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 الوضع الصحي الرسمي للدول األعضاء
 

 

 

 

يمكن أن تنتشر أمراض الحيوانات نتيجة للنمو الهائل في التجارة والسياحة. وقد أصبح  اليوم،المتميز بالعولمة في عالمنا 
الوضع الصحي الرسمي لكافة البلدان فيما يتعلق بأمراض الحيوانات عاماًل رئيسًيا للحفاظ على صحة الحيوان والصحة العامة 

لالعتراف الرسمي   طريقة (OIE) للصحة الحيوانية وضعت المنظمة العالمية ،1996والتجارة الدولية اآلمنة. فمنذ العام 
البلدان األعضاء أسماء  بقوائم  الأصبحت  وقد  ولوية.  األيغطي اليوم ستة أمراض حيوانية ذات  أصبح  الصحي للبلد الذي    بالوضع

غنى عنه في التجارة الدولية واالستراتيجيات  أمرًا ال عام،عليه من قبل المنظمة كل  الرسمي والمصادق يالمرض الوضعذات 
 .العالمية لمكافحة األمراض

 

 هامة حقائق

منه   إلى المنظمة للحصول على اعتراف رسميبطلب التقدم  OIEمنظمة يمكن للدول األعضاء في  ✓

 .ستة أمراض(االعتراف يغطي المرض )من  بالخلو

 يشمل االعتراف بالخلو من المرض منطقة واحدة من البلد العضو أو كامل أراضيه.  يمكن أن  ✓

 .بالنسبة للتجارة الدولية رىكب تمثل حالة الخلو الرسمي للبلدان األعضاء من المرض أهمية ✓

مجها ابطلب للحصول على المصادقة على برأيضاً  التقدم(OIE) يمكن للدول األعضاء في منظمة  ✓

 .ألمراض ة بعض المكافح ةالرسمي

 

أمراض  من    خلو  ال رسمية بال صفة  البلدانها األعضاء  العالمية الوحيدة التي تمنح     المنظمة   (OIE)  منظمةتعتبر  

بشكل تدريجي ، والعثور  وضعها الوبائيهو أن تقوم البلدان بتحسين من ذلك الهدف العام وحيوانية محددة. 

 .هذه األمراض  اعتراف بخلوها منعلى الدعم الوطني والدولي لتنفيذ برامجها والحصول في النهاية على 
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 وضع الخلو الرسمي من المرض

  البلدان، أو مناطق داخل هذه    األعضاء،  بلدانقائمة بال OIE لمندوبي منظمةالعامة  تتبنى الجمعية    عام،في كل  

في  من المرض ذه البلدان بخلو هتم نشر أول قائمة وقد . المحددةألمراض من بعض ارسميًا بخلوها معترف 

من    عدداً هذه اآللية لتشمل  منذ ذلك الحين تم تطوير  ومرض الحمى القالعية.  وكان ذلك بالنسبة ل  ،1996عام  ال

 .األمراض األخرى

 :تتضمن هذه القائمة حاليًا ستة أمراض 

 مرض الحمى القالعية  •

  (CBPP)في األبقارااللتهاب الرئوي البلوري المعدي  •

  (BSE)جنون البقر •

 )(AHSاألفريقي  خيل ال طاعون  •

  (PPR)المجترات الصغيرةعون طا •

 ( CSF)المعروفة حمى الخنازير  •

 أو بدون  معوضع الخلو من المرض يمكن منح البلدان أو المناطق   فقط، بالنسبة لمرض الحمى القالعية 

 .حصين ت

  بالخلو من . انتهى اإلجراء الخاص باالعتراف الرسمي بقار لطاعون األ النهائي  االستئصال: إعالن 2011

الصادر  18/2011قرار  بموجب الاألمراض وذلك    مدرًجا في قائمةالمرض  وبالتالي لم يعد    ،لطاعون البقريا

لطاعون  جميع قطعانها الحيوانية الحساسة  باألعضاء   198ال  يعترف بخلو كافة البلدان    الذي OIE منظمة  عن

 األبقار من المرض. 

 

 لألمراض الرسميةالمكافحة برامج 

ً  OIE  منظمة  قامت  االلتهاب   األمراض التالية:لمكافحة الوطنية برامج ال على آلية للمصادقة     بوضع  أيضا

 والحمى القالعية وطاعون المجترات الصغيرة. (CBPP) في األبقارالرئوي البلوري المعدي 

 

 

 

 

http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/fmd/
http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/cbbp/
http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/cbbp/
http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/bse/
http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/bse/
http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/bse/
http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/african-horse-sickness/
http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/african-horse-sickness/
http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/peste-des-petits-ruminants/
http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/peste-des-petits-ruminants/
http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/classical-swine-fever/
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 الخط األمامي  عند التجارة الدولية 

أحد البلدان   فيفقد أهمية كبيرة بالنسبة للتجارة الدولية.  ذات للدول األعضاء الوضع الرسمي لألمراض إن 

المستوردين المحتملين أو الحاليين  التجاريين في نظر الشركاء  ها عززيأو جاذبية سمعته التجارية األعضاء 

اعتراف   العضوعلىالبلد من خالل حصول و. خلوه من األمراض اعتماًدا على االعتراف الرسمي ب وذلك

  الصحة أوضاع  تحسين  ظهر شفافية تساعد على  أن ي  هذا الوضع يمكن    والحفاظ على رسمي بخلوه من المرض  

بوضعه الصحي    والمجتمع الدولي  ءشركاالوبالتالي كسب ثقة    العالم،والصحة العامة في جميع أنحاء    يةالحيوان 

   المميز.

االنتقالي )نحو الرأسمالية(   االقتصاد ذات بلدان الللبلدان النامية وبالخلو من المرض االعتراف الرسمي 

يمكن أن  التي  باإلرشادات تزويدها فضالً عن  ة، يالتجار لدفاع بشكل أفضل عن مصالحها ايساعدها في 

 .من المرض الخلو الرسمي  الكتساب وضع  يوطن  على مستوى تستخدمها 

ً داعم يمثل OIE قبل منظمةالمرض من من خلوها لبلدان األعضاء المعترف بلالعدد المتزايد إن  يساعد  اً هام ا

األمراض ذات واستئصال  إقناع الحكومات والجهات المانحة باالستثمار في برامج عالمية موثوقة لمكافحة    في

 األولوية. 

 

ي عدد حاالت جنون البقر دليل عىل فعالية التدابير 
 
ي جميع أنحاء العالم ف

 
 انخفاض كبير ف

 OIEالمتخذة من قبل منظمة 

أكثر  عنها كل عام في المملكة المتحدة من  المبلّغمرض جنون البقر ب اإلصابات عدد في ض اانخفتم تسجيل 

المبلغ   الحاالت عدد . وقد انخفض 2013عام الحاالت فقط في  3إلى  1992عام خالل الحالة  40.000من 

وقد  . 2013 العام  في فقط حاالت  4إلى  2001عام الحالة في  1000العالم من أكثر من أنحاء بقية  في  ا عنه

الذي أوصت  من خالل الحظر الصارم  ،أخرى وسائلمن بين  ، المزيد من انتشار العدوى في الماشيةتم منع 

القليل جًدا من حاالت   العدد وإن . ات المجتر ومسحوق عظاملحوم ب لتعليف األبقار OIE به معايير منظمة

مرض جنون البقر األخيرة التي تم اإلبالغ عنها والتحقيق فيها يشمل وجود أشكال متفرقة وغير نمطية من  

  دماغ  ال ل اعتاللحاالت متفرقة مماثلة  تشبه أشكاالً بل بمرض جنون البقر الكالسيكي   وغي مرتبطة المرض ، 

Encephalopathies   اكوب ي ت مثل مرض كروتزفل اإلنسان وأخرى  ية أنواع حيوانلدى(Creutzfeldt-

Jakob disease) . 

 

دولة خالية من طاعون المجترات الصغيرة. يجري حاليا إعداد خطة  48: تم اإلعالن ألول مرة عن 2014

استراتيجية عالمية للقضاء على طاعون المجترات الصغيرة ، على غرار خطة االستئصال الناجحة لطاعون 

 األبقار 
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 عمليات تطبيق المقاييس

  تها استعاد و  هذه القرارات   أو تعليق مخاطر،  وضع ال  وأ  بالخلو من المرض   الرسمي  قرارات االعترافتصدر  

 .مقياسية إجراءات  تحكمهابطريقة موضوعية 

 

 طلب يقدمه البلد العضو للحصول على اعتراف بخلوه من المرض 

⇓ 

 اللجنة العلمية العليا المختصة   فحص الطلب من قبل

  OIEلمنظمة  

⇓ 

 توصية اللجنة العلمية 

 ألمراض الحيوان 

⇓ 

 العامة الجمعية قبل من  الطلب اعتماد )أو رفض( 

   OIE لمندوبي منظمة 

 

من الخبراء الدوليين  مختصةمجموعات اجتماعاً ل OIE ، تعقد منظمةللعمليةلضمان إجراء نزيه وديمقراطي 

 المنظمةدول أعضاء في  قبل  المرض المقدمة من  الخلو من  طلبات االعتراف الرسمي بحالة    المشهورين لدراسة

بل اللجنة مراجعة استنتاجات وتوصيات هذه المجموعات وقبولها أو رفضها من ق  وبلي ذلكأساس طوعي.    على

 .المنظمةانتخاب خبرائها من قبل الدول األعضاء في بتم إنشاؤها ي التي )العلمية لألمراض الحيوانية 

إذا لزم األمر.   همتعليقات إلرسالدعوتهم  مع البلدان األعضاء كافة علىجميع مشروعات القرارات  يتم توزيع

هذه األمراض بالنسبة لالبلدان األعضاء  أوضاعلمنظمة في باريس مراجعة لالسنوية الدورة العامة  خالليتم و

 .للحاجة عند عليها ونشرها   مصادقةوال

حق  اللجنة العلمية صالحية  تملك  السابق،الوبائي الرسمي وضعها بلد أو منطقة تم تعليق ب  عندما يتعلق األمر

العامة  مزيد من التشاور مع الجمعية الدون للخلو من المرض استعادة الوضع السابق  إمكانية  في  البحث 

 .للمنظمة

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/sop2014/EN_SOP.pdf
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ي الجلسة العامة لمنظمةلقرارات الخلو من المرض إعادة التأكيد السنوي عملية 
 
 .  OIE ف

 أن  في كل عام  إعادة التأكيد  الحاصلة على اعتراف رسمي بخلوها من المرض لدول ا يتوجب على  

 .دون تغيير لديها  ظل الخلو  وضع      

الرئة والجنب    ذات والقالعية مرض الحمى لمكافحة دق عليه اللبلدان التي لديها برنامج رسمي مص 

التقدم  بمدى  سنويا   OIE إبالغ منظمة ،PPRالمجترات الصغيرة    وطاعون   ،CBPPقارباأل المعدي في  

 . تنفيذ البرنامجفي   الذي أحرزته 

خالل الجلسة العامة  لقرارات الرسمية بالخلو من المرض ا تأكيد يتم سنويًا   الشروط،استيفاء جميع  ي حال ف

 .، بعد استشارة الدول األعضاء لمنظمةل

اف الرسمي بالخلو من المرض  معايير تقييم طلبات االعير

 .حول األمراض وخصائصهااألخيرة  األبحاث  االعتبارلألخذ بعين تتم مراجعة هذه المعايير بشكل منتظم 

شريطة أن تحترم   OIE بوضعها الرسمي المعترف به من قبل منظمةاالحتفاظ  الدول األعضاء  تستطيع

يمكن أن يغير هذا  هامأي حدث صحي  اً عنفوروأن تبل ِّغ  الكود الصحيالشروط المنصوص عليها في 

 OIE من قائمةاسم البلد  يمكن سحب  لواجبات،اعضو في االمتثال لهذه  وفي حال إخفاق أي بلد الوضع. 

 .هذا المرض بالذات لخلو من الرسمية ل

 

 البلد أو المنطقة 

فقط ليتم االعتراف منه  بأكمله أو منطقة    يشمل بلد تقديم طلب   (OIE) يجوز لمندوبي الدول األعضاء في منظمة

وضعت المنظمة إجراءات خاصة لالعتراف    التيقائمة  المن األمراض المدرجة في  البلد أو إحدى مناطقه    بخلو

 .اإلقليم المعنيأراضي  من    قطف  المنظمة بجزءيتعلق قرار    هذهفي الحالة األخيرة  والمرض.    بخلوها منالرسمي  

 

 Compartmentالحيوانية  حمياتمال

والحفاظ عليه   المرض من  وضع الخلو تحقيق OIE يجب أن يكون الهدف النهائي للدول األعضاء في منظمة

بعض المجمعات إنشاء بالعضو  للبلد فائدة في البداية قد تكون هناك و ( في جميع أنحاء البالد.حصين)دون ت 

 .مكافحة األمراض و / أو التجارة الدوليةمن أجل والحفاظ عليها المحمية  )لعدد من القطعان(  حيوانيةال

داخل للخلو من المرض وضع صحي مميز  إعطاءهدف بعضو  بلد  يقوم بهإجراء الحيوانية  المحميات إنشاء 

مبادئ  بالمرتبطة  الحسنة الحيوانيةالتربية ممارسات اإلدارة و حسنمن خالل بالدرجة األولى وذلك أراضيه 

مجموعة من  وجود عن ذاتيًا  يعلن أنعضو لكل بلد  كما يحقالبيطرية.  سلطات األمن البيولوجي التي أقرتها ال

من البلد   بطلب  اإلعالننشر هذا    OIEلمنظمة  وهكذا يمكن  .  يوانية خالية من المرض على أراضيهحالقطعان ال

  المعني.

ي عن الخلو من المرض العالن ال 
 ذاتر
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أمراض أخرى وعلى مسؤوليتها الخاصة عن خلوها من  اإلعالن الذاتيإلى الدول األعضاء أيًضا تلجأ قد 

. وقد لخلو منهابا  رسميالعتراف  لالخاص  إجراء    هذه األمراض ل  دون أن يكون  OIE  مدرجة في قائمة منظمة

يحق  و. الكود الصحي لحيوانات اليابسةعلى المعايير المحددة في  الذاتي بناءً بعملية اإلعالن  المعني البلد  يقوم

لسلطات ل باألمر وتقييمتدقيق الباإلضافة إلى  ،معلومات أكثر تفصيالً  طلب في هذه الحالة  التجاريين ءشركالل

 OIE Bulletin  منظمةال  مجلة   على صفحات الذاتي  اإلعالن    هذا  نشريمكن  كما    .المعنيالبيطرية الرسمية للبلد  

 .البلد العضوبناًء على طلب 

من قبلها  رسمي  العتراف  إجراء  ب  ) (OIE منظمة  خصتهالتي  هو ليس من بين األمراض  مثل أنفلونزا الطيور  

شروط التي يجوز  لل اً د رس ( من قانون اليابسة 10.4الفصل ) 10.4.2المادة وتتضمن  ه.من البلد بوضع خلو 

 الخاصة. مسؤوليتها  وعلى الطيور،نفلونزا كدولة خالية من أ عن نفسها" اً عالن ذاتياإل دولة " ةبموجبها ألي

 الخدمات البيطرية للبلد وتقييم يمكن للبلدان المستوردة طلب معلومات إضافية أو حتى طلب مراجعة  عندها

 .صاحب اإلعالن الذاتي عن خلوه من إنفلونزا الطيور

 

 

 للمزيد من المعلومات: 
 

 حالة المرض الرسمية  ❖

 

 

 

 

 

http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/self-declared-disease-status/
http://www.oie.int/en/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/?htmfile=chapitre_avian_influenza_viruses.htm
http://www.oie.int/en/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/?htmfile=chapitre_avian_influenza_viruses.htm
http://www.oie.int/en/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/?htmfile=chapitre_avian_influenza_viruses.htm
http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/

