القانون الصحـي لحيوانات اليابسة – 2019
الفصل 1.2
شروط إدراج األمراض الجرثومية والطفيلية في الئحة OIE
Criteria for the inclusion of diseases, infections
And infestations in the OIE list
(تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين)
____________________________________________________

المادة 1.2.1
مقدمة
يتضمن هذا الفصل عرضا ً لشروط إدراج األمراض الجرثومية والطفيلية الوارد ذكرها في الفصل 1.3
الغرض من إدراج األمراض في الالئحة هو مساعدة البلدان األعضاء عن طريق تزويدهم بالمعلومات
الالزمة التخاذ اإلجراءات الضرورية من أجل منع انتشار األمراض الهامة والعابرة للحدود بما فيها المنتقلة
لإلنسان .ويتم ذلك عادة بواسطة أرسال تقارير اإلبالغ الشفافة والمتناسقة في الوقت المناسب.
كل مرض وارد في الالئحة مخصص له فصل يساعد الدول األعضاء وبشكل منسق في اكتشاف المرض
والوقاية منه ومكافحته  ،وتزويدها بالمعايير الالزمة من أجل تجارة دولية سليمة للحيوانات ومنتجاتها.
شروط اإلبالغ عن ظهور األمراض مفصلة في الفصل .1.1
مبادىء وطرق التحقق من االختبارات التشخيصية مفصلة في الفصل  1.1.5من قانون اليابسة.
المادة .1.2.2
شروط إدراج األمراض الجرثومية أو الطفيلية في الئحة  OIEهي التالية:

 .1أن يتم إثبات أن المسبب المرضي ذا انتشار عالمي (عبر الحيوانات الحية أو منتجاتها ،أو الحشرات
الناقلة أو األلبسة والمعدات وغيرها)؛ وكذلك
 .2أن يكون بلدا ً واحدا ً قد أثبت خلوه أو على وشك خلوه من المرض الجرثومي أو الطفيلي في قطعان حيوانات حساسة
للمرض بناء على أحكام الفصل 1.4؛ وكذلك

 .2توافر وسائل اكتشاف وتشخيص المرض وتعريف لإلصابة المرضية ،والتشخيص الدقيق للحاالت
المرضية مما يسهل تمييزها عن أمراض أخرى جرثومية أو طفيلية .وكذلك
.3

أ .إثبات االنتقال الطبيعي إلى اإلنسان ،وأن يكون للمرض عند اإلنسان نتائج خطيرة؛

أو
ب .أن يكون قد تبين أن للمرض تأثيرا ً قويا ً في صحة الحيوانات األليفة على مستوى البلد
العضو أو إحدى مناطقه ،مع األخذ بعين االعتبار ظهور أعراض مرضية خطيرة وتسببها
بخسائر مباشرة في اإلنتاج وبحاالت نفوق؛

أو
ج .أن يكون قد تبين أو قد أثبت علميا ً أن للمرض تأثيرا ً على صحة الحيوانات البرية ،مع األخذ
بعين االعتبار ظهور المرض مترافق مع أعراض وخيمة مصحوبة بخسائر إقتصادية وحاالت
نفوق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

