
 

 

 2018 -الصحـي لحيوانات اليابسة  لقانونا
 

   1.9الفصل 

   بالخلو رسمي  فاعتراللحصول على   OIEمنظمة إلى طلب 

   حمى الخنازير من 
Application for official recognition by the OIE of free 

Status for Classical Swine Fever (CSF) 

   اليمين()تقرأ األرقام من اليسار إلى 

____________________________________________________ 

 

 .1.9الفصل 

 

 الكالسيكية( أو المعروفة ) الخنازير حمىبالخلو من   OIE  منظمة قبل  من  رسمي  اعتراف على  للحصول  طلب 

 

 .1.9.1المادة 

 . الخنازير  حمى  بفيروس   العدوى من خالية   منطقة أو  بلد 

الذين يرغبون في دعم طلباتهم المقدمة إلى المنظمة للحصول   OIEالبلدان األعضاء في منظمة يتوجب على 

من فيروس حمى الخنازير المعروفة أن يقدموا المعلومات   منطقة بلد أو   منها بخلوعلى اعتراف رسمي 

  . Terrestrial Code  قانون اليابسةمن  .15.2التالية وفقاً للفصل 

 

  البالد  في  لحالي ا الوضع لوصف  المقدمة الموضوعات  جميع  بإيجاز OIE إلى رسلالم الملف يتناول   أن يجب 

     Terrestrial Code .ة اليابسلقانون  امتثالها  كيفيةل شرح مع   حاليا، المطبقة  واإلجراءات 

 . الملفأوراق  تجميع  في  واستخدامهاودليل اليابسة  اليابسة قانون  في  لواردةا المصطلحات  إلى  اإلشارة يجب 

  حسب   وإرفاقها OIE منظمةإلى    البيطرية  السلطات   وتوجيهات   الوطنيةالتشريعات  و القوانين  اإلشارة إلى    مكن ي

محررة    الداعمة   الوثائق ب   وإرفاقها  الويب   روابط   إيراد   أيًضا  يمكن  الرسمية؛ كما  اللغات   بإحدىمحررة    االقتضاء 

 .وجدت  أينما OIE لمنظمةالمعتمدة من قبل ا الرسمية  اللغات  بإحدى 

 . OIE  لمنظمة  الرسمية اللغات  بإحدىمحررة   المرفقات  جميع  تقديم  يجب 



  يثبت  أن  منطقة أو  لبلد  CSF حرية على للحصول بطلب  التقدم يطلب  الذي العضو البلد  مندوب  على  يجب 

  تم .  15.2.3  و.  15.2.2  المواد   أحكام  على  مستنديه  أدلة  تقديم   المندوب   على   يجب   ،  أي.  اليابسة  بقانون  التزامه

 . عليها واإلشراف  صحيح بشكل  تنفيذها 

 : يلي   ما  إلى يشير   إعالن إصدار العضو البلد  مندوب  على يجب  ذلك، إلى  باإلضافة

  المحلية  البرية  الخنازير فيللمرض عدوى وجود  على  دليل أو الخنازير لحمى  تفش   هناك يكن  لم .1

 الماضية؛  شهرا 12 الـ  خالل المنطقة أو البلد  في  واألسيرة

 

خالل    المنطقة   أو  البلد   في الخنازير ضد حمى  واألسيرة  المحلية  البرية  للخنازير   تحصين   أي  إجراء  يتم  لم .2

  المحصنة والمصابة  بين الخنازير  تمييز يمكن التحصين، إجراء حال في أو  الماضية؛ شهرا 12 الـ

ً  بوسائل بالعدوى   .ةاليابس  دليل من . 2.8.3 للفصل  معتمدة طبقا

 

 .15.2 الفصل في  الصلة ذات  للمتطلبات موافقة التابعة لها والبضائع  المستوردة الخنازير  .3

  خلوبال  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  تثبت موثقة   أدلة أيًضا  يقدم أن  من المرض  التاريخي 

 . صحيح بشكل  عليه   واإلشراف تنفيذه  تم  اليابسة 

.  

 1.المقدمة

ً   عاما للبلد   والمنطقة، وحيثما   ينطبق   م  وصف ا أ. السمات  الجغرافية )األنهار، سالسل الجبال، إلخ(. قد ِّ

  بإدخال الصلة ذات  العوامل من وغيرها  والجغرافيةالطبيعية   العوامل ذلك في  بما ، اإلقليم على ذلك

من   وغيرها  دود التي تتشارك في الح  المناطق  أو  البلدان  األخذ بعين االعتبار  معحمى  عدوى 

. العدوىالمسارات الصالحة لدخول   

م  . في حال وجودها الحماية  منطقة ذلك في  بما  بوضوح،  المنطقة  أو  البلد  حدود  تحديد   يجب  قد ِّ

  مع ةجغرافي  ية مرجع ذات  رقمية  خريطة ذلك في  بما  أعاله،  المذكورةالخصائص  تحدد   خرائط

  مناطق  ةأي يتضمن  التطبيق كان  إذا ما حدد . المنطقة  أو للبلد  الجغرافية للحدود  دقيق  ينص   وصف

 متجاورة.  غير 

 

م   .قطاع الخنازير . ب       البلد  في  األسيرة البريةو  المحلية  الخنازير  قطاع  تكوين لطبيعة  اً  وصفقد ِّ

م وصفاً خاصاً بالتالي:   . المنطقةو            قد ِّ

 

i. ؛ طرق اإلنتاج في البلد أو المنطقة 
ii.  ؛القطعان عدد 
iii.  التوزع الجغرافي للقطعان؛ 



iv. القطعان  كثافة 
v. المختلفة؛ اإلنتاج أنظمة في  المنتجين  منظمات  ودور  التكامل  درجة  

vi.  بالموضوعأية وثائق تتعلق   ارفق )أذكر أية تعديالت جديدة طرأت على اإلنتاج   

         (. وجودهافي حال 

vii. م جداول وخرائط  . قد ِّ

    البلد  في الموجودة  أو الوحشية لبرية، أو ا األسيرة  البرية  الخنازير هي  ما. الديموغرافيا البرية . ج

   لمنع  بها  المعمول التدابير  هي ما . الجغرافيتوزعها و  لقطعان ا ألحجام  تقديرات أعطِّ   ؟ والمنطقة     

 ؟ والوحشية   البريةو ، األسيرة البريةو  األليفة  الخنازير  بين  االختالط     

 

    المعارض   مثل )للمرض  الحساسة الماشية بتجمعات  المرتبطة  واألحداث   واألسواق  المسالخ  .د 

     حركة أنماط هي ما  لخنازير؟ لالرئيسية  ات جمع الت  أو تسويق مراكز معظم  توجد  أين (. سباقات وال   

 شراء   يتم  كيف  مختلفة؟  أو  بحالة مشابهة   مناطق وبين ،  المنطقة أو  البلد  داخل ها لتسويق الخنازير   

   تخضع  التيذبائح الخنازير  نسب   هي  ما  ؟ العمليات التجارية هذه  خالل العناية بهاو  ونقلها  الخنازير   

 . المتعلقة بالموضوع وفقاً للحالة الخرائطقدم  المختلفة؟ اإلنتاج   أنظمة  في  للتفتيش لحومها   

 

 البيطري  النظام . 2

م جدوالً     ، الصلة ذات  البيطرية التشريعات  جميع   يسرد ( إلكتروني في حال توافره رابط و) أ. قد ِّ

 .  منها  كل ألهمية   موجز ووصف  الخنازير، بحمى  يتعلق   فيما البيطرية السلطة وتوجيهات  ألحكام وا          

   مكافحة بتدابير  الخاصة التشريعات  ،  الحصر ال   المثال سبيل على   ، الجدول يتضمن  أن  يجب و          

 . التعويض  وأنظمة  المرض          

   .3.2و  .3.1 ،1.1  الفصول بأحكام  للبلد  البيطرية الخدمات  تلتزم  كيف  صف. البيطرية الخدمات ب. 

   األنشطة  جميع وتتابع  وتنفذ   وتراقب   تشرف البيطرية  الخدمات  أن كيف صف . اليابسة  قانون  من            

م .حمى الخنازير  ب  المتعلقة              . المتعلقة بالموضوع قدر اإلمكان.  والجداوللرسومات  وا الخرائط  قد ِّ

م  .  ج    داخل المتابعة  وخطوات  البلد  في أجري   PVS OIE للخدمات البيطرية تقييم أي  عن  معلومات قد ِّ

 .الخنازير المتصلة بحمى  النتائج على  الضوء تسليطمع  PVS Pathwayالتقييم  مسار            

م   .د    المتعاشين  ذلك في  بما ،التربيةأصحاب مزارع و  والمنتجينالقطاع   لمشاركة اً وصفقد ِّ

  مجال في العاملين  ذلك في  بماالبيطريين  والمشاعين  ، والمربين صغير،  نطاق على   والمنتجين

  من  وغيرهم  ،Community animal health workers الجتماعية ا ية الحيوان  صحةال

م  مرض حمى الخنازير.  ومكافحة  رصد  في  العاملة المجموعات  ً قد ِّ   ةيوهيكل  لدور  وصفا

  في منهم والعاملين  وتوزعهم   البيطريين األطباء  عدد  ذلك في  بما الخاص، البيطري القطاع 

  التوعية برامج و  المستمر التعليم لبرامج اً وصفأضف إلى ذلك   .ومكافحة المرض رصد 

   .الصلة ذات  المستويات  جميع  على الخاصة بحمى الخنازير



 

  بشكل)  لخنازير إعطاء هوية ل تحديد   تم هل . اتهاحرك والتحكم   والتتبع والتسجيلترقيم الحيوانات  .  ـه

م  ؟( أو جماعي فردي   أو  وتسجيلها إعطاء هوية للحيوانات  طرق  ذلك في بما  التتبع، لنظام  اً وصف قد ِّ

  حركات بت  التحكم يتم  كيف . للمرض  المعرضة األنواع جميع  على  تنطبق   والتي   القطيع، تسجيل 

  األنواع  لكل اختالفه  أو بنفس الوضع الصحي  مناطق بين   أو المنطقة، أو  البلد  في الخنازير 

م  ؟ للمرض  الحساسة   عدد يحدد   وجدوالً ضبط حركتها  و الحيوانات  ترقيم  فاعلية  مدى  على  دليالً قد ِّ

 .الماضية شهرا  24 الـ خالل  البالد  داخل منتجاتها  ونقل   ووجهتها   منشئهاو الخنازير 

 

 دون مراقبة.  الخنازير لحركات  المخاطر إدارة استراتيجية  صف

  الحركات  عن   معلومات  قد م. ة الوطني ات التشريع بموجب  المتاحة  اإلجراءات  صف

ة بشأنها. المتخذ  ات واإلجراء الماضية  شهًرا 24 الـ  خالل اكتشافها تم التي  المشروعة  غير   

 حمى الخنازير  استئصال . 3

  الخمس  السنوات  غضون  في  تظهر العدوى  لم  أو  البلد، في  عدوى ظهر قط أي ت لم  إذا. المرض  تاريخ أ. 

  اعتراف للحصول على    بطلب أو ال    تقدم  قد   ( المنطقة  أو )  البلد   كان   إذا  ما   بوضوح   أذكر  الماضية،   والعشرين 

 . اليابسة قانون من. 1.4.6  المادة من( أ 1 للبند  وفقًا  ،من المرض  التاريخي بخلوه 

 حمى الخنازير لتاريخ وصفًا  م قد ِّ  الماضية،  سنة 25 الـ خالل المنطقة أو  البلد  في  عدوى ظهورفي حال 

م  ،كذلكالوضع  كان  إذا. األخيرة  السنوات  على  التركيز مع  والمنطقة،  البلد  في   تبين  وخرائط  جداول قد ِّ

لإلصابات   والمكاني  نيالزم والتوزيع  العدوى،  إدخال وطرق  ومصادر ،للمرض  األول  الكتشاف ا تاريخ 

المرض    ستئصال ا  أو  األخيرة  الحالة  وتاريخ  المعنية،  والخنازير  (،السنة  في  المرض   ات تفشي   وموقع  عدد )

 . المنطقة  أو  البلد  من

  سبيل على )  المنطقة أو  البلد  في واستئصالها  مكافحة حمى الخنازير ت تم كيف صف ب. االستراتيجية. 

الالزمة  الفترة  حدد (.  Zoning نظيفة مناطق  وإنشاء  الحركة في  التحكم و ،إلعدام والتعويض ا سياسة  المثال

  المستقبل  فيالخنازير حمى  تفشي  لمنع وموجباتها   تنفيذها تم   التي التصحيحية  اإلجراءات  صف.  لالستئصال 

 :حمى الخنازير. لفيروس  سابقة  توغالت  ة أي على رداً 

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

اإليجاب؛في حال  هل يوجد أي تشريع يحظر التحصين؟    .    i 

 رسميًا؛  أصبح فيه التحصين محظر الذي التاريخ أذكر                

 

 



    المشمولة  الفترة  خالل  ة مشروع غير   اكتشاف عمليات تحصين حاالت  عن معلومات  م قد ِّ                

 بعد االكتشاف.  المتخذة إلجراءات ، وابالتقرير                

اإليجاب:هل تم اللجوء للتحصين في البلد المعني في يوم من األيام؟ في حال   .ii 

 

 للتحصين؛  عملية   آخر تاريخ  أذكر •

التفاضلية   االختبارات ما هي  DIVA لقاح استخدام  في حال المستخدم؟  اللقاح  نوع  ما •

    المستخدمة ونتائجها؛  
 أية خنازير تم تحصينها  •

 المحصنة؟ كيف تم ترقيم الخنازير  •
 الخنازير؟ تلك مصير  كان ما •

 

  .iii وجبات  م و  وصفا   قدم  ،  الماضية   شهرا-24  الـ  خاللحصين  الت  وفي حال اعتماد   ،  ذلك  إلى  باإلضافة

 : يلي  ما  ذلك في بما  ، التحصين  استراتيجية 

 

 للقاح؛ المصلية  األنماط  •

 المحصنة الخنازير  •

 المحصنة؛ الخنازير  ترقيم  •

  على الحفاظ و  عنها   اإلبالغ  أو  الخنازير المصادقة على تحصين  بها  ت تم التي  الطريقة  •

 السجالت؛

 اليابسة  دليل من . 2.8.3 الفصل مضمون مع يتوافق  المستخدم اللقاح  أن  على  دليل •

م    .  د          المطبقة   لتشريعات الخطوط العريضة ل  أبرز.  االستئصال  حملة  وتنفيذ   وتنظيم  ،للتشريعات   اً وصفقد ِّ

  وجود   أذكر ما إذا كان هناك . عدة مستويات  على الحملة تنظيم  تمي وكيف  االستئصالفي حملة 

  . لها  موجز ملخص  اعطِّ و   مفصلة تشغيلية  رشادات إل

 حمى الخنازير  تشخيص   .4

م        دليل من . 2.8.3و.  1.1.3 .، 1.1.2 الفصول ذات الصلة الواردة في  األحكام  أن تفيد  موثقة   أدلةقد ِّ

 :التالية النقاط تناول  يجب تطبيقها. كما قد تم   اليابسة    

  عامة لمحة  مقد  كذلك، األمر كان إذا ؟ المخبري لحمى الخنازير تشخيص هل يتم في البلد المعني ال  أ.           

  فيها  يتم  التي  المختبرات  إلى أشر  الخنازير.في البلد لتشخيص حمى  المعتمدة  المختبرات عن 

 :التالية النقاط  ابحث . المنطقة  المأخوذة من العينات  تشخيص 

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

 ؛ النتائج  عن   لإلبالغ الزمني  واإلطار   المتابعة  وإجراءات                    



   .ii  التطبيق  لدى  وأداءها  المعتمدة  االختبارات  وأنواع  االختبار  ات قدربشأن  تفاصيل   

م (. االختبارات  من   نوع  لكل والحساسية  لدقةا)                       حمى الخنازير  اختبارات   عدد  عن  تفاصيل   قد ِّ

     ،  األخرى  البلدان مختبرات و الوطنية المختبرات  في الماضية 24 الـ األشهر  في أجريت  التي                    

 ؛  صلةال ذات  كانت  إذا                 

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

 منظمة   ومبادئ ال الجيدة خبريةالم الممارسة ، المثال  سبيل على ، الرسمية الداخليةالجودة        

 ؛  يالمخبر  نظام لل لها المخطط  أو  الموجودة  ،  ISOالدولية للمعايرة         

iv .    م  بما في ذلك          ،  Ring trials))  االختبارات   صحة من التحقق  اختبارات   في  األداء تفاصيل قد ِّ

 ؛ في حال وجودها المطبقة  التصحيحية التدابيرو ،عليها  المتحصل  النتائج  أحدث 

 

v.     م    البيولوجي األمن تدابير ل  اً وصف ذلك في  بما  الحي ،المسبب المرضي  مناولة  عن  تفاصيل قد ِّ

 ؛  المطبقة  البيولوجية والسالمة      

.vi  ِّ العاملة المختبرات  من كل  قبل من  تنفيذهاو  إجراؤها يتم   التي االختبارات  يحدد  جدوالً م قد ،   

 التي يتم   الكفاءة  واختبارات المطبقة  البيولوجية  السالمة ومعايير   الجودة اعتماد  معاييرو   

 . إجراؤها   

. 

  في المختبرات  أسماء أذكر  البلد، في  حمى الخنازير لـ المختبري التشخيص  إجراء  في حال عدم  . ب 

ً  بها  المعمول  الترتيبات  وكذلك تقوم بهذا العمل التي  ألخرى  البلدان   شحن  ذلك في بما ،محليا

 . النتائج  عن   لإلبالغ الزمني واإلطار  العينات 

 رصد حمى الخنازير . 5

م          من . 15.2.32 إلى . 15.2.26 المواد  مع تتوافق  المنطقة أو البلد  في  CSF مراقبة  أن  على  وثائقية   أدلة قد ِّ

  :التالية  المعلومات  تضمين  يجب .  اليابسة دليل  من. 2.8.3  والفصل ، اليابسة  قانون     

  يبلغ من )  لإلبالغ الالزم  اإلجراء هو ما  ؟بوجود حمى الخنازير لالشتباه  الالزمة  المعايير هي   ما أ. 
 اإلبالغ؟  عدم  عقوبات   هي وما   ،لإلبالغ ضوعةالمو الحوافز  هي   وما( َمن وإلى  

  ا هتكليف  يتم   الخنازير   إنتاج   نظام  في  قطاعات   ةأي  ذلك  في   بما  السريرية،  المراقبة  إجراء  كيفية  صف  .  ب 

 . ذلك إلى وما  التفتيش  ونقاط   المسالخو والمعارض   واألسواق  المنشآت  مثل  السريرية، المراقبة ب

. 

م ً  جدوالً  قد ِّ   التي  العينات  وعدد  الماضية،  شهراً  24 الـ خالل بها   المشبوهة الحاالت  يورد عدد   ملخصا

  التشخيص  ذلك في  بما ) والنتائج   االختبار وطرق  العينة،  ونوع لـحمى الخنازير، اختبارها تم 

نفي    أو لتأكيد   االختبار  استكمال  ذلك في  بما لإلعطاء النتائج  الزمنية  بالمواعيد   بيانًا قد م (. التمييزي



م . وجود حمى الخنازير   المشبوهة  النتائج  جميع  بشأن  المتخذة المتابعة  إجراءات  عن تفاصيل  قد ِّ

 . واإليجابية 

   األمر كان إذا فيروسية؟ أو  مصلية  مسوحات  أجريت  هل . الفيروسي أو  المصلي  .  الرصد ج

   ومستوى  ،المقدرة ونسبة اإلصابات  ، المستهدفة الحيوانات  عن تفصيلية  معلومات  قدم ، كذلك        

   التشخيصية واالختبارات  ، العينات  أخذ  وطرق ، القطعان وطبقات  ، ات العين وحجم  الثقة،       

ً  المستخدمة           هل  إجراءها؟  يتم مرة  كم. اليابسة قانون من . 15.2.32 حتى. 15.2.26 للمواد  وفقا

 .األسباب  اشرح  كذلك، يكن لم  إذا ؟بالرصد  مشمولة  والوحشية الخنازير البرية       

م جدوالً معاً    والفيروسي   المصل ي  للرصد   بالنسبة   الماضية،   شهراً   24ال    خالل  يوضح،  موجزاً   قد ِّ

  ذلك  في بما) والنتائج  ات االختبار حمى الخنازير وطرق لتشخيص العينات المرسلة  نوع و  عدد 

  في  عليها   الحصول تم التي  الخاطئة  اإليجابية النتائج عدد   الجدول في  أذكر(. يالتمييز التشخيص 

م تفاصيل . التحري عن المرض  اختبارات    النتائج  جميع  بشأن  المتخذة المتابعة إجراءات  عن  قد ِّ

  معايير ال أذكر. بشأنها  اإلجراءات  واتخاذ  النتائج  هذه تفسير كيفية وعن واإليجابية  المشبوهة

  العينات و  الخاضعة للفحوصات   الخنازير   وأعداد   بالرصد المستخدمة النتخاب الحيوانات المستهدفة  

م . التشخيصية  المختبرات التي جرى فحصها في  المطبقة  و المختارة األساليب  عن  تفاصيلقد ِّ

 . ه مؤشرات ذلك في  بماالرصد   برنامج  أداء لمراقبة

م   .د      الدراسات  أن  مع أدلة تثبت  ،  مختلفةال تربية ال نظم  التي تواجهها المخاطر عن  معلومات  قد ِّ

     ،  والرصد الناشط  ،  المستهدفة المصلية المسوحات  مثل ) الثغرات  لمعالجة  تُنفذ  المستهدفة   

م (. ذلك إلى وما ، المخاطر وتقييمات  ، المشاركة على القائمة  الوبائية دراسات الو       على  دليالً قد ِّ

 .المكافحة للمرض   لتدابير  الفعال  التنفيذ   في  األنشطة  هذه  خالل  من  المكتسبة  المعرفة  مساعدة  كيفية  

م     التدريب  برامج  ذلك في  بما  البيطرية  الخدمات  قبل  من لرصد ا برامج  مراقبة  عن تفاصيل  هـ. قد ِّ

   لزيادة  المستخدمة والمقاربات  ،والفيزيولوجي والمصلي السريري أعمال الرصد  في للعاملين             

 .رصد حمى الخنازير برامج   في المجتمع  مشاركة              

 من حمى الخنازير الوقاية 6 .

 مع التفاصيل التالية:  ، المعني البلد  دخول حمى الخنازير إلى  لمنع  المطبقة  اإلجراءات  فصِّ 

 

  يجب  التي  المجاورة  المناطق أو  صلة بالبلدان ال  ذات  عوامل  ة أي أذكر . األخرى البلدان مع  التنسيق أ. 

  الحيوانات  أو  القطعان حتى الحدود  من  المسافة الحجم، المثال، سبيل  على )  االعتبار بعين  أخذها

  نفس  في  األخرى  والمناطق  البلدان  مع المعلومات  وتبادل والتعاون  التنسيق  أنشطة  صف (. المصابة

 . اإليكولوجي النظام نفس  أو  المنطقة 

  منطقة أو  بلد  حدود  على  أو بالمرض  مصاب  بلد  في  خالية من حمى الخنازير منطقة  إنشاء  في حال

المسبب   إدخال من  فعال  بشكل للوقاية  تنفيذها تم  التي يةالحيوان  صحةال تدابير فصِّ  موبوءة،

 بين هذه المناطق. التي تفصل  والجغرافية المادية  الحواجز  االعتبار  في األخذ  مع  ،المرضي



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

م . ال  أم  المقترحة  الحرة  المناطق  أو  البلد  واقعة ضمن  الحماية           مثل ) المطبقة  التدابير عن  تفاصيل  قد ِّ

م كذلك  و   ، (  لخنازيرا  كثافة وضبط    المكثف الرصد  و   حصين الت   .للمناطق  مرجعية   جغرافية   خريطة قد ِّ

  أو  الطبيعية  الحواجز مراعاة  مع ،بفعالية المسبب المرضي لمنع دخول المنفذة  التدابير  صف  .ب 

م . المنطقة أو البلد  داخل المسبب المرضي انتشار لمنع المنفذة التدابير  صف . الجغرافية   أدلة قد ِّ

النسبة  ب   رفع مستوى الوعي  ك  األسواق،   في  الخنازير موجودةحمى    انتقال  من   الحد   تدابير  أن   على 

  الجيدة  جراءات اإل وتنفيذ  االنتقال، وقف ي أن يمكن  الذي البشري  والسلوك ،المرض انتقال  آليات 

  والتسويق   اإلنتاجخط شبكات    طول   على   الحرجة   النقاط   في   والتطهير   والنظافة  البيولوجية  لسالمةل

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

 والوحشية،   ،األسيرة البريةاألليفة، و الخنازير  وصول إمكانية  من  للحد  المتخذة التدابير هي  ما  . ج

   إذا ؟بماء النفايات  تغذية الخنازير لعملية  تنظيم هناك  هل حيواني؟  أصل من  نفايات  إلى  البريةو   

 .المراقبة  وتدابير   لضوابط ل  ووصف  ،  الممارسةحجم هذه    مدى  عن  معلومات   قدم  ،   كذلك  األمر  كان   

 المراقبة عند االستيراد  إجراءات د.      

م   إلى  منها   منتجاتها   أو   الخنازير   باستيراد   البلد   يأذن  التي   الدوائر   أو   المناطق   أو   البلدان   عن   معلومات   قد ِّ

،  دوائرال  أو  مناطقال   أو  البلدان  هذهاالستيراد من    على   للموافقة   المطبقة  المعايير  صف.  مناطقه أو    البلد 

  إجراءات   صف.  الالحقة  الداخلية  حركتها و  ومنتجاتها،  الخنازير   هذه  مثل  دخول  على   المطبقة   الضوابطو

م . المطلوبة  واالختبارات ( الصحي الحجر  مثل ) االستيراد    الخنازير  كانت  إذا ما  بشأن  المشورة  قد ِّ

  فما هي  كذلك  األمر  كان   وإذا  . لعزلا  أو   صحي ال   لحجر خالل فترة محددة ل  للخضوع   مطلوبة  المستوردة

م.  وموقعه   الصحي   الحجر  مدة   الدولية  البيطرية  والشهادات   االستيراد   تصاريح  كانت   إذا  فيما  المشورة  قد ِّ

 مطلوبة. 

م . منتجاتها أو  الخنازير  استيراد  يمثلها  التي المخاطر  لتقييم  تستخدم  أخرى  إجراءات  ة أي صف   قد ِّ

  في  بما  األقل، على الماضية شهراً  24 الـ خالل ومنتجاتها الخنازير واردات  عن موجزة إحصائيات 

الحيوانية    واألنواع   المنشأ،  أراضي   أو   والمناطق   البلدان،  وتحديد   الدخول،   وإعادة  المؤقت   االستيراد   ذلك

التفشيات    كانت   إذا  عما  معلومات   أعطِّ .  المنطقة   أو  البلد   في   النهائي  والمقصد المستورد    الحجم   أو   والكمية 

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

  .iم   صف .  البرية   الحدودية   والمعابر   والمطارات رافئ  الم  جميع  وموقع  عدد   توضح   خريطة  قد ِّ

  عنللمصلحة الرسمية المسؤولة    المتوافرة  موارد الو  الموظفين  ومستويات   ةإلداري  يةالهيكل

  االتصاالت   أنظمة  صف.  المركزية  البيطرية  لسلطات اتجاه    ولياتهاومسؤ   االستيراد مراقبة  

 .الحدودية المراكز وبين  الحدود  ومراكز المركزية  السلطات  بين

. 

ii. هو من و ، الدولي النقلالناتجة عن  النفايات  من اآلمن للتخلص  المستخدمة لطرقا تكلم عن  

ً  موقد ِّ  ،المسؤول   ومواقع  منها التخلص  تم  التي للكمية الماضية  شهراً -24 الـ خالل ملخصا



  من  التخلص  مواقع  في  بها  المعمول البيولوجية  السالمة إجراءات  هي ما . منها التخلص 

 النفايات؟ 

iii . م  وتكلم عن األحكام القانونية   ومعالجة مشكلة  الكشوفات  وتكرار ونوع  إلجراءات ل اً وصفقد ِّ

  فيما  ،  النهائية الوجهةو أو  المنطقة  أو  البلد  إلى  البضائع دخول  نقاط عند للقوانين   االمتثال  عدم

 :يلي  ما  ومتابعة باستيراد  يتعلق 

 الخنازير  •

 (؛ واألجنة البويضات و  يو من سائل الال) الجينية  المواد  •

 ؛ شتقات والم  الخنازير  ومنتجات  الطازجة  اللحوم •

 ؛ بيطريةال طبيةال منتجات ال •

 ؛حمى الخنازير فيروس ب  التلوث   لخطر  معرضة  أخرى  مواد  •

 

 للطوارئ  والتخطيط  المكافحة تدابير  7.

  البيطرية للخدمات  فرة االمتو الطوارئ  خطط ذلك في بما   مکتوبة، إرشادات  ة أيضع قائمة . أ

  الطوارئ  خطة  إرفاق يجب كما  لمعالجة أية تفشيات مشبوهة أو مؤكدة لمرض حمى الخنازير. 

م خطة . وفي حال وجود أية  OIE لمنظمة الرسمية اللغات  بإحدىكملحق محررة    ملخًصا  قد ِّ

  البلد  في  إجراؤه تم الخنازيرحمى ل محاكاة تمرين أي  عن   معلومات   قد م . تغطيته   يتم  لما  موجًزا

 .الماضية  الخمس السنوات  خالل

 الخنازير:  لحمى مؤكد مشبوه أو  تفش  وجود   حال  في ب. 

  .iبوهة بانتظار المش  الحاالت  ذات  زارعالم  على  ة مفروض للحجر إجراءات  ةي وجود أل هناك  هل   

   بوهةالمش  بالحاالت  يتعلق   فيما  المتبعة  األخرى اإلجراءات  هي ما  النهائي؟ التشخيص                      

 ؟(العمل عن  التوقف االت ح)   

. Ii لتحديد  استخدامها يمكن   التي المخبرية  لفحوصات وا  ها وإرسال العينات  أخذ  إجراءات  اشرح   

 ؛ ي المرضالمسبب   وجود   وتأكيد                  

  .iiiالتي  المنشآت   وحول  داخل المرض وضع   على  للسيطرة  اتخاذها  سيتم  التي  اإلجراءات  صف   

  ؛جود التفشي المرضي وا  تأكيد  فيها  يتم                     

   .iv تتبع الحاالت   المثال سبيل  على) كافحة أو استئصال المرض الم إلجراءات  مفصالً  صفاأعطِّ و

 والمعدات، والمركبات  المؤسسات  وتطهير الحركة، ومراقبة  المرضية إلى األمام وإلى الوراء،

اإلعدام والتعويض،   الطارئ وسياسة  المتعلقة بالتحصين  والسياسات  التحقق  أساليب  ذلك في بما

،  من الجثث وغيرها من المنتجات أو المواد الملوثة التخلص  والتخلص وطرقوالذبح الجزئي، 

  ، التحصين الطارئ  ت حاال  في و.  اتخاذها   سيتم  التي (  ربينالم  وعي  لتعزيز  وحمالت   ،التلوث   وإزالة

 ؛ وتخزينه  مخطط للتمون باللقاح أي إعطاء تفاصيل بشأن و  اللقاح ونوع مصدر  بيان يرجى 



 .v على التفشي  السيطرة ت تم أنه قد  على  للتأكيد اتخاذها  سيتم  التي  واإلجراءات  المعايير  صف      

   ، شاهدةال الحيوانات  واستخدام  ، التخزين  إعادة  استراتيجيات  ذلك في بما  ،  استئصاله  أو بنجاح  
  ؛ ذلك إلى  وما  ، المصلية  المراقبة وبرامج  

.vi  ِّ عندما   ذلك  إلى   وما والمربين  إعطاؤها ألصحاب الحيوانات    يمكن   ات تعويض  ةأي   عن   تفاصيل   مقد  

 ؛لدفع لتعويضات   المحدد   الزمني   والجدول  استئصاله  أو  المرض   مكافحة  من أجل   الخنازير  ذبح   يتم

.vii ف يمكن أن   ،  البيولوجيإجراءات األمن و التحصين  ذلك في بما ،مكافحةال جهود أن  كيفصِّ

 .الحرجة  المخاطر مراقبة نقاط  تستهدف

   واالختبارات  اللقاحعن  تفاصيل  قدم  ، المخاطر تخفيف  من  كجزء   DIVA لقاح استخدام ج. في حال 

 .مييزيةالت        

 سترداد وضع الخلو من المرض ا. 8

  أن  المرض الخلو من  وضعل  بلد أو منطقة باسترداد  لالعتراف  بطلب  تتقدم التي األعضاء الدول على  يجب 

  األقسام  في   المحدد   النحو  على  مفصلة   معلومات   وفيروت   اليابسة   قانون  من .  15.2.6  لمادة ا  يلتزم بتنفيذ مضمون

  إذا إال  األخرى  باألقسام  المتعلقة المعلومات  تقديم  يلزم  ال . االستبيان  هذا  من  7و( ب  5و( ج  3و( ب  3و( أ 3

 .صلة ال ذات  كانت 

 

 

 


