القانون الصحـي لحيوانات اليابسة – 2019
الفصل 1.3
أسماء األمراض الجرثومية والطفيلية المدرجة في الئحة OIE
Diseases, Infections and Infestations
Listed by the OIE
(تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين)
____________________________________________________

مقدمة
توجد أدناه أسماء األمراض الجرثومية والطفيلية المدرجة في الئحة .OIE
لقد تم تقييم األمراض الجرثومية والطفيلية في هذا الفصل استنادا ً إلى الفصل  1.2والتي تمثل الئحة أمراض
حيوانات اليابسة ل . OIE
في حال تعديل هذه الالئحة المعتمدة من قبل الجمعية العمومية ،تصبح الالئحة الجديدة نافذة المفعول في شهر
يناير للعام التالي.
المادة 1.3.1.
أسماءاألمراض الواردة أدناه هي من فئة األمراض وأنواع العدوى الجرثومية والطفيلية التي تصيب العديد
من األنواع الحيوانية:
Anthrax
الجمرة الخبيثة
Crimean Congo hemorrhagic fever
حمى الكونغو النزفية
اإللتهاب المخي الشوكي في الخيول (الشرقي) )Equine encephalomyelitis (Eastern
مرض القلب المائي Heartwater
مرض أوجسكي Infection with Aujeszky's disease virus
مرض اللسان اآلزرق Infection with bluetongue virus
مرض البروسيال Infection with Brucella abortus, Brucella melitensis and Brucella suis
مرض الكيسات المائية Infection with Echinococcus granulosus
مرض الكيسات المائية Infection with Echinococcus multilocularis
مرض النزف الوبائي Infection with epizootic hemorrhagic disease virus
الحمى القالعية Infection with foot and mouth disease virus
داء السل I Infection with Mycobacterium tuberculosis complex
داء الكلب Infection with rabies virus
حمى وادي الرفت Infection with Rift Valley fever virus
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Infection with rinderpest virus طاعون األبقار
Infection with Trichinella spp )دودة الخنزير (تريخينا
Japanese encephalitis إلتهاب الدماغ الياباني
New World screwworm (Cochliomyia hominivorax) مرض الدودة اللولبية للعالم الجديد
Old World screwworm (Chrysomya bezziana) مرض الدودة اللولبية للعالم القديم
Paratuberculosis نظير السل
Q fever الحمى المجهولة
Surra (Trypanosoma evansi)  داء المثقبيات،سورا
Tularemia  حمى األرانب،توالريميا
West Nile fever حمى غرب النيل

1.3.2. المادة
أسماء األمراض والعدوى الخاصة باألبقار
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bovine anaplasmosis أنابالسما األبقار
Bovine babesiosis بابيزيا األبقار
Bovine genital campylobacteriosis داء العطائف في األبقار
Bovine spongiform encephalopathy جنون البقر
Bovine viral diarrhoea إسهال األبقار الفيروسي
Enzootic bovine leukosis إبيضاض الدم المستوطن في األبقار
Haemorrhagic septicaemia تسمم الدم النزفي
Lumpy skin disease مرض الجلد العقدي
Infection with Mycoplasmamycoides subsp. mycoides SC (Contagious bovine
pleuropneumonia)إلتهاب الرئة والجنب المعدي في األبقار
Infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis

إلتهاب األنف والرغامى في األبقار
•
•
•

Theileriosis مرض تايليريا
Trichomonosis تريكوموناس
Trypanosomosis (tsetse-transmitted)

)داء المثقبيات (منقول بواسطة تسي تسي

1.3.3. المادة

:أسماء األمراض وأنواع العدوى الخاصة باألغنام والماعز

•
•
•
•

Caprine arthritis/encephalitis  الدماغ في الماعز/إلتهاب المفاصل
Contagious agalactia جفاف الضرع المعدي
Contagious caprine pleuropneumonia إلتهاب الرئة والجنب المعدي في الماعز
Infection with Chlamydophila abortus (Enzootic abortion of ewes, ovine chlamydiosis)

)إجهاض النعاج (كالميديا
•
•
•
•
•
•
•

Infection with peste des petits ruminants virus طاعون المجترات الصغيرة
Maedi–visna ميدي فيسنا في األغنام
Nairobi sheep disease مرض نيروبي في األغنام
Ovine epididymitis (Brucella ovis) بروسيال األغنام
Salmonellosis (S. abortus ovis) مرض اإلجهاض بالسلمونيال
Scrapie مرض الراعوش
Sheep pox and goat pox. جدري الغنم والماعز

1.3.4. المادة
:أسماء األمراض وأنواع العدوى الخاصة بالخيول
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contagious equine metritis إلتهاب الرحم المعدي في الخيل
Dourine البجل
Equine encephalomyelitis (Western) )اإللتهاب المخي الشوكي في الخيول (الغربي
Equine infectious anaemia فقر الدم المعدي في الخيول
Equine influenza إنفلونزا الخيل
Equine piroplasmosis بيروبالسما الخيل
Glanders الرعام
Infection with African horse sickness virus طاعون الخيل
Infection with equid herpesvirus-1 (EHV-1) حمى فيروس هربس في الخيل
Infection with equine arteritis virus إلتهاب الشرايين الفيروسي في الخيول
Venezuelan equine encephalomyelitis اإللتهاب المخي الشوكي في الخيول

1.3.5. المادة
:أسماء األمراض وأنواع العدوى الخاصة بالخنازير
•
•
•
•
•
•

African swine feverطاعون الخنازير األفريقي
Infection with classical swine fever virus طاعون الخنازير المعروف
Porcine reproductive and respiratory syndrome متالزمة الجهاز التناسلي والتنفس في الخنازير
Infection with Taenia solium (Porcine cysticercoids) الدودة الوحيدة في الخنزير
Nipah virus encephalitis إلتهاب الدماغ الفيروسي نيبا
Transmissible gastroenteritis إلتهاب المعدة واألمعاء المعدي

1.3.6. المادة
:أسماء األمراض وأنواع العدوى الخاصة بالطيور
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avian chlamydiosis كالميديا الطيور
Avian infectious bronchitis إلتهاب الشعب المعدي في الطيور
Avian infectious laryngotracheitis إلتهاب الحنجرة والرغامى المعدي في الطيور
Avian mycoplasmosis (Mycoplasma gallisepticum) ميكوبالسما الطيور
Avian mycoplasmosis (Mycoplasma synoviae) ميكوبالسما الطيور
Duck virus hepatitis إلتهاب الكبد الفيروسي في البط
Fowl typhoid تيفوئيد الدجاج
Infection with avian influenza viruses إنفلونزا الطيور
Infection with influenza A viruses of high pathogenicity in birds other than poultry
including wild birds غير الدجاجAإنفلونزا الطيور
Infection with Newcastle disease virus مرض نيوكاسل
Infectious bursal disease (Gumboro disease) غامبورو
Pullorum disease )مرض اإلسهال األبيض (مرض بلوروم
Turkey rhinotracheitis إلتهاب األنف والرغامى في الديك الرومي

1.3.7. المادة
:أسماء األمراض وأنواع العدوى الخاصة باألرانب
•
•

Myxomatosis مكسومة األرانب
Rabbit haemorrhagic disease نزيف األرانب

1.3.8. المادة
:أسماء األمراض وأنواع العدوى الخاصة بالنحل
•

Infection of honey bees with Melissococcus plutonius (European foulbrood)

مرض الحضنة المنتن الوروبي في النحل
•

Infection of honey bees with Paenibacillus larvae (American foulbrood)

مرض الحضنة المنتن المريكي في النحل
•
•
•

مرض أكارابيس في نحل العسل
Infestation of honey bees with Tropilaelaps spp. تروبيليالبس النحل
Infestation of honey bees with Varroa spp. (Varroosis) فاروا النحل
Infestation of honey bees with Acarapis woodi

Infestation with Aethina tumida (Small hive beetle)

تطفل الخنفساء الصغيرة على قفران النحل
1.3.9. المادة
:أسماء أمراض أخرى

•
•

Camelpox جدري اإلبل
Leishmaniosis ليشمانيا
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