القانون الصحـي لحيوانات اليابسة – 2019
الفصل 1.4
رصـــد الصحـــة الحيـــوانيـــة
ANIMAL HEALTH SURVEILLANCE
(تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1.4.1
المقدمة واألهداف
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تهدف عمليات رصـــد األوبئة عادة الى برهان عدم وجود مرض أو الفيروس المســـله ل  ،أو معرفة
حجم اإلصابات او االنتشار الجغرافي للمرض او الفيروس المسله ل  ،باإلضافة الى محاولة اكتشاف
المرض في وقت ملكر ســــوا نا كان دخيالن أو عائدا ن للظهور من جديد .ويتوقف نوع الرصــــد الم و
ت فيذه على ال تائج المرجوة م للمســـاعدة في اتخاذ القرارات الم اســـلة .ويمكن تقليذ هذه الخقوط
التوجيهية العامة على كل األمراض ومسـللاتها والفصـائل المسـتهدفة كما هو وارد في القانون الصـحي
لحيوانات اليابسـة .وقد وضـعت هذه التوصـيات خصـيصـا ن للمسـاعدة في تقوير طري جديدة للرصـد.
وباســـت اا الحاالت التي تجد فيها وصـــفا ن محددا ن لقريقة الرصـــد الوبائي لمرض محدد او الفيروس
المسله ل في دستوراليابسة ،فيمكن استخدام التوصيات الملي ة في هذا الفصل بهدف تقوير وتحسين
القري المعتمدة لرصـد احد األوبئة او الفيروس المسـله ل  .كما ت فه هذه التوصـيات كسسـاس لوضـه
برامج الرصد حيث ال نجد معلومات مفصل بشسن مرض معين او الفيروس المسله ل .
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يعتلر رصد األوبئة اداة ال بد من استخدامها في التحر عن األمراض أو العدوى بمسللات األمراض
ومراقلة تقور انتشارها ،وتسهيل مكافحة األمراض أو العدوى ،ودعم طله االعتراف بالخلو من
مرض أو عدوى ،وتوفير معلومات أولية لتسهيل دراسة تحليل المخاطر من أجل لحفاظ على صحة
الحيوان والصحة العامة على حد سواا ،وتوفير ملررات لإلجرااات الصحية الوقائية المتخذة .وإن
الحيوانات الداج ة حساسة للعض األمراض والعدوى تماما ن كلحيوانات اللرية .لكن في حال اتخاذ تدابير
لتسمين السالمة الليولوجية فإن وجود مرض أو عدوى في الحيوانات اللرية ال يع ي بالضرورة أن
الحيوانات الداج ة مصابة ب فس الورض أو العدوى في الللد أو الم ققة المع ية .وإن الليانات ال اتجة
عن الرصد تعقي قيمة أكلر للتقارير الموضوعة بشسن الحالة الصحية الوبائية في بلد معين وتوفر
المعلومات المقلوبة إلجراا تحليل دقيذ لمخاطر االستيراد من اجل تسهيل التجارة الدولية للحيوانات
وم تاجاتها من جهة ،ومن أجل اتخاذ القرارات المتعلقة بالصحة الحيوانية على الصعيد الوط ي من
جهة أخرى.
يمكن أن يشمل الرصد الوبائي الحيوانات اللرية إذ أن يمكن أن تشكل خزانا ن ومؤشرا ن لوجود أمراض
تصيه اإلنسان وحيوانات التربية واللرية على حد سواا .كما يواج رصد األوبئة والعدوى في
الحيوانات اللرية صعوبات خاصة مختلفة بشدة عن رصد حيوانات التربية.
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الشروط األساسية المقلوبة لمساعدة بلد عضو في تقديم المعلومات الالزمة لتقييم األوضاع الصحية
الحيوانيةعلى أراضي هي التالية:
أ -أن يقيذ الللد العضو أحكام الفصل  3.1من هذا القانون ؛
ب -أن يضـــــاف إلى الليـانـات األوليـة للرصـــــد حيـث يكون ممكـ ا ن معلومـات أخرى اال شــــرات
العلمية ونتائج األبحاث والمعلومات الميدانية ومعلومات أخرى غير اللحوث)؛
ج -أن تتم المحــافظــة على الشــــفــافيــة في التخقيا للرصـــــد الوبــائي وت فيــذه وتحليــل الليــانــات
األوليـة وســـــائرالمعلومـات والكشــــ ف عن كـل مـا يتوفر م هـا في كـل وقـت كمـا هو وارد في
الفصل  1-1من قانون اليابسة.

 -4تتم ل أهداف هذا الفصل بالتالي:
أ -إعقاا اإلرشادات الالزمة لحسن استخدام نتائج عملية رصد األوبئة؛
ب – إصدار التوصيات لتقييم نوعية أنظمة رصد األوبئة.
المادة 1.4.2
مسرد المصطلحات
يمكن تعريف المفردات الواردة في هذا الملحذ كالتالي:
االنحراف  :Biasهو الميل إلعقاا إحدى القيم التقديرية اتجاها ن يلعدها عن قيمتها الحقيقية ب سلة لمجموعة
حيوانية محددة.
الثقة (بنتائج الرصد الوبائي)  :الثقة :تعني احتمال أن يكشف نوع الرصد المستخدم عن وجود عدوى جرثومية أو
طفيلية إذا كانت القطعان مصابة ،وأن تكون الثقة بالنتائج على قدر حساسية الرصد .وتعتمد هذه الثقة ،من بين ما تعتمد
عليه من البارامترات األخرى ،على نسبة االنتشار المفترض للعدوى أو اإلصابة.

أخذ العي اتاإليجابية المحتملة  :Probability samplingيع ي استراتيجية يتم فيها اختيار أخذ كل وحدة
في العي ة عشوائيا ن على أن يكون لديها قيمة محتملة معروفة غير الصفر إلدراجها في العي ة.
.

عي ة حيوانية  :Samplingجملة عي ات تؤخذ من الققعان إلجراا االختلارات أو قياس اللارامترات
والحصول على المعلومات الالزمة للرصد الوبائي.
عي ة حيوانية لالختلار :مجموعة حيوانية تؤخذ م ها عي ات مخلرية .وقد قد تكون الوحدة حيواننا م فردنا أو
مجموعة من الحيوانات اوحدة وبائية).
الحاالت اإليجابية  :Sensitivityهي نسلة العي ات المصابة التي تم تحديدها بشكل صحيح على أنها
إيجابية.
الحاالت السللية  :Specificityهي نسلة العي ات السليمة التي تم تحديدها بشكل صحيح على أنها سللية.
الققعان المدروسة  :Study populationهي الققعان الواردة م ها بيانات الرصد التي يمكن أن تكون
الققعان المستهدفة نفسها بالدراسة أو بعضها.
نظام الرصد الوبائي  :Surveillance Systemهو طريقة في الرصد تقوم ب شاط واحد أو أك ر لتوفير
معلومات تتعلذ بالوضه الصحي لققعان حيوانية.
دراسة وبائية  :Surveyتحقيذ رصد وبائي هدف جمه معلومات بقريقة م ظمة تت اول ققعان محددة
وتحقيذ هدف محدد خالل مدة محددة
ققعان مستهدفة  :Target populationهي الققعان التي يمكن االستدالل ب تائجها.
اختلار  :Testطريقة لتص يف وحدة حيوانية بوصفها ذات نتائج مخلرية إيجابية أو سللية أو مشلوهة بال سلة
إلصابتها بمرض جرثومي أو طفيلي.
بروتوكول اختلار  :Test systemمجوعة من االختلارات مه قاعدة لتسويل ال تائج وك ها اختلار واحد.

المادة 1.4.3

نظم الرصد الوبائي
ع د تصميم وت فيذ وتقييم نظام الرصد ،يجه معالجة المكونات التالية للرصد ،هذا باإلضافة إلى جودة
الخدمات الليقرية.

 .1تصميم نظام الرصد
أ .الققعان
يجه أن تسخذ الرصد في االعتلار جميه األنواع الحيوانية المعرضة إلصابة جرثومية أو طفيلية في
بلد أو م ققة أو مربه صحي .وقد تشمل أعمال الرصد جميه أفراد الققعان أو بعضها فقا .وع دما
يتم رصد جزا من الققعان فقا ،يجه تلرير االست تاجات الم قلقة على الققعان المستهدفة ب ا نا على
وبائيات المرض والدرجة التي تم ل بها الققعان الفرعية جميه الققعان المستهدفة لمذكورة.
ي لغي أن تست د طريقة تعريف الققعان المستهدفة إلى التوصيات الواردة في الفصول ذات الصلة
من قانون اليابسة.
ب .التوقيت والصالحية المؤقتة لليانات الرصد.
يتم تحديد توقيت وفترات الرصد مه مراعاة العوامل التالية:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

أهداف الرصد؛
الليولوجيا والصفات الوبائية للمرض ام ل الصفات المرضية وناقالت المرض ومسارات
مواسم انتقال ؛
مخاطر دخول المرض وانتشاره؛
طري التربية وأنظمة اإلنتاج؛
تدابير الوقاية من األمراض ومكافحتها ام ل التحصين وإعادة تكوين الققيه بعد التقهير)؛
إمكانية الوصول إلى الققعان المستهدفة؛
العوامل الجغرافية؛
العوامل الليئية ،بما في ذلك الظروف الم اخية.

ج .دراسة حالة خاصة
يجه استخدام تعريف الحالة الخاصة الواردة في الفصل ذ الصلة من قانون اليابسة .وإذا لم
يقدم قانون اليابسة تعريفنا للحالة الخاصة  ،فيجه تحديدها الحالة باستخدام معايير واضحة لكل
إصابة جرثومية أو طفيلية قيد الرصد .وبال سلة لرصد عدوى الحياة اللرية الجرثومية
والقفيلية ،فمن الضرور تص يف الحيوانات المضيفة واإلبالغ ع ها بشكل صحيح  ،بما في
ذلك الج س وال وع.
هـ .تجمه اإلصابات
عادة ما تكون العدوى الجرثومية أو القفيلية في بلد أو م ققة أو مربه متجمعة بدالن من أن تكون
متوزعة بشكل موحد أو عشوائي على الققعان .قد يحدث التجمه على مستويات مختلفة ام ل
مجموعة من الحيوانات المصابة داخل ققيه من المجترات الكليرة أو الصغيرة ،أو عدد من

الحظائر في مزرعة) .ويجه أن يؤخذ تجمه اإلصابات في االعتلار ع د تصميم أنشقة الرصد
وفي التحليل اإلحصائي لليانات الرصد.
و .االختلارات التشخيصية
يتضمن الرصد استخدام عدد من االختلارات للكشف عن اإلصابة الجرثومية أو القفيلية است ادا ن
للتعريفات الم اسلة للحالة .قد تتراوح االختلارات المستخدمة في الرصد من المالحظات
السريرية وتحليل سجالت اإلنتاج إلى فحوصات مخلرية حقلية سريعة ومفصلة.
يمكن وصف أداا االختلار على مستوى الققعان ابما في ذلك المالحظات الميدانية) من حيث
الحاالت اإليجابية والسللية والقيم الت لؤية لهما .وسوف يكون لهذه القيم مه انتشار اإلصابات تسثير
على االست تاجات المستخلصة من الرصد ،وي لغي أن تؤخذ في االعتلار في تصميم أنظمة الرصد
وتحليل بياناتها..
يجه اختيار الفحوصات المخلرية كما هي واردة في الفصول ذات الصلة من دليل اليابسة.
ز .المنهجيات التحليلية
يجه تحليل بيانات الرصد باستخدام الم هجيات الم اسلة وعلى المستوى الت ظيمي الم اسه
لتسهيل اتخاذ القرارات الفعالة ،سواا كان ذلك للتخقيا لقري مكافحة األمراض أو اللرهان
الخلو من المرض.
يجه أن تكون م هجيات تحليل بيانات الرصد مرنة للتعامل مه تعقيدات الحياة الحقيقية.
وليس ه اك طريقة واحدة قابلة للتقليذ في جميه الحاالت .كما يمكن استخدام م هجيات
مختلفة الستيعاب األنواع المضيفة المختلفة والعوامل المسللة لألمراض وأنظمة اإلنتاج
وأنظمة الرصد وأنواع وكميات الليانات والمعلومات المتاحة..

يجه أن تعتمد الم هجية المستخدمة على أفضل مصادر الليانات المتاحة ،وأن يكون
ضا مه هذا الفصل وموثقنة بالكامل ،ومدعومة بالمراجه العلمية وغيرها من
متوافقة أي ن
المصادر قدر اإلمكان ،بما في ذلك رأ الخلراا في الموضوعات قيد الدرس .كما
يمكن إجراا تحليالت رياضية أو إحصائية متقدمة ع دما تلررها أهداف الرصد وتوافر
وجودة الليانات الميدانية.
يجه تشجيه االتساي في تقليذ الم هجيات المختلفة .وتعتلر الشفافية ضرورية لضمان
الموضوعية والعقالنية واالتساي في ص ه القرار وسهولة الفهم .كما يجه توثيذ
الشكوك واالفتراضات المتعلقة بلعض األمور وتسثيرها على االست تاجات ال هائية.
ح .نقاي نظام الرصد

ع د تصميم نظام الرصد يجه األخذ بعين االعتلار أهداف الرصد وكيفية استخدام
المعلومات المتولدة م  ،والقيود المفروضة على المعلومات التي سيوفرها ،بما في ذلك
مدى صالحية الققعان قيد الدرس والمصادر المحتملة للتحيز ،وكذلك مدى توافر الموارد
المالية والتق ية واللشرية.
ط .متابعة اإلجرااات
يجه أن يتضمن تصميم نظام الرصد ال ظر في اإلجرااات التي ستتخذ على أساس
.المعلومات المتوافرة.
 .2ت فيذ نظام الرصد
ا .االختلارات التشخيصية
يجه تحديد قيم حساسية وخصوصية االختلارات المستخدمة لألنواع الحيوانية المستهدفة ،كما
يجه توثيذ القريقة المستخدمة لتقدير هذه القيم وفقنا لدليل اليابسة.
قد يتم تجميه عي ات من عدد من الحيوانات أو الققعان الحيوانية وإخضاعها للروتوكول
اختلار  .وه ا يجه أن يتم تفسير ال تائج باستخدام القيم السللية واإليجابية لوجود المرض أو
عدم وجوده التي تم تحديدها لحجم الققعان وإجرااات االختلار.
ب .جمه الليانات وترتيلها
يعتمد نجاح نظام الرصد على عملية موثوقة لجمه الليانات وت ظيمها .وقد تست د العملية إلى
سجالت ورقية أو إلكترونية .وحتى ع دما يتم جمه الليانات ألغراض غير المسح اعلى سليل
الم ال أث اا عملية مكافحة األمراض أو خالل برامج استئصال األمراض ، ).فإن ت سيذ ونوعية
جمه الليانات واإلبالغ عن األحداث يظل ذات أهمية .وقد توفر ل ا اللرمجيات إمكانية استخراج
بيانات عديدة المصادر للتجميه والتحليل .وتشمل العوامل التي تؤثر على جودة الليانات التي تم
جمعها ما يلي :التوزع والتواصل بين المشاركين في كتابة ونقل الليانات من الحقل إلى موقه
مركز ؛ وهذا يتقله تعاوننا ن
فعاال بين جميه أصحاب المصلحة ،م ل الحكومة أو الم ظمات غير
الحكومية ،وغيرها ،ال سيما بال سلة للليانات المتعلقة بالحياة اللرية؛
▪
▪
▪

قدرة نظام معالجة الليانات على اكتشاف المفقودة أو غير المتسقة أو غير الدقيقة م ها،
ومعالجة هذه المشكالت؛
ن
صيانة الليانات األولية بدال من تجميه الليانات الموجزة؛
التقليل من أخقاا ال سخ أث اا معالجة الليانات والتواصل مه الجهات األخرى ذات العالقة.
المادة 1.4.5

الرصد المبرمج الالّعشوائي

تستخدم أنظمةُ الرصد عادة بياناتَ م ظمة العشوائيةَ ،إما لوحدها أو مقرونة باللحوث الميدانية.
 -1المصادر المعلوماتية للرصد العاد الالعشوائي
يمكن االسـتعانة بالعديد من مصـادر الرصـد الالش عشـوائي .وتختلف هذه المصـادر بال سـلة لهدفها األسـاسـي
ونوع المعلومات التي توفرها .فالعديد من أنظمة الرصــد صــممت بالدرجة األولى كسجهزة للكشــف الملكر
لوجود المرض ،لك هـا تســــتقيه أيضــــا ن أن تؤمن ل ـا معلومـات قيمـة إلثلـات الخلو من مرض محـدد .هـذا
باإلضـافة ألنظمة رصـد أخرى تزودنا بمعلومات عرضـية ت فه في تقييم ال سـلة العامة النتشـار المرض لمرة
واحدة أو لمرات متعـاقلـة ،بي ـما توفر ل ـا أنظمـة أخرى معلومات باســــتمرار صــــالحـة لتقييم الليـانات األولية
الخاصة باإلصابات الجارية للمرض انظم الرصد لإلبالغ عن وقوع اإلصابات م الن أو جمه المعلومات عن
الحيوانات الشــواهد أو برامج للفحوصــات المخلرية) .وتســتخدم نظم الرصــد بصــفة عامة بيانات أولية ال
عشوائية ملرمجة لوحدها أو باإلضافة للتحقيقات الميدانية.
أ -نظام اإلبالغ عن األمراض
يمكن اســتخدام الليانات األولية ال اتجة عن نظم اإلبالغ عن األمراض باإلضــافة إلى مصــادر أخرى
للليـانات وذلك من أجل إثلـات ما يرد في التقـارير عن واقه الصــــحـة الحيوانيـة .أو لتوليـد بيـانات أولية
ت فه في تحليل المخاطر ،أو في ســـليل الكشـــف الملكر عن إصـــابات مرضـــية .وتم ل الفحوصـــات
المخلرية مكونا ن أساسيا ن أل نظام لإلبالغ عن األمراض .وأن أنظمة كهذه تعتمد على تسكيد التشخيص
المخلر للحاالت المشـــلوهة يجه أن تســـتخدم اختلارات دقة ســـللية عالية .كما يجه على المختلر
المعتمد للفحوصـات أن يصـدر تقاريره في الوقت الم اسـه وفي فترة زم ية قصـيرة تلدأ بالكشـف عن
وقوع اإلصـابات وت تهي بإصـدار التقارير ب تائج الفحوصـات اتقاس هذه الفترة الزم ية بالسـاعات في
حال دخول مرض حيواني غريه إلى الللد)
ب-برامج المكافحة/اللرامج الصحية
تتركز ال جهود من خالل تقليذ برامج مكـافحـة األوبئـة أو حمـايـة الصــــحـة الحيوانيـة على مكـافحـة
المرض أو اســتئصــال  .لذلك يجه أن تصــمم خقا كهذه بقريقة يســهل فيها الحصــول على بيانات
أولية مدعمة علميا ن وتؤد إلى رصد م ظم لألوبئة.
ج -االختلارات الهادفة/المسح الوبائي
تت اول هذه االختلارات والمســوحات أقســام مســتهدفة أو مختارة من الققعان اشــرائح من الققعان)
التي من المحتمـل أن ت قـل المرض أو تكون مصــــابـة بـ  .وتشــــمـل اختلـارات كهـذه الحيوانـات المعـدة
للتلف أو ال افقة ،والحيوانات التي تعيش على ال فايات الغذائية أو التي تظهر عليها أعراض مرضــية
أو حيوانات محصــورة في بقعة جغرافية محددة وعمر معين أو بضــائه مصــنفة .Commodity
group

د -كشوفات قلل الذبح وبعده
يمكن الكشـــف على الحيوانات في المســـالخ أن يوفر ل ا بيانات أولية رصـــدية هامة .ويعتمد في هذه
المســالخ نظام خال للكشــف والتحر عن وجود مســللات لألمراض ذات األهمية الوبائية ،بموجه
برنامج للكشــف يقلذ على كافة أراضــي الللد المع ي ،تحدده الســلقات الرســمية إذا كان الهدف م
االسـتخدام الكامل للليانات األولية ال اتجة ع  .وإن الع اصـر التي تؤثر في دقة نتائج نظام الكشـف في
المسالخ هي التالية:
•

مســتوى التدريه والتجربة للموظفين القائمين بعمليات الكشــف ،ومســتوى التدريه العائد لكل
فئة من الموظفين؛

•

مدى التزام السلقات المختصة بعملية اإلشراف على الكشوفات قلل الذبح وبعده؛

•

نوعية ب اا م شآت المسلخ وسرعة خا الذبح واإلنارة إلخ…

•

الروح المع وية للعمال والموظفين/الحوافز التي تدفه إلى الدقة والفعالية في أداا المهام.

تشـمل الكشـوفات في المسـالخ عادة بشـكل جيد فئة من الحيوانات بعمر خال وم اطذ جغرافية محددة .لذلك
نجد أن الليانات األولية للرصـد في المسـالخ يمكن أن تضـل السـليل بسـله طليعة الحيوانات المسـتهدفة وقيد
الدرس اال يتم عمليا ن انتقاا حيوانات الذبح المعدة لالستهالك اللشر بسعداد كليرة إال بسوصاف وعمر محدد.
ال يتم عمليا ن انتقاا األعداد الكليرة من حيوانات الذبح المعدة لالســتهالك اللشــر إال من صـ ف محدد وعمر
معين .ويجـه الت ويـ بهـذا االتجـاه الخـاط ع ـد اختيـار العي ـات الحيوانيـة للفحص ع ـد تحليـل بيـانـات أعمـال
الرصــــد .يجـه اعتمـاد نظـام لترقيم الحيوانـات يربا بين كـل ذبيحـة وم ققـة الم شــــس ممـا يســــاعـد في تتله
وتشــــخيص أ مرض يظهر الحقـان ،كمـا يســــاعد في تحـديد الموقه الجغرافي للققعـان ومدى تغقيـة أعمـال
الرصد لها.
هـ -السجالت المخلرية في التحر عن األمراض
يمكن أن يوفر ل ا تحليل ســـجالت التشـــخيص المخلر معلومات تفيدنا في الرصـــد الوبائي .ويمكن
التوصـل إلى رصـد أك ر شـمولية إذا اسـتقاع التحليل أن يت اول السـجالت المخلرية المعتمدة رسـميا ن
على مســـتوى الللد ،باإلضـــافة إلى المختلرات الجامعية والققاع الخال .وإن صـــحة نتائج تحليل
الليانات الواردة من مختلرات مختلفة يتوقف على وجود طري مقياســـية للتشـــخيص وتسويل الليانات
وتسجيلها .ومن المقلوب ه ا أيضا ن وجود آلية للربا بين كل عي ة جرى فحصها ومزرعة الم شس.
و -ب وك الليولوجية للعي ات
يتلخص عمـل ب وك العي ـات بتخزين العي ـات المســــتحصــــل عليهـا بقريقـة تم يلية للققعان أو الجمه
كيفمـا اتفذ أو بكلتـا القريقتين .ويمكن لل وك العي ـات أن ت فه في دراســــات تجر على فترة زم يـة
ماضــية ،وتدعم إثلات الخلو من المرض في الزمن الماضــي ،كما تســمح بتســريه بعض الدراســات
بكلفة أقل بال سلة لغيرها من طري الدراسة.

ز -وحدات الحيوانات الشواهد
تقتضـــي أعمال الرصـــد الخاصـــة بالشـــواهد/م اطذ الشـــواهد من الحيوانات الترقيم والفحوصـــات
المخلريـة الم تظمـة لحيوان واحـد أو أك ر ذات واقه صــــحي معروف/م ـاعـة معروفـة في م ققـة
جغرافية محددة للتحر عن وقوع إصـــابات مرضـــية ابواســـقة الفحص المصـــلي عادة) وتعتلر
الحيوانات الشـاهدة نافعة للرصـد الذ يغقي عدد كلير من األمراض كالتي تسـللها الحيوانات ال اقلة
م الن .وتســـهل ل ا الحيوانات الشـــاهدة ه ا فرصـــة إجراا رصـــد هادف يتوقف على احتماالت وجود
مرض ما امرتلا بم ققة تواجد ناقالت المرض والتوزع الجغرافي للققعان المضيفة للمرض)؛ كما
يتوقف على كلفة أعمال الرصـد وعوائذ أخرى ويمكن أن تفيد الحيوانات الشـاهدة في إثلات الخلو من
المرض أو في توفير معلومات عن ال سلة العامة/الجارية للمرض وتوزع في الققعان.
ح -المشاهدات الميدانية
تم ل المشـاهدات الحقلية للحيوانات موردا ن هاما ن لليانات الرصـد األولية .ومن المعتقد أن الدقة السـللية
واإليجابية للمشــاهدات الحقلية ضــعيفة نســليان ،ولكن يمكن تحســي ها والتحكم بها إذا تم وضــه تعريف
واضـــح لإلجابة المرضـــية ومقياس ودون للس وســـهل التقليذ .ومن الواجه ه ا تدريه المؤهلين
للمشـاهدات الحقلية على تقليذ مفهوم اإلصـابة المرضـية وطريقة اإلبالغ ع ها وهو أمر هام .ويجه
في الظروف الم الية تسجيل عدد الحاالت اإليجابية والعدد اإلجمالي للمشاهدات.
ط -السجل اإلنتاجي للمزرعة
يمكن اسـتخدام التحليل الم تظم إلنتاج المزرعة كمؤشـر لوجود أو غياب المرض على مسـتوى الققيه
اأبقار أو أغ ام) .وتكون في هذه الحالة دقة الحاالت اإليجابية عالية ودقة السللية متدنية تمامان.
 -2الع اصرالهامة ل ظام الرصد الملرمج وغير العشوائي
ه اك عدة ع اصــر حرجة تلرز ع د اســتخدام الليانات األولية ل ظام الرصــد الملرمج واالش عشــوائي.
ومن هذه الع اصــر تغقية جميه أفراد الققعان ووجود بيانات أولية مزدوجة ،ووجود إيجابية وســللية
للفحوصـــات المخلرية يمكن أن تخلذ الصـــعاب في تسويل الليانات األولية .وإن بيانات الرصـــد التي
نحصـل عليها من مصـادر ال عشـوائية يمكن أن تزيد في صـوابيتها أو تمك ا من الكشـف عن المرض
ب ســـلة انتشـــار متدنية مما يجعل ثقت ا بال تائج ترتفه إلى نفس المســـتوى الذ نحصـــل علي بفضـــل
التحقيقات الميدانية الملرمجة.
 -3طري التحليل
يمكن اســـتخدام تق يات عدة في تحليل الليانات األولية ال اتجة من الرصـــد الالش عشـــوائي .ه اك طري
مختلفة معترف بها من وجهة ال ظر العلمية ت فه في إجراا تحليل الليانات األولية للرصـد االش عشـوائي.
وفي حال عدم توفر الليانات األولية يمكن االعتماد على تقديرات ترتكز على آراا الخلراا ،يتم جمعها
وخلقها باستخدام تق ية معتمدة رسميا ن ومدعمة بالوثائذ ومل ية على قواعد علمية.

 -4خليا بيانات أولية مجموعة من مصادر متعددة
يجه أن تكون طري جمه الليانات ال اتجة من مصــــادر متعددة مرتكزة على قواعد علمية صــــحيحة
ومدعمة بجميه الوثائذ الالزمة بما فيها اإلشارة إلى الدراسات المعممة بوسائل ال شر.
إن بيـانـات الرصـــــد المجموعـة في بلـد واحـد أو م ققـة أو مققه وفي فترات زم يـة متعـاقلـة يمكن أن
تزودنا بمعلومات متراكمة توضـــح ل ا الواقه الصـــحي الحيواني .ويمكن خلا معلومات كهذه حصـــل ا
عليها تلاعا ن وعلى مســتوى عام مقلول من ال قة .فالتحقيقات الســ وية المتتابعة يمكن تحليلها والتوصــل
إلى مسـتوى من ال قة يعلو سـ ة بعد سـ ة .لكن إجراا تحقيذ ميداني واحد أوسـه مدى أو تجميه الليانات
األولية خالل نفس الفترة الزم ية ال اتجة من مصـادر عشـوائية وغير عشـوائية يمكن أن تحقذ ل ا نفس
المستوى من ال قة في س ة واحدة.
إن تحليل معلومات الرصـــد المتجمعة مه بعضـــها خالل فترات متققعة أو متواصـــلة مه تقدم الزمن
عليها
يجـه أن تشــــير قـدر اإلمكـان إلى وقـت جمه المعلومـات ل عقي هـذه األخيرة قيمـة أقـل كلمـا تقـادم ـ
الزمن .ويجه أيضـا ن األخذ بعين االعتلار ال تائج اإليجابية وال تائج السـللية واكتمال الليانات األولية من
كل مصدر لمعرفة المستوى ال هائي لوثوق ا بالمعلومات موضوع التحليل.

المادة 1.4.6

 -1الشـروط المقلوبة إلعالن خلو بلد أو م ققة أو مربه صـحي من مرض/المسـله المرضـي دون إجراا
رصد خال بالمسله المرضي
نجد في هذه المادة الملادئ العامة إلعالن خلو بلد أو م ققة أو مققه من مرض/مســـله مرضـــي مه
األخذ بعين االعتلار آخر ظهور للمرض ،وخاصة الخلو الدائم من المرض.
ترتكز أحكــام هــذه المــادة على الملــادئ المفصــــلــة في المــادة  3.8.1.3أعاله مه المقــدمــات
التالية:
• في غياب المرض وعدم اعتماد التحصــين تصــلح الققعان حســاســة للمرض بعد مرور فترة من
الزمن؛
• إن مسـللات األمراض التي ت قلذ عليها هذه األحكام تسـله ملدئيا ن أعراض سـريرية يمكن التعرف
عليها لدى الحيوانات الحساسة للمرض؛

• أن تكون لدى الســلقات الليقرية الكفااة التامة والفعالية للقيام بالتحر عن المرض وتشــخيصــ
واإلبالغ ع في حال وجوده؛
• إن غياب المرض/المســـله المرضـــي لمدة طويلة مه وجود ققعان حســـاســـة ل يمكن تسكيده عن
طريذ إجراا تحقيذ ميداني بشسن من قلل الللد العضو واإلبالغ عن ال تائج
أ -الخلو الدائم من المرض
يمكن االعتراف بخلو بلد أو م ققة أو مربه صـــحي من الفيروس المســـله للمرض دون وجود
برنامج رسـمي لرصـد المسـله للمرض ،ما لم يتعارض ذلك مه أ نص آخر وارد في الفصـل
المخصص للمرض ،وذلك ضمن الشروط التالية:
• لم يسلذ أن ظهر المرض في أ وقت من األوقات أو
• أن تم اســتئصــال المرض/الفيروس المســله ل ولم يظهر مجددا ن م ذ  25ســ ة على األقل؛
شريقة أن يكون قد تم في العشر س ين األخيرة ما يلي:
•
•
•
•

اعتلار المرض خالل هذه المدة ذات إبالغ إجلار ؛
استخدام الللد العضو ل ظام لإلنذار الملكر؛
قيام الللد بتقليذ إجرااات وقائية تم ه دخول المرض/الفيروس المســـله ل إلى أراضـــي ؛
ولم يتم التحصــين ضــد المرض إال في حال نص الدســتور الصــحي للحيوانات اللرية على
ضرورة القيام بذلك؛
ليس من المعروف أن الفيروس المسله للمرض موجود في الحياة الفقرية على نقاي الللد
أو الم ققـة الم وى اإلعالن عن خلوهـا من المرض اال يمكن تقـديم طلـه لالعتراف بـالخلو
الدائم لللد أو م ققة من المرض إذا ظهر أ دليل على وجود المســله المرضــي في الحياة
الفقرية.

ليس ه اك ضرورة على كل حال للقيام برصد خال بالفيروس في الحياة الفقرية)
ب -آخر ظهور للمرض خالل الـــــ  25سـ ة األخيرة بعد إتمام إجرااات اسـتئصـال مرض ما خالل
الـــــ ـ  25ســ ة األخيرة في بلد أو م ققة أو مققه اأو انققه المرض/المســله المرضــي عن
الظهور) ،يجه تقليذ شــــروط رصــــد الفيروس المســــله للمرض كما هو وارد في قانون
اليابسـة في حال وجود شـروط كهذه .وفي حال عدم وجود لشـروط الرصـد الخال بالفيروس
المســله للمرض في قانون اليابســة يجه على الللدان المع ية اتلاع التوجيهات العامة للرصــد
إلثلـات الواقه الصــــحي الحيواني الواردة في هـذا الملحذ على أن يكون قـد تم خالل العشــــر
س وات األخيرة ما يلي:
• أن اإلبالغ عن ظهور المرض كان إجلاريا؛ن
• ه اك نظام معتمد لالكتشاف الملكر للمرض؛
• اعتمدت إجرااات لم ه دخول المرض/الفيروس؛
• لم تحصن الحيوانات ضد المرض إال في حال أشار دستور اليابسة إلى ذلك؛

• لم تتوفر أية معلومات بوجود الفيروس في الحيوانات اللرية ضـمن أراضـي الللد أو الم ققة
الم و إعالن خلوهـا من المرضاال يمكن تقـديم طلـه بـالخلو من المرض لللـد أو م ققـة في
حال توفر أية قرائن تشــــير إلى وجود الفيروس في الحيوانات اللرية دون ضــــرورة للقيام
برصد خال بالمرض.
 -2توصــــيـات لوقف أعمـال المســــح الوبائي الخـال بالفيروس المســــله للمرض بعد الحصــــول على
االعتراف بالخلو م .
بعد الحصول على االعتراف بخلو بلد أو م ققة أو مققه من الفيروس المسله للمرض بتقليذ أحكام قانون
اليابسـة ،يمكن وقف أعمال المسـح الوبائي الخال بالفيروس المذكور مه االحتفاظ بحالة الخلو من المرض
مه االستجابة للشروط التالية:
أ-

اعتلار المرض ذات إبالغ إجلار ؛

ب -استخدام الللد العضو ل ظام لإلنذار الملكر؛
ج-

قيام الللد بتقليذ إجرااات وقائية تم ه دخول المرض/الفيروس المســـله ل إلى أراضـــي ؛
ولم يتم التحصــين ضــد المرض إال في حال نص الدســتور الصــحي للحيوانات اللرية على
ضرورة القيام بذلك؛

د-

ليس من المعروف أن الفيروس المسـله للمرض موجود في الحياة الفقرية على نقاي الللد
أو الم ققـة الم وى اإلعالن عن خلوهـا من المرض اال يمكن تقـديم طلـه لالعتراف بـالخلو
الدائم لللد أو م ققة من المرض إذا ظهر أ دليل على وجود المســله المرضــي في الحياة
الفقرية.
ليس ه اك ضرورة على كل حال للقيام برصد خال بالفيروس في الحياة الفقرية.

هـ-

ليس من المعروف أن المرض موجود في الحيـاة الفقريـة ابعـد إجراا المســــح الوبـائي
للفيروس وإثلات عدم وجوده في الحياة الفقرية)

 -3االعتراف الدولي بالخلو من المرض/الفيروس المسله للمرض
يتم ذلك في حال وجود إجرااات حددتها ـالـ  OIEيمكن بواسقتها الحصول على اعتراف بلد أو م ققة
أو مققه بالخلو من المرض/الفيروس المســـله ل ويقتضـــي ذلك أن يلادر الللد العضـــو المع ي تقديم
طله بهذا الشسن بواسقة م دوب الدائم لدى الـ ـ  OIEمرفقا ن بجميه الوثائذ المتعلقة بالللد أو الم ققة أو
المققه ذات العالقـة .ويجـه أن تكون الوثـائذ المرفقـة متوافقـة مه توجيهـات م ظمـة  OIEالخـاصــــة
بالمرض موضوع القله.
 -4إثلات الخلو من الفيروس المسله للمرض

يجه اعتماد نظام للرصـد إلثلات الخلو من الفيروس المسـله للمرض يسـتجيه للشـروط الواردة أدناه
باإلضافة للشروط العامة للرصد الوبائي المفصلة في المادة  1.4.3من هذا الفصل.
تتقله حالة الخلو من الفيروس عدم وجوده في الللد أو الم ققة أو المربه الصحي .وإن القري العلمية
ال تســــتقيه إثلات عدم وجود الفيروس بشــــكل مقلذ ،وهذا يتقله تقديم اللراهين الكافية إلثلات عدم
وجود فيروس محـدد في الققعـان ابـدرجـة من ال قـة تكون مقلولـة من الـدول األعضـــــاا) .ومن غير
الممكن أن ن لـت علميـا ن ابـدرجـة إق ـاع  %100م الن) خلو الققعـان من الفيروس ابـاســــت ـاا اللجوا إلى
فحص كل رؤوس الققعان مرة واحدة وإجراا اختلار م الي يكشـــف الحاالت الســـللية واإليجابية بدقة
تصـل إلى  .)%100ويسـتعاض عن ذلك بالسـعي إلى تقديم اللراهين الالزمة االتي توحي بدرجة مقلولة
من ال قة) أن الفيروس المسله للمرض م تشر ب سلة تكاد ال تذكر في حال وجوده.
إن الع ور على براهين بوجود الفيروس المســله للمرض في الققعان التي يشــملها الرصــد بسية نســلة
كانت يعقل كل ادعاا بالخلو من الفيروس باســت اا الحاالت التي ي ص فيها الفصــل الخال بالمرض
على خالف ذلك.
يمكن زيادة نسـلة ال قة بالخلو من الفيروس المسـله للمرض عن طريذ االسـتعانة بليانات أولية نحصـل
عليها بواسـقة الرصـد الموج العشـوائي أو غير العشـوائي كما ورد سـابقان؛ كما يمكن الكشـف عن نسـلة
أدنى من انتشار الفيروس مه إعقاا نفس المستوى من ال قة بالمقارنة مه التحقيقات الوبائية الملرمجة
المادة 1.4.7
الرصد لمعرفة كيفية توزع المرض والنسبة العامة لإلصابات
يمكن القيـام بـسعمـال الرصــــد لمعرفـة كيفيـة توزع المرض وعـدد اإلصــــابـات الجـاريـة ،أو أيـة أحـداث وبـائيـة
مشـابهة .واسـتخدام هذا ال وع من الرصـد أمر شـائه يسـاعدنا في معرفة مدى التقور الحاصـل في مكافحة أو
اســتئصــال بعض األمراض المحددة أو مســللاتها واتخاذ القرارات الم اســلة بشــسنها .وهذا مرتلا بالتلادالت
التجارية الحيوانية الدولية احركة الحيوانات وم تجاتها).
على عكس أعمال الرصـــد الهادفة إلى إثلات الخلو من الفيروس المســـله للمرض فإن الرصـــد المســـتخدم
لمعرفة مدى التقور الحاصـل في مكافحة أمراض محددة أو مسـللاتها يجر تصـميم عادة لجمه المعلومات
عن عدد من الع اصر المتغيرة المرتلقة بالصحة الحيوانية وخاصة:
 -1ال سلة العامة أو الجارية لتفشي المرض؛
 -2نسلة اإلصابات وال فوي بين الحيوانات؛
 -3وجود مخاطر اإلصابة بالمرض أو مسلل وتقييمها الكمي؛
 -4كيفية توزع الققعان وفقا ن ألحجامها أو توزع وحدات وبائية أخرى؛

 -5نسلة توزع األجسام الم اعية؛
 -6نسلة الحيوانات ذات الم اعة بعد حملة التحصين؛
 -7نســــلـة توزع عـدد األيـام في الفترة الواقعـة بين الشــــك بوجود المرض والتـسكـد من نتـائج التشــــخيص
المخلر و/أو اعتماد إجرااات وقائية؛
 -8معلومات عن اإلنتاجية المسجلة في مزارع التربية.
 -9دور الحيوانات اللرية في استمرارية المرض أو انتشاره.
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