشورة قدِّ

الحجر عليها أو عزلها  مطلوب و الحساسة األنواع منهي  المستوردة الحيوانات 

 إذا أذكر ما. وموقعه الصحي الحجر مدة حدد  ، كذلك األمر  كان وإذا ؛محددة فترةل

 . مطلوبة الدولية البيطرية والشهادات  االستيراد  تصاريح كانت 

 

  الحيوانات  استيراد  يمثلها التي المخاطر لتقييم تستخدم أخرى إجراءات  أية صف

  المعرضة الحيوانات  استيراد  عن  موجزة ق إحصائيات . منتجاتها أو الحساسة

 المؤقت  االستيراد  ذلك في بما ، األقل على الماضية شهرا 24 الـ خالل ومنتجاتها

  والمربعات الصحية الواردة منها  والمناطق البلدان وتحديد  ، الدخول وإعادة

 .البلد  لها في النهائية والوجهة  والكمية  واألنواع



م معلومات   تحركات  أو بالواردات  مرتبطة كانت  التفشيات المرضية إذا عماقد ِّ

 .الحدود  األليفة عبر لحيوانات ا

i . م خريطة  الحدودية  والمعابر والمطارات  الموانئ جميع ومواقع عدد  توضحقد ِّ

 المسؤولة  الدائرة وموارد  الموظفين ومستويات  االتنظيمات اإلدارية صف. البرية

  صف .  المركزية  البيطرية  المديرية العامة  ومسؤولياتها تجاه  االستيراد   ضوابط  عن

 . الحدودية  المراكز  وبين  الحدود   ومراكز  المركزية  السلطات   بين  االتصاالت   أنظمة

ii.  الحلول و المراقبة وتكرارها ونوع باإلجراءات  واستشهد  األحكام القانونية أورد   

   يتعلق   فيما  النهائية  وجهتهاالمعابر الحدودية أو    عند   عدم اإللتزامالمتبعة لحاالت     

 : يلي  ما ومتابعة باستيراد    

 .الحيوانات  ▪

 ؛ ( واألجنة البويضات  ، سائل المنويال) الجينية المواد  ▪

 ؛اللقاحات  ذلك في  بما الميكوبالزما الالت س ▪

 ؛ البيطرية األدوية ▪

 .الميكوبالزماب التلوث  لخطر عرضةالم األخرى المواد  ▪
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  للمصالح   المتاحة  الطوارئ  خطط  ذلك  في   بما  ،  مكتوبةأ. ضع قائمة بأية خطوط توجيهية  

 إرفاق  كما يجب .  المؤكدة  أو  االمشبوهة  ذات الرئة والجنب تفشيات    مع  للتعامل  البيطرية

.  وفي منظمة الصحة الحيوانية  لمنظمة الرسمية اللغات  بإحدى كملحق الطوارئ خطة

  تمرين  أي عن معلومات  متقد ِّ . تغطيته يتم لما موجًزا ملخًصا مم توافرها قد ِّ حال عد 

ئة والجنب ل محاكاة  . الماضية الخمس السنوات  في البالد  في أجريت  مكافحة ذات الر ِّ

 مشبوه أو مؤكد لذات الرئة والجنب  تفش  ب. في حال ظهور 

i .حاالت التي ظهرت فيها  المؤسسات  هل اإلجراءات الحجرية التي فرضت على  

  التي األخرى اإلجراءات  هي  ما النهائي؟ التشخيص  انتظار ال زالت في مشبوهة

وقف الحركة  حاالت  مثل) فيها المشتبه بالحاالت  يتعلق فيما اتباعها يتم

 ؟ ( الحيوانية

ii. استخدام      يمكن التي وإرسالها للفحص المخبري العينات  أخذ  إجراءات  صف 

 ؛ المسبب المرضي وجود  وتأكيد   نتائجه الكتشاف                         

iii .لمكافحة الحالة المرضية داخل  اتخاذها يمكن التي اإلجراءات  وصف. ثالثا

 وجود التفشيات؛ تأكيد  فيها  يتم التي المنشآت  وحول

IV. قدم  ً ً  وصفا   األمامي التتبع مثل) االستئصال أو المكافحة إلجراءات  تفصيليا

التحقق  طرق ذلك في بما ، والمعدات  والمركبات  المنشآت  تطهير ، والخلفي



 الحركة في التحكمو ، الذبح وسياسة ، اإلعدام والتعويض  وسياسة والتحصين ،

  الرئتين وخاصة ، الفضالت  مراقبةو ، المدللة حيوانات الو  رعيال حيوانات و ،

 المواد  أو المنتجات غيرها من و  الجثث  من التخلص  وطرق ، الذبائحمراقبة و ،

 التي( المزارعين وعي   تعزيز وحمالت  ، التلوث  وإزالة ، األخرى الملوثة

  ونوع مصدرإلى  أشر ،التحصين الطارئاللجوء إلى  حالة فيو. اتخاذهايمكن 

 ؛ هومخزونات مصدر للقاح  أي عن تفاصيل وقدم اللقاح

V .أنه قد تم  بنجاح   على للتأكيد  استخدامها يمكن التي واإلجراءات  المعايير إشرح 

 تكوين   إعادة استراتيجيات  ذلك في بما أواستئصاله بنجاح، التفشي السيطرة على    

   إلى وما ، المصلية المراقبة وبرامج ، الشاهدة الحيوانات  واستخدام القطعان،    

 ؛ ذلك    

VI.  ِّعند   إلخ. نرب يالم أو للمالكين تخصيصهايمكن  ات تعويض  ةأي عن  تفاصيل أعط

 المحدد  الزمني والجدول  ه،استئصال أو المرض  مكافحة من أجل الحيوانات  ذبح

 ؛ للمدفوعات 

VII ف كيف أن جهود المكافحة بما فيها عمليات   واألمن البيولوجيالتحصين  . صِّ

 المخاطر.يمكن أن تستهدف نقاط مكافحة 
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 االمتثال  من المرض  خلو البلد  وضع باسترداد  االعتراف بطلب  تتقدم التي  األعضاء للدول ينبغي

(  أ  3 األقسام في المحدد النحو على مفصلة معلومات  وتقديم اليابسة قانون من .11.5.4 المادة ألحكام

مطلوبة للنقاط   معلومات  ال. ستمارةاإل هذه من ( د  5 و( ج 5 و( ب  5 و ( أ 5 و( ج 3 و( ب  3 و

   .صلةال ذات  كانت  إذا إال األخرى

 

 .1.10.2المادة 

 ميكوبالسما ذات الرئة والجنب.  من خالية منطقة

 طلبات  لدعم الصحة الحيوانية منظمة في األعضاء  الدول قبل من التالية توفيرالمعلومات  يجب 

 . اليابسة قانون من. 11.5 لفصلا المرض وفقاً ألحكام  من منطقة بخلو الرسمي االعتراف

 

 الواردة أدناه  الموضوعات  جميع بإيجاز منظمة الصحة الحيوانية إلى المقدم الملف يتناول أن يجب 

  كيفية ل شرحمع  ،  حاليا المطبقة واإلجراءات  البالد  في الفعلي الوضع لوصف المقدمة العناوين تحت 

 . اليابسة لقانون امتثالها



  Terrestrial Code اليابسة قانون في المحددة المصطلحات ضرورة استخدام  إلى اإلشارة يجب 

 .الملف تجميع في Terrestrial Manual دليل اليابسةو

  وإرفاقها  البيطرية السلطات  وتوجيهات  واألحكام القانونية  الوطنية التشريعات  الرجوع إلى يجوز

رة    االقتضاء  حسب    يمكن كما    .الصحة الحيوانية  لمنظمة الصحة الحيوانية  الرسمية  اللغات   بإحدىمحر 

الصحة   لمنظمة الصحة الحيوانية الرسمية اللغات  بإحدى الداعمة الوثائقب الويب  روابط إرفاق

 .وجدت  أينما الحيوانية

رة  المرفقات  جميع إرسال يجب  الصحة  لمنظمة الصحة الحيوانية الرسمية اللغات  بإحدىمحر 

 . الحيوانية

ن ذات م  اطقمنإحدى ال  بخلو  اعتراف  على  للحصول   بطلب   يتقدم  الذي  العضو  البلد   مندوب   على  يجب 

لتزام  اال على وثائقية أدلة إعطاء المندوب  على هأن أي ؛اليابسة بقانون التزامه  إثبات الرئة والجنب 

 . على التنفيذ   اإلشرافمع  صحيحبشكل  11.5.3 المادة أحكامب

 : يلي  ما إلى يشير الت صريح بما العضو البلد  مندوب  على يجب  ، ذلك إلى باإلضافة

 شهراً الماضية ألية إصابة بالمرض  24خالل أل ظهر تلم   .1

 الماضية؛  24خالل األشهر ال  MMmsSC  الميكوبالزمابإصابة  ال دليل على وجود أية . 2

 الماضية.  24ضد ذات الرئة والجنب خالل األشهر ال تحصين . ال 3

بالخلو   اعتراف على  للحصول  بطلب  يتقدم الذي  العضو البلد  مندوب  على يجب  ، ذلك إلى باإلضافة

  قانون   من.  1.4.6  المادة  من(  أ  1  البند   أحكام  أن  وثائقي ة تثبت   أدلة  أيًضا  يقدم  التاريخي  من المرض أن

 .صحيح  بشكل على التنفيذ  تنفيذها مع اإلشراف  تم  اليابسة

 . مقدمة 1

م (. إلخ ، الجبال سالسل ، األنهار) المالمح الجغرافية  أ.  ً  قد ِّ ً  وصفا   ،  والمنطقة للبلد  عاما

  من  وغيرها والجغرافية  المادية العوامل ذلك في بما اإلقليم ، على  ذلك ينطبق  وحيثما     

   المناطق  أو البلدان مراعاة مع ، الميكوبالزما وانتشار العدوى بإدخال المتعلقة العوامل    

 دخولها.  المحتمل األخرى األوبئةمسارات و يةالحدود     

  في حال  حماية منطقةأية  ذلك في بما ، بوضوح  حددةيجب أن تكون حدود المنطقة م  

م . وجودها      مرجعية  رقمية خريطة ذلك في بما ، أعاله المذكورة الميزات  تحدد  خرائط قد ِّ

 . للمنطقة الجغرافية للحدود  دقيق وصف مع جغرافية  

 الثروة الحيوانية توزع ب. 

 بوجه خاص ما يلي:  والمنطقة. صف صف تركيبة القطاع الحيواني في البلد      



i .؛والمنطقةنظمة اإلنتاج في البلد وأوفقاً للنوع  الحساسة  القطعان 

ii للمرض؛ حساسحيواني .  عدد القطعان إلخ. لكل نوع 

iiiالجغرافي؛  . توزعها 

iv ؛القطعان. كثافة 

v في مختلف نظم اإلنتاج؛  المنتجة  الشركات . درجة االختالط ببعضها ودور 

vi أية مستندات في حال وجودها(.  )أرفق. حدوث أية تعديالت هامة في اإلنتاج 

م جداول وخرائط خاصة بالموضوع.   قد ِّ

ةأو  األسيرة  البري ة أو البرية األنواع  هي ماالحيوانات البرية.  ديموغرافية ج.      الفار 

      والتوزيع  القطعانا ألحجام تقديرات أعطِّ  والمنطقة؟ البلد  في الموجودةو التأثر السريعة 

   والحيوانات البرية  المحلية األنواع بين التماس لمنع القائمة التدابير هي ما. الجغرافي 

 الحساسة؟  

واألحداث المرتبطة باجتماع الحيوانات الحساسة للمرض )المعارض    ،واألسواق  المسالخ      د.

 هي  ما ا؟ الحيوانات  تجميع أو الرئيسية لتسويق المراكز توجد  أين . مثالً( المباريات و

أوالتسويق   ،  المنطقة  أو  البلد   داخل  المعدة للتسويق  الحساسة  المحلية  األنواع  حركة  أنماط

 ، الحساسة الحيوانات  استيراد  يتم من أين المتشابه أو المختلف؟ذات الوضع  مناطق بين

م  ؟ العمليات التجارية  هذه خالل ناولتهاوم  وكيف يتم نقلها  . وفقاً للحاجة خرائطقد ِّ

 .  النظام البيطري 2

 أ. القوانين 

م جدوالً ) ور      بجميع القوانين الخاصة   جدول( مع افي حال وجوده "وب "ابط وقد ِّ

 بذات الرئة والجنب في  يتعلق فيما السلطة البيطرية توجيهات واألحكام و بالموضوع،    

   سبيل  على ، الجدول يتضمن أن يجب . منها كل ألهمية موجز مع وصف CBPP األبقار    

 .التعويض  وأنظمة المرض  مكافحة بتدابير الخاصة التشريعات  ، الحصر ال المثال    

 ،  1.1 بمضمون الفصول للبلد  البيطرية السلطات تلتزم  كيف صف. البيطرية الخدمات . ب 

   وتنفذ  وتراقب  البيطرية السلطات تشرف  كيف صف . اليابسة قانون من. 3.2 و. 3.1

م المتعلقة األنشطة  جميع  وترصد  المتعلقة  والجداول واألرقام الخرائط بالـمرض. قد ِّ

 . األمكانبالموضوع قدر 



 المتابعة  وخطوات  البلد المعني في أجري للسلطات البيطرية تقييم أي عن أعطِّ معلومات    ج.  

الحيوانية   واألنواع بـالمرض  الصلة ذات  النتائج على الضوء وتسليط التقييم مسار في

 الحساسة.

م وصفاً لمشاركة القطاع الحيواني  د.   الكفافعمال  ذلك في بما ، والمزارعين والمنتجين قد ِّ

في    العاملين    ذلك  في   بما    والمساعدين البيطريين  ،البضاعة    وحراس  ،  الصغار  والمنتجين

 ذات االجتماعية  المجموعات  من وغيرها ، المجتمع الحيوان صحةالصحة الحيوانية 

 في بما ، الخاص  البيطري القطاع ةيوهيكل دور. صف ةتومكافحالمرض  برصد  الصلة

 لبرامج قد م وصفاً     .تهمكافحرصد المرض و  فيو  ،  هموتوزع  البيطريين  األطباء  عدد   ذلك

 .الصلة ذات  المستويات   جميع علىالخاص ة يالمرض   المستمرة والتوعية  التعليم

  الحساسة الحيوانات  ترقيم يتم هل وضبط حركتها.وتسجيلها وتتبعها تعريف الحيوانات هـ . 

ترقيم   طرق ذلك في بما ، التتبع صف نظام ؟(المجموعة مستوى على أم فردي بشكل)

 في التحكم يتم  كيف الحيوانية. األنواع جميع على  تنطبق  والتي الحساسة،الحيوانات 

 األنواع مختلف لجميعالوضع أوفي وضع  وبينها بنفس المناطق في الحيوانات  حركات 

  جدولمرفقة ب اتها،حرك في والتحكم الحيوانات  ترقيم فعالية على أدلة قدم الحساسة؟

 داخل المنتقلة  منتجاتها النهائية مع ووجهتهامنشئها و وأنواعها الحيوانات  عدد  يصف

  الرعيومسارات حركات  عن معلومات  مقد . الماضية شهرا 24 الـ خالل البلد 

 . الرتحالوا

ف  استراتيجية      للحيوانات الحساسة  للتحركات غير المضبوطةإدارة المخاطر صِّ

 )كالهجرة الموسمبة مثالَ(. 

م المعلومات الخاصة بالتنقالت     ف  اإلجراءات المعتمدة بموجب القوانين الوطنية. قد ِّ  صِّ

 بشأنها. المتخذة الماضية واالجراءات  24خالل األشهر ال التي ضبطت غير القانونية ا  
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  سنة 25 الـ خالل أو ، اإلطالق على  المنطقة في إصابة في حال عدم تسجيل أية. التاريخ. أ  

 خلوبال اعتراف على للحصول بطلب  تتقدم المنطقة كانت  إذا ما بوضوح رشِّ أ ، الماضية

 . اليابسة قانون من. 1.4.6 المادة من( أ 1 بند لل وفقًا من المرض  لمنطقةل التاريخي

 البلد  في المرض  تاريخصف  ، الماضية سنة 25 الـ خالل المنطقة في عدوى قي حال ظهور

م ، ممكنا ذلك كان إذا. األخيرة السنوات  على  التركيز مع ، والمنطقة   تبين  وخرائط جداول قد ِّ

  والمكاني   الزماني  والتوزع  ،  العدوى  إدخالنشأ ومسارات  وم  ،للمرض   األول االكتشاف  ا  تاريخ

 الحالة وتاريخ ، المعنية الحساسةا واألنواع  ،( السنة في يةالمرض ات تفشي ال وموقع عدد )

 .المنطقة في المرض  استئصال أو األخيرة

  المنطقة فيالرئة والجنب واستئصاله  مرض ذاتت مكافحة تم كيف صف. ستراتيجيةاإل. ب 

  اإلطار حد د (. الحركة في التحكمو ،والت حصينالن ظيفة،  المناطق وإنشاء الذبح، كسياسة)



 المرض  تفشي  لمنع تنفيذها  تم التي  التصحيحية اإلجراءات  روبر   صف. لالستئصال الزمني

 .لميكوبالسالـ سابقة  وغالت بسبب ت  المستقبل في

 . أجب باختصار على األسئلة التالية: والتحصين. اللقاحات ج

i ؟ في حال اإليجاب: التحصين. هل هناك أي تشريع يمنع 

 للتحصين  أذكر تاريخ المنع القانوني     ▪

   خالل فترة اإلبالغ غير قانونية   تحصينأعطِّ معلومات تشير إلى اكتشاف حاالت    ▪

 .رد اً عليهاواإلجراءات المتخذة عن الت فش يات   

ii .تم اللجوء   هل ً  اإليجاب: في البلد ؟ في حال ما  للتحصين يوما

 أذكر تاريخ آخر حملة تلقيحية؛ ▪

 وباقي أراضي البلد؟  المنطقةما نوع اللقاح الذي استخدم في  ▪

 انية تم تحصينها؟ وأية أنواع حي  ▪

 كيف تم  تحصين الحيوانات المرق مة؟ ▪

 ؟ما كان مصير هذه الحيوانات  ▪

 

iiiقدم ، الماضية-24 الـ األشهر خالل التحصين تم في حال ، ذلك إلى . باإلضافة  ً   وصفا

 : يلي ما ذلك في ، بمااالستراتيجية التحصين وبرنامجه وتبريًرا

 سالالت اللقاح؛ ▪

 األنواع الحيوانية المحصنة؛ ▪

 تعريف الحيوانات المحصنة؛ ▪

      اإلبالغ أو الحيوانات  تحصينعلى الموافقة رسمي اً  بها تمت  التي الطريقة  ▪

 ؛السجالت  على  والحفاظ  عنها 

   دليل من. 2.4.8 مضمون الفصل مع يتوافق المستخدم اللقاح أن على دليلال   ▪

 . اليابسة  

 

 

   االستئصال  المعتمدة عند  التشريعات أذكر . االستئصال حملة وتنفيذ  وتنظيم  لتشريعات ا  أورد  . د 

ر. مختلف المستويات  على الحملة تنظيم  تم وكيف              مفصلةعملية  إرشادات  وجود  إلى أشِّ

ً  واعطِّ للت نفيذ             .لها موجزاً  ملخصا
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 و. 1.1.3 ،. 1.1.2 الفصول الواردة في  الصلة ذات  تطبيق األحكام علىموثقة  أدلة قدم

 : التالية  النقاط تناول  يجب  .Terrestrial Manual اليابسة دليل من. 2.4.8

    عامة أعطِّ نظرة ،في حال اإليجاب  البالد؟ في للمرض  المخبري التشخيص  إجراء يتم هل. أ

  العينات  تشخيص  فيها يتم التي المختبرات  أذكر. البالد  في المعتمدة المختبرات عن      

 : التالية  بعدها النقاط تناول. المنطقة من المأخوذة     

i .  لشحن اللوجستية والخدمات  ، المختلفة المختبرات  بين العمل تقاسم يتم كيف    

 ؛  النتائج عن  لإلبالغ الزمني واإلطار المتابعة وإجراءات  العينات      

iiعزل إجراءات  ذلك في بما  ، أجريت  التي هاوأنواع ات االختبار  ات قدر .  تفاصيل 

 ،  M. mycoides subsp. mycoides (Mmm)  الميكوبالزماهوية  وتحديد 

  من نوع لكل والحساسية الدقة) التطبيقي استخدامهافي وأداء اإلجراءات 

م(. االختبارات   في أجريت  التي تشخيص المرض  اختبارات  عدد  عن تفاصيل قد ِّ

 البلدان في المماثلة  والمختبرات   الوطنية المختبرات  في الماضية 24 الـ األشهر

 األخرى؛ 

iii.   م تفاصيل. للمختبرات  الرسمي واالعتماد  الجودة ضمان إجراءات   أنظمة عن قد ِّ

  ، الجيدة المخبرية الممارسة ، المثال سبيل على ، الرسمية الداخلية الجودة إدارة

ISO، ؛ ، لها  المخطط أو المختبرات  نظام في الموجودة إلخ 

iv ِّ ة النتائج   التحقق في فحوصات  داءاأل م تفاصيل. قد  بين المختبرات من صح 

   التدابيرو ، النتائج أحدث  ذلك في بما ،( Ring trialsالحلقية )التجارب        

 ؛ في حال اللجوء إليها التصحيحية       

v ِّ تدابير وصف ذلك في بما ، المرضي الحي المسب ب مناولة   عن  تفاصيل. أعط  

 ؛ المطبقةالبيولوجية  والسالمة البيولوجي األمن         

vi  .  م جدوال  القائمة   المختبرات  من كل قبل من إجراؤها يتم التي االختبارات  يحدد قد ِّ

  وفعالي ة االختبارات   المتبعة البيولوجية السالمة ومعايير الجودة اعتماد  ومعايير بها،        

 .المنف ذة       

 أذكرأسماء ، والجنب في البلد لذات الرئة  المخبري التشخيص  إجراء في حال عدم 

 بها المعمول الترتيبات  إلى باإلضافة بهذا العملتقوم  التي األخرى البلدان في المختبرات 

 ً   نتائج عن  لإلبالغ الزمني واإلطار العينات  لشحن  اللوجستية والخدمات  ،محليا

 . الفحوصات 
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م     .  11.5.13 المواد  تجيب ألحكامس ي المنطقة في ذات الرئة والجنب  رصد  أن تثبت  وثائقب أدلةقد ِّ

 المعلومات   أيضاً إيراد   يجب .  اليابسة  دليل  من.  2.4.8  والفصل  ،  اليابسة قانون  من.  11.5.17  حتى

 : التالية 

ئة والجنب   معايير  هي  ما  أ.      اإلجراء المت بع في االبالغ     هو  ما  ؟االشتباه بوجود مرض ذات الر 

  هي  وما  ،لإلبالغ الموجودة الحوافز هي وما ،(َمن  وإلىيقوم باالبالغ  من) اإلصابات عن 

 اإلبالغ؟  عدم  عليها ترتب ي التي العقوبات 

 

صد  ال إجراء كيفية صف. ب     اإلنتاج نظام  من قطاعات  ة أي ذلك في بما ، سريريالر 

صد  في  تضمينها  يتم الحيواني       والمعارض   واألسواق المؤسسات  مثل ، الس ريري الر 

 .إلخ التفتيش ونقاط المسالخو    

م ً ملخص جدوألً  قد ِّ  وعدد  الماضية، شهراً  24 الـ خالل  المشبوهة الحاالت  عدد   يبين ا

 االختبار وطرق ، ات العين ونوع ،الحيواني ة واألنواع ،لمرض لـ اختبارها تم التي العينات 

د  الزمني الجدول إلى شرأ(. التفريقي  التشخيص  ذلك في بما) والنتائج  ذلك في بما للر 

م وجود المر. نفي أو لتأكيد  االختبار من االنتهاء  المتخذة المتابعة إجراءات  عن تفاصيل قد ِّ

 . واإليجابيةأ المشبوهة  النتائج جميع بشأن

صد ال. ج  ، كذلك األمر كان وإذا ، معتمدة المصلية المسوحات  كانت  إذا ما اشرح. المصلي ر 

م منها؟  غرض ال وما عددها فما نسبة  و ، المستهدفة حيوانات ال عن  تفصيلية معلومات  قد ِّ

 أخذ  وطرق ،وتصنيفها ات ن العي   وحجم ،في الن تائج الثقة  ومستوى  ،المتوق عة نتشاراال

ً  المستخدمة التشخيصية واالختبارات  ، العينات   من 11.5.17 إلى. 11.5.13 للمواد  وفقا

 . اليابسة قانون

 المت بع    اإلجراء  هو  ما  ؟بوجود المرض    للش ك  الالزمة  المعايير  هي  ما.  ذبحال  وألواح   مسالخال.  د 

م ؟ (نمَ  وإلى نمَ ) لالبالغ     ً ملخص جدوالً  قد ِّ   ،  الماضية  24 الـ األشهر مدى  على ،  يوضح ا

   واألنواع   ، لوجود المسب ب المرضي    اختبارها  تم  التي   العينات   وعدد   ،ةهو بالمش  الحاالت   عدد     

 (. التفريقي التشخيص  ذلك في بما)  والنتائج  االختبار وطرق ،  العينات  ونوع  ،الحيواني ة    

          المسالخ في المنطقة حيوانات  من كبيرة نسبة ذبح فيها يتم ال التي للبلدان بالنسبة .هـ 

    برامج ) المرض  عن للكشف مطبقة البديلة رقابةال تدابير هل ، للرقابة الخاضعة    

 (. مثالً  بريةالمخ المتابعة ،  شطاالن السريريالرصد     

 



 في مرض الـ وجود لمنع  الطلب  لهذا السابقة  شهًرا 24 الـ خالل المستخدمة لوسائلا صفو.  

 للمراقبة الحيوانات  اختيار معاييرأذكر . المنطقةفي  الحساسة الحيوانية المجموعة

.  التشخيصية المختبرات  في العينات  فحص وا فحصها تم التي  الحيوانات  وأعداد  المستهدفة

م  ذلك في بما الرصد  برنامج أداء تابعةلم وتطبيقها المختارة األساليب  عن تفاصيل قد ِّ

 .المؤشرات 

م تفاصيل. ز   في بما المصالح البيطرية قبل من الرصد الوبائيا برامج على اإلشراف عن  قد ِّ

   المستخدمةلطرق وا، والمسالخالرصد السريري  في للعاملين التدريب   برامج ذلك

 الرصد لذات الرئة والجنب.  برامج في المجتمع مشاركة لزيادة         
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 ذلك في بما ، المنطقة أو البلد ذات الرئة والجنب إلى  إدخال لمنع بها المعمول اإلجراءات  صف

 تفاصيل تتعلق بالتالي: 

 يجب  المجاورة  والمناطق البلدانب صلة ذات  عوامل ةأي صف. األخرى  الدول مع التنسيق. أ

  أو القطعان إلى الحدود  من المسافة ، الحجم ، المثال سبيل على)  االعتبار في أخذها

  والمناطق البلدان مع المعلومات  وتبادل  والتعاون  التنسيق أنشطة صف(. المصابة الحيوانات 

 .اإليكولوجي النظام أو اإلقليم نفس في األخرى

 حدود  على وذات الرئة والجنب أب مصاب  بلد  في خالية من المرض  منطقة إنشاء في حال    

المسبب دخول  لمنع تنفيذها  تم التي نيةالحيوان  صحةال تدابير صف  ، موبوءة منطقة أو بلد 

 .الموجودة والجغرافية الطبيعية  الحواجز العتباربعين   األخذ  مع ،بشكل فعال المرضي

   مناطق كانت  إذا ما حدد  ، كذلك األمر كان إذا الصحيح؟ مكانها في الحماية مناطق هل     

م.  ال  أم  المقترحة  الخالية من المرض   المناطق  موجودة ضمن  الحماية    التدابير  عن  تفاصيل  قد ِّ

(  الحساسة الحيوانية    لألنواع  الكثافة  في  التحكمو  المكثفالرصد    ،جصين التك)  تطبيقها  يتم  التي

 .للمناطق مرجعية جغرافية  خريطة توفيرمع  ،

 

  االعتبار  في األخذ  مع ، المسبب المرضي إدخال من الفعالة للوقاية المنفذة التدابير ب. صف

 البلد   داخل  المسبب المرضي  انتشار  لمنع   المنفذة  التدابير   صف.  الجغرافية  أو  المادية  الحواجز

م.  المنطقة  أو  والجنب   الرئة  بالتهاب   اإلصابة  انتقال  من  الحد   إلى  الرامية   التدابير  أن  على  أدلة  قد ِّ

  من   والوالدة  العدوى نقل بآليات   الوعي تعزيز مثل ، األسواق في موجودة األبقار في المعدي

 السالمة  إجراءات  وتنفيذ  ، اإلرسال يقطع أن يمكن الذي البشري والسلوك CBPP النمط

. والتسويق  اإلنتاج امتداد  على الحرجة النقاط في الجيدة والتطهير والنظافة البيولوجية

 المنطقة(.  أو البلد  عبر وتسويقها الحيوانات  نقل يتم عندما عادة) الشبكات 



 

 االستيراد  مراقبة إجراءات . ج

م     الحساسة الحيوانات  باستيراد  البلد  يأذن  التي المناطق أو المناطق أو البلدان عن معلومات  قد ِّ

 المناطق أو  البلدان هذه على للموافقة المطبقة  المعايير صف المنطقة؟ أو البلد  إلى منتجاتها أو

 الداخلية والحركة ، والمنتجات  الحيوانات  هذه دخول على  المطبقة والضوابط ، األقسام أو

م. المطلوبة االختبار وإجراءات ( الصحي  الحجر مثل) االستيراد  إجراءات  وصف. الالحقة   قد ِّ

 للخضوع مطلوبة التأثر سريعة األنواع من المستوردة الحيوانات  كانت  إذا ما بشأن المشورة

م. وموقعه  الصحي الحجر مدة فإن ، كذلك األمر كان وإذا ، لعزل أو صحي حجر لفترة  قد ِّ

 . مطلوبة الدولية البيطرية والشهادات  االستيراد  تصاريح كانت  إذا فيما المشورة

  أو الحساسة الحيوانات  استيراد  يمثلها التي المخاطر لتقييم تستخدم أخرى إجراءات  ةأي صف

م. منتجاتها   24 الـ خالل ومنتجاتها المعرضة  الحيوانات  واردات   عن موجزة إحصائيات  قد ِّ

 البلدان  وتحديد  ، الدخول وإعادة المؤقت  االستيراد  ذلك في بما ، األقل على الماضية شهرا

 .البلد  في النهائية والوجهة الحجم أو والكمية واألنواع  المنشأ ومناطق  والمناطق

م   الحيوانات  تحركات  أوانية والحي مستوردات بال مرتبطة التفشيات  ت كان إذا عما معلومات قد ِّ

 . ال أم الحدود  عبر  األليفة

iم . البرية  الحدودية والمعابر والمطارات  الموانئ جميع وموقع عدد  توضح خريطة . قد ِّ

  ضوابط عن المسؤولة الخدمة وموارد   الموظفين ومستويات  اإلداري الهيكل وصف

 بين  االتصاالت  أنظمة وصف.  المركزية البيطرية الخدمات  إلى ومساءلتها االستيراد 

 . الحدودية المراكز وبين الحدود  ومراكز المركزية السلطات 

ii . اإللتزام عدم وإدارة ، وتكرارها الشيكات  ونوع اإلجراءات   ووضح باللوائح استشهد  

 : يلي  ما ومتابعة باستيراد  يتعلق فيما ، النهائية وجهتها أو المنطقة إلى الدخول نقاط عند   

 .الحيوانات  ▪

 ؛ ( واألجنة البويضات  ، المني) الجينية المواد  ▪

 .اللقاحات  ذلك في  بما الميكوبالزما سالالت  ▪

▪ medic  ؛  البيطرية الطبية المنتجات 

 .ط ط ط مع التلوث  لخطر عرضة األخرى المواد  ▪

 

 للطوارئ  والتخطيط الرقابة تدابير. 7

  البيطرية للخدمات  متاحة ، طوارئ خطط ذلك في بما ، مكتوبة توجيهية مبادئ ةأي ورد أ. أ

  بإحدى كمرفق الطوارئ خطة إرفاق يجب . المؤكد  أو به المشتبه CBPP الـ تفشي مع للتعامل

 ملخًصا فقدم ، متوفًرا يكن لم إذا .الصحة الحيوانية لمنظمة الصحة الحيوانية الرسمية اللغات 



م. تغطيته يتم لما موجًزا  البالد  في  أجريت  التي CBPP ل محاكاة ممارسة أي عن معلومات  قد ِّ

 .الماضية الخمس السنوات  في

 : للمرض  مؤكد  أو به  هومشب تفشظهور  حالة في. ب 

 

i .انتظار في ، فيها مشتبه حاالت   بها مؤسسات  على الصحي للحجر تدابير  تُفرض  هل  

  بالحاالت  يتعلق فيما اتباعها يتم التي األخرى اإلجراءات  هي  ما النهائي؟ التشخيص    

 ؛( المواشي في الحيوانات  توقف حاالت  مثل) المشبوهة   

ii  .لتحديد  استخدامها يمكن التي  واالختبار واإلرسال العينات  أخذ  إجراءات  إلى أشر  

 المسبب المرضي. وجود  وتأكيد     

iii .المنشآت  وحول داخل المرض  حالة على للسيطرة اتخاذها سيتم  التي اإلجراءات  صف  

 ؛ الفاشية  تأكيد  فيها يتم التي    

IV ..م  ، والخلفي األمامي التتبع مثل) االستئصال أو المكافحة إلجراءات  مفصالً  وصف قد ِّ

 سياسة  ، التطعيم ، التحقق طرق ذلك في بما ، والمعدات  المركبات  ، المنشآت  تطهير

 أليفة كحيوانات  والماشية المرعى الحيوانات  ، الحركة في التحكم  ، الذبح سياسة ، الختم

  الجثث  من التخلص  وطرق ، والذبائح ، الرئتين وخاصة ، الفضالت  من مراقبة ،

  وعي لتعزيز وحمالت  ، التلوث  وإزالة ، األخرى  الملوثة المواد  أو والمنتجات 

 بيان يرجى ، الطوارئ حاالت  في التطعيم حالة في. اتخاذها سيتم التي( المزارعين

مو  اللقاح ونوع مصدر  ؛ اللقاح إلمدادات  ومخزونات   مخطط أي عن تفاصيل قد ِّ

v .  تم قد   بنجاح التفشي أن على للتأكيد  استخدامها سيتم التي واإلجراءات  المعايير وصف 

  واستخدام ، التخزين إعادة استراتيجيات  ذلك في بما ،  استئصاله أو عليه السيطرة

 ؛ ذلك إلى وما ، المصلية المراقبة وبرامج  ، الخافرة الحيوانات 

Vi  . م      تم عندما ذلك إلى وما ، المربين أو للمالكين منحه إ يمكن تعويض  أي عن  تفاصيل قد ِّ

  المحدد  الزمني والجدول  عليه القضاء أو المرض  مكافحة  ألغراض  الحيوانات  ذبح   

 ؛ للدفع        

 

viiستهدفت يجب أن ، الحيوي واألمن  التحصين ذلك في بما ، المكافحة جهود  أن كيف . صف 

 .الحرجة المخاطر مراقبة نقاط

 الخلو من المرض  حالة استعادة. 8

 الخلو من المرض  وضعل هاباسترداد  عترافالل بطلب  تتقدم التي األعضاء لدولعلى ا ينبغي    

م. اليابسة قانون من. 11.5.4 المادة ألحكامتستجيب  أن محددة لمنطقة   على  مفصلة معلومات  قد ِّ

. مارةاالست هذا من( د  5 و( ج 5 و( ب  5 و( أ 5 و( ج 3 و( ب  3 و( أ 3النقاط  في المحدد  النحو

م يلزم ال  صلة ذات  كانت  إذا إال األخرى باألقسام المتعلقة المعلومات  قد ِّ



 

 1.10.3 المادة

 

ذات الرئة  لمرض  رسمي مكافحة برنامج على  الصحة الحيوانية منظمة موافقة على لحصولل طلب 

 والجنب. 

  لدعم الحيوان لصحة العالمية المنظمة في األعضاء البلدان قبل من التالية المعلومات  توفير ينبغي

ذات  مرض  لمكافحة  رسمي برنامج على  نيةالحيوا صحةلل العالمية المنظمة من المصادقة طلبات 

 . اليابسة قانون من 11.5 لفصلل وفقا الرئة والجنب 

  تحت  التالية المواضيع جميع بإيجاز منظمة الصحة الحيوانية إلى المقدم الملف يتناول أن يجب 

 واإلجراءات  البالد  فيللمرض  الفعلي الوضع لوصف 4 إلى 1 منالفصول  في الواردة العناوين

 . اليابسة لقانون امتثالها كيفية  وشرح ، حاليا المطبقة

م    للسنوات   المكافحة  لبرنامج  الزمنية  والجداول(  ط  3  س(  و   3  النقاط  في  العمل  لخطة   اً موجز  اً وصفقدِّ

 .القادمة الخمس

 .الملف  تجميع  في  واستخدامها  ودليل اليابسة  اليابسة   قانون  فيالواردة  ا  المصطلحات   إلى  اإلشارة  يجب 

 حسب كملحق  وإرفاقها  البيطرية السلطات  وتوجيهات ألحكام وا  الوطنية لتشريعات اإلشارة ل يجوز

  عناوين روابطإضافة   يمكنلمنظمة الصحة الحيوانية.  كما  الرسمية اللغات  بإحدىمحررة  االقتضاء

 .وجدت   أينما  ،الحيوانيةمنظمة الصحة ل الرسمية اللغات  بإحدىمحررة  الداعمة الوثائق إلى الويب 

 .لمنظمة الصحة الحيوانية الرسمية اللغات  بإحدى المرفقات  جميعإرسال  يجب 

مأن ي  الرسمي  كافحةالم  برنامج  لموافقة على  ل  بطلب   يتقدم  الذي  العضو  البلد   مندوب   على  يجب   أدلة  قد ِّ

  إلى  باإلضافة. صحيح بشكلعليها  واإلشراف تنفيذها  تمقد . 11.5.18 المادة  أحكامأن  على وثائقية

مأن ي العضو البلد  مندوب  على يجب  ، ذلك ً برنامج  قد ِّ  كافحة ذات الرئة والجنب.لمرسمياً مفصالً  ا

 المقدمة . 1

م(. إلخ ، الجبال سالسل ، األنهار) الجغرافية السمات  أ.      ً عام اً وصف قد ِّ  ،مناطقالو للبالد  ا

  التي وغيرها والجغرافية المادية العوامل ذلك في بما ،المنطقة في مناسبا ذلك كان وحيثما

 المناطق أو البلدان االعتبار بعين األخذ  مع ،المرض  وانتشار  العدوىبإدخال  صلة لها

م. للعدوى  محتملال للدخول الوبائية مسارات لل من وغيرها المشتركة  الحدود  تتقاسم التي  قد ِّ

 غير  مناطق ةأي  يتضمن  التطبيق كان إذا ما حدد . أعاله المذكورة الميزات  تحدد  خرائط

 .متجاورة



 حدود  ذكر يجب  ، البالد  من محددة أجزاء في مراحل على المعتمدة الخطة تنفيذ  تم إذا. ب 

  خريطة إبرز. في حال وجودها الحماية مناطق ذلك في بما ، واضح  بشكل المناطق

 . للمناطق الجغرافية للحدود  وصف  مع جغرافياموضحة  رقمية

 

 مناطق ةوأي البلد  في الحيوانية الثروة تركيبة قطاع  صف. الحيوانية لثروةديموغرافية ا. ج

 : الخصوص  وجه علىو فيها،

 

i . اإلنتاج؛  أنواعها ونظم حسب للمرض  الحساسة لقطعانا 

ii ؛  الحساسة األنواع كل نم القطعان . عدد 

iiiالجغرافي  . توزيعها 

ivعان القط . كثافة 

v؛  المختلفة اإلنتاج أنظمة  في المنتجين منظمات  ودور  الندماج فيما بينهاا . درجة 

vi في  الصلة ذات  الوثائق إرفاقيجب )  اإلنتاج في لوحظت   حديثة هامة يرات تغ ة. أي

 (. توافرهاحال 

 .ذات صلة بالموضوع وخرائط جداولقدم                     

 

 أو األسيرةالبرية  أو البرية األنواع هي ما. البرية وانات للحي الديموغرافية التركيبة. د 

م ؟منه  مناطق ةأي وفي البلد  في الموجودة لمدجنة والحساسة للمرض ا   ألحجام تقديرات  قد ِّ

 األنواع بين المالمسةا لمنع المعمول بها  التدابير هي ما. الجغرافي  توزعهاو  القطعان

 والحساسة؟   المحلية البرية

 المعارض  مثل) الحساسة المواشيتجمعات ب المرتبطة واألحداث  ،واألسواق المسالخ. هـ 

  هي  ما ؟ الحيوانات  تجميع أو تسويقلرئيسية  مراكز توجد  أين (. المباريات و والعروض 

 الحيوانات  استيراد  يتم كيف البلد؟ داخل للتسويق الحساسة المحلية  األنواع حركة أنماط

 . االقتضاء عند  خرائطإبرز  ؟العمليات  هذه خالل ومعالجتها ونقلها الحساسة

 البيطري  النظام. 2

 التشريعات  جميع يذكر( في حال وجوده ويب   رابطو) جدول توفير  يجب . ات التشريع   . أ

 مكافحة ببرنامج يتعلق فيما البيطرية السلطة وتوجيهات   واللوائح ، الصلة ذات  البيطرية

  يتضمن أن يجب . هذه التشريعات واللوائح من كل ألهمية  موجز ووصف المرض،

 المرض  مكافحة بتدابير الخاصة التشريعات  ، الحصر ال  المثال سبيل على ، الجدول

 .التعويض  وأنظمة



  1.1     الفصول  مع  للبلد   البيطرية  الخدمات إجراءات    تتوافق  كيف  صف .  البيطرية  الخدمات .  ب 

  وتنفذ    وتراقب   تشرف  البيطرية  الخدمات  أن  كيف  صف.  اليابسة  قانون  من.  3.2  و.  3.1  ،

 كلما   الجداولوالصور و  الخرائطأيرز  ذات الجنب.  مرض ب  المتعلقة  األنشطة  جميع   وترصد 

 . ممكنا ذلك كان

   ضمن المتابعة  وخطوات  ،البالد  في  أجريللخدمات البيطرية  تقييم أي عن معلومات  وفر  . ج

 بذات الرئة والجنب في األبقار  الصلة ذات  النتائج على الضوء وتسليطالتقييم  مسار   

 .للمرض  الحساسة واألنواع    

م. د  عمال  ذلك في بما ، والمزارعين والمنتجين الصناعةمساهمة قطاع و لمشاركة وصف قد ِّ

  العاملين  ذلك في  بما والمساعدين البيطريين ، صغير  نطاق على المنتجينصغارو الكفاف

 ومكافحة  برصد  الصلة ذات  المجموعات  من وغيرها ،يةالحيوان صحةال مجال في

م . المرض  ً  قد ِّ   األطباء  عدد  ذلك في بما ، الخاص  البيطري القطاعوبنية  لدور وصفا

 المرض. ومكافحةرصد  في ، وتوزيعهم البيطريين

 المستويات  جميع على مرض بالـ  الخاصة المستمرة والتوعية  التعليم لبرامج وصفاً أضف 

 .الحساسةالحيوانية  األنواعب الصلة ذات 

 

 الحساسة الحيوانات  رقيمت يتم هل. الحركة وضبط والتتبع والتسجيلترقيم الحيوانات   هـ .

م ؟( أو جماعي فردي بشكل) الحيوانات  ترقيم طرق ذلك في بما ، التتبع لنظام اً وصف قد ِّ

 ضبط يتم  كيف. الحيوانية الحساسة األنواع جميع وتطبيق ذلك على  ، القطيع تسجيل أو

م الحساسة؟ األنواع لجميع البالد  في الحيوانات حركة   هوية تحديد  فعالية على أدلة قد ِّ

منشئها وأ وأنواعها الحيوانات  عدد حدد ي جدولتها مع حرك في والتحكم الحيوانات 

م. الماضية شهرا 24 الـ خالل البلد  داخل منتجاتها ها ونقلنقلووجهة   عن  معلومات  قد ِّ

 .الصلة ذات  حركتها ومسارات   رتحالهاواالحيوانات   رعي

   الحساسة لألنواع المضبوطة غير للتحركات  المخاطر إدارة استراتيجية صف

 (. مثالً  الموسمية كالهجرة)

    غير الحركات  عن معلومات  قد م. ةالوطني  ات التشريعالمنصوص عنها في  اإلجراءات  صف         

 . المتخذ  واإلجراء  الماضية شهًرا 24 الـ خالل اكتشافها تم التي المشروعة         

  للحصول على موافقة المقدم اآلبقارالرئة والجنب المعدي في  ذات ل الرسمية المكافحة  برنامج. 3

 . الصحة الحيوانية منظمة

م      :ذلك في بما ، البالد  تئصاله منواسالمرض  مكافحة  لتدابير موجزة خطة قد ِّ

 الصفات الوبائية . أ 



i .م. األخيرة السنوات  على التركيز مع ، البلد  في المرض  تاريخ صف   جداول قد ِّ

    ، سنةفي كل  ات التفشي موقعاو وعدد  ،للمرض  األول الكشف تاريخ تبين وخرائط         

    الحالية الرئيسية والفرعية الميكويالسما وأنواع ، العدوىدخول  طرقو ومصادر         

 .البالد  في المكافحة برنامج تنفيذ  وتاريخ         

ii .تثبت   التيبه  المحيطة المناطق أو والبلدان البلد  في  الوبائي الوضع صف

م. الحالية  والفجوات  المعلومات   تتعلق يالتالي:  خرائط قد ِّ

  ؛ ذات الرئة بوضع المتعلقة الصلة ذات  المعلومات  مع البلد  جغرافيا ▪

 .ومدى انتشار المرض  تهاوحرك القطعان  كثافة ▪

 

 CBPP رصد ذات الرئة والجنب ب. 

م   .11.5.14 المواد  مع تتوافق البلد في عمليات رصد المرض  أن علىموثقة  أدلة قد ِّ

 المعلومات ب  مع إرفاقها.  اليابسة  دليل  من.  2.4.8  والفصل  ،  اليابسة  قانون  من.  11.5.15  و 

 : التالية 

i. ( َمن  وإلى من) لإلبالغ عنه الالزم اإلجراء هو ما ؟االشتباه بالمرض  معايير هي ما 

 اإلبالغ؟  عدم  عليها  ينطوي  التي  العقوبات   هي  وما  لإلبالغ  الموجودة   الحوافز  هي  وما   

ii. نتاجاإل نظام  من قطاعات  ةأي ذلك في بما ، السريرية المراقبة إجراء كيفية صف  

 والمعارض   واألسواق لمؤسسات كا ، السريرية المراقبة في تضمينها يتم الحيواني

  التي المتابعة إجراءات  عن تفاصيل قدم. ذلك إلى  وما  التفتيش ونقاط والمسالخ

 . السريريةالشبهات  بشأن اتخذت 

iii.  كان  وإذا ، فعالً  تجرى المصلية المسوحات  كانت  إذا ما اشرح .المصليالرصد 

 ةالمستهدف القطعان عن تفصيلية معلومات  مقد . غرض   وألي مرة فكم ، كذلك األمر

والطبقات   ، ات العين وحجم ، الثقة ومستوى ، لمرض المخطط لونسبة االنتشار  ،

ً  المستخدمة التشخيصية واالختبارات  ، العينات  أخذ  وطرق ، الحيوانية   للمواد  وفقا

 .اليابسة قانون من . 11.5.14  و. 11.5.13

iv.  تجري فعالً  كانت  إذا ما أذكر. الذبح وطاوالت  المسالخ عمليات الرصد ضمن

ما هو الغرض وتجري  مرة فكم ، كذلك األمر كان وإذا ،المسالخ في  مسوحات 

 المطلوب  اإلجراء هو  ما ؟مرض ذات الرئة في  االشتباه معايير هي ما منها.

 ؟ (نمَ  وإلى  نمَ ) لإلبالغ عن ظهوره

v. م   ،بوهةالمش الحاالت  عدد  ، األقل على شهراً  24 لمدة ، يوضح   موجزاً  جدوالً  قد ِّ

 ، العينة ونوع ،الحيوانية واألنواع ، لذت الرئة اختبارها تم  التي العينات  وعدد 

عن   تفاصيل مقدِّ (. التفريقي التشخيص  ذلك في بما) والنتائج  االختبار وطرق



  هاتفسير  كيفية وعن واإليجابية المشبوهة النتائج بشأن  المتخذةالمتابعة  إجراءات ال

 .معالجتهاو

 التي  الحيوانات  وأعداد للرصد المستهدف  القطعان الختيار أذكر المعايير المستخدمة

 األساليب  عن تفاصيل قد م . التشخيصية المختبرات  في العينات  واختبار  فحصها تم

 .المؤشرات  ذلك في بما الوبائيالرصد  برنامج أداء لمراقبة وتطبيقها المختارة

viالمنطقة أو البلد  على مستوى الحيوانات  من كبيرة نسبة فيها تُذبح ال  التي البلدان . في  

ذات  عن للكشف المطبقة البديلة المراقبة تدابير هي ما خاضعة للمراقبة، مسالخ في

 (. مثالً  المخبرية المتابعة ،الناشط يالسرير الرصد  برنامج)الجنب 

vii.   أن  على أدلة ووف ر ، مختلفةال تربيةال نظم في المخاطر مستوى عن معلومات  مقد 

  االستطالعية الدراسات  مثل) الثغرات  لمعالجة تنفيذها يتم المستهدفة الدراسات 

 ، كةاالشر على  القائمة الوبائية دراسات الو ، النشط رصد وال ، المستهدفة المصلية

المزيد من تنفيذ إجراءات  في  تساعد  المكتسبة المعرفة وأن ،( إلخ... ، المخاطر وتقييم

 الرقابة.

viii .صد  برامج على اإلشراف عن تفاصيل قد م  ذلك في  بما  البيطرية الخدمات  قبل من الر 

 لزيادة المستخدمةوالطرق  ،والمسالخ  السريرية العمليات   في للعاملين التدريب  برامج

 رصد المرض.  برامج  في المجتمع مشاركة

ix.   القطعان المستهدفة وحصانةالتحصين  تغطية لتقييم مسوحات  إجراء على أدلة مقد، 

صد ا بيانات  تحليلوبي ن    الزمن مرور مع المرض  انتشار فيالحاضل  التغير لتقييمالر 

  التنفيذ  ودرجة ،المكافحةجدوى )المكافحة ا تدابير وتقييم ه؛المستهدفالقطعان  في

 التي ذلك في مافي الت فش يات  با تحقيقات ال نتائج عن معلومات  قد م(. تأثيرهامدى و

  االمتثال تؤك د  التي الموثقة التفتيش وعمليات  ، الرقابة تدابير  من الرغمب حصلت 

 . البيولوجية السالمةو  النظافة لمتطلبات 

 

 ذات الرئة والجنب  تشخيص . ج

م  دليل من. 2.4.8 و. 1.1.3 ،. 1.1.1  الفصولالواردة في  األحكام أن علىموث قة  أدلة قد ِّ

 : نناولها في النقاط التالية  يجب   Terrestrial Manual  اليابسة

 

i .المختبرات في حال اإليجاب قد م لمحة عن  المعني؟ المرض في البلد  تشخيص  يتم هل 

 التالي: المعتمدة في تشخيص المرض بما فيها 



      العينات  لشحن اللوجستية والخدمات   ، المختلفة المختبرات  بين العمل تقاسم يتم كيف ▪

 ؛  النتائج عن   لإلبالغ الزمني واإلطار المتابعة وإجراءات           

 

  عزلعملي ات  ذلك في بما أجريت  التي االختبارات  عن فعالي ة وأنواع تفاصيل ▪

 وأدائها(  M. mycoides subsp. mycoides (Mmm)  الميكوبالزماهوي ة  وتحديد 

 تفاصيل أذكر(. ات االختبار من نوع لكلوالد قة  خصوصيةال) التطبيقي الستخدامفي ا

 المختبرات  في الماضية 24 الـ األشهر خالل أجريت  التي للمرض  ختبارات اال عدد   عن

 ؛ وجودهافي حال   األخرى البلدان مختبرات و الوطنية

 الرسمي االعتماد  أجل من ، فرةامتو كانت  وإذا ، الجودة ضمان إجراءات  ▪

  المثال  سبيل على ، الرسمية الداخلية الجودة إدارة أنظمة عن  تفاصيلقد م . للمختبرات 

  لنظامفي  لها المخطط  أو ، الموجودة إلخ ، ISO ، الجيدةالمخبري ة  الممارسةك

 ؛  المخبري

 الحلقية التجارب ك) النتائج صحة من التحقق اختبارات  في األداء عن تفاصيل قد م ▪

(ring trials), )، التدابيرنوع  ، االقتضاء وعند  ، النتائج أحدث  ذلك في بما  

 ؛  المطبقة التصحيحية

 تدابير وصف ذلك في بما ، الحي المسبب المرضي  مع التعامل عن تفاصيل مقد   ▪

 ؛ المطبقةالبيولوجية  والسالمة  البيولوجي األمن

 

  يتم حيث  المختبرات  من  كل في إجراؤها تم التي االختبارات  يحدد  جدول قد م  ▪

  واختبارات  المتبعة البيولوجية السالمة ومعايير الجودة اعتماد  معاييرو ، تنفيذها

 .المجراة الكفاءة

iiالبلدان في المختبرات  أسماء أعطِّ  ، البلد  في للمرض ال يتم المختبري التشخيص كان . إذا 

 ذلك في بما ،محلياً  بها المعمول الترتيبات  إلى باإلضافة الخدمةهذه   تقدم  التي األخرى

 .النتائج عن  لإلبالغ الزمني واإلطار  العينات  شحن خدمات 

 د. االستراتيجيات 

i . مكافحةالحالي ل برنامجال وتنفيذ   وتنظيم للتشريعات  وصفقدَم CBPP ضع. المرض 

  على  تنظيمه وكيفية المكافحة برنامج على  المنطبقة للتشريعات  العريضة الخطوط

 ملخص مع  مفصلة تشغيلية رشادات إل وجود أذكر ما إذا كانت هناك . مستويات مختلف ال

 . لها موجز

ii ِّفي التحكم ذلك في بما ،منه مناطق أي أو البلد  في لمرض ا مكافحة استراتيجيات  ف. ص 

حصين التعمليات و ، والمتصلة بغيرها  المصابة الحيوانات  ومصير ، الحيوانات  حركة



  تقييم إلى االستراتيجيات  تستند  أن يجب . الحيوية للمضادات  المحتمل واالستخدام

 وعلى المستوى اإلقليمي.  البلد  مناطق في CBPP الوضع الوبائي لذات الرئة

iii .م م . تلقيحها  يتم التيالحيوانية  واألنواع المستخدمة اللقاحات   أنواع عن معلومات  قدِّ قدِّ

م. اليابسة دليل من. 1.1.8 الفصل مع يتوافق المستخدم  اللقاح أن على دلةأ  معلومات  قدِّ

  ةأي وفي البلد  فيالتحصين  برنامج  فصِّ . المستخدمة لللقاحات  الترخيص  عملية  عن

م و ، المحفوظة السجالت  ذلك في بما ، منه مناطق مدى  مثل ، فعاليتها إلثبات  األدلةقدِّ

م . إلخالقطعان  حصانةو ،التحصين  تغطية  أجريت  التي الدراسات  عن تفاصيلقدِّ

 ات الدراس تصاميم ذلك في بما القطعان، وحصانة حصين الت تغطيةمدى  لتحديد 

 . هاونتائج

iv.  م وفي . االستراتيجية إطارضمن  الحيوية بالمضادات  العالج بشأن  للسياسة وصفاقدِّ

 الحظر؟هذا  تنفيذ  يتم كيفحال حظرها 

vف   ةأي وفيمنه  مناطق ةأي أو البلد  فياإلعدام والتعويض  سياسة تنفيذ   يتم كيف . صِّ

 . ظروف

viم دليالُ  ، تفشيات مرضية  حدوث  حال . في   تنفيذها تم  التي المكافحة تدابير تأثير على قدِّ

  التفشيات  عن قدر اإلمكان معلومات  مقدِّ . وتوزعها ات التفشي عدد  تقليلفي  بالفعل

 . والثانوية األولية

 هـ . الوقاية من ذات الرئة والجنب 

 تتعلق   تفاصيل ذلك في بما ، البلد  إلى مرض الـ دخول لمنعمحلياً  المطبقة اإلجراءات  صف

 بالتالي:  

i .والمناطق البلدانب  صلة ذات عوامل ةأي  صف .أخرى دول مع التنسيق 

 من المسافة ، الحجم ، المثال سبيل على) االعتبار في أخذها يجب المجاورة

 والتعاون   التنسيق  صف(.  المتأئرة بالمرض  الحيوانات  أو  القطعان  إلى  الحدود

 .مع بلدان ومناطق في نفس اإلقليم أو النظام البيئي المعلومات وتبادل

  التدابير  عن تفاصيل قدم ، كذلك األمر كان إذا الصحيح؟ مكانها في الحماية مناطق هل

والمراقبة الشديدة لألنواع الحيوانية   المكثف  رصد الو ، حصين الت  مثل) تطبيقها يتم  التي

م و ،( الحساسة  . للمناطق جغرافية مرجعية خريطةقدِّ

ii .األخذ  مع ، المسبب المرضي إدخال من الفعالة للوقاية المنفذة التدابير صف   

  العام نتشاراال  لمنع المنفذة  التدابير صف. الجغرافية أوالطبيعية   الحواجز االعتبارب

ن . المنطقة أو البلد داخل لممرض ل  انتقال بآليات  الوعي تعزيزك ، الحيوانية  األسواقأمِّ

 السالمة إجراءات  وتنفيذ  ، يمنع ذلك  أن يمكن الذي البشري والسلوك المرض،



  شبكات  طول على الحرجة النقاط فيلمنتظمة ا التطهيرأعمال  و والنظافة البيولوجية

 (. المنطقة أو البلد  في وتسويقها الحيوانات  نقل  يتم عندماخاصة ) والتسويق اإلنتاج

iii .االستيراد مراقبة إجراءات 

م  باستيراد البلد يأذن التي األجزاء أو المناطق أو  البلدان عن معلومات قد ِّ

 صف. أخرى طقامن  ةأي أو  البلدهذا  إلى منتجاتها أو  الحساسة الحيوانات

 ، األجزاء أو  المناطق أو  البلدان هذه على للموافقة المطبقة المعايير

 والحركة ها،ومنتجات  الحيوانات هذه دخول على المطبقة والضوابط

( الصحي الحجر مثل) االستيراد إجراءات صف. الالحقة الداخلية

م. المطلوبةواالختبارات   الحيوانات كانت إذا ما بشأن المشورة قدِّ

ها لفترة عزل أو الحجر عليها  مطلوب الحساسة األنواع من المستوردة

د ، كذلك األمر كان وإذامحددة.  م. وموقعه الصحي الحجر مدة حدِّ  قدِّ

 الدولية البيطرية والشهادات االستيراد تصاريح كانت إذا فيما المشورة

 .مطلوبة

 

  الحيوانات  استيراد  يمثلها التي المخاطر لتقييم تستخدم أخرى إجراءات  أية صف

م. منتجاتها أو الحساسة الحساسة   الحيوانات  واردات   عن  موجزة إحصائيات  قد ِّ

 االستيراد  ذلك في بما ، األقل على الماضية شهرا 24 الـ خالل ومنتجاتهاللمرض 

  ،واألنواع المنشأ وأماكن  والمناطق البلدان تحديد مع  ، الدخول وإعادة المؤقت 

م. البلد  المحتملة داخل النهائية والوجهة الحجم أو والكمية   ت كان إذا عما معلومات  قد ِّ

 . ال أم الحدود  عبر األليفة الحيوانات  تحركات  أو بالواردات تم ربطها  التفشيات

 

م . البرية   الحدودية والمعابر والمطارات  الموانئ جميع قعاومو  عدد  توضح خريطة قد ِّ

  ضوابط عن  المسؤولةالدائرة وموارد  الموظفين ومستويات  اإلداري الهيكل فصِّ 

  االتصاالت  أنظمة فصِّ . المركزية  البيطرية المصالحومسؤوليتها تجاه و  االستيراد 

 . فيما بينها الحدودية والمراكز ،الحدود  ومراكز المركزية السلطات  بين

 ،وتكرارها الكشوفات  ونوع اإلجراءات  ووضحالتشريعات القانونية أذكر

 وجهتها أو البلد المستورد  إلى  العبور نقاطب اإللتزام عدم اإلجراءات المتخذة في حالو

 : النقاط التالية ومتابعة ستيراد البا يتعلق فيما النهائية

 بالنسبة للحيوانات؛ 

 



 ؛ ( واألجنة البويضات  ، المني) الجينية المواد  ❖

 .اللقاحات  ذلك في  بما الميكوبالزما سالالت  ❖

 البيطرية  الطبية المنتجات  ❖

 .الميكوبالزماب التلوث  لخطر معرضة أخرى مواد أية  ❖

ivيةالوطني ات التشريع بموجب  المعمول بها اإلجراءات  . صف . 

  الماضية شهًرا 24 الـ خالل اكتشافها تم التي المشروعة غير تنقالت ال عن معلومات  قد م

  . ة بشأنهاالمتخذ  ات واإلجراء

 وقف ذلك في بما ، القادمة الخمس للسنوات  المكافحة لبرنامج الزمنية والجداول العمل و. خطة

 السنوات  في  تحقيقه  سيتم الذي المتوقع  الوضع ذلك في بماالتدريجية  األهداف صف.  حصينالت

 .بأكمله وللبلد (  في حال وجودها) لمناطقمختلف ال: القادمة الخمس

  والخطوات   المجاالت  بأهم األداء مؤشرات  ترتبط أن يجب . الزمني والجدول األداء مؤشرات  ز.

  تعزيز ، الحصر ال  المثال سبيل على ، هذه تشمل وقد . البرنامج في التحسينات  تتطلب  التي

واإلصابات في ذبائح  الحاالت السريرية  عن  واإلبالغ ، والتشريعات  ، البيطرية الخدمات 

  ، التحصين تغطيةنسبة و ، الحيوانات  عريفت وأنظمة ،وجودتها  اللقاحات  وتوافر ، ،المسالخ

 الحد يجب أيضاً قياس ومراقبة نسبة  .بالمرض   والتوعية ،حركاتها ومراقبة  القطعان ومناعة

  ينبغي. ذلك إلى وما البرنامج فاعليةل لمالكين ا ورؤية ، للمرض  ة اإليجابيةالمصلي الحاالت  من

  الميكوبالزما انتقال على القضاء أجل من  التفشيات لظهور  التدريجي الحد  ومراقبة  قياس أيًضا

 .البلد  من األقل على واحدة  منطقة في الحساسة الماشية جميعإلى 

 أدلة ذلك يتضمن أن وينبغي. للتنفيذ  موعد  أول منذ  الرسمي المكافحة برنامج تطور  تقييم ح.

 تشمل  أن وينبغي. مواتية األولى النتائج وأن تنفيذه تم قد  المكافحة برنامج  أن تثبت  موثقة

 بيانات  ، الحصر ال المثال سبيل على ، األداء مؤشرات  مثل  ، نجاح قياس مؤشرات 

 تحركات  ومكافحة ، بنجاح االستيراد  تدابير وتنفيذ  ، وتدني عدد اإلصابات  ،حصين الت

  مناطق  في أو بأكمله البلد  فيذات الرئة  تفشيات   على القضاء أو تقليلال وأخيرا ، الحيوانات 

 الفعال التنفيذ  على موثقة أدلة ذلك يتضمن أن وينبغي.  البرنامج في محدد  هو كما مختارة

 . أعاله( هـ 3 و( د  3 للمواد 

i .حتى انتهاء مدة التنفيذ  السنوية والميزانيات  المكافحة برنامج تمويل صف . 

 الطوارئ  لحاالت  واالستجابة  المكافحةا تدابير. 4

  البيطرية للخدمات  موجهة ، طوارئال خطط ذلك في بما ، مكتوبة توجيهية مبادئ ةأي أورد  أ.     

 رفقلحق كم الطوارئ خطة إرفاق يجب . ة للمرض المؤكد  أو بوهةالمش ات تفشيال مع للتعامل

 فقدم ، متوفًرا  يكن لم إذا .الصحة الحيوانية لمنظمة الصحة الحيوانية الرسمية اللغات  بإحدى

 التي CBPP ل محاكاة ممارسة أي عن معلومات  تقديم. تغطيته  يتم لما موجًزا ملخًصا

 .الماضية الخمس السنوات  في البالد  في أجريت 



 : مؤكد أو مشبوه  تفش مرضيظهور  حال ب. في      

 i .التشخيص  انتظارب  مشبوهة حاالت فيها  مؤسسات  على الصحي للحجر  تدابير تُفرض  هل   

    حاالت  مثل) المشبوهة بالحاالت   يتعلق  فيما المتبعة األخرى اإلجراءات  هي ما النهائي؟ 

 ؟ (المواشي  في منع حركة 

ii .  ف إجراءات  لتحديد  استخدامها يمكن التي اختبارهاوا هاإرسالطرق و العينات  أخذ  صِّ

 المسبب المرضي  وجود  وتأكيد 

iiiوحول داخل المرض  وضع على للسيطرة اتخاذهايمكن  التي اإلجراءات  . صف  

 ؛ المرضيةالتفشيات ظهور  تأكيد   فيها يتم التي المنشآت 

iv. إلى األمام أو الخلف التتبع مثل)  االستئصال أو المكافحة إجراءات  بالتفصيل  صف ، 

اإلعدام  ،حصينالت ، التحقق طرق ذلك في بما ، والمعدات  المركبات  ، المنشآت  تطهير

 ، أليفة كحيوانات  والماشية المرعى حيوانات  ، الحركة في  التحكم ، الذبح ، والتعويض 

وغيرها من و الجثث  من التخلص  طرق ؛والجثث  الرئة سيما والضبط مخلفات الذبح   ،

( ربين الم وعي تعزيز وحمالت  ، التلوث  وإزالة ، األخرى الملوثة المواد  أو المنتجات 

  اللقاح ونوع مصدر بيان يرجى ، الطارئ حصينالت حال فيو. القيام بها سيتم التي

 ؛أو تخزينه اللقاحللتمون ب مخطط أي عن تفاصيلإعطاء  و

 

V.     بنجاح التحكم تم قد  هأن على للتأكيد  استخدامهايمكن  التي واإلجراءات   المعايير صف   

   واستخدام ، التخزين  إعادة استراتيجيات  ذلك في بما  ، استئصالهأو تفش  بأي   

 .إلخ المصلي،الرصد  وبرامج ، الخافرة الحيوانات   

vi.  ِّذبح يتم  عندما ، ربين إلخالم أو للمالكيندفعه  يمكن تعويض  أي عن تفاصيل مقد  

 المحدد  الزمني والجدول ،االستئصال أو األمراض  مكافحة  ألغراض  الحيوانات 

 ؛ للمدفوعات 

vii. ستستهدف ، الحيوي واألمن  التحصين ذلك في بما ، المكافحة جهود  أن كيف صف   

 .الحرجة المخاطر مراقبة نقاط 

 

 
 


