
 

 9201 –الصحـي لحيوانات اليابسة قانون ال

84.1الفصل   

  التحصين

Vaccination 

 (تقرأ األرقام من اليسار الى اليمين) 
 _____________________ 

 

 .4.18.1المادة 

 هدافاألو  مقدمةال

وفي . يالمرض العامل انتقال من والحدومكافحته  المرض تفشي من الوقاية إلى تحصينال يهدف
 تمنع قد ذلك، ومع. العدوى تمنع التي المناعةالى خلق  اللقاحات الحاالت، يجب أن تؤديأفضل 
 .المرضي العامل رتكاثر وانتشا من تقلل أو  فقط، السريرية تالعالما ظهور اللقاحات بعض

ة والزراع الحيوان، فاهيةور ،واالنسان الحيوان لصحةمستوى أفضل  في التحصين يساهم قد
 .الحيوانات في مبيدات الجراثيم استخدام من والحد ،المستدامة

 دعم في تحصينال الستخدام البيطرية للسلطات الالزمة اتالتوجيه اعطاء الى الفصل هذا يهدف
 خالل من الفصل هذا في الواردة التوصيات تنقيح يتم قد. ومكافحتها األمراض من الوقاية برامج
 عالوةو . اليابسة قانون قائمة األمراض الواردة في مختلف فصول  في موضحةو  محددة مناهج

 .لقاح لها يوجد أمراض ةي أل الفصل هذا في الواردة التوصيات استخدام يمكن ، ذلك على

 ،ات المعتمدةوالسياس والتقنية البيولوجية االعتبارات على المطبقة تحصينال استراتيجية تعتمد
 .التنفيذ وجدوى المتاحة والموارد

العمل  بنجاح تحصينال تنفيذ من العضو  البلد أحد لتمكين األساسية المتطلبات تتضمن
 بالتوصيات واألحكام التالية:

 ؛ 1.4 الفصل في الرصد الوبائي بشأن التوصيات. 1



 .3.4 و . 3.1 الفصولب  الصلة ذات األحكام. 2

 اليابسة؛ قانون فياألمراض  قائمة في المدرجة الفصول في التحصينب  المتعلقة التوصيات. 3

 دليل في الجودة ومراقبة البيطرية اللقاحات إنتاجب  الصلة ذات والخاصة العامة التوصيات. 4
 .للقاحات المنتجة الدول في اليابسة

 

4.18.2 المادة  

 شرح المصطلحات

 يمكن تفسير المصطلحات أدناه كالتالي: الفصل هذا ألغراض

 تفٍش  على فوري كرد المطبق التحصين برنامج به يقصد": الطوارئ حاالت في التحصين"
 ظهوره. أو  مرض دخول تزايد مخاطر أو  مرضي

 .محدد وقت فيو المحصنة فعليا  المستهدفةالقطعان  نسبة تعني": القطعان حصانة"

 ومستمر للتحصين. روتيني برنامجوجود  يعني": المنتظم التحصين"

 زمنية فترة خالل اللقاح ؤهاإعطا تم التي المستهدفة القطعان نسبة تعني": حصينيةالت التغطية"
 .محددة

 الحيوانات من مالئمة نسبة على التحصين لتطبيق خطة به يقصد": التحصين برنامج"
  .مكافحته أو  المرض من الوقاية من أجل للعدوى المعرضة

  

3.84.1 المادة  

 التحصين برامج

 ، التحصين تنفيذ قبل البيطرية السلطة قبل من التحصين برنامج واستراتيجية أهداف تحديد يجب
الحيوانية المريضة  واألنواع احتمال انتقاله لإلنسان، و  المرضوبائية  االعتباربعين  األخذ مع

 .وتوزعهاالمصابة 



 ينبغي ، الوطنية الحدود خارج توسيعه يتم أن يجب البرنامج أن إلى تشير العوامل هذه كانت إذا
باعتماد  االقتضاء عند يوصىو .المجاورة البلدان في تهامثيالب االتصال البيطرية لسلطةعلى ا
 .التحصين برامج لمواءمة ةإقليمي  سياسة

 

 وتنفيذوضع    عند  العامة  الصحة  سلطاتب   باالتصال  االقتضاء  عند  البيطرية  السلطات  تقوم  أن  يجب
 .إلنسان)(األمراض الحيوانية المنشأ المنتقلة ل المنقولة لإلنسان األمراض ضد التحصين برامج

 

 .الطارئ التحصينو  المنتظم التحصين برامج تشمل قد

الموسمية أو عدد اإلصابات  من حدلالى ا المصابة البلدان في المنتظم التحصينيهدف . 1
 أو  البلدان فيو . االستئصال وإمكانيةالمكافحة و  الوقاية بهدف المرض تأثير أو  اإلجمالية
 بلد من مرضدخول ال منع النظامي التحصين من الهدفيكون  ،المرضخالية من ال المناطق
 .دخوله حال في اتهتأثير من للحد أو  مجاورة، منطقة أو  مجاور

 البيولوجية سالمةال تدابير لتطبيقإجراًء إضافياً  الطارئة حاالتال في التحصين يعتبر. 2
كرد  الطارئ التحصين استخدام يمكنو . لمنع التفشيات للتحكم تطبيقه ويمكن المرض ومكافحة

 :على التالي

 ؛ خالية من المرض منطقة أو  بلد في المرض تفشي  . أ
   التحصين إعادة وفي حال . المنتظم التحصين تطبق منطقة أو  بلد في المرض تفشي . ب 

 ؛ المكتسبة المناعة لتعزيزيكون ذلك        
  يعاد التحصين   ولكن المنتظم ؛ حيث يجري التحصين منطقة أو  بلد في المرض تفشي   .ج  

 ؛ المسبب للتفشي المرضي العامل ساللة ضدالكافية  حمايةال حيوفر اللقا ال عندما    
   فيجديد  مرض ظهور أو مرضي عامل إدخال نسبة مخاطر في تغييرعند حدوث  . د

  .حرة منطقة أو بلد     
 

 الحيوانية بالصحة المتعلقة المستمرة األخرى األنشطة مع التحصين برامج دمج يجب
 طريق عن التكلفة وخفض البرنامج كفاءة تحسينبذلك  يمكنو. ةالمستهدف للقطعان
  .مواردأفضل لل استخداممن  االستفادة

 

 

484.1. المادة  



 التحصين برنامج إطالق

 أمور بين من تنظر، أن البيطرية السلطة على يجب التحصين، برنامج بدء بشأن قرار اتخاذ عند
  التالية: العناصرإلى  أخرى،

 ؛ المرض ةوبائي . 1

 ؛  التحصين إال عن طريق بسرعة المرض  احتواءإمكانية  عدم احتمال. 2

 ؛ وجدت  إن ،للمرض  عدد اإلصابات الحالية والسنوية. 3

 دخول مسبب مرضي أو ظهور مرض؛  احتمال. 4

 ؛ اإلنسانانتقال المرض إلى  احتمال. 5

 ؛ لإلصابة بالمرض  المعرضة الحيوانات   كثافة. 6

 القطعان؛  حصانة مستوى. 7

 الحساسة للمرض؛ قسم محدد من القطعان تعرض  خطر. 8

  كسياسة الذبح   المرض  مكافحةأو مساعد إلجراءات أخرى ل كبديل التحصين برنامج صالحية مدى -9

 والتعويض مثالً     

 للتمييز بين الحيوانات المحصنة وغير المحصنة؛  نظام وجود .  10

 ؛  وفعال آمن لقاح توافر.  11

 ؛ والمادية  والمالية  البشرية الموارد  توافر.  12

 .العامة والصحة  التجارة على  تأثيره ذلك في بما ، التحصين لبرنامج االقتصاديةالجدوى  تحليل.  13

 

 .4.18.5 المادة

 

 حصينالت  استراتيجيات

 االعتبار بعين األخذ مع ، مجتمعة أو  وحدها المختلفة التحصين استراتيجيات تطبيق يمكن
 :التالية االستراتيجيات تطبيق يمكنوهنا . المرض لحدوث والجغرافية الوبائية الخصائص

 منطقة أو  بلد حدود طول على منطقة في التحصين به يقصد": دودي ح عند الالتحصين . "1
 .منطقة مجاورةالى بلد هذا ال من أو  مجاور بلد داخل العدوى انتشار لمنع موبوءة



   منطقة أو بلد في لإلصابة المعرضة الحيوانات جميع حصينت يعني": الشامل التحصين". 2
 بكاملها.     

   محددة منطقة في لإلصابة المعرضة الحيوانات جميع تحصين يعني": الدائري التحصين" -3
 .يالمرض تفشيال فيه حدث الذي بالموقع تحيط     

 .للمرض من القطعان المعرضة مجموعة تحصين يعني": المستهدف التحصين. "4

 
 

 4.18.6 المادة

 

 اللقاح اختيار

ً  لقاحات  عدة  تتوفر  قد  اللقاح  اختيار  يعد  ،  التحصين  برنامج  أهداف  تحقيقومن أجل  .  للمرض  وفقا
  :منها عوامل عدة على يعتمد حاسما عنصرا

 اللقاح وثمنه فراتو . 1

   الوقت  في الكافية والكميات الالزمة بالتنظيمات العمل  قبول  ذلك في بما اللقاح توافر. أ
 ؛ المطلوب        

   لالحتياجات واالستجابة التحصين حملة طوال اللقاح توفير على مصادر التسويق قدرة. ب
 ؛ المتزايدة    

ً  عبوة لكل الجرعات تحديد عدد في المرونة. ج   ؛ةالمستهدف طبيعة القطعان مع تناسبا

   برنامج في المعتمدة الفنية مواصفاتلل ةستوفي الم المختلفة  اللقاحات تكاليف بين مقارنة. د 
  .التحصين    

 اللقاح  مواصفات . 2

  أ. خصائص اللقاح 
 ؛  طريقة إعطاء الجرعة وسهولتها �
 ؛ الجرعة حجم �
 . األخرى والمكونات  المساعدة المواد  نوع  �



 البيولوجية  الخصائص . ب 

 ؛ فشيةالمت السالالت  ضد   لقاحال التي يوفرها الحصانة �
 الحيوية؛  بالتكنولوجيا المحضرة أو المعطلة أو الحية اللقاحات  �
 ؛ اللقاح في المدرجة األمراض  ومسببات  السالالت  عدد  �
 ؛ اللقاح قوة �
 الحصانة  بداية �
 ؛ الصالحية انتهاء وتاريخ االفتراضي العمر �
 .الحراريتحمل ال �
 ؛ عمليةال الحصانة فترة �
 ؛  الفعالة الحصانة لتحقيق الالزمة الجرعات  عدد  �
 اللقاح؛  عطيهاي التي المناعة متابعة على القدرة �
 أو الفرد  مستوى على ، المصابة الحيوانات و  المحصنة الحيوانات بين   تمييزال على القدرة �

 ؛ الجماعة
 في للحيوانات  الفسيولوجية الحالة أو العمر أوالحيوانية  لألنواع اللقاحخصائص  مالءمة �

 ؛  المستهدفة القطعان
  .والبيئة والمستهلكينلمستخدمي اللقاحات  الصحية السالمة �

  
 جانبيةال ثاراآل. ج

 .السلبية الفعل ردود �
 .الحية اللقاح لسالالت مقصود غير انتقال �
  .الوبائي هالنشاط المستضعفة السالالت استرجاع �

  سيتم كان إذا ما تقرير  عند  أعاله المذكورة العناصر نفس في النظر ينبغي  ، فقط واحد  لقاح توافر لدى 
 .ال  أم التحصين برنامج إطالق

 

 4.18.7 المادة

 التحصين  برنامجفي   أخرى حرجة عناصر

المذكورة  األخرى لهامةا العناصر التحصين برنامج يشمل أن يجب  ،  اللقاح اختيار إلى باإلضافة
 .العالقة أصحاب  جميعالى  التحصين برنامجتفاصيل  إبالغ يجب  أدناه.

 القانوني  األساس. 1

 المحتمل اإللزامي االمتثال ذلك في بما  التحصين، لبرنامج قانوني أساس هناك  يكون أن يجب 
 . حيواناتهم عند  سلبية فعل ردود  في حال ظهور  الحيوانات  ألصحاب  المحتمل والتعويض 

 القطعان المستهدفة. 2



 . فيها المتواجدة الجغرافية والمنطقة هاتحصين  سيتم التي القطعان التحصين برنامج يحدد  أن يجب 

 

 المهددة عدد من القطعان  أو بالكامل المعرضةالحيوانية  ات المجموع القطعان المستهدفة شملت قد 
ً وبائي  ً  ا الصفات  فيمختلف القطعان  ودور ، المرض  وعواقب  ،للمرض تعرضها  حتمالال  وفقا

 . البرية ة بعض الحيوانات المستهدف القطعان شملت قد و. المتاحة والموارد  لعدوىل الوبائية

  األنواع  القطعان المستهدفة تحديد  عند  االعتبار  في أخذها يجب  التي العوامل تشمل أن يمكن
  والتوزيع  ،المنتجات  وأنواع والجنس، األمهات،  ومناعة الصحية، والحالة والعمر الحيوانية
 . بانتظام وتحديثها العوامل هذه مراجعة يجب و . والقطعانالحيوانات  عدد  عنوكذلك  ، الجغرافي

 ية التحصين تغطيةال. 3

 برنامج يحدد أن لذلك يجب. بالكامل المستهدفة القطعان تحصين الصعب من يكون قد
 أهداف لتحقيق القطعان من ةالالزمالتحصينية  التغطية من األدنى الحد التحصين
ً القطعان  المطلوبة الحصانة من األدنى الحد تفاوتي و. البرنامج  المرض لوبائيات تبعا

  .الجغرافية والعوامل التأثر سريعة الحيوانات وكثافة

  من فرعية مجموعات  تحديد  في حصينالت  برنامج مراقبة أثناء السكانية الحصانة قياس يساعد  قد 
 . كافٍ  بشكل اتحصينه  يتم لم التي القطعان المستهدفة

  العالقة أصحاب  إشراك. 4

 لمشاركة  واضح تحديد  خالل من التحصين لبرنامج حسن إدارتها البيطرية الخدمات  تثبت  أن يجب 
  الحيوانات،  مالكيو األخرى، الحكومية المنظمات  ذلك في بما العالقة على اختالفهم أصحاب 

  وشبه  الحكومية، غير والمنظمات  الخاص، القطاع  في البيطريين واألطباء المزارعين، جمعيات و
 العالقة  أصحاب   قبول  يعتبرو.  اللقاحات   وموردي  المحلية  الحكومية  والسلطات   البيطريين،  ني المهني

 في أصحاب العالقةمختلف  مشاركة ومن األفضل البرنامج. لنجاحجوهرياً  أمراً  بعملية التحصين 
وتسليمها   اللقاحات  وإنتاج التحصين، ومراقبة التوعية، وحمالت  التحصين،برنامج  وتنفيذ  تخطيط
 .التحصين برنامج وتمويل

 الموارد . 5

 ، المنشود  الهدف تحقيقومن أجل . سنوات  عدةل األحيان من كثير في التحصين برامج تستمر قد 
 .التحصين لبرنامج المقدرة المدة طوال متاحة والمادية والمالية البشرية الموارد  تكون أن يجب 

 الزمني  والجدول اإلجراءات . 6

 لكل الزمني والجدول المتوقعةاإلنجازات و  لمسؤوليات شرحاً ل التحصين برنامج يتضمن أن يجب 
 . نشاط



 

 التحصين  حمالت  توقيت . 7

 المرض  إلى نوعستناداً او. تحصين حمالت   يأل الجدول الدوري التحصين برنامج  يصف أن يجب 
 .حياتهم خالل مرات  عدة أو واحدة مرة الحيوانات  تحصين يمكن واللقاح،

أو الحفاظ على   األدنى الحد  لتحقيق الالزمة تغطيةال تحقيق هو التحصين حملة من الهدف يكون أن يجب 
  غالبية تحصين تضمن بطريقةالعمل  برنامج  تنفيذ  يجب و. محدد  زمني إطار ضمن لدى  حصانةمستوى ال

ً   التحصين برنامج يتضمن أن يجب  كما .اإلمكان قدر وقت أقصر في القطعان المستهدفة   مفصالً  وصفا
 .حملة كل وانتهاء بدء  وتواريخ التكرار مواعيد  ذلك في بما التحصين، حمالت  تنفيذ لعملية 

 : التالية  لعناصرا مراعاة مع التحصين حمالت  ومدة وتوقيت   وتيرة تحديد  يجب 

 الستخدام؛ االمنتج بشأن  المصنع وتوجيهات  اللقاح خصائص . أ

 . التسليم ونظم  اللقاح تخزين مرافق. ب 

 ؛ ةالمستهدف القطعانا إلى الوصول إمكانية. ج

 ؛الحيوانات احتجاز  مرافق. د 

 للحيوانات؛ الفسيولوجيةو الصحية حالةال. هـ

 ؛جغرافيةال عواملال. و

 المناخية  الظروف. ز

 الحشرات الناقلة لألمراض؛ نشاط. ح

 ؛ هم في حملة التحصينوإشراك هموقبول أصحاب العالقة وعي. ط

 ؛  يةالحيوان  حركةال وأنماط اإلنتاج أنظمة. ي

 ؛  الثقافية أو االجتماعية أو الزراعية  األنشطة توقيت . ك

  .الموارد  توافر. ل

 التحصين  حمالت في  تدقيقالمراجعة وال. 8



  يضمنو . تحصينية لةحم ةأي في المشاركين لجميع دورية مراجعة التحصين برنامج يتضمن أن يجب 
 عن التدقيق يكشف قد و. منه التحقق يمكن توثيقًا ؤمنيو  العمل نظام  مكونات  جميع عمل التدقيق

 . البرنامج في الواردة تلك عن اإلجراءات  انحرافات 

 : تشمل قد  التحصين حملة بمراجعة  المتعلقة المؤشرات 

 ؛ المحدد  الزمني اإلطار خالل هاتحصين تم  التي والقطعان الحيوانات  من ةالمستهدف القطعان نسبة. أ

 ؛ المحصنة الحيوانات  بعدد  مقارنة المستخدمة اللقاح جرعات  عدد . ب 

 ؛ الصلة ذات  للحيوانات  السكاني التعداد  بأرقام مقارنة هاتحصين   تم  التي الحيوانات  عدد . ج

 ؛ التبريد  لسلسلة انتهاكات  من التقارير من عدد . د 

 ؛  القياسية التشغيل إلجراءات  االمتثال في التحصين فرق أداء. ـه

 الحملة ومدة توقيت . و

 . التحصين على  حيوان لكل والتكلفة اإلجمالية التكلفة. ز

 .أعاله المؤشرات  لقياس تسجيل  نظام هناك  يكون أن يجب  ، التحصين برنامجفي  تدقيقال لتمكين

 

 
 

4.18.8 المادة     

 

 التحصين لوجستيات

 : التالية العناصر مراعاة مع مبكر، وقت  وفي  بالتفصيل  التحصين حمالت  تخطيط ينبغي

 اللقاح  تأمين  .1

 ذات  التنظيمية الموافقة إلجراءات  التحصين برنامج في لالستخدام المختار اللقاح يخضع أن يجب 
 لتسجيل التقنية المتطلبات  تنسيق بشأن الدولي التعاون توصية مع تتوافق والتي البلد، في الصلة

 ). VICH(  البيطرية الطبية المنتجات 



  التسليم لضمان مسبقا المختار اللقاح شراء عملية في البدء ينبغي الممنهجة، التحصين لحمالت  بالنسبة
 .التحصين  لحملة الزمني اإلطار لتلبية المناسب  الوقت  في

  هذه تسمح قد . الطوارئ حاالت  في التحصين  على لألمراض  الوطنية الطوارئ خطط تنص   أن ينبغي
  استخدام سيتم كان إذا. المؤقت  لالستخدام الترخيص  ومنح اللقاح لشراء مبسطة بإجراءات   األحكام

 .صلة ذات  نهائية  تنظيمية موافقة على الحصول فيجب  ، منهجي بشكل التحصين

ً   لمنشأةا اللقاح بنوك  الوقت  في اللقاحات  شراء وتسهيل ، اليابسة دليل من. 1.1.10 للفصل وفقا
  .المناسب 

    االستهالكية والمواد  المعدات  شراء      .2
 والمواد  المعدات  جميع شراء التحصين حمالت  تخطيط يشمل أن ينبغي ، نفسه اللقاح إلى باإلضافة

 . الضرورية االستهالكية

 التحصين  برنامج تنفيذ       .3

 : التالي  أجل من القياسية التشغيل إجراءات  وضع يجب 

 االتصال  خطة تنفيذ . أ

 التبريد؛  لخط والمتنقلة الثابتة المكونات  ومراقبة  وصيانة إنشاء. ب 

 اللقاح؛ وإدارة ونقل تخزين. ج

    إلعادة القابلة للمعدات  الحراري التعقيم ذلك في بما ، والسيارات  المعدات  وتعقيم تنظيف. د 
 ؛ االستخدام  

 النفايات؛ من التخلص . ـه

  وقوارير أمبوالت  مثل جزئيا، المستخدمة  غير أو المستخدمة اللقاح حاويات  في التصرف م. تحديد 
 وزجاجات؛ 

  ؛ المؤسسات  بين الممرض  للعامل التحصين فرق نقل عدم  لضمان البيولوجي األمن تنفيذ . ز
 
  ؛ المحصنة الحيوانات  تحديد . ح
  
  ؛ الحيوانات  ورفاهية سالمة ضمان. ط
 
 التحصين؛  فرق سالمة ضمان. ي

  
 التحصين؛  فرق أنشطة تسجيل. ك



  

  التحصين توثيق مستندات . ل

   سالمة وكذلك الفعال التحصين لضمان ضروري أمر الحيوانات  لمرافقة مالئمة أماكن توافرإن 
  . التحصين وفرق الحيوانات  احةور    

 البشرية الموارد      . 4

 الخدمات  إشراف تحت  مناسب  بشكل لهم ومصرح مدربين موظفين بواسطة التحصين يتم أن يجب 
 التشغيل إجراءات  ذلك في بما دورية تدريبية دورات  التحصين برنامج يوفر أن يجب . البيطرية
 .المجال في لالستخدام المحدثة المكتوبة القياسية

ً  التحصين فرق عدد   يكون أن يجب   أن يجب . المحدد  الزمني اإلطار ضمن  التحصين حملة لتنفيذ  كافيا
  فيها يتم التي  األماكن إلى للوصول نقل  وسائل  ولديها كاف بشكل مجهزة  التحصين فرق تكون

 . التحصين

 معه لالجمهور والتواص وعي     . 5

ً  للتواصل إستراتيجية بتطوير البيطرية الخدمات  تقوم أن يجب   تكون أن يجب  والتي ، 3.3  للفصل وفقا
مع   وقبوله ببرنامج التحصين   الوعيوجود   لضمان الجمهورعامة و أصحاب العالقة لجميع موجهة
 . المحتملة ومنافعه أهدافه

 

  والجوانب  القطعان المستهدفةو وموقعه التحصين  توقيت  حول تفاصيل التواصلا خطة تتضمن قد 
 .أن يعرفها عامة الجمهورالمناسب من  التي األخرى الفنية

 الحيوانات  ترقيم      . 6

  لإلشراف على  مطلوب ما هو و المحصن وغير المحصن منها، بين بالتمييز الحيوانات  ترقيم  يسمح
 عملية التحصين وإصدار الشهادات الالزمة عند انتهائها.

التعريف   يكون أن يمكنالحيوانات بين التعريف الدائم والمؤقت، كما ترقيمعملية    تراوحت أن يمكن
 .4.2و . 4.1  للفصول وفقاعملية تعريف الهوية الحيوانية  تنفيذ   يجب . جماعًيا أو فردًيا

 التحصين  وشهادات  السجالت  حفظ      . 7

بوضع   البيطرية ات الخدم إشراف ومسؤولية تجرى تحت التي  التحصين يجب أن تنتهي عمليات 
 سجالت مفصلة لعمليات التحصين ل واالحتفاظ بها. 



  التحصين حالةخاصة ب رسمية شهادات  إصدار في النظر البيطرية الخدمات  على  الضرورة، عند  يجب 
 . يةالحيوان  أو أو القطعان للحيوانات 

 

 الحيوان  بصحة متعلقة إضافية نشاطات      . 8

 متعلقة أخرى أنشطة التحصين برامج تشمل قد  معيّن، مرضي مسببي  ضد  التحصين إلى باإلضافة
 البيولوجي، واألمن العالجات،مختلف و أخرى،مسببات مرضية  ضد  التحصين مثل الحيوان بصحة

 . مع األطراف المعنية والتواصل الحيوانات  ترقيمو  ،رصد الوبائيوال

  أال يجب  لكن .التحصين برنامج قبول من تعزز قد  الحيوانية بالصحة تتعلق إضافية بأنشطة إن القيام
 .التحصين لبرنامج األساسي الهدف  على  سلًبا األنشطة هذه تؤثر

 

  توافق إثبات  تم قد  يكون  أن بشرط أخرى،مسببات مرضية  ضد  المتزامن التحصين إجراء يمكن
 .لألمراض  المسببة  العوامل من كل ضد   االستجابة المناعيةعمليات 

 

 4.18.9 المادة

 

  التحصين  برنامجمتابعة  و  تقييم

والمتابعة  و  التقييم إجراء ينبغيو.  النتائج إلى المستندةالمتابعة و لتقييمخطة ل التحصين برنامج يتضمن أن يجب 
 استدامة وتعزيز المناسب  الوقت  في التصحيحية التدابير تطبيقسماح بلل التحصين حملة أثناء دوري بشكل

 .التحصين برنامج

 : التالية  النتائج تقييم ينبغي أهداف، إلى استنادا

 اإلنتاج؛ الجغرافي ونظام والموقع والعمرالحيواني  النوع حسب  مرتبة التحصين تغطيةنسبة . 1
    والموقع ، الحيوانية األنواع حسب  مرتبةو ، االختبار بواسطة المحتسبة السكانية الحصانة. 2

 ؛  اإلنتاج ظامنو الجغرافي    
 ؛ الجانبية  اآلثارحدةو تواتر. 3
 . آثاره الصحية أو مدى انتشاره أو المرض  حدوث  من الحد  4

 . ومعالجتها ذلك أسباب  تحديد  يجب   التحصين برنامج أهداف تحقيق يتم لم إذا

 



 4.18.10 المادة

  التحصين  برنامج  استراتيجية من الخروج

 جميع على االستراتيجية هذه نطبقت قد و.  التحصين لوقف خروج استراتيجية التحصين برنامج يوفر قد 
  النحو وعلىللمرض  التعرض  طراخمدى م بواسطة محدد  هو كما ، امنه أو قسم على  أو فةد القطعان المسته

 .البيطرية  السلطة تحدده الذي

 : يلي  ما التحصين وقف معايير تشمل قد 

 .اطقه  منإحدى  أو بلد  في المرض  الستئصالالتوصل  . 5

 ؛ المرض  ظهور أو المسبب المرضي إدخال احتمال من بشكل كاف الحد  المخاطر تحليلعندما يشير . 6

   عنده االنتقال  يمكن مستوى عند   اتأثيره أو نسبة االنتشار أوالمستجدة  عدد اإلصابات المرضية من الحد  .7
 أفضل في مكافحة المرض؛ بديلةإلى سياسة الذبح والتعويض أو تدابير 

 ؛ المرجوة األهداف تحقيق على البرنامج قدرة عدم. 8

 ؛  التحصين برنامج علىا لجمهور سلبية ل  فعل ةرد . 9

 . التحصين عند إجراء دراسة جدوى تقضي بوقف برنامج  .10

 البيطرية  السلطات  على يجب وهنا  ، التحصين وقفإلى حالة الخلو من المرض  النجاح في التوصل يتطلب قد 
 .اللقاحات  استيراد  وكذلك المتبقية اللقاحات   مخزون لمراقبة المناسبة التدابير واتخاذ  التحصين حظر

أعمال و الصحية والتدابير  البيولوجي األمن وتعزيز الطوارئ  خطة إعادة النظر فيالتحصين  وقف يتطلب  قد 
 .مرض عن ال المبكر لكشفالرصد من أجل ا

 4.18.11 المادة

 

 حصنة الم الحيوانات  وإدارة شؤون المرض  وضع  على  التأثير

  باإلضافة أنه واستئصالها ومكافحتها األمراض  من العديد  من الوقاية في المساعدة على  قدرته التحصين أثبت 
ً  ذلك، ومع. الذبح والتعويض   سياسةل بدياليمكن أن يكون    يخفي قد  المستخدم، اللقاح ونوع لمرض ل ووفقا

  الحيوانات  حركة على مع تأثيرات  األمراض رصد  على  ويؤثر المقنعة، المرضيةبعض اإلصابات  التحصين
 .ومنتجاتهالمحصنة ا



 سياسات  مثل هاتحصين تم التي الحيوانات  إدارةلحسن  أحكاًما االقتضاء عند   التحصين برامج تتضمن أن يجب 
  قانون في المدرجة  الفصولو".   التحصين منع  سياسات  أو to live vaccinationالمخفف  التحصين"

 . ومنتجاتها حصنةالم الحيوانات  وتجارة إدارة بشأن إضافية توصيات   تقدم  اليابسة

 لخطررداً على ا التحصين النظامي أو الطارئ تطبق التي الخالية من المرض  المناطق أو البلدان على يجب 
عن وجود  يةالحيوان لصحةل العالمية والمنظمة التجاريينوفقاً للحاجة شركائها  تبلغ أن لتفشي المرض  متزايد ال

كما هو موضح في الفصل  إصابات أية  وجود  عدم حال فيهذا غير ضروري و. لتحصينخاص بها ل برنامج
الرصد المناسب أن تحصين   خالل منبعد اإلثبات  ، الخاص بالمرض الموجود على قائمة األمراض الخطيرة 

 .التجارة يعطل أن ينبغي وال المنطقة أو البلد  وضع  علىال يؤثر  الحيوانات 

 


