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 المسار التدريجي لمكافحة المرض
 المرحلة صفر

 القالعيةعدم التحّكم بخطر مرض الحّمى 
 عدم موثوقية المعلومات

 1من صفر إلى 
 تصميم خطة لتقييم المخاطر

 1المرحلة 
 تحديد المخاطر وخيارات المكافحة

 2إلى  1من 
 تصميم خطة استراتيجية قائمة على المخاطر

 2المرحلة 
 الحدّ من آثار مرض الحّمى القالعية في قطاعات/مناطق مستهدفة

 3إلى  2من 
للمكافحة الرسمممممية يرمي الى القعمممماف على الميروف  اّما في منطقة محد    و  تصممممميم بر امن وطني

 على  طاق البال (
 3المرحلة 

 الحدّ من ا تقال الميروف عند تطبيق البر امن الوطني للمكافحة الرسمية
 4إلى  3من 

 مصا قة المنظمة العالمية لصحة الحيوان على البر امن الوطني للمكافحة الرسمية 
 4ة المرحل

 من المرض مع تلقيح الخاليتحقيق اقرار المنظمة العالمية لصحة الحيوان بصمة البلد 
 إلى الصفة الرسمية 4من المرحلة 

من المرض مع  الخاليالحصول على اإلقرار الرسمي من المنظمة العالمية لصحة الحيوان بصمة البلد 
 تلقيح

 
 الصفة الرسمية

من المرض  الخاليمن المرض. التوقف عن التلقيح لتحقيق صممممة البلد  الخاليالحماظ على صممممة البلد 
 من  ون تلقيح

 
من المرض من  الخاليالحصول على اإلقرار الرسمي من المنظمة العالمية لصحة الحيوان بصمة البلد 

  ون تلقيح
 

 من مرض الحمى القالعية من  ون تلقيح الخاليالحماظ على صمة البلد 
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 الحّمى القالعية وتطبيقه مرضلمكافحة المسار التدريجي مبادىء  -أولا 
 

لقد وضممممممعة منظمة اوالية واللراعة لممم المتحد  والهيرة اووروبية لمكافحة الحّمى القالعية  
مرض متوطناً فيها هلا ال من  جل مسممماعد  البلدان التي يكونالمسمممار التدريجي لمكافحة الحّمى القالعية 

وعمم ف فيروف الحّمى القالعيممة. وقممد اعتمممدت نممّل من منظمممة اواممليممة  هعلى الحممدّ تممدريجيمماً من آثممار
واللراعة والمنظمة العالمية لصممحة الحيوان  هن المسممار التدريجي لمكافحة الحّمى القالعية بصمممته   ا  

مرض. ويشممّكل هلا المسممار ال هلا وبعض البرامن اإلقليمية( لمكافحة  من القطريةعمل في تصممميم البرا
العمو  المقري للمكون اوول من االستراتيجية العالمية المشترنة بين منظمة اوالية واللراعة والمنظمة 

 1العالمية لصحة الحيوان لمكافحة الحّمى القالعية.
 

( ويرّنل 1 الشممممكلاو شممممطة لمكافحة الحّمى القالعية  يتألف المسممممار من مجموعة من مرا ل  
ينبغي لهله او شطة، اذا تم تنميلها ومرض وا تشاره. هلا ال والً على تحديد ثم معالجة مخاطر اإلصابة ب

بشمممكل مالئم،  ن تمّكن البلدان من زيا   مسمممتوى مكافحة الحمى القالعية تدريجيا، الى  رجة  ن طل  
سمو  يد ي في  هاية المطا   الرسممية للمكافحة وطني عم المنظمة العالمية لصمحة الحيوان لبر امن 

 و من  و ه، وفقاً لمتطلبات  لقيحالحّمى القالعية مع ت نم الخاليبصمممممممة البلد الى اقرار هله المنظمة 
 الصا ر عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان.مدّو ة صحة  يوا ات اليابسة 

 
( اإلطار العالمي 1المسممممممار التدريجي لمكافحة الحّمى القالعية من مجالين متمايلين   ويتألف  

( مسمممممار 2ضممممممناً و  3للمسمممممار التدريجي لمكافحة الحّمى القالعية من المر لة صممممممر  تى المر لة 
 .3المنظمة العالمية لصحة الحيوان ما بعد المر لة 

                                                
1  an390e.pdf-http://www.fao.org/3/a 

http://www.fao.org/3/a-an390e.pdf
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 مبادىء المسار التدريجي لمكافحة الحّمى القالعية -ألف
 

 التالية  المبا ئيستند  هن المسار التدريجي لمكافحة الحّمى القالعية على  

  يشممممكل فهم وباف الحّمى القالعية والرصممممد النااممممت لمسممممارات ا تقال فيروف هلا المرض
 ساف بر امن المكافحة وللا، فإن او شطة الجارية لالستجابة الى هله المتطلبات مشترنة 
بين نل المرا ل. وينبغي اقامة  ظام لرصد وتقييم مرض الحّمى القالعية بدفاً من المر لة 

 رامن المكافحة؛لقياف فعالية ب 2

   وتجري او شممممممطة للتخميف من مخاطر المرض والحدّ من ا تقال الميروف في صمممممممو
الحيوا ات المسمممتأ سمممة المعرضمممة ل صمممابة به، وفقاً لما يتناسممم  مع المر لة المحد   من 

 المسار؛

  في نل مر لة من مرا ل المسمممممممار التدريجي لمكافحة الحّمى القالعية، تكون او شممممممطة
  صممحاا المصمملحةابلة للقياف والمقار ة بين البلدان، وتولّد المعلومات لمصمملحة وآثارها ق

 الوطنيين والدوليين على السواف؛

 الموار  المتا ة على النحو اومثل من خالل اسمتهدا  تدابير مكافحة لنقاط محد    تُسمتخدم
وقد تتمثل هله . على امتدا  سمممالسمممل القيمة  ي  يكون لها اوثر اونبر في الرقابة الحرجة

النقاط بنظم اإل تاج و/ و الممارسات في تربية الحيوا ات و/ و مواقع جغرافية محدّ    ي  
 يكون خطر اإلصابة بمرض الحمى القالعية، وا تشاره و/ و عواقبه هو اوعلى.

 

اإلنجازات المتوقعة في مجالي التقدم المحرز والرصددددددد على امتداد المسددددددار التدريجي  -باء
 لمكافحة الحمى القالعية وما بعده

 
ال يهد  المسممممممار التدريجي لمكافحة الحمى القالعية الى  ن يكون اللامياً  و ارامممممما ياً، بل هو  

لدان  باختال  الب قد يختلف  ية  تائن الرئيسمممممم ية لتحقيق الن عال بأن النهن اونثر ف تائن ويقّر  موّجه الى الن
ولويات قد تختلف بين البلدان وبالتالي، يتمتع هلا المسممار بالمرو ة. واوقاليم. ومن المسمملّم به  يعمماً  ن او

على بعض  ظم اإل تاج و/ و على مناطق  مكافحةفمي المرا ل اوولى، قد تختار البلدان ترنيل تدابير ال
جغرافية محدّ  ، وبإمكان نل بلد طيلة هلا المسممممار اتخاذ القرار بشممممأن سممممرعة ومدى التقدم اللي ينوي 

هو الهد  المنطقي اللي تسمممعى البلدان المنخرطة في  2ه. فاال تقال في  هاية المطا  الى المر لة ا راز
 الى تحقيقه. 1المر لة 

 
ثار مرض الحمى آ التي ترّنل على الحدّ من 2ا ما قد تقّرر البلدان وقف تقدّمها عند المر لة  

القالعية، وتتيح بالتالي اإل ار  المسممتدامة لهلا المرض عند مسممتوى مقبول. وبصممور  خاصممة، بالنسممبة 
بيا ات الرصممد جو    من الهام توفير، 2الى البلدان التي من اير المرجح  ن تتمكن من تجاوز المر لة 

تتمكن من  ماية ذاتها ضمممممممد  ي وم بلدان  خرى في اإلقلي  ن تّطلع عليهاوتبا ل المعلومات لعمممممممان 
 مخاطر محتملة.

 
، فقد يشير الى التلام قوي بالتقدّم وصوالً الى القعاف على فيروف 3و ّما اال تقال الى المر لة  

، ينبغي اعدا  3مستوى منطقة محدّ    و بلد محدّ (. وبهد  الدخول الى المر لة  الحّمى القالعية  على
 يرمي الى القعاف على ا تقال الميروف. الرسمية بر امن للمكافحة
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قد تدفع البلد عا  ً الى طل   عم  3في المر لة  ةنللك، ان فعالية خطة بر امن المكافحة الرسمي 
 4المنظمة العالمية لصممممممحة الحيوان. فالحصممممممول على هلا الدعم يشممممممّكل البّوابة لال تقال الى المر لة 

 (.مع التلقيحرض من الم الخاليصمة البلد  اال تقال الى 
 

اً خاليرسممممممياً بأن البلد المعني بات وفي المر لة التالية، تقّر المنظمة العالمية لصمممممحة الحيوان  
ما  لقيحمن مرض الحّمى القالعية  مع ت حاف البال ، ب فة    نا  و من  و ه(، في جلف من البال   و في 

 .بصمة البلديتطابق مع اإلقرار الرسمي 
 

 التقّدم المحرزتقييم  -جيم

 االجتماعات اإلقليمية بشأن خارطة طريق
 

ى  ساف نل بلد فر ي، فمن اوفعل تقييم لرام  ن عملية التقييم واسنا  المر لة المناسبة تتّم ع 
البلدان ضممممن اإلقليم الوا د بشمممكل متلامن خالل اجتمام اقليمي  ااالجتمام اإلقليمي لوضمممع خارطة 

عيةا( يُعقد بشمممكل منتظم  نل سمممنة  و سمممنتين على  حو مثالي(. ومن طريق بشمممأن مرض الحمى القال
اأن اعطاف هله المرصة للبلدان للنظر الى التقدّم اللي يحرزه نّل منها على الصعيد اإلقليمي  ن يشّجع 

 من الشمافية والمسافلة. مليدعلى توخي 
 

 وتتمثل اوهدا  الرئيسية الجتمام خارطة الطريق بما يلي  

  مرض الحّمى القالعية ضممممممن النظام اإليكولوجي فيروف ا تقال تبا ل المعلومات بشمممممأن
 وايرها من التدابير الوقائية؛ التخطيت للتلقيح عد  فياإلقليمي للمسا

 استعراض وتقييم التقدم المحرز في البلدان في ما يخّص الرؤية التي يحدّ ها اإلقليم؛ 

  في مجال المساعد ؛تحديد مجاالت التحسين واال تياجات 

 التدري  المني في المواضيع ذات اوولوية التي يحدّ ها اإلقليم. توفير 
 

وبغّض النظر عن وضممممع البلدان في المنظمة العالمية لصممممحة الحيوان  و المرا ل التي بلغتها  
 عور  في المسار التدريجي لمكافحة مرض الحّمى القالعية، تُشّجع جميع البلدان في اقليم محدّ  على

االجتماعات اإلقليمية بشأن خارطة الطريق والمشارنة بنشاط فيها، وتبا ل خططها و  شطتها المتصلة 
 بالرقابة مع بلدان  خرى في اإلقليم. 

 
 (3-للبلدان في مرا ل المسار التدريجي لمكافحة مرض الحمى القالعية  المرا ل صمر عملية القبول

 
( يلّخص او شممممطة 2 اقائمة التحقق الخاصممممة بالمسممممار التدريجيايُتاح اسممممتبيان للتقييم اللاتي  

المطلوبة والموصممممى بها لكل مر لة من مرا ل المسممممار التدريجي لمكافحة الحّمى القالعية. وتُشممممّجع 
البلدان على اسمممتخدام هلا االسمممتبيان في  ي وقة لتسمممتعرض بطريقة اير رسممممية التقدّم اللي تحرزه 

 يجي.على امتدا  المسار التدر
 

                                                

home/progressive-http://www.fao.org/ag/againfo/commissions/eufmd/commissions/eufmd-متاح على الموقع    2
control-pathway-pcp/en/ 
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وبهممد  تحممديمد المر لممة التي يصمممممممل اليهمما نمل بلممد في المسمممممممار التممدريجي لمكممافحممة الحّمى  
للمكافحة وتقدمه مع مرور اللمن، يُجرى تقييم اثر اجراف رسممممممي باسمممممتخدام اإلطار العالمي 3القالعية

يه منظمة اوالية واللراعة  للي تتعاون ف عابر  للحدو  ا ية ال تدريجية لممراض الحيوا  والمنظمة ال
 المسمممار التدريجي لمكافحة الحّمى القالعية ضممممنالعالمية لصمممحة الحيوان، واللي يُسمممّمى عملية قبول 

 للمكافحة التدريجية لممراض الحيوا ية العابر  للحدو .اإلطار العالمي 
 

سمممنتين وتشمممكل عملية القبول تقييماً قائماً على او لّة واممممافاً يُجرى بشمممكل منتظم، نل سمممنة  و  
ل موّ د في نافة   حاف العالم. وينبغي للبلدان التي تخعممممع يتّم بشممممك على اوفعممممل، باتّبام اجراف متين

والتقدّم المحقق باتجاه تحقيق النتائن الرئيسمممية  التي تُجريهاللتقييم  ن توفّر   لّة واضمممحة على او شمممطة 
 نية.خططها الوطعلى و ،للمسار التدريجي لمكافحة الحّمى القالعية

ة لكل مجموعة قليمية التي  ُ شرويتمثل الجهاز الرئيسي في عملية القبول في المجموعة االستشارية اإل
 من البلدان لحعور االجتماعات بشأن خارطة الطريق لمكافحة الحّمى القالعية.

 
( ثالثة من نبار المسممممممدولين البيطريين   و 1وتتألف المجموعة االسممممممتشممممممارية اإلقليمية من   

ً ، بما في ذلك رئيسسنواتمندوبيهم( من اإلقليم، تسميّهم البلدان اوععاف في اإلقليم المعني لمد  ثالث   ا
يسمممّميه  ععممماف المجموعة االسمممتشمممارية اإلقليمية، وقد يكون من المميد، وان لم يكن اللامياً،  ن يكون 

 ععممممماف في اللجنة التوجيهية اإلقليمية التابعة ل طار العالمي لمكافحة  ععممممماف المجموعة هم  يعممممماً 
اومراض الحيوا ية العابر  للحدو   يثما  مكن  مع اإلامممممممار  الى  ن التغطية الجغرافية لهله اللجنة 

( رؤسممماف الشمممبكات اإلقليمية لعلم اووبرة 2التوجيهية وتغطية خارطة الطريق اإلقليمية قد تتداخالن(؛  
(  ععممممممماف مجموعة العمل المعنية بمكافحة الحمى القالعية ضمممممممن اإلطار العالمي 3  ؛المختبراتو

عابر  للحدو  ية ال تدريجية لممراض الحيوا  ت  اإلقليمية/اإلقليمية 4  ؛للمكافحة ال ( ممثلين عن المكا
( خبراف في 5  ؛وانالمرعية لمنظمة اوالية واللراعة والمكات  اإلقليمية للمنظمة العالمية لصمحة الحي
مات البيطرية و  خد ية ومن  ائر  ال حة الحمى القالع كاف تدريجي لم ( ممثالً عن منظمة 6المسمممممممار ال

( و دهم بصممال ية التصمموية لعملية القبول، 2( و 1ن في البندين  ويتمتع اوععمماف الملنورواقليمية. 
 ويدعم  ععاف آخرون في المجموعة االستشارية التوجيهية قراراتهم.

 

                                                
(  و 4البلدان التي تكون المنظمة العالمية لصحة الحيوان قد صا قة على بر امجها الوطني لمكافحة الحّمى القالعية  المر لة   3

 العالمية لصحة الحيوان رسمياً بصمتها اير مللمة بالمرور عبر عملية تقييم ذاتي.البلدان التي تعتر  المنظمة 
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يمممجممموز لممملمممبممملمممدان  
المشارنة في عد  خارطات 
طريق اذا نان ذلك مالئماً، 

 ً لموقعهممما الجغرافي وفقممما
والمخمماطر، ا ممما فقت تلممك 
الممتممي خعممممممممعمممة لممتممقمميمميممم 
 مجموعة استشارية اقليمية.

 
ويمممجممموز لممملمممبممملمممد،  

بمممالتشمممممممماور مع مجموعمممة 
العممممل المعنيمممة بمكمممافحمممة 
الحّمى القالعيمممة،  ن يقّرر 
 ي مجموعة اسممممممتشممممممارية 
اقليمية ستكون مسدولة عن 

 التقييم.
 

وتعم عملية القبول  
العالمي الخاصمممممممة باإلطار 

لمملمممممكمممافممحمممة الممتمممدريممجمميمممة 
لممراض الحيوا ية العابر  
للحمممدو  من  ربع خطوات 

مربع    ُ ظر ل (. وتقمممدم 1ا
مجموعة العمل المعنية بمكافحة الحّمى القالعية تقريراً عن  تيجة نل خارطة طريق خاصممممممة بمكافحة 

لعممالمي للمكممافحممة التممدريجيممة الحّمى القالعيممة الى لجنممة اإل ار  واللجنممة التوجيهيممة التممابعتين ل طممار ا
 لممراض الحيوا ية العابر  للحدو .

 
ذا طلبها البلد المعني( لتوفير الدعم المني  و لخبراف اجراف زيارات قطرية  فقت انللك، يجوز ل 

 ّل الخالفات بين التقييم اللاتي للبلد والتقييم اللي تجريه المجموعة االسممتشممارية اإلقليمية. وتر  تقارير 
راف بشممممأن الليار  القطرية، اضممممافةً الى توصممممياتهم، الى مجموعة العمل المعنية بمكافحة الحّمى الخب

 القالعية.
 

 القبول المدقة
 

في  ممال نمما ممة او لممة اير متوفر   و نمما ممة المعلومممات المطلوبممة اير مكتملممة عنممد ا عقمما   
شارية اإلقليمية  ن تقبل البلد في مر لة محد    شأن خارطة الطريق، يجوز للمجموعة االست االجتمام ب

تة  امممهر(. مدقتاً، امممرط  ن يوفّر البلد المعني او لّة المطلوبة ضممممن اطار زمني محدّ   ال يتعدّى السممم
وفي  ال لم تُقدّم او لّة ضممممن اإلطار اللمني المحدّ ، يُسمممح  القبول المدقة ويعو  البلد الى المر لة 
المقبولة السمممممممابقة. وتكون مجموعة العمل المعنية بمكافحة الحّمى القالعية مسممممممدولةً عن متابعة هله 

 التقييم فوراً بعد استالم او لة المطلوبة. القعية وعن التنسيق مع المجموعة االستشارية اإلقليمية إلتمام

تدريجية ل مراض 1اإلطار  حة ال كاف عالمي للم باإلطار ال خاصدددددددة  ية القبول ال : عمل
 للحدود الحيوانية العابرة

استكمال البلدان الستبيان التقييم اللاتي  اقائمة التحقق الخاصة بالمسار التدريجي  (1 
لمكممافحممة الحمى القالعيممةا(. همملا  مماسممممممم اوهميممة ويمّكن البلممدان من تلخيص 

 المعلومات بطريقة موّ د .

تقوم مجموعة العمل المعنية بمكافحة الحّمى القالعية بتقييم التقدم المحرز في البلد  (2 
في ممما يخّص النتممائن المطلوبممة والموصممممممى بهمما في مر لممة محممدّ   من المسمممممممار 
التدريجي. وتقيّم مجموعة العمل اتسمممممماق خطة مكافحة الحّمى القالعية مع المر لة 

عي البلد   ه بلغها،  و التي يرا  في  ن يُقبل فيها، وتقدّم معلومات خطية التي يدّ 
 بهلا الشأن.

يقدّم البلد   لّة لدعم التقييم اللاتي السمممممتعراض اوقران، تكون عا  ً مرفقة بعرض  (3 
ومقممابالت من جمما مم  مجموعممة العمممل المعنيممة بمكممافحممة الحّمى القالعيممة خالل 

 ريق.االجتمام بشأن خارطة الط

وفي  ال عدم ا عقا   ي اجتمام بشممممممأن خارطة الطريق، ينبغي عندها تقديم   لّة 
 اعمة الى المجموعة االسممممممتشممممممارية اإلقليمية من خالل مجموعة العمل المعنية 
بمكافحة الحّمى القالعية، التي تعقد اجتماعاً اسممممممتثنائياً  يكون عا   اجتماعاً عبر 

 اال تر ة(. ويتّم هلا اومر 

 عند االقتعاف، لال تقال من مر لة الى  خرى (1

  نل ثالث سنوات للحماظ على قبول المر لة (2

تسممممتعرض المجموعة االسممممتشممممارية اإلقليمية او لّة، مّما يحدّ  مر لة القبول في  (4 
 المسار التدريجي للمكافحة
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نما  ن مجموعة العمل مسدولة عن التواصل مع البلدان المر ية في ما يخّص القعايا المتصلة  
بالمسممممار التدريجي لمكافحة الحّمى القالعية. وينبغي ااممممرا  اللجان التوجيهية اإلقليمية التابعة ل طار 

راض الحيوا ية العابر  للحدو ، قدر اإلمكان، مع اإلامممممممار  الى  ن العالمي للمكافحة التدريجية لمم
التغطية الجغرافية لخارطة الطريق قد ال تكون بالعممممممرور  هي ذاتها في اللجنة التوجيهية اإلقليمية 

 التابعة ل طار العالمي.
 

 اطة عن التقدم اللي يحرزه المسمممممممار التدريجي لمكافحة الحّمى    ن تشممممممكل اإلنللك، يج 
جلفاً من جدول  عمال نل لجنة توجيهية اقليمية تابعة ل طار العالمي،  اقليم هله البلدانالقالعية في 

 رام   ها قد تشمل فقت جلفاً من خارطة الطريق اإلقليمية.
 

 مكافحة الحّمى القالعيةمتطلبات التأهل لمر لة من مرا ل المسار التدريجي ل
 

بهد  التأهل لمر لة من مرا ل المسمممممممار التدريجي لمكافحة الحّمى القالعية، يج   ن يكون  
الوفاف بالمتطلبات الد يا  فعمممماًل عنالبلد قد  قق جميع النتائن الرئيسممممية المحدّ   في المر لة السممممابقة، 

سممممتكمال مر لة معيّنة على بلوت  اتن امداممممرا لال عمممممام الى المر لة التالية   ُ ظر    اه(. ويعتمد ا
محدّ  يبيّن  ن البلد مسمممممتعد لال تقال الى المر لة التالية. وير     اه وصمممممف  اتن المدامممممر لكل مر لة 

 (.2  ُ ظر اإلطار 
 

لمعني وقدراته، اوبصور  خاصة، يتمثل  اتن هام في صيااة خطة محد   مالئمة وهدا  البلد  
 ومستند  الى  تائن المر لة  المرا ل( السابقة.

 
، 4الى المر لمممة  3وبهمممد  اال تقمممال من المر لمممة  

والحصممول على مصمما قة المنظمة العالمية لصممحة الحيوان على 
ن على البلد المعني اثبات فعاليته ، يتعيّ ةبر امن المكافحة الرسمممي

ممدّو مة صممممممحمة وامتثمالمه للمتطلبمات ذات الصمممممملمة الوار   في 
، واتبام اإلجراف الخاص بالمصممممممما قة اللي  يوا ات اليابسمممممممة

وضممعته المنظمة العالمية لصممحة الحيوان. نللك، بهد  اإلقرار 
من الحّمى القالعيممة، يجمم   ن يمتثممل  خممال  رسممممممميمماً بممأن البلممد 
، واتبام  يوا ات اليابسمممممة مدّو ة صمممممحةللمتطلبات الوار   في 

اإلجراف الخاص بالمصممممممما قة اللي وضممممممعته المنظمة العالمية 
 .لصحة الحيوان

 
وتوفّر المنظمة العالمية لصحة الحيوان اإلجراف الخاص  

 4المرض. من الخاليصمة البلد بالمصا قة وباإلقرار الرسمي ب
 

وتجدر اإلاممار  الى   ه على عكا المرا ل السممابقة في  
المسار التدريجي، فإن الوفاف بالمتطلبات للمصا قة على بر امن 

من  الخاليصمممممة البلد المكافحة الرسمممممية  و اإلقرار الرسمممممي ب
المرض لم يعد يخعمممع لتقييم من جا   المجموعة االسمممتشمممارية اإلقليمية، بل من جا   اللجنة العلمية 

                                                
4  /procedures-and-policy-recognition-status/official-disease-world/official-eth-in-health-http://www.oie.int/en/animal 

 : ناتج المؤشر الواجب إدخاله:2اإلطار 

 
 خطة تقييم المخاطر -1المر لة 

المستند  الى الخطة االستراتيجية  -2المر لة 
 المخاطر

 بر امن المكافحة الرسمي -3المر لة 

 المنظمة العالمية لصحة مصا قة -4المر لة 
الحيوان على بر ممامن المكممافحممة 

 الرسمي 

لد الخالي من  الحالة مة الب اإلقرار بصمممممم
 المرض مع تلقيح

لد الخالي من  الحالة مة الب اإلقرار بصمممممم
 المرض من  ون تلقيح

http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/official-recognition-policy-and-procedures/
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عالمية لمندوبي المنظمة  حة الحيوان والجمعية ال عالمية لصمممممم عة للمنظمة ال تاب ية ال لممراض الحيوا 
 العالمية لصحة الحيوان.

 
الحيوان، وتكون المنظمة قد صمما قة على و الما تدخل البلدان مسممار المنظمة العالمية لصممحة  

 و من  و ه، تقوم  لقيحمن المرض، مع ت خالية  ها بر امجها للمكافحة الرسمممممممية  و  قّرت رسمممممممياً 
 . يوا ات اليابسةصحة المنظمة بتقييم  الة مرض الحّمى القالعية فيها باالستنا  الى متطلبات مدّو ة 

 
اضممممافةً الى ذلك، وتمشممممياً مع االسممممتراتيجية العالمية لمكافحة الحّمى القالعية المشممممترنة بين  

منظمة اوالية واللراعة والمنظمة العالمية لصممممممحة الحيوان، يج   ن تبيّن البلدان  يعممممممماً التعليل 
 افلاً هاماً  في االسممممممتراتيجية العالمية(، التي تشممممممكل 2التدريجي لقدرات خدماتها البيطرية  المكّون 

وتعممممممن نماف  واسمممممتدامة التدابير المحدّ   الموضممممموعة لمرض الحّمى القالعية. للا، يج   ن تحقّق 
في   ا  التقييم الخاصممة بدائر  الخدمات  اوسمماسممية المدهالتالبلدان مسممتوى التقدّم المطلوا لمجموعة 

ة الحّمى القالعية   ُ ظر الملحق البيطرية ذات الصمملة بكل مر لة من مرا ل المسممار التدريجي لمكافح
1.) 
 

نما ير  وصمه    اه   ُ ظر تصنيف المناطق(، قد يختار بلد ما ترنيل   شطة المكافحة المعّلز   
على منطقة جغرافية محدّ    المنطقة/اإلقليم( إل راز تقدّم  سممرم في هله المنطقة. وبالتالي، قد توضممع 

ستكملة منطقة في بلالمناطق ضمن البلد الوا د في مرا ل  د مختلمة من المسار التدريجي. وفي  ال ا
تّم اإلقرار رسمممياً بخلّوها من المرض، يج   ن تسممتمر المناطق الباقية ما المسممار التدريجي للمكافحة و

 في البال  في المشارنة في عملية تقييم المسار التدريجي للمكافحة.
 

 المسار السريع
 

يمكن لبلد،  و لمناطق ضممممن البلد الوا د، التقدم بأنثر من مر لة وا د  في المسمممار التدريجي  
من المسمممار التدريجي  1إمكان بلد في المر لة بالمعل، بللمكافحة، وهلا ما يسممممى االمسمممار السمممريعا. 

ص ما يكمي من الموار  لمكافحة مرض الحّمى القالعية،  ن ينتقل مباامممر ً ا  3لى المر لة مثالً، يخصمممّ
. وينبغي وي بلد يرا  في اتبام المسممممممار السممممممريع  ن يكون قد 2من  ون  تى المرور عبر المر لة 

لوفاف بالمتطلبات عن ا فعمممالً اسمممتوفى جميع النتائن الرئيسمممية الخاصمممة بالمر لة  المرا ل( السمممابقة، 
   خا .الى المر لة المتو الد يا لال عمام
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 سح  القبول
 

لد ما  صممممممبحوفي ظرو  محدّ  ، قد ال ي  اير ب
للمتطلبات الد يا في المر لة المعنية التي يكون قد  ممتثل

(. وفي هله الحالة، يجوز 3قُبل فيها سممابقاً   ُ ظر اإلطار 
للمجموعة االسممممممتشممممممارية اإلقليمية  ن تقيّم ما اذا لم تعد 

 مستوفا . 3  و 2،  و 1الشروط للتأهل للمر لة 
 

وفي هممله الحممال، يمكن  ن يُسممممممحمم  القبول في  
مر لة ما ويُنّلل البلد الى المر لة اونثر مالفمة. ونما 

في  ال جرت مناقشمممممته  عاله، يُسمممممح  القبول المدقة 
  اهر. 6عدم تقديم او لّة في اعون 

 
حة   ية لصمممممم عالم وفي  ال سممممممحبة المنظمة ال

الحيوان مصمممما قتها على بر امن المكافحة الرسمممممية لبلد 
قديم او ّلة 4موجو  في المر لة  لد الى ت ُيدعى هلا الب  ،

 .3العرورية على امتثاله لمتطلبات المر لة 
 

ية في السمممممممابق من   لدان التي نا ة خال ّما الب و 
. ويتبع البلد المعني بعدها ةالرسمي صمتهاالحّمى القالعية واهدت بعدها تمّشي هلا المرض، فيتم تعليق 

ي تّم صممممته الت  د المسمممارات التي توفّرها المنظمة العالمية لصمممحة الحيوان ليسمممتعيد بأسمممرم ما يمكن 
 يوا ات اليابسممممممة مدو ة صممممممحة من مرض الحمى القالعية، تمشممممممياً مع  خال  رسمممممممياً نبلد   ااقراره

 .ةالرسمي صمةواإلجرافات الخاصة بالمنظمة العالمية لصحة الحيوان للحماظ على ال
 

 تصنيف المناطق -دال
 

قد تبلغ مناطق مختلمة ضمممن البلد الوا د مسممتويات مختلمة من مكافحة مرض الحّمى القالعية.  
وهلا ينعكا في المسممار التدريجي للمكافحة من خالل مبد  اتصممنيف المناطقا،  ي  قد تُسممند مرا ل 

من المسممممار الى مناطق جغرافية متمايل   تُسممممّمى المناطق( ضمممممن البلد الوا د. و ظراً الى  ن  مختلمة
ه ضممممن  ظم المرا ل اوولى من المسمممار ترنل على فهم عام لمخاطر مرض الحّمى القالعية ومكافحت

ا تاج خاصمممة، فإن ممهوم المناطق التي تسمممو  فيها مسمممتويات  على من مكافحة مرض الحّمى القالعية 
ضمممممممن البلممد الوا ممد ينطبق فقت على البلممدان التي  ممدّ ت اوهممدا  لخلّو منطقممة معينممة من المرض 

منطقة  و مناطق  وصااة بر امجاً للمكافحة الرسمية من  جل القعاف على فيروف الحمى القالعية في
جغرافية متمايل . وبهد  اعتبار منطقة جغرافية امنطقةا ضمممممن المسممممار التدريجي للمكافحة، ينبغي 
للبلد المعني توفير تبرير منطقي مقنع ومستند الى او لة لهلا القرار. نللك، يج   ن يأخل  هن تصنيف 

لممك   ممماط  رنممة الحيوا ممات على تربيممة الحيوا ممات، بممما في ذ قطممامالمنمماطق في االعتبممار هيكليممة 
للمنظمة  ة يوا ات اليابسمم مدّو ة صممحةالصممعيدين الوطني واإلقليمي، وتحقيق الصمما رات الوار   في 

 :3اإلطار 

المتطلبددات الدددنيددا للبقدداء في المرحلددة  سددددددو  
 يؤدي عدم المتثال إلى القبول في مرحلة أدنى(: 

  شممممممطممة لمهم خطر اإلصممممممممابممة  -1المر لة 
 بالمرض

اتخاذ تدابير مكافحة مسممممممتند  الى  -2المر لة 
 المخاطر ورصدها 

الكشف عن  االت تمشي المرض  -3المر لة 
 والتصدي لها بسرعة

تطبيق البر مامن الوطني لمكمافحمة  -4المر لة 
المممممممرض الممملي جمممرى اقمممراره 

 ورصده 
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بشأن مرض الحّمى  8-8، والباا 5بشأن تصنيف المناطق والتجلئة 3-4العالمية لصحة الحيوان  الباا 
 .2017لعام   يوا ات اليابسةمدّو ة صحة في  سخة  6القالعية

 

المسددددددار التدريجي للمكافحة ومواءمته ما المبادرات اإلقليمية الحالية لمكافحة مرض  -هاء
 الحّمى القالعية

 
توجد  صممممالً في بعض اوقاليم  جهل  وبرامن قائمة لتعليل واتسمممماق الجهو  اإلقليمية لمكافحة  

مرض الحّمى القالعيممة. واومثلممة اوبرز على ذلممك هي الهيرممة اووروبيممة لمكممافحممة الحّمى القالعيممة، 
يا الجوار اووروبي، وخارطة الطريق لمكافحة مرض الحمى القالعية في جنوا امممممرق آسمممممب المعنية

وخطة القعممممممماف على الحّمى القالعية ومريكا الجنوبية. ومن المتوقع للمسمممممممار  2020والصممممممين لعام 
 ن يبقى المسمممار  فيالتدريجي للمكافحة  ن يسممماعد اوقاليم التي ال توجد فيها مثل هله البرامن الجارية، 

ة، من  جل له البرامن القائمت التقييم ضمن همتا اً لهله اوقاليم. ويجوز  يعاً تطبيق المماهيم ومدارا
التقدم مثالً باتجاه اقامة مناطق للمكافحة نما هي الحال في بعض اوقاليم، وتحسممين فهم المخاطر و قاط 

 الرقابة الحرجة.
 

ا   أصحاب المصلحةالمسار التدريجي للمكافحة و -ثانيا
 

من المسممممملّم به تماماً   ه ال يمكن ا راز تقدّم  قيقي في مجال مكافحة مرض الحّمى القالعية من  
في جميع الخطوات بدفاً من اإل تاج   صممممممحاا المصمممممملحة ون  عم  صممممممحاا الحيوا ات وايرهم من 

وبصور  ووصوالً الى التسويق. للا، ينبغي بلل جهو  نبير  ومتواصلة لتوفير هكلا  عم والحماظ عليه. 
خاصة في المرا ل اوعلى من المسار التدريجي لمكافحة مرض الحّمى القالعية، سيكون من العروري 

  . صحاا المصلحةتقديم   لّة على  ن او شطة الوطنية لمكافحة مرض الحّمى القالعية تحظى بدعم من 

                                                
5  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_zoning_compartment.htm 
6  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_fmd.htm 
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ا   المسار التدريجي للمكافحة واستخدام المعلومات -ثالثا
 

البيا ات التمصمميلية في اطار المسممار التدريجي لمكافحة مرض الحّمى القالعية رهناً يكون جمع  
 بقواعد السرية المرعية في منظمة اوالية واللراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان.

 
وتقبل البلدان المشممممارنة في المسممممار  ن تسممممتخدم نل من المنظمتين البيا ات التي توفرها، و ن  

ما  عماً مسمممتنيراً للمجموعة االسمممتشمممارية اإلقليمية في تقييمها للمرا ل التي وصممملة اليها يقدّم خبراؤه
البلدان في المسمممممممار التدريجي لمكافحة مرض الحّمى القالعية. وتظهر  تيجة هله العملية في المجال 

ابر  للحدو . العام، وتُنشر على الموقع الشبكي الخاص باإلطار العالمي لمكافحة اومراض الحيوا ية الع
 ا ما لن تكون البيا ات الكامنة متا ة ما لم يوافق البلد المعني على ذلك. 
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   التقدم عبر المرا ل في المسار التدريجي للمكافحة1 الشكل

 المرحلة صفر
 عدم التحّكم بخطر مرض الحّمى القالعية

 عدم موثوقية المعلومات
 1من صفر إلى 

 تصميم خطة لتقييم المخاطر
 1المرحلة 

 تحديد المخاطر وخيارات المكافحة
 2إلى  1من 

 تصميم خطة استراتيجية قائمة على المخاطر
 2المرحلة 

 الحدّ من آثار مرض الحّمى القالعية في قطاعات/مناطق مستهدفة
 3إلى  2من 

تصميم بر امن وطني للمكافحة الرسمية يرمي الى القعاف على الميروف  اّما في منطقة محد    و على 
 البال ( طاق 

 3المرحلة 
 الحدّ من ا تقال الميروف عند تطبيق البر امن الوطني للمكافحة الرسمية

 4إلى  3من 
 مصا قة المنظمة العالمية لصحة الحيوان على البر امن الوطني للمكافحة الرسمية 

 4المرحلة 
 من المرض مع تلقيح الخاليتحقيق اقرار المنظمة العالمية لصحة الحيوان بصمة البلد 

 إلى الصفة الرسمية 4من المرحلة 
من المرض مع  الخاليالحصول على اإلقرار الرسمي من المنظمة العالمية لصحة الحيوان بصمة البلد 

 تلقيح
 

 الصفة الرسمية
من المرض  الخاليمن المرض. التوقف عن التلقيح لتحقيق صمة البلد  الخاليالحماظ على صمة البلد 

 تلقيحمن  ون 
من المرض من  الخاليالحصول على اإلقرار الرسمي من المنظمة العالمية لصحة الحيوان بصمة البلد 

  ون تلقيح
 من مرض الحمى القالعية من  ون تلقيح الخاليالحماظ على صمة البلد 
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ا   وصف مراحل المسار التدريجي للمكافحة والمعايير الدنيا المرعية فيه -رابعا
 

نما ير  وصمممممممها    اه. و ّما  1 الشممممممكل ا ل المسممممممار التدريجي للمكافحة فيير  تلخيص لمر 
اترنيل المر لةا فيمثل الهد  اإلجمالي  و الغاية اإلجمالية للمر لة، في  ين تشممممممير النقاط المرقّمة 

 الى االنتائن الرئيسيةا العرورية لتحقيقها.
 

ي مدى وبأي سمممممرعة يكون من المناسممممم  لها التقدم في المسمممممار لى  وتقّرر البلدان بحدّ ذاتها ا 
التدريجي للمكافحة. للا، فإن ترنيل المر لة ال يمترض بالعممرور   ن بلداً ما سممو  ينتقل الى المر لة 

 التالية. 
 

وال يهد  المسمممممار التدريجي للمكافحة الى  ن يكون اراممممما ياً، وبخاصمممممة في المرا ل اوولى  
ئن الرئيسمممممية من خالل   شمممممطة مختلمة  و الملج بين او شمممممطة. للا، تر     اه قائمة يمكن تحقيق النتا

اباو شطة النموذجيةا تحة نل  تيجة رئيسية، اضافةً الى وصف المدارات الجو  ا الموضوعة من 
 جل تحديد النتيجة الرئيسممية بشممكل  فعممل، وتسممهيل التقييم الشممما  لتحقيق نل  تيجة. ومن اوسمماسممي 

 ة جميع النتائن الرئيسية الستكمال المر لة بشكل تام واال تقال الى المر لة التالية. معالج
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 المرحلة صفر:
 

ان بلداً في المر لة صمممر من المسممار التدريجي للمكافحة يكون بلداً تتوفر فيه معلومات ضممريلة  
مكافحة هله المرض لتدابير ال و ال تتوفر فيه  ي معلومات عن مرض الحّمى القالعية، و ي  ال تكون 

 مستهدفة وفقاً للمخاطر القائمة.
 

 :1المرحلة 
 
  تركيز المرحلة: "كسددب ف م لعلم وباء الحّمى القالعية في البلد المعنيو وو ددا ن ج قالم على

 المخاطر للحّد من آثار مرض الحّمى القالعية"
 
  وجو  خطة اممماملة  اخطة تقييم المخاطرا( إلجراف : 1المتطلبات الدنيا لالنضدددمام إلى المرحلة

من المسمممممار  1او شمممممطة المطلوبة من  جل تحقيق النتائن الرئيسمممممية المشمممممار اليها في المر لة 
 .9الى  1من او شطة باتجاه تحقيق النتائن الرئيسية  المتأتية التدريجي للمكافحة، وتوفر النتائن

 
 :النتالج الرليسية 
 

تربية الحيوا ات واممبكة تسممويق الثرو  الحيوا ية وما يرافقها من محرنات تكون جميع  ظم  -1
اجتماعية واقتصمممما ية موصمممموفة وممهومة جيداً بالنسممممبة الى او وام المعرضممممة ل صممممابة 

 بمرض الحّمى القالعية  تحليل سلسلة القيمة(.
 

   يجمم   ن تتعمممممممن لمحممة عممامممة عن جميع النظم التي تعني او وام  مداممممممرات الجو 
مدخالت، مروراً بمنتجي  بة بمرض الحّمى القالعية من ملو ي ال المعرضمممممممة ل صممممممما
الحيوا ات ووصوالً الى  ظام التسويق، والمجّهلين والمستهلكين. نما ينبغي  يعاً وصف 

والمنتجات الحيوا ية فعالً عن  رنات الحيوا ات المتصلة باال تقال  و  الحيوا اتاستيرا  
تجام. وبما   ها عمليات  يناميكية، ينبغي اسممممممتعراض وتحدي  التر ال على سممممممبيل اال 

 المعلومات المتوفر  بشكل منتظم في المرا ل الال قة من المسار التدريجي للمكافحة.

 صمممممحاا التقييم الريمي التشمممممارني، وورم العمل التشممممماورية مع   او شمممممطة النموذجية 
 القائمة.، واستشارات وطنية للخبراف وتحليل البيا ات المصلحة

 
 وصف وفهم توّزم مرض الحّمى القالعية في البال  بشكل جيد. -2

 
   لد   مداممممممرات الجو بار في هله المر لة جميع اوقاليم في الب هام اوخل في االعت من ال

 وام المعّرضممة لمرض الحّمى القالعية. و ظراً  ظم تربية الحيوا ات التي تعممّم اووجميع 
الى  ن  الة المرض يمكن  ن تتغير بسممرعة، يج   ن تكون المعلومات بشممأن اإلبالت عن 
ير تمشممممي مرض الحّمى القالعية والمسممممو ات المصمممملية لمجسممممام المعمممما   للبروتين ا

وينبغي  ن توفّر السمممابقة(.  ر امممهراً اإلثني عشمممفتر  ي تّم جمعها ضممممن البنيوي  ديثة   
تعممّم عا    ن عن التوّزم المكا ي واللمني لمرض الحّمى القالعية، و المعلومات ااممارات  
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 ً لتحديد االختالفات في المخاطر بين مجموعات الحيوا ات  و  ظم  7مسممحاً مصمملياً مصممّمما
 شكل خطاً قاعدياً وي رصد مستقبلي.بما ياإل تاج، 

 عن تمشممممممي مرض الحّمى القالعيمممة من جميع  التقممماريرجمع   او شممممممطمممة النموذجيمممة
اوقاليم/المناطق في البلد المعني، اجراف مسمممح مصممملي لتقييم اال تشمممار المصممملي لميروف 

 الحّمى القالعية في  ظم مختلمة لتربية الحيوا ات، واجراف  راسات وبائية تشارنية.
 

 على  صحاا اأن مختلمين.ثار االجتماعية واالقتصا ية لمرض الحّمى القالعية اآلتقدير  -3
 

   ليا من المتوقع اجراف تقييم نامل لمثر االقتصممما ي في هله المر لة، مدامممرات الجو  
ا ما ينبغي وصممممف مختلف   وام الخسممممائر المبااممممر   المرئية واير المرئية(، نما ينبغي 
ى تقدير  ثر الخسمممائر المباامممر  في النظم اوسممماسمممية لتربية الحيوا ات بسمممب  مرض الحم

 القالعية.

 جمع وتحليل البيا ات اوولية، تحليل البيا ات القائمة، اجراف مقابالت   او شممممطة النموذجية
تحديد  وجه التآزر مع   شطة  خرى لمكافحة اومراض ومع مقدمي المعلومات الرئيسيين، 

 الحيوا ية.
 

 تحديد السالالت اونثر ا تشاراً لميروف مرض الحّمى القالعية. -4
 

     لقطاعات ا تاج ومناطق جغرافية مختلمة.  يج   ن تكون العيّنات ممثلةً مداممممرات الجو
و ظراً الى  ن  الة مرض الحّمى القالعية تتطور باستمرار، ينبغي جمع العينات وتحليلها 

 با تظام على مّر الوقة.

  ى  خممل العيّنممات واجراف اختبممارات مخبريممة لميروف مرض الحمّ  او شممممممطممة النموذجيممة
نات با تظام الى مختبر مرجعي تابع للمنظمة العالمية لصممممممحة  القالعية، وارسمممممممال العيّ

 الحيوان/منظمة اوالية واللراعة لتوصيف الميروف.
 

 ُ رز تقدم باتجاه اقامة بيرة تمكينية و شطة المكافحة. ويصف   اف المنظمة العالمية لصحة  -5
بيطرية   ائر المطلوبة من جا    المدهالتالحيوان لمسمممممممار الخدمات البيطرية القدرات و

 لمكافحة مرض الحّمى القالعية بمعالية.
 

     يشمممممغل  البية الوظائف البيطرية والمهنية اوخرى في 1في المر لة مدامممممرات الجو ،
البيطريممة موظمون مدهلون ومّجهلون قمما رون على فهم مخمماطر مرض الحّمى  دوائرالمم

القالعيممة، فعممممممالً عن المنممافع والعواقمم  واآلثممار المحتملممة النمماجمممة عن خيممارات ا ار  
 الحاالتالمرض. ويج  التبليغ عن مرض الحّمى القالعية والتشممممممجيع على اإلبالت عن 

بر من خالل توفير التدري  المالئم للبيطريين المشممممممتبهة والحاالت التي يدند عليها المخت
ومن خالل اقامة آلية اتصممممممال مالئمة. نللك، يتم اطالم المنتجين   صممممممحاا المصمممممملحةو

آليات  تُقامالمعنيين على مخاطر مرض الحّمى القالعية، و  صحاا المصلحةوايرهم من 
( 1مرفقة  الملحق للتشممماور معهم بشمممأن التحسمممينات في ا ار  المرض. وير  في الوثيقة ال

الثالثة عشممممر   المدهالتجدول يربت المسممممار التدريجي لمكافحة مرض الحّمى القالعية ب

                                                
 . لرصد ومراقبة مرا ل المسار التدريجي للمكافحة تمشياً مع الخطوط التوجيهية  7
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البيطري التابعة للمنظمة العالمية لصحة  تقييم   اف الدوائروالموصى بها في   ا   اوساسية
 .1الحيوان في المر لة 

  التدري  على او شطة الميدا ية والمخبرية لتعليل الكماف  المهنية لدى  او شطة النموذجية
، وبخاصة لدعم تقييم المخاطر ورصد  الة منيين البيطريين المساعدينالبيطريين وال
البيطرية بما يكمي من الموار  على المستوى المرنلي واإلقليمي  دوائرال جهيلالمرض. ت

الوطنيين   صحاا المصلحةكون التنسيق والتواصل مع يولم شطة التي تتطلبها المر لة. 
والدوليين مالئمين لدى تصميم بر امن المكافحة، وخالل اعدا  اإلطار القا و ي  عماً لتنميل 

 او شطة لمكافحة مرض الحّمى القالعية.
 

 القالعية.يُظهر البلد امافيةً والتلاماً بالمشارنة في مبا رات اقليمية لمكافحة مرض الحّمى  -6
 

   تُبلّغ  االت التمّشي الى المنظمة العالمية لصحة الحيوان في الوقة او شطة النموذجية
المالئم، وتشار  البلدان في   شطة المسار التدريجي للمكافحة وتتبا ل  تائجها على 

 المستوى اإلقليمي، مثالً االجتمام بشأن خارطة الطريق اإلقليمية.
 

المخاطر الساخنة الهامة في ا تقال مرض الحّمى القالعية وآثار هلا المرض، يتّم تحديد  قاط  -7
 وقد ُوضعة افرضية عملا لكيمية تنقّل فيروف مرض الحّمى القالعية في البال .

 
     6-1ينبغي للتحليل استخدام المعلومات في ما يخّص النتائن الرئيسية مدارات الجو 

 عاله. نللك، ينبغي وصف وترتي   ولويات ا قاط المخاطر الساخنةا المعّرفة ننقاط في 
 ظام اإل تاج وابكة التسويق   و بصور  عامة على امتدا  سالسل القيمة(  ي  هنا  خطر 
نبير لدخول مرض الحّمى القالعية و/ و ا تشاره. ويتم التعّر  الى الثغرات في المعار  

 ف بمعالية من خطر  خول/ا تشار مرض الحّمى القالعية.المطلوبة للتخمي

  تحليل البيا ات عن علم اووبرة في مرض الحّمى القالعية و ظم تربية  او شطة النموذجية
الحيوا ات، و ين تجيله البيا ات، اجراف تقييم  ولي للمخاطر من  جل تحديد  قاط المخاطر 

ره، ووضع مسارات مخاطر لنقاط المخاطر الساخنة ال تقال مرض الحّمى القالعية وآثا
الساخنة التي تمّ التعر  اليها، وتحديد تدخالت ممكنة للتخميف من آثار  خول مرض الحّمى 

 القالعية وا تشاره، بما في ذلك الحيا  البرية عند االقتعاف.
 

 للحدو تحديد  وجه التآزر المحتملة مع مبا رات لمكافحة  مراض  يوا ية  خرى عابر   -8
 

   تُبلل جهو  وطنية لمكافحة  مراض  يوا ية  خرى عابر  للحدو ، ويتم مدارات الجو  
 وصمها.

 التعّر  الى اومراض الحيوا ية العابر  للحدو  ذات  ولوية وطنية،   او شطة النموذجية
 وصف   شطة المكافحة والموار  المخّصصة وتحديد   شطة مشترنة ممكنة.

 
 2المرحلة  ولالنتقال إلى

 
مي الى الحدّ من مخاطر مرض توضممممممع خطة اسممممممتراتيجية خطية قائمة على المخاطر تر -9

 القالعية في منطقة وا د   و في قطام وا د على اوقل لتربية الحيوا ات. الحّمى
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   خطة االسممممتراتيجية القائمة على المخاطر بمصمممما قة   يج   ن تحظى المداممممرات الجو

السممملطات البيطرية، و ن تسمممتند بوضممموح الى المخاطر التي تّم تحديدها من خالل   شمممطة 
 في المسار التدريجي للمكافحة. 1المر لة 

 اختيار تدابير المكافحة للحدّ من المخاطر اوهم على  سمممماف جدواها   او شممممطة النموذجية
مسارات المخاطر، و ثرها المتوقع. وسو  تكون تقنيات تقييم المخاطر، وبخاصة وصف 

خطة الواامرانهم في وضمع   صمحاا المصملحةمميد ً لتحقيق هلا اومر. وينبغي اسمتشمار  
 االستراتيجية القائمة على المخاطر.

  خطة اسممممتراتيجية قائمة على المخاطر تصمممما ق عليها الحكومة من العممممروري  ن توجد
 . 2ر لة وتقبلها المجموعة االستشارية اإلقليمية لينتقل البلد الى الم

 
 :2المرحلة 

 
  تركيز المرحلة: "تنفيذ تدابير المكافحة القالمة على المخاطر بحيث يمكن الحّد من آثار مرض

 الحمى القالعية في قطاع واحد أو أكثر للثروة الحيوانية"
  ر النتائن من او شممطة اسممتكمال المر لة السممابقة، وتوفّ : 2المتطلبات الدنيا لالنضددمام إلى المرحلة

    اه. 7الى  1الرئيسية  النتائنالجارية باتجاه تحقيق 
  يج   ن يكون البلد قا راً على توفير او ّلة بأن تدابير المكافحة  :2المتطلبات للبقاء في المرحلة

 القائمة على المخاطر تُنمّل نل عام، و  ه يوجد رصد روتيني وجار  لتنميلها وآثارها.
  الرليسية:النتالج 
 

 الرصد الجاري لمخاطر مرض الحّمى القالعية في  ظم مختلمة لتربية الحيوا ات. -1
 

     مع 1ينبغي للبلد الحماظ على او شمممممطة الوار  وصممممممها في المر لة مدامممممرات الجو ،
اضممافةً الى ذلك، تحدي  البيا ات والتحليالت  سممبما هو مطلوا إلبقاف المعلومات  ديثة. 

ينبغي تحديد الثغرات الحاسممممممة في المهم ومعالجتها، مع التشمممممديد بصمممممور  خاصمممممة على 
انتسمماا المعار  التي قد تسمماعد في تنميل  نثر فعالية لتدابير المكافحة. للا، يتعّلز بشممكل 
حدّ من  ية لل رة لمرض الحمى القالعية في البال  والخيارات المجد تدريجي فهم علم اووب

 ثاره.آ

  سبة الى المر لة  او شطة النموذجية سات بحثية مستهدفة 1نما بالن ، اضافةً الى تنميل  را
لمعالجة الثغرات في المعار   مثالً، المسو ات المصلية المستهدفة، والمراقبة النااطة، 

 .(؛ التوعية واالتصال.وما الى ذلكوالدراسات الوبائية التشارنية وعمليات تقييم اوثر، 
 

 الرصد الجاري للسالالت المتنقلة. -2
 

   ي  1  ينبغي للبلد الحماظ على او شمممطة الوار  وصممممها في المر لة مدامممرات الجو  ،
تُجمع عينات تمثيلية بشمممممكل منتظم من  االت التمشمممممي التي تحصمممممل في مناطق جغرافية 

 مختلمة لتربية الحيوا ات. ومختلمة و ظم

 خل عينات اضافية وتحليلها  باإلضافة الى، 1نما بالنسبة الى المر لة   او شطة النموذجية 
و راسمممممات بحثية مسمممممتهدفة لمعالجة الثغرات في المعار  و/ و ضممممممان  ن تكون تدابير 
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المكافحة فعالة  مثالً، اثبات من المختبر  ن اللقاح المسممممممتخدم مالئم للسممممممالالت المتنقلة 
ح قد للميروف، وتعليل التحقيق في  االت تمشممي المرض  ي  من المشممتبه  ن يكون اللقا

 فشل(.
 

فة،  -3 تدابير المكمافحمة القمائممة على المخماطر في القطمام  و المنطقمة المسممممممتهمد يجري تنميمل 
 .1باالستنا  الى الخطة االستراتيجية القائمة على المخاطر في المر لة 

 
   ينبغي اسممتهدا  جهو  المكافحة في  قاط الرقابة الحرجة، ومن المرجح مداممرات الجو  

 والتدابير المعلز  في مجال اومن البيولوجي. ن تشمل التلقيح 

 اقامة آليات لتوفير اللقاح والسمممممملسمممممملة البار  ، واعتما  تدابير في   او شممممممطة النموذجية
اوسممواق للحدّ من ا تقال مرض الحّمى القالعية، وتعليل التوعية ازاف آليات ا تقال مرض 

وتحسين العوابت الحدو ية، والعوابت ونيات التي قد توقف ا تقاله، لالحّمى القالعية والس
على الحرنة، وتنميل الممارسمممممممات الجيد  في مجال اومن البيولوجي، والنظافة، وطرق 

  ً  ي  يتم  قل االتنظيف والتطهير عند النقاط الحرجة في اممممبكات اإل تاج والتسممممويق  ع
 الحيوا ات وتسويقها عبر بلد ما  و منطقة ما(.

 
ة بوضمممممموح   ممه  -4 تّم الحممدّ من آثممار مرض الحّمى القالعيممة من خالل تممدابير المكممافحممة يُثبمم 

 الموضوعة في بعض قطاعات الثرو  الحيوا ية على اوقل.
 

   بهد  اإلثبات  ن تدابير المكافحة تحقق اوثر المتوّخى، من الهام رصممد مداممرات الجو  
ة ملكيةً للرصممممممد المنهجي تنميل هله التدابير وآثارها. نما تُظهر الدوائر البيطرية الرسمممممممي

 .صحاا المصلحةلتنميل تدابير المكافحة وآثارها، وتوفّر  تائن الرصد و

 غيير الحاصل في ا تشار مرض الحّمىتحليل بيا ات المراقبة لتقييم الت  او شطة النموذجية 
، 8الرصممد ما بعد التلقيحالقالعية على مّر الوقة في المجموعة  المجموعات( المسممتهدفة؛ 

بما في ذلك المسممو ات المصمملية لتقييم المناعة والتغطية ضمممن المجموعة  المجموعات( 
المسممممممتهدفة؛ وتقييم تدابير المكافحة  المعالية من  ي  الكلمة، و رجة التنميل، واآلثار(، 
وعمليممات التمتيا الموثقممة التي تبيّن االمتثممال لممن البيولوجي ومتطلبممات النظممافممة. ويتم 

 على الرصد المنهجي للتنميل واآلثار.تقديم   لّة 
 

 يجري تطوير  نبر لبيرة تمكينية و شطة المكافحة. -5
 

     تتوفّر   لّة على  ن البال  ملتلمة بوضمممممع بر امن فعال 2في المر لة مدامممممرات الجو ،
ومسمممممتدام للمكافحة من خالل تخصممممميص موار  نافية لعممممممان التنميل الصمممممحيح للخطة 
اأن اإلطار القا و ي  ن يحرص على  االستراتيجية القائمة على المخاطر ورصدها. ومن 

التحقيق المخبري في  سمممو  تشمممملوامكا ية اجراف   شمممطة المكافحة، والمراقبة والرصمممد 
( جدول 1الحاالت المشممممممتبه بها و ظاماً وطنياً ل بالت. وير  في الوثيقة المرفقة  الملحق 

السمممممبعة  اوسممممماسمممممية المدهالتيربت المسمممممار التدريجي لمكافحة مرض الحّمى القالعية ب
 حيوان.  اف الدائر  البيطرية التابعة للمنظمة العالمية لصحة ال تقييم والعشرين في   ا 

                                                
8  i5975e.pdf-http://www.fao.org/3/a 

http://www.fao.org/3/a-i5975e.pdf
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  آليات التنسيق الداخلي مع مسك  اضافةً الى 1نما بالنسبة الى المر لة  او شطة النموذجية
السممجالت بشممكل مالئم، التوثيق واإل ار ، وسمملسمملة قيا   متينة وعمال ية. نما  ن القدرات 

المسممممممماعمدين وايرهم من  منيين البيطريينالتشممممممغيليمة للمدوائر البيطريمة، بمما في ذلمك ال
الموظمين المنيين، نافية إل ار  الخدمات المطلوبة بموج  الخطة االسممممممتراتيجية القائمة 
على المخاطر. وتتمتع الدوائر البيطرية بالقدر  على تنظيم اسممممممتخدام اللقا ات والسمممممملطة 

ة  مثالً، التخاذ اجرافات قا و ية في  االت عدم االمتثال في او شممطة الميدا ية ذات الصممل
اإلبالت عن المرض، و قوق  خول المواقع وفحص الحيوا مممات، ومراقبمممة اوسممممممواق 
حة  قدر  على ابالت المنظمة العالمية لصمممممم بال لدوائر البيطرية تتمتع  ناقلين(. نما  ن ا وال
الحيوان بشمممكل مالئم عن  صمممول المرض، والمشمممارنة بشمممكل رسممممي في االجتماعات 

عد  التخصمممممصمممممات مثل فريق المهام المعني بمرض الحّمى الدولية. ويتم ا شممممماف جهاز مت
القالعية بمشمممارنة المنتجين و صمممحاا امممأن آخرين، مع  ونمة محدّ   واختصممماصمممات 
واضممحة. ويجتمع جهاز التنسمميق بشممكل منتظم لتنسمميق   شممطة المكافحة واسممتعراض  تائن 

جات البر امن. وتكون الرصد. و ّما قدرات المختبر الوطني فهي نافية لالستجابة الى ا تيا
  شممممطة المراقبة مدعومة بنظام معلوماتي  مع  فعمممملية اسممممتخدام تدفقات البيا ات الرقمية 
عوضممممماً عن الورق( إلتا ة البيا ات اير المجّمعة على الصمممممعيد المرنلي والتي تشممممممل 

 بيا ات ذات مرجعية جغرافية لغرض التحليل ووضع الخرائت.

 شممممطة لمكافحة  مراض لمكافحة مرض الحمى القالعية واو ةيتم الجمع بين بعض او شممممط -6
  يوا ية  خرى عابر  للحدو .

 
   بعض او شطة لمكافحة مرض الحمى   يجري تنميل خطة تجمع بين مدارات الجو

  شطة لمكافحة  مراض  يوا ية  خرى عابر  للحدو .اوالقالعية و

 ملة التلقيح ضد مرض الحّمى القالعية و/ و المسح المصلي يستهد    او شطة النموذجية 
مرضاً  يوا ياً وا داً على اوقل عابراً للحدو . يجري توثيق المنافع الناارة عن ضّم   شطة 

 .  صحاا المصلحةلمكافحة  مراض  يوا ية عابر  للحدو  بشكل واضح، ويقبلها 
 

 3والتقّدم إلى المرحلة 

 
بر امن خطي للمكافحة الرسمممممممية يرمي الى القعممممممماف على ا تقال الميروف في يوضممممممع  -7

 مجموعات الحيوا ات المحلية المعرضة ل صابة به من منطقة وا د  على اوقل في البال .
 

     هله الخطة  نثر  لماً من الخطة االستراتيجية القائمة على المخاطر، مدارات الجو
السريع عن  االت تمشي المرض واالستجابة لها للحدّ  وينبغي  ن تتعمن   كاماً للكشف

 من ا تشار اإلصابة. وينبغي  ن تصا ق عليها السلطات البيطرية.

 الخطة االستراتيجية القائمة على المخاطر التي تمّ تنميلها خالل مقار ةً ب جية ذاو شطة النمو
المرض  ينما  ، يج   ن تتطرق هله الخطة الى ضرور  الكشف السريع عن2المر لة 

و يثما يحصل، ويج   ن تطلق نل  الة تمشي للمرض استجابةً للحدّ من ا تشار فيروف 
الحمى القالعية. ويتحّول هلا الترنيل من المكافحة في قطام رئيسي للثرو  الحيوا ية الى 
القعاف في  هاية المطا  على مرض الحّمى القالعية في صمو  جميع الحيوا ات 

 البال   و في منطقة معينة.المعرضة له في 
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 ة تصا ق عليه الحكومة وتوافق عليهمن العروري وضع بر امن خطي للمكافحة الرسمي 
 .3المجموعة االستشارية اإلقليمية لغرض ا تقال البلد/المنطقة الى المر لة 

 
 :3المرحلة 

 
  واحدة على تركيز المرحلة: "الحّد التدريجي من حصددددول التفاددددي وانتقال الفيروق في منطقة

 األقل في البالد".
  سابقة، وتوفّر النتائن من او شطة : 3المتطلبات الدنيا لالنضمام إلى المرحلة ستكمال المرا ل ال ا

    اه. 8الى  1الجارية باتجاه تحقيق النتائن الرئيسية 
  امكمما يممة يجمم   ن تتمكن البال  من توفير اثبمماتممات على وجو   :3المتطلبددات للبقدداء في المرحلددة

 الكشف السريع لجميع  االت تمشي مرض الحّمى القالعية واالستجابة لها.
 :النتالج الرليسية 
 

 الرصد الجاري للمخاطر في  ظم مختلمة لتربية الحيوا ات. -1
 

   تطبيق المهم المعّلز للمخاطر من  جل القعممماف التدريجي على فيروف مدامممرات الجو  
الحيوا ات المسمممتأ سمممة من خالل االسمممتخدام المعال لممارسمممات مرض الحّمى القالعية في 

 المكافحة المتا ة.

 2و 1ينبغي للبال  الحماظ على او شطة الوار  وصمها في المر لتين   او شطة النموذجية ،
وتحليل البيا ات الناجمة عنها لعمممممممان  ن تكون تدابير المكافحة مجدية، وفعالة ومقبولة 

، يج  تغيير تدابير المكافحة  و تنقيحها اذا لم تكن بالمعالية . نللكصممممممحاا المصمممممملحةو
 المتوقعة.

 
، بما يد ي 3و خول المر لة  2يجري تنميل بر امن المكافحة الرسمممممية السممممتكمال المر لة  -2

الى الكشممف السممريع لجميع  االت تمشممي مرض الحّمى القالعية واالسممتجابة لها في منطقة 
 البال .وا د  على اوقل في 

 
   بالخطة االستراتيجية القائمة على المخاطر المنمّل  خالل المر لة    مقار ةً مدارات الجو

2 ً ثار مرض الحّمى القالعية في نما ينتقل الترنيل من الحدّ من آ ، هله الخطة  نثر  لما
قطام  و قطاعات رئيسممممممية للثرو  الحيوا ية من  جل الحدّ تدريجياً من مسممممممتوى ا تقال 
الميروف، وبما يشممممل جميع الحيوا ات المعّرضمممة في البال   و منطقة مسمممتهدفة للقعممماف 

 على فيروف مرض الحّمى القالعية.

 تعليل  اضمممافةً الى، 2نما بالنسمممبة الى   شمممطة المكافحة في المر لة   او شمممطة النموذجية
مثالً،  مالت التوعية العامة، وتوفير  -الترنيل على اإلبالت عن المرض واالسممممممتجابة له

 وافل اإلبالت، وتخصيص خطوط هاتمية الخ. ومن اأن نل  الة تمشي  ن تطلق استجابةً 
للحدّ من ا تشمممار فيروف مرض الحّمى القالعية  اسمممتبعا  الحيوا ات المصمممابة، مسمممارات 

قة  و  اجل التتبع، فرض قيو   على  رنة الحيوا ات، التلقيح االسممممممتراتيجي امثالً الحل
آخر[(. وينبغي اجراف تحقيقات وبائية ناملة في جميع  االت التمشمممي، بما يسممممح بوضمممع 
تقارير ناملة تعالن بصمور  خاصمة مصمدر اإلصمابة وا تشماره  المكا ي، اللمني( ووضمع 

يات التي يُرجّ  بة الى اآلل بالنسمممممم تاجات  قال المرض. اسممممممتن ح  ن تكون مسممممممدولة عن ا ت
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اسممتعراض بر امن التلقيح لعمممان  سممن تنميله والعوامل التي قد تسمماهم في  االت تمشممي 
ما بعمد التلقيح  المرض في المجموعات الملقّحمة  مرجع (. ينبغي توصمممممميف 9الرصمممممممد 

طابقة الميروف التمثيلي المعلول من نل  الة تمشمممممي مع توفير  تائن الترني  الوراثي وم
اللقاح مع اللقا ات المسممممتخدمة في البر امن، في المجال العام، على  سمممماف سممممنوي على 

 اوقل.
 

سة  -3 تنخمض تدريجياً  االت اإلصابة بمرض الحّمى القالعية في صمو  الحيوا ات المستأ 
 في منطقة وا د  على اوقل في البال .

 
     ل تدريجياً الى القعممماف و  ه يتم الوصمممتقديم اثباتات وبائية موثوقة على مدامممرات الجو

دّ فعليمماً من خطر تغلغممل على فيروف مرض الحّمى القالعيممة، و ن تممدابير المكممافحممة تحمم
 بلد  جنبي. منالحيا  البرية  و  بعد قدومهالقالعية و/ و ا تشاره  مرض الحّمى

  و السمممال ( بما تحليل البيا ات المتأتية عن  ظام المراقبة  الناامممت و/  او شمممطة النموذجية
 في ذلك المسو ات المصلية.

 
 يجري تطوير البيرة التمكينية و شطة المكافحة على  حو  نبر -4

 
     ها، يج   ن تكون الدوائر البيطرية قا ر  على تأ ية مهام3في المر لة مداممرات الجو 

سية  سيا ستقاللية وبعيداً عن التأثيرات التجارية، والمالية، والهرمية وال على  حو مستدام با
التي قمممد تدثر على القرارات المنيمممة. ويجممم   ن يتوفر اجراف للتعّر  الى الحيوا مممات 

وم  ظام للكشممممممف المبكر، بما في والمنتجات الحيوا ية، ومراقبة  رنتها. نما يج   ن يق
لك ح ذ ماف  الطوارئاالت الموار  ل بالموار  والك ية  لدوائر البيطر ما ينبغي  ن تتمتع ا ، ن

( جدول يربت 1. وير  في الوثيقة المرفقة  الملحق الطوارئالالزمة لالستجابة الى  االت 
الستة والثالثين  اوساسية المدهالتبين المسار التدريجي لمكافحة مرض الحّمى القالعية ب

 .3  اف الدوائر البيطرية التابعة للمنظمة العالمية لصحة الحيوان في المر لة  تقييم في   ا 

  يتوفر اطار قا و ي يشممممممل امكا ية 2و 1نما بالنسمممممبة الى المر لتين  او شمممممطة النموذجية .
التعّر  الى الحيوا ات ويتيح فرض القيو  على  رنة الحيوا ات ومنتجاتها، للحدول  ون 
ا تشممممار المرض. وتجري عملية تمتيا قبل النموق وبعده وجمع المعلومات عن المرض في 

لدولية. وتكون الدوائر الوطنية وا اوسواقالمنشآت الكبير  المنتجة للحوم المعدّ  للتوزيع في 
البيطرية قا ر  على ممارسممممممة الرقابة على معظم المخاطر الهامة لمرض الحّمى القالعية 
المرتبطة بالعلف الحيوا ي. وتتوفر ترتيبات للتعويض  ين يشكل االستبعا  جلفاً ضرورياً 

ضممممان  من االسمممتجابة الى  الة التمشمممي. تكون قدرات المختبر الوطني نافيةً وتسمممتند على
المسمممممممماعمممدين المنيين الجو  . وتتمتع المممدوائر البيطريمممة بمممالقمممدر  على تنظيم البيطريين و

لى وضع  ظام عالمشارنين في   شطة المكافحة، وعلى رصد وتقييم نماف    شطتهم. يُشّجع 
ل  مملار المبكر من خالل اإلبالت عن  مماالت الحمّى القالعيممة المشممممممتبممه بهمما ويقبلممه جميع 

 .حة صحاا المصل

  

                                                
9  i5975e.pdf-http://www.fao.org/3/a 

http://www.fao.org/3/a-i5975e.pdf
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ة بممأن القعمممممممماف على فيروف مرض الحمى القالعيممة في  -5 تتوفر مجموعممة نبير  من او لممّ
 الحيوا ات المستأ سة في البلد  و المنطقة يتحقق تدريجياً.

 
     تتوفّر او لة على وجو    شممممممطة عالية الجو   لمراقبة مرض الحّمى مداممممممرات الجو

يج  اإلثبات بأن  شمممممماط المراقبة قا ر  -الحيوا اتالقالعية في جميع اوقاليم و ظم تربية 
على الكشممف عن  االت تمشممي مرض الحّمى القالعية في  ال  صممولها  مثالً، بما يتسممق 
مع متطلبات مدو ة صممممممحة الحيوا ات البرية للمنظمة العالمية لصممممممحة الحيوان بشمممممممأن 

جميع  ماالت المراقبممة(. وتتراجع  ماالت  مدوث المرض. ويجري التحقيق بمالكمماممل في 
التمشممي و لّها بسممرعة. ويجري تنميل رصممد برامن التلقيح وتأمين مناعة الحيوا ات بشممكل 

 روتيني و اجح.

  تحليل البيا ات الميروسممممممية، تحليل البيا ات الناجمة عن التحقيق في  او شممممممطة النموذجية
يا ات تمشمي المرض، بما في ذلك التعّر  الى مصمدر التمشمي، وتحليل المسمح المصملي وب

 عن الرصد ما بعد التلقيح.
 

 الكامل.لتنميل (، وتكون جاهل  لالطوارئ االستعدا  لحاالت  الطوارئتتوفر خطت  -6
 

     يج   ن تشمممممير الخطت الى نيمية اسمممممتجابة الدوائر البيطرية لم داث مدامممممرات الجو
من  ي  يتعلر ا تواف ا تقال الميروف من خالل اسممممممتجابة روتينية، و ي  تحصممممممل  و 

المحتمل  ن تحصممل  الة طارئة مرتبطة بصممحة الحيوا ات، مثل تغلغل  وم مصمملي جديد 
  و ساللة جديد  ال تشملها اللقا ات الموجو  .

  واالتماق، االختبار من   صممحاا المصمملحةوضممع الخطت، اجتماعات  او شممطة النموذجية
 محانا  ميدا ية، تحليل  تيجة تمارين المحانا . عملية وتمارين خالل تمارين

 
 شطة لمكافحة  مراض  يوا ية لمكافحة مرض الحّمى القالعية مع اوتُجمع بعض او شطة  -7

  خرى عابر  للحدو .
 

     الحدّ من مرض الحّمى القالعية بالتوازي مع مكافحة  ا راز تقدم فيمداممممممرات الجو
 للحدو . مراض  يوا ية  خرى عابر  

  بعض او شطة لمكافحة مرض الحّمى القالعية مع يتم تنسيق مواعيد  او شطة النموذجية
  شممممممطة لمكافحة  مراض  يوا ية  خرى عابر  للحدو . وان  ظام المراقبة وبروتونول 
التحقيق في  االت تمشممممممي المرض يأخلان في االعتبار مرض الحّمى القالعية و مراض 

 لحدو . يوا ية  خرى عابر  ل
 
 4لالنتقال إلى المرحلة و

 
يكون البلد قد  ظي بمصممممممما قة المنظمة العالمية لصممممممحة الحيوان على بر امجه للمكافحة  -8

 الرسمية.
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 مصادقة المنظمة العالمية لصحة الحيوان: -4المرحلة 

 
 عليهورنامج الوطني الرسدددددمي للمكافحة الذي تّمص المصدددددادقة تركيز المرحلة: "مواصدددددلة تنفيذ الب

 من المرض ما التلقيح". الخاليلصفة البلد وتحقيق إقرار المنظمة العالمية لصحة الحيوان 
 

 4ما بعد المرحلة 

 
ا  الخاليصفة البلد ( 1   بحسب معايير المنظمة العالمية لصحة الحيوان ما تلقيحمن المرض رسميا

ا من دون تلقيح بحسب معايير المنظمة العالمية لصحة  الخاليصفة البلد  (2  من المرض رسميا
 .الحيوان
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 1الملحق 

( في أداة تقييم أداء الدوالر البيطرية 5إلى  1المؤهالت األسدداسددية اات الصددلة ومسددتوى التقدم  من 
 .مرحلة من مراحل المسار التدريجي لمكافحة المرض المتصلة بكل

 الوصف التمصيلي لكل من المدهالت اوساسية ومستوى التقدم المتوقع ير  على الرابت التالي 
 

.pdf2013http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Support_to_OIE_Members/pdf/PVS_A_Tool_Final_Edition_ 

 

 3المر لة  2المر لة  1المر لة  المؤهالت األساسية

 3 3 2 البيطريون ومهنيون آخرون(  لف  1-1

المنيون البيطريون المساعدون وموظمون فنيون ( باف  1-1
 3 3 2 آخرون

 3 3 3  لف المدهالت المهنية للبيطريين -1-2

 3 3 / باف مدهالت المنيين البيطريين المساعدين  -1-2

 3 3 3 التعليم المستمر 1-3

 3 / / االستقاللية المنية 1-4

 3 / / استقرار الهيكليات 1-5

 3 3 / التنسيق الداخلي  سلسلة القيا  ((  لف  1-6

 3 2 2 الموار  الما ية 1-7

 4 3 / التمويل التشغيلي 1-8

 3 / / الطوارئتمويل  1-9

 3 3 / ا ار  الموار  والعمليات 1-11

 2 2 2   لف الحصول على تشخيص بيطري مخبري -2-1

 3 2 /  باف مالفمة هيكليات المختبرات الوطنية -2-1

 2 / / ضمان جو   المختبر 2-2

 3 3 3 تحليل المخاطر 2-3

 3 / / الحجر الصحي و من الحدو  2-4

 3 2 /  لف المراقبة الوبائية السالبة -2-5

 3 2 / باف المراقبة الوبائية النااطة -2-5

 3 / / الطوارئاالستجابة لحاالت  2-6

 3 3 / الوقاية من اومراض، ومكافحتها واسترصالها 2-7

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Support_to_OIE_Members/pdf/PVS_A_Tool_Final_Edition_2013.pdf
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 3المر لة  2المر لة  1المر لة  المؤهالت األساسية

واومانن التمتيا قبل النموق وبعده في المسالخ ( باف  2-8
 3 / / المتصلة بها

 3 3 / العقاقير البيطرية والبيولوجية 2-9

 3 2 / سالمة العلف الحيوا ي 2-11

 3 / / التعّر  الى الحيوا ات ومراقبة  رنتها(  لف  2-12

 2 / / التعّر  الى المنتجات وتتبّع آثارها (باف  2-12

 4 3 2 االتصاالت 3-1

 3 3 3 التشاور مع اوطرا  المعنية 3-2

 3 3 2 التمثيل الرسمي 3-3

 3 2 / صال ية الجهاز الرئاسي البيطري(  لف  3-5

 3 2 / قدرات الجهاز الرئاسي البيطري( باف  3-5

في البرامن   صحاا المصلحةمشارنة المنتجين و 3-6
 3 3 2 المشترنة

 3 2 2 اعدا  التشريعات واو ظمة  4-1

 3 2 /   صحاا المصلحةتنميل التشريعات وامتثال  4-2

 3 3 2 الشمافية  4-6

 3 2 / تصنيف المناطق 4-7

 المدهالت اوساسية التي ستكون  ساسية في مرا ل ال قة /


