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 8.8الفصل  

 )ح.ق( الحمى القالعية 
 

FOOT AND MOUTH DISEASE 

 األرقام من اليسار إلى اليمين( )تقرأ
ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 8.8.1المادة 

   معروفة بأنها تصاب بفيروس الحمى القالعية.  يفية مختلفة تصن تنتمي إلى رتب عدة أنواع حيوانية  توجد .    1

   وتتوقف أهميتها الوبائية  على مدى حساسيتها للمرض وأنظمة التربية الحيوانية وكثافة وانتشار القطعان  

   ا ي لديه تال (Camelus bactrianus)وال نجد بين اإلبل سوى الجمل ذو سنامين واختالطها ببعضها.  

 غير   (Camelus dromedarius)الجمل العربي بسنام واحد وفية للمرض تعطيه أهمية وبائية.حساسية كا 

 . حساس للمرض، بينما تعتبر جمال جنوب أميركا غير ذات أهمية وبائية 

 الحيوانات  FMDVالقالعي بالفيروس مرض يصيب تعتبر الحمى القالعية من أجل أغراض قانون اليابسة   . 2

  رتبة و suidae Familyالخنازير  فصيلة كذلك الحيوانات من و ،ruminantiaرتبة  تحت  المنتمية إلى
  . Camelus bactrianus ونوع ،Artiodactylaمزدوجات األصابع  

 تعتبر الحمى القالعية موجودة في بلد ما في الحاالت التالية: .   3
\ 

ً ب وتشخيصه داخل البلد عند عزل فيروس الحمى القالعية  -أ أحد الحيوانات ينة من عفحص مخبريا

 ، أو 2الوارد ذكرها في الفقرة 
 

 (Serotypes)المصلية  األنماط( ألحد Viral RNAعند تشخيص األنتيجين أو الرنا الفيروسي ) -ب 

اعراض سرسرية ، تظهر عليه 2الوارد ذكرها في الفقرة أحد الحيوانات عينة من في  الموجودة

ً بتفٍش قالعي مشبوه أو مؤكد أو يدعو  خاصة بالحمى القالعية، أو أن تكون اإلصا بة مرتبطة وبائيا

  لالشتباه بارتباط سابق أو احتكاك بالفيروس القالعي؛ أو  

  الحمى القالعية ليس نتيجة  لفيروسالبنيوية تشخيص وجود أجسام مناعية للبروتينات البنيوية أو غير    -ج

 عليها أعراض سريرية معروفة للحمى بعد عزلها من حيوان واحد أو حيوانات عدة تظهر ،للتحصين

ً بظهور تفٍش مؤكد أو مشبوه للمرض، أو  القالعية، أو تشخيص وجود أجسام مناعية مرتبطة وبائيا

أجسام مناعية تؤدي لالشتباه بوجود الحمى القالعية نتيجة لمخالطة سابقة لمصدر ملوث  وجود 

 القالعي. فيروس الب

ّ  يروس القالعي إلى قطيع محص يمكن البرهان على انتقال الف     4. ن عند إجراء الفحوصات المخبرية ّ 

 وظهور  

 حتى بغياب أية أعراض سريرية. عدوى دليل على تغير فيرولوجي أومصلي يدل على حدوث         

 يوماً.   14من أجل أغراض قانون اليابسة تقدر فترة حضانة الحمى القالعية ب      .5

      تتسبب بظهور مرض مختلف الحدة والقدرة على نقل العدوى. ويمكن أن  عدوى الحمى القالعيةاإلصابة ب.  6

 والغدد اللمفاوية المرتبطة به في المجترات لفترات مختلفة لكنها  يبقى الفيروس القالعي في البلعوم   



      لعدوى. لكن الجاموس األفريقي اناقلة ب الحيوانات المصابة هذه  عرفيوماً. وت 28 ألكثر منمحدودة    

  (African buffalo) للمرض.الناقل الدائم و الدائم اإلصابة  الحيوان الوحيد   هو 

 الحمى  عدوىبل يتناول أيضاً  القالعي ظهوراألعراض السريرية الخاصة بالفيروس فقط يتناول هذا الفصل ال   .7  

      انتقالها بغياب أية أعراض سريرية.والقالعية       

 .Terrestrial Manualاالختبارات التشخيصية واللقاحات في دليل اليابسة توجد معايير    .8

 

 

 8.8.2المادة 
 

 بلد خاٍل من الحمى القالعية دون تحصين وقائي

 
 . 4.4يجب تطبيق شروط الفصل وقائي  القالعية دون تحصين  ىمنطقة خالية من الحمتحديد عند 

 

يجب حماية الحيوانات الحساسة من أخطار البلدان المجاورة  في بلد خاٍل من الحمى القالعية دون تحصين وقائي،

القالعي إلى البلد أو المنطقة  دخول الفيروس بشكل فعال التي تمنع األمن البيولوجي  واتخاذ إجراءات الموبؤة 

حواجز جغرافية مع أي بلد أو منطقة موبؤة بالمرض يمكن أن . وفي حال وجود الخالية من الحمى القالعية

 من المرض. حمايةإنشاء منطقة اإلجراءات المذكورة تتضمن 
 

 

الخالية من الحمى القالعية دون تحصين أو المناطق يتوجب على كل بلد يرغب في إدراج اسمه على الئحة البلدان 

 وقائي، استيفاء الشروط التالية: 
 

 ؛األمراض أن يكون قد أظهر سرعة وانتظاماً في اإلبالغ عن ظهور  -1

 

 شهراً الماضية وضمن حدود البلد أو المنطقة المطلوب  12أنه خالل ال  OIE منظمةبإبالغ أن يقوم  -2

 :حدث التاليإعالن خلوها من المرض           

 

 القالعية؛عدم ظهور أي تفٍش للحمى    -أ

 . تحصين ضد الحمى القالعيةيتم أي  لم -ب  

 

 : ما يلي تم اً الماضيةشهر 12خالل ال أنه التي تثبت أن يقدم الوثائق       -3
 

 من أجل اكتشاف أية أعراض سريرية   .8.8.42و   8.8.40المادتين ام كرصد وفقاً ألحأعمال الب قامأنه   أ.     

 وإثبات التالي: للحمى القالعية          
         

 المحصنة؛  غيرعدم وجود عدوى قالعية في الحيوانات    -             

 أي انتقال لفيروس الحمى القالعية إلى حيوانات محصنة سابقاً في البلد أو المنطقة الخالية جود عدم و  -             

 من المرض مع التحصين والسعي الكتساب صفة الخلو من المرض دون تحصين.                

 المبكر عن الحمى القالعية.  كشفأنه قام بتنفيذ اإلجراءات الالزمة للوقاية وال ب. 

 شهراً الماضية قد تم التنفيذ بشكل صحيح  12بالتفصيل وقدم الوثائق التي تثبت أنه خالل ال صف   -4

 لتالي: لواإلشراف الالزم    

 



        المقترحة الخالية من الحمى القالعية في حال وجودها؛ للمنطقة حدود وضع      أ.       

لها في حال وجودها؛ الالزمة  الحماية واإلجراءات وضع حدود لمنطقة    ب.        

       الحمى القالعية المنطقة المقترح خلوها من البلد أووضع نظام لمنع دخول عدوى الحمى القالعية إلى    ج. 

    القالعية              

 وصف طريقة السيطرة على حركة الحيوانات الحساسة للمرض وعلى لحمها والمنتجات األخرى      د.         

 ضمن حدود البلد أو المنطقة المقترحة لتكون خالية من المرض، وخاصة اإلجراءات الوارد ذكرها                 

  ؛8.8.12و  8.8.9و . 8.8.8في المواد                 

 . 8.8.9و  8.8.8محصنة إال وفقاً لشروط المواد لم يتم إدخال أية حيوانات     هـ.      

الخالية من أو المناطق ية بإدراج اسم البلد صاحب الطلب على الئحة البلدان تقوم المنظمة العالمية للصحة الحيوان 

   .16.. 1المادةوالمرتكزة على أحكام   هايلإلوثائق المقدمة المنظمة لبعد قبول فقط تحصين دون الحمى القالعية 

 2 ات ت المطلوبة في الفقربالمعلوماسنوياً بلد على الئحة البلدان الخالية من المرض تزويد المنظمة  إلبقاء يشترط

 متعلقةوبائية أخرى بما فيها أية أحداث ، وإبالغ المنظمة بأي تغيير يطرأ على الوضع الوبائي أعاله 4و 3و

ً )4 و )ب  3الفقرات ب  . 1.1لفصل لشروط ا وفقا
 

برنامج   يتأثر الوضع الصحي ألي بلد أو منطقة عند تطبيق  ن، ل(4حتى  1)بتطبيق شروط الفقرات تزام لعند اال

للعرض في المتاحف لتحصين الحيوانات الحساسة ضد الحمى القالعية بشكل مجموعات حيوانية مميزة  رسمي

 طات البيطرية ضمن الشروط التالية: مهددة بالمرض تم اكتشافها بواسطة السل

 

وأن   عرضها للجمهور أو الحفاظ على أنواع نادرة منها،المجموعة الحيوانية  وجود أن يكون الهدف من  •

يتم تعريفها مع حدود المؤسسة االتي تجمع الحيوانات، وأن تكون مشمولة بخطة طوارىء للبلد المعني  

 لمكافحة الحمى القالعية؛

القطعان الحساسة  أن يتم تطبيق إجراءات لألمن البيولوجي مع فصل المجموعة الحيوانية عن باقي  •

 للمرض أو الحيوانات البرية؛

 تتبع تنقالتها؛  المذكورة معبأنها تنتمي للمجموعة  أن يتم تعريف الحيوانات  •

 أن تتوافق صفات اللقاح مع المعايير الواردة في دليل اليابسة؛    •

 أن يتم التحصين باللقاح تحت إشراف السلطات البيطرية؛   •

 شهراً على األقل بعد التحصين.   12أن تظل المجموعة الحيوانية خاضعة للرصد لمدة  •

  

 

 8.8.3المادة 
 

 مع التحصين الوقائي بلد خاٍل من الحمى القالعية

 

 . 4.3ع الشروط الواردة في الفصل منطقة حيث يطبق التحصين الوقائي يجب اتبا تحديد عند 

 

المرض الحمى القالعية مع التحصين الوقائي، يجب حماية الحيوانات الحساسة من من  منطقة خاليةأو في بلد 

التي تمنع الحمى القالعية من دخول البلد أو المنطقة الخالية من المرض. ومع  بتطبيق إجراءات األمن البيولوجي

األخذ بعين االعتبار أية حواجز مادية أو جغرافية موجودة على الحدود المجاورة ألي بلد أو منطقة موبؤة، يمكن 

 أن تتضمن هذه اإلجراءات إنشاء منطقة حماية. 



 

ى القالعية في البلد المعني اتخاذ قرار بتحصين بعض القطعان من يمكن باالرتكاز على الوضع الوبائي للحم

  من القطعان األخرى من مجمل حيوانات البلد المعني. عدد أو   ةاألنواع الحيواني
 

 مع اعتمادالخالية من الحمى القالعية  أو المناطق الئحة البلدان فييتوجب على كل بلد يرغب في إدراج اسمه 

 اء الشروط التالية: استيف التحصين الوقائي

 

 ؛ أن يكون قد أظهر سرعة وانتظاما في اإلبالغ عن ظهور األوبئة الحيوانية   -1
 

  3استناداً إلى أعمال الرصد الواردة في الفقرة  ،يصرح به   OIE  منظمةإلى بالغ  رسال بإ أن يقوم   -2

 ما يلي: ، البلد أو المنطقة الخالية من المرض  حدود وضمن       

 

 ؛ أي تفٍش للحمى القالعية على أراضيه خالل السنتين الماضيتين عدم ظهور  -أ

 

   ؛شهراً الماضية 12 خالل الـ لمرض انتشار الفيروس المسبب لوجود أنه لم يثبت لديه   -ب     

 

 التالية: الموثقة  البراهين  إبراز   -3

 

 يعمل    8.8.42حتى    8.5.40 اد وللموفقاً  يعمل  لرصد المرض والفيروس المسبب لهزاً ًأن لديه جها   -أ   

 به من أجل الكشف عن أية أعراض سريرية للحمى القالعية قد أثبت عدم وجود التالي:        

 وجود الفيروس القالعي في الحيوانات غير المحصنة؛  •

 انتثال الفيروس القالعي إلى حيوانات غير محصنة. •

 

 ؛ة من المرض لوقايأنه يعتمد قوانين تنظيمية للكشف المبكر وا   -ب  
 

  الحمى القالعية؛ للقطعان المستهدفة من أجل تحصينها كافة ضد منتظماً إلزامياً أن يعتمد برنامجاً    -ج           
 

 من السالالت الفيروسية المناسبة؛ أن اللقاح المستخدم قد تم تحضيره     -د   
 

 : كالتاليمناسب ال شراف اإلطريقة والية ب أنه تم تنفيذ األعمال التال وبراهين ثبوتيةتقديم وصف مفصل .  4

 

 في حال إنشاء منطقة خالية من الحمى القالعية: تم رسم حدودها وفقاً لألصول؛     -أ

 تم رسم الحدود مع تنفيذ اإلجراءات الخاصة بمنطقة الحماية؛   -ب 

ؤها بصفتها خالية  أراضي البلد أو المنطقة المقترح إنشا إنشاء نظام لمنع دخول الفيروس القالعي إلى -ج

 ؛8.8.12. و 8.8.9و . 8.8.8من الحمى القالعية، وخاصة اإلجراءات الواردة في المواد 

السيطرة على حركة الحيوانات الحساسة للمرض ومنتجاتها ضمن أراضي البلد أو المنطقة المقترح   -د 

 إنشاؤها بصفتها خالية من الحمى القالعية 

 

   OIEالمقترح إنشاؤها بصفتها خالية من الحمى القالعية في جدول  المنطقةأو البلد صاحب يتم إدراج اسم  

 فقط بعد تقديم اإلثباتات الالزمة المرتكزة على أحكام   ، وذلكللبالدأو المناطق الخالية من المرض مع التحصين 

 وقبول المنظمة بها.   11.1المادة  

 

ً وذكر كل  4و 3و 2 في الفقرات إبقاء إسم البلد على الجدول إرسال المعلومات الواردةيتطلب  مجدداً وسنويا

  OIEإلى منظمة  4( و  (ب  3الفقرة ب تعديل يطرأ على الوضع الوبائي أو أية أحداث هامة أخرى بما فيها المتعلقة 

 .  1.11وفقاً للشروط الواردة في الفصل 

 



 من الحمى القالعية مع الية ٍخمنه أو منطقة رغبته باستبدال وضعه كبلد يستوفي الشروط المطلوبة إذا أبدى بلد ما 

إبالغ المنظمة لحمى القالعية دون تحصين وقائي، يتوجب عليه امن  يةخال  أو منطقة التحصين الوقائي إلى بلد 

ً بالوقت المحدد لوقف التحصين وأن يتقدم بطلب لالعتراف بوضعه  شهراً من بدء وقف  24 الجديد خاللمسبقا

لتعترف المنظمة بوضعه الجديد.  8.8.2دون تعديل حتى االلتزام بشروط المادة ويظل وضع هذا البلد  التحصين.

شهراً فلسوف يبقى وضعه كبلد أو منطقة  24خالل  OIEوفي حال عدم تقديم ملفه الخاص بهذا األمر إلى منظمة 

على البلد المعني ف 8.8.2االلتزام بشروط المادة معلقا. وفي حال عدم مع التحصين منه خالية من الحمى القالعية 

من الحمى  خلوهاالعتراف بوضع  البلد  أشهر فسوف يسحب من 3خالل  8.8.2إثبات تقيده بشروط المادة 

 القالعية. 

التحصين ضد  القالعية معفي حال تقديم بلد ما طلب للحصول على االعتراف بخلو إحدى مناطقه من الحمى 

الحمى القالعية مع التحصين فيجب التصريح إذا كانت  بمنطقة أخرى خالية منالمرض وطلب االعتراف أيضاً 

المنطقة الجديدة قد تم  دمجها مع المنطقة المجاورة لها لتصبح منطقة أوسع. وفي حال بقيت المنطقتان منفصلتين 

فيجب إعطاء المعلومات المتعل قة بإجراءات المكافحة الواجب تطبيقها الستمرار اعتراف المنظ مة بواقع انفصال 

 ضع المنطقتين ذات الوهذه وع حركة الحيوانات وضبطها بين ن منطقتين عن بعضهما وخاص ة فيما يتعل ق بال

 . 4.4وفقاً ألحكام الفصل  الص حي الواحد 

 8.8.4المادة 

 

 مربع خاٍل من الحمى القالعية
 

ي بلد أو منطقة عية أو ففي بلد أو منطقة خالية من الحمى القال مربع خاٍل من الحمى القالعيةيمكن إنشاء 

 . 4.5و  4.4الفصلين غيرخالية من الحمى القالعية. وعند رسم حدود هذا المربع يجب تطبيق المبادىء الواردة في 

كما يجب فصل الحيوانات الحساسة للمرض ضمن المربع الصحي عن باقي الحيوانات الحساسة للمرض خارجه 

 .  يالبيولوج  منبتطبيق إجراآت فعالة لأل

 

ً البلد العضو الذي يريد أن  يتوجب على   أن ينفذ التالي:  خاٍل من الحمى القالعية ينشىء مربعا

 

، وفي حال عدم خلو البلد من  أمراض حيوانيةأية أن يكون لديه سجل إبالغ منتظم وفوري عن ظهور  .1

و   .8.8.40المادتين الحمى القالعية، أن يكون لديه برنامجاً رسمياً للمكافحة والرصد وفقاً ألحكام 

 . مما يتيح معرفة نسبة اإلصابات وتوزعها في البلد أو المنطقة؛ 8.8.42

 

 أن يعلن بالنسبة للمربع الخالي من المرض ما يلي:  .2

 شهراً الماضية؛  12لم تظهر أية إصابة بالحمى القالعية خالل ال  .أ

 شهراً الماضية؛  12لم تظهر أية حالة عدوى بفيروس الحمى القالعية خالل ال  .ب 

 ن ممنوع ضد الحمى القالعية؛ ج.  التحصي 

 شهراً الماضية؛ 12د.   عدم وجود أي حيوان في المربع وهو محصن ضد الحمى القالعية خالل ال 

 هـ.  يسمح بالدخول إلى المربع فقط للحيوانات والنطفة واألجنة والمنتجات الحيوانية بالتوافق مع ما  

 مواد هذا الفصل؛هو وارد في      

 ؛ 8.8.42و   8.8.40ت على أن جهاز الرصد يعمل فعلياً وفقاً للمادتين و.  تقديم إثبابا

 . 4.3و  4.2ز.  وجود نظام لتعريف الحيوانات ومتابعتها بالتوافق مع الفصلين  

 

 للتالي:  وصفاً مفصالً .   أن يقدم  3

 

 القطعان الموجودة ضمن المربع الخالي من المرض؛ .أ



مخاطر التي يعثر عليها برنامج الرصد المعمول به للتخفيف من ال البيولوجيلألمن وصفاً لخطة  .ب 

 . (1  وفقاً للفقرة

 

وال يعطى الترخيص األول   يجب الحصول على ترخيص من قبل السلطات البيطرية بالمربع الخالي من المرض.

خالل ال كلم في المربع  10للمربع إال في حال عدم ظهور أية إصابة بالحمى القالعية ضمن منطقة نصف قطرها 

 أشهر الماضية.  3

 

      

 8.8.5المادة 
 

 بالحمى القالعية موبؤةبلد أو منطقة 
 

عندما اليطبق البلد أو المنطقة  بالحمى القالعية  موبؤةبلد أو منطقة من أجل أغراض هذا الفصل، يقصد بعبارة 

لبلد أو ا قطعان الشروط الالزمة لإلعالن عن وضع الخلو من الحمى القالعية مع التحصين أو دون تحصين

 المنطقة.  

 8.8.6المادة 
 

 عيةمن الحمى القال ةإنشاء منطقة احتواء ضمن بلد أو منطقة خالي
 

يقعان في منطقة حماية مع   ضمن بلد أو منطقة خاليان من الحمى القالعية محدودةظهور إصابات قالعية حال في 

ع التفشيات القالعية من أجل التخفيف واحدة تتضمن جميأو دون تحصين ضد المرض، يمكن إنشاء منطقة احتواء 

 من تأثيرات المرض على كامل البلد أو المنطقة.

من هذه العملية، يتوجب على السلطات البيطرية تقديم  تماماً ولتمكين البلد العضو من االستفادة  من أجل تنفيذ ذلك

 هذا الصدد مع تنفيذ التالي: في أقرب وقت ممكن دعماً للطلب المقدم في  OIEاإلثباتات الموثقة إلى منظمة  

 تم تجميد األوضاع تماماً في المؤسسات المعنية وفي كامل البلد أو ي في حال الشك بوجود إصابات قالعية   . 1

 المنطقة، مع ضبط جميع التنقالت الحيوانية ومراقبة جميع البضائع الوارد ذكرها في هذا الفصل؛     

سبة للحيوانات الحساسة للمرض ضمن ض تجميد األوضاع أيضاً بالنفي حال تأكيد وجود اإلصابات يفر  . 2

 (؛1وزيادة ضبط الحركة الحيوانية كما هو وارد في الفقرة  منطقة االحتواءكامل 

رسم الحدود النهائية لمنطقة االحتواء بعد مسح وبائي )الماضي والحاضر( تبي ن بواسطته أن  التفش يات  تم .  3

 مع توزعها الجغرافي؛ة عددياً محدود  لها لكنهاقبمرتبطة بما المرضي ة 

 التفشيات؛تم القيام بالتحقيقات لمعرفة منشأ .  4

 دون اللجوء إلى التحصين الطارىء؛ تم تطبيق سياسة الذبح والتعويض مع أو .  5

في على األقل  كما هو محدد  حضانة للمرض لم تظهر أية إصابات جديدة ضمن منطقة االحتواء بين فترتي .  6

 بعد ننفيذ سياسة الذبح والتعويض بالنسبة آلخر إصابة تم  العثور عليها؛  8.8.1المادة 



 واألليفة الحس اسة للمرض ضمن منطقة  البري ة األسيرةتم  بوضوح تحديد قطعان الحيوانات .   7

 االحتواء؛     

صد وبائي وفقاً للمواد .   8  ة االحتواء وفي باقي أراضي .ضمن منطق8.8.42. حتى 8.8.40تنفيذ أعمال ر 

 البلد أو المنطقة؛  

 

مع األخذ بعين االعتبار  تنفيذ إجراءات تحول دون إنتشار الفيروس القالعي إلى باقي البلد أو المنطقة  تم .   9

 . أو الطبيعية المادية الحواجز

وضع الخلو إعادة  كن  يمللمساحات خارج منطقة االحتواء أثناء إنشائها. وتعليق وضع الخلو من المرض  يتم

بمنطقة االحتواء أنها متوافقة  OIE. فور االعتراف من قبل 8.8.7للمساحات المذكورة دون األخذ بأحكام المادة 

أعاله. كما أن  البضائع الناتجة من الحيوانات الحس اسة والمعد ة للتجارة الدولي ة يجب تحديد  9حتى  1مع الفقرات 

 منطقة االحتواء أو خارجها.  منشئها ما إذا كانت من داخل 

نة أو إنتقال الفيروس إلى الحيوانات  في حال ظهور عدوى الفيروس القالعي مجدداً في الحيوانات غير المحص 

نة داخل منطقة االحتواء، يسحب الترخيص لمنطقة االحتواء و  ى القالعي ة في مجمل البلد المحص  يُعل ق وضع الحم 

 .8.8.7 المادة شروطأو المنطقة منه حتى تنفيذ 

شهراً من االعتراف به واتباع  12لو من الحمى القالعي ة لمنطقة االحتواء خالل خوضع ال يتم استرداد يجب أن 

 . 8.8.7أحكام المادة 

 

 8.8.7المادة 

 إسترداد وضع الخلو من المرض 

  يشترط مرور فترات دون تحصين،  عند ظهور إصابة بالحمى القالعية في بلد أو منطقة خالية من المرض .    1

 قبل استرداد حالة الخلو من المرض كالتالي:  انتظار        

 

 أشهر بعد ذبح آخر حيوان حيث تطبق سياسة الذبح والتعويض دون تحصين طارىء، مع تطبيق   3   -أ

 ؛ أو 8.8.42. حتى 8.8.40برنامج للرصد وفقاً للمواد                

حيوان مذبوح أو ذبح جميع الحيوانات لمحصنة ي آخر فترة حيث تطبق   بعد التخلص من آخر أشهر 3  -ب 

 ؛ أو 8.8.42حتى  .8.8.40للمواد سياسة الذبح والتعويض والرصد وبائي وفقاً 

تطبق سياسة الذبح والتعويض  حيث أشهر بعد التخلص من آخر حيوان مذبوح أو بعد آخر تحصين  6  -ج

ً  ،والتحصين الطارىء ً ميع الحيوانات المحصنة، مع بذبح جليس متبوعا للمواد رصد وبائي وفقا

. وعلى كل حال يتطلب ذلك تحقيقاً مصلياً يتعلق بالتفتيش عن األجسام المناعية  8.8.42حتى  .8.8.40

المضادة للبروتينات غير البنيوية لفيروس الحمى القالعية للبرهان على عدم وجود عدوى قالعية في  

 ة. يوانات المصنة والمتبقيحال

 

 



  ات تحصين وذلك بعد توفير اإلثبات القالعية دونيمكن للبلد أو المنطقة استرداد وضع الخلو من الحمى 

 . 1.6.6استناداً إلحكام المادة  به OIEوقبول منظمة  ةالالزم

صين المجموعات الحيوانية بالتوافق حال تتغير عند القيام بت -وج  -أ تينإن الفترات المنصوص عنها في الفقر

 . 8.8.2المادة أحكام  مع

8.8.2.حيث ال تطبق سياسة اإلعدام والتعويض بل أحكام المادة ال تنطبق فترات االنتظار أعاله    

 دون تحصين، يشترط مرور عند ظهور إصابة بالحمى القالعية في بلد أو منطقة خالية من المرض    2.

    ستة  التحصين:المنطقة الخالية من المرض مع استرداد حالة الخلو من المرض للبلد أو قبلانتظار فترة     

 تطبق سياسة الذبح والتعويض  حيث أشهر بعد التخلص من آخر حيوان مذبوح أو بعد آخر تحصين     

ً تطبيق  المستمر، شريطةوالتحصين       ومسح مصلي  . 8.8.42. حتى 8.8.40للمواد رصد وبائي وفقا

 المضادة للبروتينات غير البنيوية لفيروس الحمى القالعية للبرهان  يتعلق بالتفتيش عن األجسام المناعية    

 على عدم وجود عدوى قالعية في الحيوانات المتبقية.    

تحصين وذلك بعد توفير اإلثبات   القالعية دونيمكن للبلد أو المنطقة استرداد وضع الخلو من الحمى   

 .1.6.6ة استناداً إلحكام الماد  به OIEالالزم وقبول منظمة  

 ال تنطبق فترات االنتظار أعاله حيث ال تطبق سياسة اإلعدام والتعويض بل أحكام المادة 8.8.3. 

 تحصين، يشترط مرور ال مععند ظهور إصابة بالحمى القالعية في بلد أو منطقة خالية من المرض    3  .

 : تاليقبل استرداد حالة الخلو من المرض كال أدناه,إحدى فترات االنتظار     
 

 تطبق سياسة الذبح والتعويض  حيث أشهر بعد التخلص من آخر حيوان مذبوح أو بعد آخر تحصين   6  -أ     

 . ومسح مصلي  8.8.42. حتى 8.8.40رصد وبائي وفقاً للمواد  تطبيق  والتحصين المستمر، شريطة          

 ينات غير البنيوية لفيروس الحمى القالعية يتعلق بالتفتيش عن األجسام المناعية المضادة للبروت           

 وى قالعية في الحيوانات المتبقية، أو  للبرهان على عدم وجود عد           

 

،  الطرىءالتحصين  بل تطبق سياسة الذبح والتعويض إصابة حيث ال آخر  اكتشافبعد  اً شهر 12 -ب 

تفتيش عن األجسام المناعية . ومسح مصلي يتعلق بال8.8.42حتى  .8.8.40للمواد رصد وبائي وفقاً 

المضادة للبروتينات غير البنيوية لفيروس الحمى القالعية للبرهان على عدم وجود عدوى قالعية في  

 الحيوانات المتبقية. 

 . 8.8.3أحكام المادة  تطبق حيث ال تطبق سياسة التحصين الطارىء بلال تنطبق فترات االنتظار أعاله 

لخلو من المرض حيث يطبق التحصين بعد تقديم اإلثباتات الالزمة استناداً إلى يسترد البلد أو المنطقة وضع ا

   بها. OIEوقبول منظمة  1.11أحكام المادة 

.8.8.4عند ظهور إصابة قالعية في مربع خاٍل من المرض تطبق أحكام المادة      .4  

ً باسترداد وضع الخلو من المرض     .5 إال تقدم على ذلك إال بعد تنفيذ  يتوجب على البلدان التي تقدم طلبا

القيود عنها بموجب شروط هذه المادة رفع  يمكنالشروط المطلوبة لذلك. وعند إنشاء منطقة احتواء 

 فقط بعد استئصال المرض منها. 



شهراً بعد تعليق الوضع، تنطبق عليها   24بالنسبة للبلدان التي لم تتقدم بطلب استرداد وضع الخلو خالل 

 . 8.8.4أو المادة  8.8.3أو   8.8.2 أحكام المواد 

 

   8.8.8المادة 
  

مع )لحيوانات حساسة للـ )ح.ق( إلى المسلخ من منطقة موبوءة إلى منطقة خالية من المرض المباشر نقل ال 

 وقائي( أو دون تحصين 

 

 )ح.ق( حساسة للـحيوانات حية اليسمح ألية من أجل عدم اإلضرار بوضع الخلو من المرض للمنطقة المقصودة 

شريطة تنفيذ  المباشر ألى المسلخ المخصص لهذا الغرض إال عن طريق نقلها بالمرض مغادرة منطقة موبوءة ب

 التالي: 

 

 أية أعراض سريرية خاصة  عدم ظهورالمنشأ و زرعةإلى م )ح.ق(دخول أية حيوانات حساسة للـ  عدم     -1

 يوماً على األقل قبل نقل الحيوانات؛  30خالل لمنشأ أي حيوان موجود ضمن مؤسسة ا ى(. علقح. بالـ )         

 أن تكون الحيوانات المعدة للنقل قد بقيت لمدة ثالثة أشهر على األقل في مؤسسة المنشأ قبل نقلها؛      -2

كلم حول مزرعة المنشأ قبل النقل بثالثة   10ضمن دائرة نصف قطرها  )ح.ق(عدم ظهور أية إصابة بالـ      -3

 األقل؛أشهر على 

مها قبل الشحن على أن يتم ضرورة نقل الحيوانات بإشراف السلطة البيطرية ضمن مركبة تم تنظيفها وتعقي     -4

 ؛)ح.ق(للـ  مباشرة من مؤسسة المنشأ إلى السلخانة دون مخالطة أية حيوانات أخرى حساسةالنقل 

   ذبائح   منخالل معالجة اللحوم الناتجة  زجةبتصدير اللحوم الطاترخيصاً المذكور  المسلخ يعطىأال يجب      -5

 ؛  موبؤةواردة من منطقة  حيوانات         

 سلخ.ميجب إجراء تنظيف وتطهير فوري بعد كل استعمال للمركبات ومنشآت ال    -6

ساعة دون العثور على أي  24ب ساعة وبعده  24أن يكون قد تم الكشف على الحيوانات قبل الذبح ب يجب  

 المادة أو 8.8.22ادة لمامن  2وفقاً للفقرة منها أن تجري معالجة اللحوم الناتجة وجود الحمى القالعية، إثبات لو

ً للمواد 8.8.23 . 8.8.38حتى  8.8.31. كما يجب معالجة أية منتجات أخرى للحوم أو أية مواد المستها وفقا

 للقضاء على أية فيروسات قالعية من المحتمل وجودها فيها.

 

  

 

 8.8.9ادة الم
 

من إلى منطقة خالية من المرض  حصرلحيوانات حساسة للـ )ح.ق( من منطقة المباشر نقل ال

 مع أو دون تحصين وقائي( )أجل الذبح 
 

 )ح.ق(حساسة للـ حيوانات حية اليسمح ألية من أجل عدم اإلضرار بوضع الخلو من المرض للمنطقة المقصودة 

شريطة تنفيذ  المباشر ألى المسلخ األقرب المخصص لهذا الغرض نقلها إال عن طريق   احتواءمغادرة منطقة ب

 التالي: 

 

 ؛ 8.8.6أن يكون قد تم إنشاء منطقة الحصر رسمياً وفقاً للشروط الواردة بهذا الموضوع في المادة   -1

    يجب نقل الحيوانات تحت رقابة بيطرية ومباشرة من مزرعة المنشأ إلى المسلخ بواسطة مركبة تم تنظيفها   -2

 وتطهيرها مسبقاً دون مالمسة حيوانات أخرى حساسة للمرض؛ 

ً المذكور  المسلخ يعطى أال يجب   -3    ذبائح  منخالل معالجة اللحوم الناتجة  بتصدير اللحوم الطازجةترخيصا

 ؛ الحصرواردة من منطقة  حيوانات  



 يجب تنظيف وتطهير المركبات والمسلخ بعناية مباشرة بعد االستعمال.   -4

 

ساعة دون العثور على أي إثبات  24ساعة وبعده ب  24أن يكون قد تم الكشف على الحيوانات قبل الذبح ب يجب 

. 8.8.23 المادة أو 8.8.22ادة لمامن  2وفقاً للفقرة أن تجري معالجة اللحوم الناتجة منها ولوجود الحمى القالعية، 

. للقضاء على 8.8.38حتى  8.8.31ها وفقاً للمواد كما يجب معالجة أية منتجات أخرى للحوم أو أية مواد المست

 أية فيروسات قالعية من المحتمل وجودها فيها.

 

 

 8.8.10المادة 

 

أو ذات مربعات خالية من الحمى القالعية دون تحصين أو مناطق ستيراد من بلدان اللتوصيات 

 صحية خالية من المرض
 

 يتوجب على السلطات البيطرية لدى استيراد  
 

 ات حساسة للحمى القالعية حيوان
 

 طلب إبراز شهادة صحية بيطرية دولية تفيد أن الحيوانات:
 

 الشحن؛ اية أعراض سريرية للحمى القالعية يوم  عليهالم تظهر     -1

 بلد أو منطقة خالية من الحمى القالعية دون   في  منذ والدتها أو خالل الثالثة أشهراألخيرة على األقلبقيت    -2

 ؛أو مربع خالي من المرض  ينتحص      

 لم تتعرض ألي مصدر لفيروس الحمى القالعية خالل نقلها إلى محطة الشحن إذا كانت قد عبرت منطقة     -3

 موبؤة؛       

 

 8.8.11المادة 
 

 

   التحصينمع خالية من الحمى القالعية أو مناطق ستيراد من بلدان اللتوصيات 
 

 تيراد  يتوجب على السلطات البيطرية لدى اس
 

 األليفة  المجترات والخنازير
 

 دة صحية بيطرية دولية تفيد أن الحيوانات:اطلب إبراز شه
 

 الشحن؛اية أعراض سريرية للحمى القالعية يوم   عليهالم تظهر   -1

  مع األخيرةبلد أو منطقة خالية من الحمى القالعية منذ والدتها أو خالل الثالثة أشهر بقيت في     - 2

  ؛التحصين

 ؛ نتائج سلبية  الختبار الحمى القالعية معأنها أخضعت      -3    

 لم تتعرض ألي مصدر لفيروس الحمى القالعية خالل نقلها إلى محطة الشحن إذا كانت قد عبرت        -4   

 منطقة موبؤة؛             

 

 

 

 

 



 8.8.12المادة 
 

 

بوجود برنامج مكافحة  عيةاو مناطق موبؤة بفيروس الحمى القالستيراد من بلدان اللتوصيات 

 رسمية 
 

 استيراد   لدىيتوجب على السلطات البيطرية 

 

 األليفة المجترات والخنازير 

  

 طلب إبراز شهادة بيطرية دولية تفيد ما يلي: 

 يوم الشحن؛  )ح.ق(لم تظهر على الحيوانات أية أعراض سريرية خاصة بمرض الـ    -1

 منذ والدتها أو: بقيت الحيوانات في مزرعة المنشأ    -2

 أو ،والتعويض   سياسة الذبحإذا كان بلد المصدر يطبق سابقة للشحن يوماً ال 30 خالل الـ     -أ

                

  لم  وأنه والتعويض في بلد التصدير، الذبححيث ال تعتمد سياسة سابقة للشحن خالل الثالثة أشهر ال  -ب 

      خالل المدة  كلم حول مزرعة المنشأ 10ا قطره نصفدائرة  ضمن )ح.ق( بالـإصابات تقع 

 وفقاً للحالة؛ وأنه   و)ب( أعالهأ في الفقرة )أ( المحددة

 

يع الحيوانات المعزولة قبل الشحن وجرى إخضاع جم ًّ تم عزل الحيوانات في مزرعة لمدة ثالثين يوما      -3

مع نتائج  )ح.ق(س الـ للكشف عن وجود فيرو  )كشط المريء وفحوصات مصلية( تشخيصية الختبارات 

كلم حول  10ضمن دائرة نصف قطرها  )ح.ق(الفترة، وأنه لم تظهر إصابات بالـ  سلبية عند آخر هذه

 أو محطة الحجر طوال المدة المذكورة؛
 

يوماً قبل الشحن وأخضعت جميع الحيوانات في الحجر  30تم عزل الحيوانات في محطة للحجر لمدة  أنه       -4

مع نتائج  )ح.ق(خيصية )كشط المريء وفحوصات مصلية( للكشف عن وجود فيروس الـ الختبارات تش

كلم حول  10ضمن دائرة نصف قطرها  )ح.ق(سلبية عند آخر هذه الفترة، وأنه لم تظهر إصابات بالـ 

 محطة الحجر طوال المدة المذكورة.

 

  ها من محطة الحجر إلى محطةنقل أثتاء )ح.ق(لم تتعرض الحيوانات ألي مصدر ملوث بفيروس الـ      -5

 الشحن.    

 

 8.8.13المادة 
 

أو من مربعات صحية خالية من  تحصين  ودونالقالعية خالية من الحمى أو مناطق إلستيراد من بالد لتوصيات 

 المرض
 

 لدى استيراد  يتوجب على السلطات البيطرية

 

 والخنازير األهلية   الطازجة للمجترات لنطفة ا

 

 األتي: دولية تفيد   ةة بيطريإبراز شهادة صحي

 



 الواهبة: الذكورأن الحيوانات   -1

   النطفة؛لم تظهر عليها أية عالمات سريرية للـ )ح.ق( يوم جمع     -أ      

 ، أو أشهر على األقل قبل جمع النطفة 3دون تحصين لمدة و )ح.ق(ت في بلد أو منطقة خالية من الـ بقي   -ب      

 ؛حي خاٍل من المرض في مربع ص            

 

 .4.7و  4.6الفصلين ألحكام  طبقاً حفظها و تم جمع النطفة وتحضيرها  -2

 

  

 8.8.14المادة 
 

 

 أو من مربعات خالية من المرض خالية من الحمى القالعية دون تحصين أو مناطق بالد  منلإلستيراد  توصيات 
 

 استيراد   لدىيتوجب على السلطات البيطرية 
 

 ترات والخنازير األليفة  للمج النطفة المجمدة
 

 طلب إبراز شهادة بيطرية دولية تفيد ما يلي: 

 : النطفةمصدر بالنسبة للحيوانات    -1

 

 التالية؛ يوما ً 30 ال لم تظهر عليها اية عالمات سريرية للحمى القالعية يوم جمع النطفة وخالل      -أ 

 السابقة أشهر  3ال التحصين غير معتمد لمدة بقيت في بلد أو منطقة خالية من الحمى القالعية حيث   -ب  

 ؛ أو في مربع صحي خاٍل من المرض  النطفة،لجمع                   

 

 .وفقا ً للحالة 4.7و   4.6م الفصل م جمع النطفة وتحضيرها وتخزينها وفقا ً ألحكا .   ت2

 

 

 8.8.15المادة 
 

 تحصين  مع العية خالية من الحمى القالأو مناطق إلستيراد من بالد لتوصيات 
 

 استيراد   لدىيتوجب على السلطات البيطرية 
 

 المحلية لمجترات والخنازير المجمدة لنطفة ال

 
 

 طلب إبراز شهادة بيطرية دولية تفيد ما يلي: 

 لنطفة: ا مصدربالنسبة للحيوانات         -1

ً  30 ال وخالل  نطفةاليوم جمع  )ح.ق(أنه لم تظهر على الحيوانات أية أعراض سريرية للـ     -أ  يوما

 ؛التالية      
 

 على األقل قبل  أشهر  3لمدة  التحصينمع  )ح.ق(في بلد أو منطقة خالية من الـ  بقيت الحيوانات   -ب 

 جمع النطفة؛       
 



 إما:    -ج     

أنه تم تحصينها مرتين على األقل، على أن يكون التحصين األخير قد حصل منذ أكثر من  •

أشهر قبل جمع النطفة، إال في حال إثبات وجود المناعة لديها ألكثر   6قل من شهر واحد وأ

 أو  أشهر؛ 6من 

ً  21أنها أخضعت خالل ال  • بعد جمع النطفة الختبارات للكشف عن أجسام   على األقل يوما

 مناعية ضد الفيروس القالعي مع نتائج سلبية؛ 

 أن النطفة:      -2     

 ؛4.7و 4.6م الفصل فقا ً ألحكا وتحضيرها وتخزينها و  هام جمعت -أ

  ي بلد المنشأ لمدة ال تقل عن شهر واحد بعد الجمع وأنه لم تظهر علىفنطفة التم تخزين     -ب        

 . )ح.ق(خاصة بالـ  المؤسسة أية أعراض  فيمصدر النطفة مع الحيوانات  ةجد المتوا ات الحيوان               

 

 8.8.16المادة 
 

 او مناطق موبؤة بالحمى القالعيةمن بلدان ستيراد اللتوصيات 
 

 استيراد   لدىيتوجب على السلطات البيطرية 
 

 المحلية لمجترات والخنازير المجمدة لنطفة ال

 

 طلب إبراز شهادة بيطرية دولية تفيد ما يلي: 

 : مصدر النطفةبالنسبة للحيوانات     -1

يوماً   30وخالل ال  يوم جمع النطفة )ح.ق(لـ أنه لم تظهر عليها أية أعراض سريرية خاصة با        -أ

 ؛الالحقة

يوماً السابقة   30 يدخل إليها أي حيوان جديد خالل الـ  لماالصطناعي مركز للتلقيح في  بقيت أنها      -ب 

كلم حول   10ضمن دائرة نصف قطرها   )ح.ق(لجمع النطفة، وأنه لم تقع أية إصابات بالـ 

 وبعده؛  معيوماً قبل الج 30المزرعة لمدة 

  -ج

أنه تم تحصينها مرتين على األقل، على أن يكون التحصين األخير قد حصل منذ أكثر من  •

أشهر قبل جمع النطفة، إال في حال إثبات وجود المناعة لديها ألكثر   6شهر واحد وأقل من 

 أشهر؛ أو  6من 

مناعية ضد يوماً بعد جمع النطفة الختبارات للكشف عن أجسام  21أنها أخضعت خالل ال  •

 الفيروس القالعي مع نتائج سلبية؛ 
 

 أن النطفة:     -2
 

 ؛ 4.7و  4.6الفصلين  وتحضيرها وتخزينها وفقا ألحكام  هاتم جمع      -أ
 

 قد تم  الواهبة لوجود الفيروس القالعي في حال كانت الذكور  سلبيةتم فحص النطفة مع نتائج     -ب  

 ع النطفة؛ شهراً قبل جم 12تحصينها خالل ال     

 

  ات الحيوان وأنه لم تظهر علىتم حفظها في بلد المنشأ لمدة شهر واحد على األقل بعد الجمع    -ج

 خاصة بالـ )ح.ق(.  المؤسسة أية أعراض  فيمصدر النطفة مع الحيوانات  ةجد المتوا                   

 

 



 

 8.8.17المادة 
 

 سم الحي الج منالمجموعة أجنة األبقار توصيات الستيراد 
 

يتوجب على السلطات البيطرية دون األخذ بعين االعتبار الواقع الوبائي للـ )ح.ق( في بلد أو منطقة التصدير،  

الناتجة من األبقار، أو  in vivoالسماح دون عوائق تتعلق بالـ )ح.ق( باستيراد األجنة المحضرة في الجسم الحي 

رية دولية تفيد أنه تم جمع األجنة وتحضيرها وتخزينها طبقاً  السماح بعبور أراضيها شريطة إبراز شهادة بيط

ً 4.8 و  4.10 ألحكام  للحالة. وفقا

 

 

 8.8.18المادة 
 

 مناطقأو من من الحمى القالعية دون تحصين أو مناطق خالية توصيات إلستيراد النطفة من بالد 

 الحمى القالعية.خالية من 
 

 استيراد  لدىيتوجب على السلطات البيطرية 
 

 المختبر  فينتجة األبقارالمأجنة  
  

 طلب إبراز شهادة بيطرية دولية تفيد ما يلي: 
 

 : مصدر األجنة بالنسبة لإلناث    -1

 لبويضات؛اأثناء جمع  )ح.ق(أنه لم تظهر على الحيوانات أية أعراض سريرية خاصة بالـ  -أ

 ودون تحصين، أو في مربع خاٍل  الجمع وقت   )ح.ق(في بلد أو منطقة خالية من الـ  بقيت أنها  -ب             

 من الحمى القالعية؛                    

 

    8.8.14,،8.8.13 أنه تم تخصيب البويضات بواسطة النطفة وفقا للشروط المنصوص عنها في المواد     -2

 وفقاً للحالة؛  8.8.16أو  8.8.15 و          

ً  4.9و  4.8 ينالفصلطبقاً ألحكام  هاحفظأنه تم جمع البويضات وتحضير األجنة و    -3  للحالة.  وفقا

 

 8.8.19المادة 
 

 تحصين ال معخالية من الحمى القالعية أو مناطق ستيراد من بلدان اللتوصيات 
 

 يتوجب على السلطات البيطرية عند استيراد 

  vitro in المختبرفي  نتجةأجنة األبقار الم 

 

 لي: طلب إبراز شهادة بيطرية دولية تفيد ما ي

 مصدر األجنة: بالنسبة لإلناث  -1

 

 ؛ البويضات أثناء جمع  )ح.ق(لم تظهر على الحيوانات أية أعراض سريرية خاصة بالـ     -أ



أشهر على األقل قبل جمع   3لمدة مع التحصين  )ح.ق(في بلد أو منطقة خالية من الـ  ة اإلناث ربي ت تم  -ب     

 األجنة؛ 
 

 إما:   -ج         

أشهر  6ان على األقل وقد تم التحصين الثاني ال أقل من شهر وال أكثر من أنها حصنت مرت •

 أشهر؛   6قبل جمع البويضات، باستثناء إذا تم إثبات وجود مناعة لديها ألكثر من 

 أو

يوماً بعد جمع  21األجسام المناعية ضد الفيروس القالعي أكثر من  أنها أخضعت الختبارات  •

 البويضات مع نتائج سلبية؛ 

 

i. وفقاً    8.8.16أو  8.8.15 و 8.8.14,و  8.8.13تخصيب البويضات بالنطفة وفقاً لشروط المواد  تم

 للحالة؛

ii.  وفقاً للحالة.  4.10و   4.9تم جمع البويضات وتحضير األجنة وحفظها وفقاً للفصلين 

 

أنه لم يتم تحصين الحيوانات وأنه تم اختبارها مع نتائج سلبية للكشف عن أجسام مناعية   •

 ؛  )ح.ق(لفيروس الـ مضادة 

 أو
 

أنه تم تحصين الحيوانات مرتين على األقل على أن يكون قد تم التحصين الثاني قبل جمع  •

 شهرا على األكثر. 12بشهر واحد على األقل و البويضات 

 

    8.8.14,،8.8.13 في المواد  واردة أنه تم تخصيب البويضات بواسطة النطفة طبقاً للشروط ال   .2

 وفقاً للحالة؛  8.8.16وأ  8.8.15           

ً  4.10و  4.9 الفصلينأنه تم جمع البويضات وتحضير األجنة وتخزينها طبقاً ألحكام    .3  للحالة. فقا

 

 

 8.8.20المادة 
 

أو من مربعات تحصين  دونخالية من الحمى القالعية أو مناطق ستيراد من بلدان اللتوصيات 

 خالية من الحمى القالعية
 

 البيطرية عند استيراد  يتوجب على السلطات 

 اللحوم الطازجة الناتجة من حيوانات حساسة للـ )ح.ق(  
 

 طلب إبراز شهادة بيطرية دولية تفيد أن كامل إرسالية اللحوم ناتجة من حيوانات:  

من مربع خاٍل من الحمى  منذ والدتها أو  أو من ربيت في بلد أو منطقة خالية من الـ )ح.ق( دون تحصين    -1 

 ؛.128.8 أو 8.8.11و  أ 8.8.10 واد تم استيرادها وفقاً للمة أو القالعي
 

              في مسلخ مرخص كما تم فحصها قبل الذبح وبعده وتبين أنها سليمة من الـ )ح.ق(. هاذبحتم  -2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 



 8.8.21المادة 
 

 تحصين ال معخالية من الحمى القالعية أو مناطق ستيراد من بلدان اللتوصيات 
 

 استيراد  لدىيتوجب على السلطات البيطرية 
 

 مجترات والخنازير زجة ومنتجات لحوم الاالطلحوم ال

 

 من بالد أو مناطق خالية من الـ )ح.ق( مع التحصين  

 

 ناتجة من حيوانات: الطازجة طلب إبراز شهادة بيطرية دولية تفيد أن كامل إرسالية اللحوم  

          8.8.10 واد مع التحصين منذ والدتها أو تم استيرادها وفقاً للم )ح.ق(ربيت في بلد أو منطقة خالية من الـ     - 1 

 ؛ 8.8.12أو  8.8.11  و          

 

 ؛)ح.ق(ال  خالية من مرض  أنها من والتأكد  وبعدهح تم ذبحها في مسلخ مرخص كما تم فحصها قبل الذب -2

 

 العقد البلغمية من الشحنة. ، مع واللسان  ،الحنجرةالراس مع بالنسبة للحوم المجترات، تم استبعاد  -3

 

 

 8.8.22المادة 

 

مع وجود برنامج رسمي للوقاية  او مناطق موبؤة بالحمى القالعيةد من بلدان ستيرااللتوصيات 

 من المرض مع التحصين اإللزامي لألبقار
 

 استيراد   لدىيتوجب على السلطات البيطرية 

 الطازجة )دون القوائم والرأس واألحشاء( والجواميس لحوم األبقار  

 

 : اللحوم  ليةإرساادة بيطرية دولية تفيد أن كامل طلب إبراز شه

 

 ناتجة من حيوانات:       -1

حيث يتم التحصين   المصدر بلد من   منطقةفي  أشهر على األقل قبل الذبح 3مدة  بقيت في بلد المصدر    -أ  

 الرسمية؛  تحت المراقبة )ح.ق(لـ ضد ا وجواميس الماءالمنتظم لألبقار 

 

   شهراً على األكثر أو شهر 12األخير قد تم   تم تحصينها مرتين على األقل على أن يكون التحصين   -ب    

 ألقل قبل الذبح؛ا واحد على   
 

   ضمن دائرة نصف  )ح.ق(بقيت خالل الثالثين يوما األخيرة في مزرعة لم تظهر فيها  إصابات للـ   -ج

 خالل المدة المذكورة أعاله؛ كلم  10قطرها  
 

 األبقار فيها ونقلها مباشرة من مزرعة المنشأ إلى  تم نقلها بواسطة مركبة نظفت وعقمت قبل تحميل    -د    

 المرخص دون مخالطة حيوانات أخرى غير مستوفية لشروط التصدير؛ المسلخ   
 

 تم ذبحها في مسلخ مرخص:    -هـ    
 

 بالتصدير؛  ًّ مسموح له رسميا •



 

لخ خالل الفترة الممتدة بين آخر تعقيم للمس )ح.ق(حيث لم يعثر فيه على إصابات بالـ  •

 قبل الذبح وتاريخ تصدير اللحوم؛ 
 

بعد ظهور نتائج   )ح.ق(تم فحص الحيوانات قبل الذبح وبعده وتبين أنها سليمة من مرض الـ   -و 

 ساعة من بدئها؛  24الفحوصات خالل 

 

 ناتجة من ذبائح منـزوعة العظام:   -2

 تم انتزاع العقد البلغمية الكبيرة منها؛     -أ     

 ساعة بعد الذبح   24 فوق الصفر لمدة ال تقل عن م º 2ل نزع عظامها عند أكثر من تم إنضاجها قب   -ب 

لكل نصف ذبيحة   عند فحصها وسط عضلة الظهر الطويلة   6الرقم الهيدروجيني أقل من  بلغ فيها حيث و  

Longissimus dorsi  . 

 

 

 8.8.23المادة 
 

 عيةاو مناطق موبؤة بالحمى القالستيراد من بلدان اللتوصيات 
 

 يتوجب على السلطات البيطرية عند استيراد 
 

 محضرات لحوم األبقار والخنازير األليفة 
 

 طلب إبراز شهادة بيطرية دولية تفيد ما يلي: 

 كما تم ناتجة من حيوانات تم ذبحها في سلخانة مرخصةمحضرات لفي تصنيع اأن كامل اللحوم المستخدمة    -1

 وتبين أنها سليمة؛  )ح.ق(فحصها قبل الذبح وبعده للـ 

 

وفقاً إلحدى الطرق المفصلة في  )ح.ق(لقضاء على فيروس الـ وضمان امعالجة اللحوم  ت أنه تم      -2

 ؛ 8.5.34 المادة

 

ألي مصدر محتمل  اللحوم لمنع مالمسة محضرات  اللحومأنه تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بعد تحضير      -3

 .ى القالعيةمحالـ لفيروس

 

 8.8.24المادة 
 

 أو دون تحصين تحصينال معخالية من الحمى القالعية أو مناطق ستيراد من بلدان اللتوصيات 

 أو من مربعات خالية من الحمى القالعية
 

 استيراد   لدىيتوجب على السلطات البيطرية 
  

المعدة  )ح.ق(للـ  الحليب ومشتقاته المعدة لالستهالك البشري والمنتجات الحيوانية )الناتجة من حيوانات حساسة

 لتغذية الحيوان أو لالستخدام الزراعي أو الصناعي 

 

 المعني أو المربع طلب إبراز شهادة بيطرية دولية تفيد أن هذه المواد ناتجة من حيوانات بقيت في البلد أو المنطقة

 . 8.8.12و أ  8.8.11  و 8.8.10 للمادة  استيرادها وفقاً ألحكام تم أو

 



 

 8.8.25المادة 
 

حيث يوجد برنامج رسمي للوقاية  او مناطق موبؤة بالحمى القالعيةستيراد من بلدان الليات توص

 من الحمى القالعية
 

 استيراد   لدىيتوجب على السلطات البيطرية 

 

 الحليب والكريما ومسحوق الحليب ومنتجات الحليب 

 

 طلب إبراز شهادة بيطرية دولية تفيد ما يلي: 

 أن هذه المنتجات:     -1

 جمع   أثناء فترة )ح.ق(واردة من قطعان أبقار أو أغنام غير موبوءة أو غير مشبوهة بأنها موبوءة بالـ    -أ       

 الحليب؛            

 

المادة فيها وفقاً إلحدى الطرق المفصلة في  )ح.ق(تم تصنيعها بطريقة تكفل القضاء على فيروس الـ   -ب        

 ؛ 8.8.36 و  8.8.35

 

بين هذه المنتجات وأي مصدر محتمل   أي تماستم اتخاذ االحتياطات الالزمة بعد التصنيع لمنع حدوث  أنه     -2

 . )ح.ق(فيروس الـ ل

 

 .8.8.26المادة 
 

 

 بالحمى القالعية موبؤة ستيراد من بلداناللتوصيات 
 

 يتوجب على السلطات البيطرية عند استيراد  
 

 سة للحمى القالعية، حيوانات حساالناتج من   الدم واللحمطحين 

 

 كحد  o م 70حتى   وسطها تقضي بتسخينطلب إبراز شهادة بيطرية دولية تفيد أن طريقة تحضير هذه المنتجات 

  .لمدة نصف ساعة على األقلو أدنى

 

 8.8.27المادة 
 

 بالحمى القالعية موبؤة ستيراد من بلداناللتوصيات 
 

   استيراد  لدىيتوجب على السلطات البيطرية 
 

 حيوانات حساسة للحمى القالعية، من الناتجة  والمصنعةوف والشعر والوبر وجلود األبقار واألغنام الخام الص

 

 طلب إبراز شهادة بيطرية دولية تفيد ما يلي: 

في وفقاً إلحدى الطرق المفصلة حمى القالعية  على فيروس الـ   للقضاء ومعالجتهاالمواد  هذهتصنيع تم أنه  -1

 ؛ 8.8.34 و8.8.33 و   8.8.32المواد 



 

 أنه تم اتخاذ االحتياطات الالزمة بعد جمعها أو معالجتها لمنع حدوث مالمسة هذه المواد مع أي مصدر   -2

 .)ح.ق(محتمل لفيروس الـ      

 

واألغنام   الستيراد أو عبور أراضيها لجلود األبقارشروط ل السلطات البيطرية أن تسمح دون أية  تستطيع

نصف   أو الجلود  pickled peltsالمخللة  أو limed hides  المنقوعةاألبقار عة )جلود نصف المصن  

أو القشرية( على أن تتم معالجة هذه المواد بالطرق الكيميائية والميكانيكية  ءالجلود الرطبة الزرقا -دبوغةالم

 المعروفة في الدباغة. 

 

 8.8.28المادة 
 

 ى القالعيةبالحم أو مناطق موبؤة ستيراد من بلداناللتوصيات 
 

 استيراد  لدىيتوجب على السلطات البيطرية 

 التبن واألعالف 

 

 : البضائع إبراز شهادة بيطرية دولية تفيد أن هذه 

 

 خالية من أي تلوث ظاهر بمواد ذات منشأ حيواني؛    -1

 

  المعالجة لوصومن التأكد ، وفي حال استيراد البضاعة بشكل باالت، قد تم قد تمت معالجتها بإحدى الطرق    -2

 البالة:  قلب حتى    

 

دقائق على   10لمدة  م°80إما بواسطة البخار ضمن غرفة مغلقة حيث تصل الحرارة وسط الباالت إلى      -أ

 األقل؛

 

 % 40 - 35بتركيز وإما بواسطة دخان الفورمالين )غاز الفورمالدهايد( باستخدام محلوله التجاري     -ب 

 ° م كحد أدنى؛ أو19لى األقل عند  ساعات ع 8رفة مغلقة لمدة غ ضمن

 

 أشهر على األقل قبل التصدير.  4أنها بقيت مخزنة   -3

 

 8.8.29المادة 
 

  مع أو دون تحصينخالية من الحمى القالعية أو مناطق ستيراد من بلدان اللتوصيات 
 استيراد   لدىيتوجب على السلطات البيطرية 

 

   )ح.ق(ـ لحساسة لال طرائد الصيد البريالجلود وقطع 
 

أو تم استيرادها  ،في بلد أو منطقة تم قتلهاطلب إبراز شهادة بيطرية دولية تفيد أن هذه المواد ناتجة من حيوانات  

 )مع التحصين أو دونه(.  )ح.ق(من بلد أو منطقة خالية من الـ 

 

 

 8.8.30المادة 
 

  بالحمى القالعية أو مناطق موبؤة ستيراد من بلداناللتوصيات 



 

 استيراد   لدىعلى السلطات البيطرية يتوجب 

 

  (ق ح.)لـ حساسة لالبرية الحيوانات ال وطرائد صيد الجلود 
 

وفقاً للطرق  )ح.ق(طلب إبراز شهادة بيطرية دولية تفيد أن هذه المواد تمت معالجتها للقضاء على فيروس الـ 

 . 8.8.37المفصلة في المادة 

 

 

 8.8.31المادة 
 

 

 ومنتجاتها اللحومفي  القالعية فيروس الحمى تعطيلطرق 
 

 لوسائل التالية: ا ىأحد بومنتجاتها فيروس الحمى القالعية في اللحوم  تعطيليمكن  

 

    Canningالتعليب  - 1

 

  30 لمدةْم على األقل و80محكم اإلغالق وتسخن حتى تبلغ حرارتها الداخلية   مستوعب توضع اللحوم في 

لفيروس  بنفس الدرجة لة قدرتها المعط    برهانوسيلة تعقيم أخرى بعد دقيقة على األقل. ويمكن استخدام أية 

 الحمى القالعية. 

 

 الكامل الطبخ  - 2
 

دقيقة على   30 لمدةْم على األقل  80تنـزع العظام والدهون من اللحم وتسخن حتى تبلغ حرارتها الداخلية 

 األقل.

 

 تمنع تعرضها ألي تلوث بالفيروس. بعد االنتهاء من الطبخ يجب تحضير اللحوم وتوضيبها بطريقة  

 

 التمليح والتجفيف   -3

 

ً  تصلب  بعد   ال تفسد بحيث  الذبائح يصار إلى نزع العظام من اللحوم ورشها بملح الطعام وتجفيفها تماما

 الحرارة الطبيعة. في  اللحوم

 

و أال يتعدى فيها  أ  2.25:1  ال تتعدىبحيث البروتين  الماء/نسبة  بقياستعريف اللحوم الجافة تماماً يمكن  

 . 0,85  (Water activity)النشاط المائي 

 

 8.8.32المادة 
 

 والشعر الصوف فيروس الحمى القالعية في تعطيلطرق 
 

 المعد  لالستخدام الصناعي باتباع إحدى الطرق التالية:  الشعرفي الموجود يمكن تعطيل فيروس الحمى القالعية 
 

 في العديد من األوعية تحوي الماء والصابون والبوطاس؛ الغسيل الصناعي، أي تغطيس الصوف    -1
 

   Sodium sulphide .الصوديوم وكبريتيد  Slaked limeالكلسي الغسيل الكيميائي، أي الحليب    -2



               

ساعة على األقل؛  24لمدة لة محكمة اإلقفال ّ  ح في formaldehyde التدخين ببخار األلدهيد النملي   -3

أوعية غير   في Potassium permanganate الب وتاسيومبوضع برمنغنات  األفضلالطريقة  وتتلخص 

  بالكميات التالية: ، ثم يصب عليها الفورمول التجاري Polyethyleneبولي أثيلين  روغي  بالستيكية،

 حجرة التدخين. في 3م لكل غ35برمنغنات البوتاسيوم ملل و  53الفورمول  
 

 . م°60-70في منظف ذواب في الماء عند  غسل الصوف بتغطيسه    -4
 

 أيام.  8 لمدة °37أسابيع أو   4° لمدة 18أو أشهر  4 لمدةم °4تخزين الصوف عند     -5

 

 8.8.33المادة 
 

 Bristlesالشعر الخشن فيروس الحمى القالعية في  تعطيلطرق 
 

 باع إحدى الطرق التالية: يمكن تعطيل فيروس الحمى القالعية في الش عر المعد لالستخدام الصناعي بات 
 

 الغلي لمدة ساعة على األقل؛  -1
 

 . Formaldehyde% 1ساعة على األقل في محلول األلدهيد النملي  24التغطيس لمدة  -2

 

 8.8.34المادة 
 

 الجلود فيروس الحمى القالعية في  تعطيلطرق 
 

 التالية:  الصناعي باتباع إحدى الطرقيمكن تعطيل فيروس الحمى القالعية في الجلود الخام المعدة لالستخدام 

 % من كربونات الصوديوم. 2يوماً على األقل في ملح الطعام المحتوي على   28التمليح لمدة 

 

 8.5.35المادة 
 

 الحليب والكريما المعدان لالستهالك البشريفيروس الحمى القالعية في  تعطيلطرق 
 

 يما المعدان لالستهالك البشري باتباع إحدى الطرق التالية: يمكن تعطيل فيروس الحمى القالعية في الحليب والكر
 

 . (UHT)م° على األقل لمدة ثانية واحدة على األقل  132التعقيم العالي عند  -1
 

ثانية على األقل  15م° على األقل لمدة 72تعقيمه بدرجة  ن. يمك 7من  أقلالحليب  pHإذا كان رقم حموضة   -2

 [HTST]ير بسترة وقت قص –)حرارة عالية  
 

 مرتين. ل [HTST] البسترة العاليةتطبق طريقة  كثرأو أ 7.0الحليب  pHإذا كان رقم حموضة   -3

 

 8.8.36المادة 
 

 المعد لالستهالك الحيوانيالحليب فيروس الحمى القالعية في  تعطيلطرق 
 

 ق التالية: لتعطيل فيروس الحمى القالعية في الحليب لالستهالك الحيواني يمكن اتباع إحدى الطر

 لمرتين؛ [HTST]البسترة العالية  -1

 



لمدة ساعة على األقل، أو   6البسترة العالية مقرونة بإحدى الطرق الفيزيائية بالحفاظ مثالً على رقم حموضة   -2

 أو ؛فم° على األقل مع التجفي  72عند   مقرونة بمعالجة حرارية

 

 أعاله. 2يائية كما هو وارد في الفقرة بإحدى الطرق الفيز المقرون UHTالتعقيم العالي    -3

 

 

 8.8.37المادة 
 

الناتجة من الحيوانات البرية الحساسة  المحنطة الجلود والطرائد في  فيروس الحمى القالعية تعطيلطرق 
 للحمى القالعية 

 

مى الناتجة من حيوانات برية حساسة للحالمحنطة يمكن تعطيل فيروس الحمى القالعية في الجلود والطرائد 

 القالعية، قبل تحنيطها الكامل، بالوسائل التالية: 

 
الغلي في الماء لمدة كافية حتى بقاء العظام والقرون والحوافر واألظافر وقرون األيائل واألسنان فقط دون   -1

 غيرها؛ 

 

 ْم أو أكثر(؛ 20كيلوغراي على األقل في الحرارة الطبيعية )  20غاما بقوة   تسليط أشعة -2

 

 % )وزن/حجم( من الصودا التجارية )كربونات     4في محلول بنسبة   الطرائد وتحريك قطع تغطيس   -3

 ساعة على األقل؛ 48أو اكثر لمدة  11،5عند  مع إبقاء الرقم الهيدروجيني Na2Co3الصوديوم       
 

  1000هايد /  من الفورمالد  كلغ  12وكلغ من ملح الطعام   100التغطيس والتحريك في محلول للحمض النملي )  -4

  مرطبةإضافة مواد  مع إمكانية  ساعة على األقل 48لمدة  3من أقل ليتر ماء( مع إبقاء الرقم الهيدروجيني 

 إلى المحلول؛ ومقوية أخرى
 

يوماً    28 الصوديوم لمدة% من الصودا التجارية )كربونات 2بملح الطعام المحتوي على  الخامح الجلود ي تمل   -5

 . (األقل على

 

 8.8.38 المادة
 

 رالحمى القالعية في امعاء المجترات الصغيرة والخنازيفيروس طريقة تعطيل 
 

 التالية: ستخدام الطرق ا يجب  معاء المجترات الصغيرة والخنازيرأمن أجل تعطيل الفيروسات الموجودة في 
 

 0.80)بنشاط مائي  يوما ً على األقل بواسطة مسحوق الملح الطبيعي أو محلول الملح  30تمليح األمعاء لمدة 

>w)A ، م  12عند تحفظ  وo   المدة المذكورةكامل خالل.  

 

8.8.39المادة   

 

 OIEبرنامج رسمي لمكافحة الحمى القالعية حائزعلى مصادقة منظمة 

تستطيع بعض البلدان أن تتقدم طوعياً بطلب مصادقة على برنامجها للمكافحة الرسمية للحمى القالعية عند 

 وفقاً ألحكام هذه المادة.تطبيقها لإلجراءات 



على برنامج المكافحة الرسمي للحمى القالعية يتوجب على البلد المعني القيام  OIEمن أجل مصادقة منظمة  

 بالتالي: 

أن يكون لديه سجل لإلبالغ عن ظهور األمراض الحيوانية على أراضيه يتميز بالسرعة واالنتظام وفقاً   .1

 .1.1لشروط الفصل 

 

ثباتات الموثقة بشأن قدرات السلطة البيطرية على مكافحة الحمى القالعية؛ وأحد السبل لتوفير  . أن يقدم اإل  2 

  .OIE PVS Pathwayسلطاته البيطرية  لتقييم أداء OIEهذا اإلثبات هو عبر تطبيق برنامج  

 

 مرض من البلد . تقديم  خطة برنامج مفصل لمكافحة الحمى القالعية التي تقود بنهاية األمر إلى استئصال ال3

 أو إحدى مناطقه ويتضمن التالي:      

جدول زمني للخطة؛   -أ  

مؤشرات األداء لتقييم فعالية إجراءات المكافحة المخطط لها؛  -ب   

 الوثائق التي تثبت أن تطبيق برنامج المكافحة الرسمي للحمى القالعية مطبق على كافة أراضي البلد  -ج

 المعني؛         

خاص بالصفات الوبائية العامة لمرض الحمى القالعية يصف التالي:  . تقديم ملف4  

 الصفات الوبائية العامة للمرض في البلد المعني يضيء على المعلومات المتوافرة حالياً والثغرات    -أ      

 والتقدم الذي حققه برنامج المكافحة للحمى القالعية؛           

العدوى والكشف السريع عن جميع التفشيات المرضية والرد عليها  اإلجراءات المطبقة لمنع دخول   -ب   

من أجل التخفيف من اإلصابات القالعية ومنع انتقال الفيروس القالعي إلى منطقة واحدة على األقل         

من البلد المعني؛          

 ها  ضمن البلد  النظام الرئيسي لتربية المواشي وخصائص حركة القطعان الحساسة للمرض ومنتجات  -ج

 المعني.             

 

 . تقديم اإلثبات بوجود نظام لرصد المرض:5 

 في هذا الفصل؛ بالرصدمع األمحكام المتعلقة  1.4تبار أحكام الفصل عيأخذ بعين اال  -أ      

 يقوم بأعمال  مختبرقدرات تشخيصية وإجراءات منتظمة إلرسال عينات إلى ب  يتمتع -ب      

 التشخيص وتوصيف السالالت الفيروسية.           

 ضمن إطار البرنامج الرسمي لمكافحة الحمى القالعية يجب توفير التالي:   التحصين.  حيث يطبق 6

 إثبات أن تحصين القطعان المنتخبة إلزامية )نسخة عن التشريعات(؛    -أ

 معلومات مفصلة عن حمالت التحصين وخاصة ما يتعلق:  -ب 



 فة للتحصين القطعان المستهد  •

 مراقبة نسبة تغطية التحصين بما فيه التتبع المصلي لمناعة القطعان؛  •

الخصائص الفنية للقاحات المستخدمة مع مقارنتها بالالالت الفيروسية القالعية مع   •

 توصيف إلجراءات الترخيص المعمول بها؛

والطرق الواردة   الوقت المقترح قبل االنتقال إلى استخدام اللقاحات المتوافقة مع المعايير •

 في قانون اليابسة. 

 خطة تأهب للطؤارىء والرد السريع في حال ظهور تفشيات مرضية   ضع 7

سوف يضم برنامج المكافحة الرسمي للحمى القالعية للبلد العضو إلى الئحة البرامج المصادق عليها من قبل 

بالبرنامج  واستمرار االحتفاظ  . 1.6.11لمادة فقط بعد القبول باإلثباتات المقدمة لها وفقاً ألحكام ا OIEمنظمة  

الالئحة يحتاج إلى تقرير بالتقدم الذي يحرزه برنامج المكافحة الرسمي ومعلومات تتعلق بالتغيرات الهامة   على

المتعلقة بالنقاط أعاله. كما يجب إرسال التقارير الخاصة بالوضع الوبائي وأية أحداث هامة أخرى إلى منظمة 

OIE 1.1ق مع شروط الفصل بالتواف . 

 سحب المصادقة على برنامج المكافحة الرسمي في األحوال التالية:  OIEتستطيع منظمة  

 عدم التوافق مع الجدول الزمني أو مؤشرات األداء للبرنامج؛ الأو  •

 مشكالت هامة في أداء الخدمات البيطرية؛ أو  •

 ها. زيادة في عدد اإلصابات القالعية ال يستطيع البرنامج مكافحت •

 

 8.8.40المادة 

 

 بادىء عامةمالرصد الوبائي: 
 

 واد للممرض الحمى القالعية وفقاً الوبائي لرصد بالنجد أدناه تعريفاً للمبادئ وعرضاً للخطوط التوجيهية الخاصة 

عتراف طلب لالب OIEقدمت لمنظمة تفي البلدان التي للتطبيق  1.4مع الفصل  بالتوافق  8.8.42حتى   8.8.40

واستمراره أو استعادة وضع الخلو عبى مستوى البلد العضو أو منطقة أو مربع فيه، أو  ن هذا المرض بالخلو م 

يمكن أن يشمل   .8.8.39تقدمت بطلب المصادقة على برنامج رسمي لمكافحة الحمى القالعية بالتوافق مع المادة 

مع التحصين أو دونه بعد ظهور قالعية فيه من الحمى المنطقة كامل أراضي البلد أو  إعادة االعتراف بخلو  الطلب 

ويجب أن يشمل برنامج الرصد الهادف إلى  .لحمى القالعيةمن ا الخلوعلى وضع  وكذلك للمحافظة، تفش للمرض 

من المادة  2المرض أوانتقال عدواه الحيوانات األليفة والبرية في حال وجودها كما هو وارد في البند  التعرف على 

8.8.1. 
 

 بكر. الكشف الم1

إلبالغ اتزوده بنظام للكشف المبكر  أن. و1.4وفقاً للفصل مسؤولية نظام الرصد السلطة البيطرية حمل تيجب أن ت 

إجراء للجمع السريع للعينات عن الحاالت المشبوهة من بين كامل اإلنتاج والتسؤيق وخط التصنيع. ويجب اتباع 

وجود عدد ألخذ العينات وغيرها من المعدات بتصرف  ونقلها إلى مختبر لتشخيص الحمى القالعية. وهذا يتطلب 

المسؤولين عن أعمال الرصد مع إمكانية طلب المساعدة من فريق متخصص في تشخيص الحمى القالعية  

 ومكافحتها. 

 

 . البرهان على الخلو من المرض 2



اسب إصدار توصيات ومن غير المنيختلف تأثير الحمى القالعية وصفاتها الوبائية في مختلف مناطق العالم؛ 

خلو البلد أو المنطقة أو  أن تتناسب استراتيجيات الرصد المستخدمة للبرهان على  ب الحاالت. ويج محددة لجميع 

من الحمى القالعية بمستوى مناسب من الثقة مع الحالة المحلية. والطريقة مثالً الواجب استخدامه للبرهان  المربع

ور تفٍش في الخنازير لساللة من الفيروسات المتأقلمة مع الخنازير في بلد أو على الخلو من الحمى القالعية بعد ظه

 African buffaloesعندما يتعلق األمر بالجواميس األفريقية  منطقة منه يجب أن تختلف بشكل كبير 

(Syncerus caffer) .كخزان محتمل للعدوى الفيروسية 

 

لبرامج الموضوعة للبرهان على عدم وجود العدوى  يجب أن تتخذ خطة الرصد شكل البرنامج المستمر. وا

القالعية وانتقالها بين الحيوانات يجب أن توضع وتنفذ بعناية لئال تعطي نتائج غير كافية للقبولها من طرف منظمة 

OIE  .ًأو الشركاء التجاريين، أو أن تكون باهظة الكلفة ومعقدة لوجستيا 

 

لى الصفات التاريخية لظروف الرصد وما إذا كان التحصين قد تم عيتوقف تصميم واستراتيجية برنامج الرصد 

استخدامهً أو ال. والبلد الذي يريد إثبات الخلو من الحمى القالعية حيث ال استخدام للتحصين عليه أن يثبت عدم  

حصين عليه وجود عدوى الحمى القالعية. وأما إذا كان البلد يريد إثبات الخلو من الحمى القالعية حيث يستخدم الت

أن يثبت أن الفيروس القالعي لم ينتقل إلى اية أنواع حيوانية حساسة للفيروس. وإن المسوحات المصلية  

عليها أن تستهدف حيوانات أقل المستخدمة للقطعان المحصنة التي تريد إثبات عدم وجود أية إصابة فيروسية 

ر البنيوية، أي الحيوانات الصغيرة التي تم تحصينها  احتماالً لوجود أجسام مناعية وليدة التحصين للبروتينات غي

لمرات محدودة أو حيوانت غير محصنة. وفي القطعان غير المحصنة يجب أن يثبت الرصد عدم وجود العدوى  

 الفيروسية القالعية. 

 

تحتسب نسبة اإلصابات  على استراتيجيات الرصد المستخدمة إلنشاء مربع خال من المرض واستمراريته أن 

 فات الحمى القالعية خارج المربع المعني. وص

   OIE. برنامج المكافحة الرسمي المصادق عليه من قبل منظمة 3

أن يظهر   OIEبرنامج مكافحة رسمي مصادق عليه من قبل منظمة يجب على استراتيجيات الرصد الداعمة ل

لذلك نرى أن هناك حية كبيرة  فعالية اي تحصين مستخدم والقدرة على الكشف السريع عن أية تفشيات قالعية. 

للتصرف من حيث تصميم جهاز الرصد وتنفيذه وإثبات خلو كامل أراضي البلد من عدوى فيروس الحمى  

 .القالعية وانتقالها، وفهم الفات الوبائية للحمى القالعية كجزء من البرنامج الرسمي للمكافحة.

عماً لطلبه الذي ال يفسر فقط الصفات الوبائية للحمى  د  OIEعلى البلد العضو المعني أن يقدم ملفاً إلى منظمة  

القالعية في المنطقة المعنية بل يثبت أيضاً كيف أن جميع عناصر المخاطر بما فيها الحياة البرية في حال  

وجودها قد تم التعرف عليها واالهتمام بها. ويجب أن يتضمن ذلك توفيراً لبيانات معلوماتية داعمة ومرتكزة  

 علمي. على أساس 

 . استراتيجيات الرصد 4

االستراتيجية المستخدمة الحتساب نسبة العدوى بالفيروس القالعي أو إلثبات الخلو من الفيروس القالعي أو  

انتقاله يمكن أن يبنى على التقيقات السريرية العشوائية أو المستهدفة أخذ العينات بنسبة مقبولة إحصائياً كما هو  

وفي حال اكتشاف العدوى في مواقع أو أنواع حيوانية خاصة يمكن عندها   .1.4.5و . 1.4.4وارد في المواد 

اللجوء إلى جمع عينات مستهدفة. كما يمكن استهداف الكشف السريري في أنواع حيوانية محددة من اللمكن أن  

ت الختيار  تظهر عليها عالمات سريرية واضحة )األبقار والخنازير مثالً(. وعلى البلد المعني أن يقدم مبررا

العدوى القالعية أو انتقالها وفقاً لما هو وارد استراتيجيته والفترات المناسبة ألخذ العينات للكشف عن وجود 

 . والوضع الوبائي. 1.4في الفصل 
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بعة الفورية والتحري لتأكيد يستطيع جهاز الرصد الفعال أن يتعرف على اإلصابات المشبوهة التي تتطلب المتا 

أو نفي أن أن سبب اإلصابة هو الفيروس القالعي أو ال. عندها يجب أخذ العينات وفحصها لتشخيص المرض 

عن طريق الدراسة الوبائية والسريرية. كما يجب إرفاق الوثائق إال في حال إمكانية تأكيد أو نفي اإلصابة 

تم التحقيق بشأنها ومعالجتها. ويتطلب ذلك إرفاق نتائج الفحوصات  الالزمة الداعمة للحاالت المشبوهة وكيف 

 .في التفشيات المرضية التشخيصية وإجراءات المكافحة التي طبقت على الحيوانات أثناء التحقيقات 

بما فيها االختبارات اإليجابية هي العنصر   واإليجابية المستخدمة  التشخيصية السلبيةإن حساسية االختبارات 

في التخطيط للعملية وتحديد عدد العينات وتأويل النتائج المستحصل عليها. والحساسية السلبية أو  األهم 

يجب التحقق من صحتها إلجراء التحصينات أو تاريخ وقوع اإلصابات وفئة   اإليجابية لالختبارات المستخدمة

 الحيوانات المنتجة المستهدفة بأعمال الرصد. 

الحصول على نتائج إيجابية مخبرية كاذبة. وفي حال المعرفة المسبقة  أثناء أعمال الرصد يجب توقع 

مسبقاً. ويجب أن تكون هناك طريقة االختبارات اإليجابية الكاذبة  نسبةلخصائص نتائج االختبارات يمكن توقع  

ء أو انتقاله. وهذا  فعالة لمتابعة النتائج اإليجابية بنسبة عالية من الثقة سواًء كانت دالة أو ال تدل على وجود الوبا

يتطلب القيام باختبارات إضافية ومتابعة التحقيقات لجمع عينات للفحوصات المخبرية من الوحدة الوبائية 

   والقطعان األولى التي يمكن أن تكون مرتبطة بها.

يجب مراجعة النتائج المخبرية ضمن إطار الوضع الوبائي للمرض. وإن المعلومات المستخلصة والضرورية 

 كتمال التحقيق المصلي واحتساب إمكانية انتقال الفيروس تتضمن على سبيل المثال ال الحصر: ال

 

o توصيف نظم اإلنتاج الحالية؛ 

o نتائج الرصد السريري للحاالت المشبوهة والحيوانات المرافقة لها؛ 

o  ذكر عدد وبروتوكول التحصينات المنفذة في المنطقة قيد التقييم؛ 

o المزارع المحتوية على الحيوانات بنتائج مخبرية إيجابية؛ األمن البيولوجي وسيرة 

o  تعريف الحيوانات وتتبعها وضبط حركتها؛ 

o .مؤشرات أخرى ذات معنى إقليمي في سيرة تنقالت الفيروس القالعي 

 . البرهان على مناعة القطعان  6

ين كالتغطية المناسبة  بعد القيام بالتحصينات الروتينية يجب تقديم البراهين على فعالية برنامج التحص

للقطعان ومناعتها المكتسبة. ويساعد ذلك في االعتماد على التحصين بعد إجراء التحقيقات الالزمة 

 لإلصابات المتبقية وانتقالها إلى قطعان أخرى. 

عند وضع برامج المسوحات المصلية من أجل معرفة نسبة المناعة في القطعان، يجب تقسيم عينات الدم وفقاً 

مار لألخذ بعين االعتبار عدد تحصينات القطعان. والمدة الفاصلة بين التحصين األخير وجمع العينات تتوقف لأل ع

عن فعالية برنامج على الهدف الموضوع لذلك. وجمع العينات بعد شهر أو شهرين من آخر تحصين يعطينا فكرة 

 ومات عن مدة المناعة.التحصين، أما جمع العينات قبل أو أثناء إعادة التحصين يعطينا معل

عند استخدام لقاحات عديدة التكافؤ يجب القيام باالختبارات الالزمة لمعرفة مستوى كل جسم مناعي لكل  

نمط مصلي إذا لم يكن لكل جسم ضدي مذاب في اللقاح. ويجب اختيار الحد المقبول لألجسام المناعية 

وعند  المعني.  لألنتيجينات تحدي اللقاح بالنسبة بالرجوع إلىمستويات الحماية التي تظهرها نتائج اختبار

التعرف على خطر الفيروس المتنقل الناتج من فيروس حقلي ذات صفات أنتيجينية شديدة االختالف عن  

تقييم مناعة  الفيروس اللقاحي، فيجب أخذ ذلك بعين االعتبار عند تقييم القيمة المناعية لدى القطعان. وعند 



اإلجمالي للحيوانات الحساسة في القطعان ذات العالقة في القسم المحصن من   القطعان يجب ذكر العدد

 الحيوانات. 

 يجب توثيق كامل أعمال التحقيقات ضمن إطار برنامج الرصد.

 يجب دعم كامل المعلومات الوبائية المستحصل عليها بالوثائق وأن ترفق النتائج بالتقرير النهائي.

 

 8.8.41المادة 
 

 طرق الرصد
 

 الرصد السريري  .1

          

ً   المواشيعلى مربي  يتوجب             وكذلك المساعدين البيطريين    ،والعمال الذين يختلطون بالمواشي يوميا

 والتشخيصيين أن يصدروا التقارير اليومية بسرعة عند االشتباه بأية إصابة بالحمى  طريين  يواألطباء الب           

 السلطة البيطرية تنفيذ البرامج التي ترفع مستوى التوعية لديهم.القالعية. وعلى          
 

ً للحيوانات الحساسة. ورغم األهمية المعطاة للتشخيص بواسطة  يتطلب الرصد السريري  فحصاً جسديا

يستطيع الرصد المبني على الفحص السريري أن يكتشف بنسبة عالية من الثقة  المسح المصلي العام 

ً علاإلصابات المرضية  عند فحصها مراراً وتسجيل التحقيقات   دد كاٍف من الحيوانات الحساسة سريريا

 عددياً.

والتشخيص المخبري لتوضيح وضع الحاالت المشبوهة. ويستطيع  يجب القيام بالفحص السريري 

التشخيص المخبري تأكيد الحاالت المشبوهة بينما يمكن للرصد السريري أن يساهم في تأكيد النتائج  

ة اإليجابية. كما يمكن أن يكون الرصد السريري غير كاٍف للحيوانات البرية واألنواع الحيوانية المخبري

الكافية.   راقبة األليفة التي ال تظهر عليها عادة أية عالمات سريرية، أو أنظمة التربية التي ال تسمح بالم

الرصد لعينات جزئياً وطرق وفي هذه الحالة يجب اللجوء إلى الرصد المصلي. وإن الصيد البري وأخذ ا

 استخدامها للحصول على المعلومات الالزمة وعنات تشخيصية تؤخذ من الحيوانات البرية.  يمكن

 

 ي رصد الفيروس.  ال2

 

إلى معرفة الصفات الجزيئية واألنتيجينية وغيرها من الصفات البيولوجية   يهدف الرصد الفيروسي

من أجل أخذ العينات. ويجب لك على الرصد السريري للفيروس الرضي ومعرفة منشئه، ويتوقف كل ذ 

 . OIEإلرسال العنات الفيروسية بانتظام إلى مختبر مرجعي لمنظمة 

 يهدف الرصد الفيروسي إلى التالي: 

 د الحاالت السريرية المشبوهة؛ يتأك  -أ

 متابعة النتائج المصلية اإليجابية؛  -ب 

 الوبائية ومطابقة اللقاحات؛توصيف الفيروسات المعزولة من أجل الدراسات  -ج

 مراقبة القطعان المعرضة للمرض بسبب وجود الفيروس أو انتقاله.  -د 

 

 الرصد المصلي . 3

 



الناتجة من المرض أو التحصين باستخدام اختبارات  األجسام المناعية تقصييهدف الرصد المصلي إلى 

 أو البنيوية. للبروتينات غير البنيوية 

 

 لمصلي لألمور التالية: يمكن استخدام الرصد ا

 معرفة نسبة اإلصابات أو الخلو من عدوى الفيروس القالعي أومدى انتقاله؛   -أ

 مراقبة مناعة القطعان. -ب 

  أنها يمكنإن نتائج الدراسات المبنية على التحليل المصلي العشوائي أو الموجه هي نتائج هامة من حيث 

. لذلك نعتبر المعنيأو المربع في البلد أو المنطقة قالعية وضع الحمى الأن تقدم لنا البرهان الحسي على 

 بكامله.  نتائج المسح وثيقأنه من الواجب ت 

 

 8.8.42المادة 
 

   هاالفحوصات المصلية وتأويلنتائج استخدام 
 

ضمن إطار الوضع الوبائي.  وإن بروتوكوالت االختبارات والكواشف اختيار االختبارات المصلية وتأويلها  يجب 

فات األداء والتحقق من صحة االختبارات المستخدمة يجب معرفتها. وفي الحاالت التي تستعمل فيها العديد  وص

 من االختبارات يجب معرفة صفات األداء لكامل نظام فحص العينات.

 

للفيروس الحيوانات الموبوءة بفيروس الحمى القالعية تنتج أجساماً مناعية مضادة للبروتينات البنيوية والالبنيوية 

فتنتج أجسام مناعية مضادة كلياً أو في معظمها للبروتينات البنيوية للفيروس أما الحيوانات المحصنة . على السواء

خاصة بكل نمط مصلي، وللحصول على الحساسية الفضلى هي وفقاً لنقاوة اللقاح. واختبارات البروتينات البنيوية 

شديد القرب من الساللة الحقلية المنتظرة. وفي أنتيجين أو فيروس لالختبار يجب على القائم باالختبار انتقاء 

القطعان غير المحصنة يمكن استخدام إختبارات البروتينات البنيوية للمسح المصلي وإثبات وجود الفيروس 

 القالعي أو تفشيه أو الكشف عن إدخال حيوانات محصنة إلى القطيع. ويمكن استخدام اختبارات البروتين البنيوي 

    القطعان المحصنة لتتبع الرد المصلي على التحصين. في 

 

يمكن استخدام إختبارات البروتينات الالبنيوية لمسح األمصال والتأكد من وجود عدوى الفيروس القالعي أو تفشي 

جميع أنماطه المصلية بغض النظر عن الوضع التحصيني للحيوانات شريطة أن تتوافق اللقاحات مع معايير دليل 

ً ليابسة بالنسبة لنقاوتها. ورغم أن الحيوانات المحصنة وبالتالي الموبؤة بالفيروس القالعي تنتج أجسام ا مناعية   ا

مضادة للبروتينات الالبنيوية، لكن مستوياتها أكثر انخفاضاً من الموجودة في الحيوانات الموبؤة وغير المحصنة. 

لكنه من ل بالفيروس القالعي هي ذات تفاعل مصلي إيجابي وللتأكد من أن جميع الحيوانات التي كانت على اتصا

 يوماً على آخر عملية تحصينية.  30األفضل أخذ العينات للفحص ليس قبل مرور 

 

 أسباب محتملة:   4في حال ظهور أجسام مضادة للفيروس القالعي هناك 

 

 عدوى فيروس الحمى القالعية؛  •

 تحصين ضد الحمى القالعية؛ •

أشهر بعد الوالدة، لكن عند   6لألبقار تظهر األجسام المناعية فقط بعمر  )بالنسبةم أجسام مناعية من األ •

يمكن االستمرار في العثور على األجسام المناعية من األم لفترات  بعض العجول وأنواع حيوانية أخرى

 أطول(؛

 نوعي لالختبارات المستخدمة.  جواب مصلي ال •

 

 

 



 ج إيجابية لالختبارات؟.   ما العمل في حال الحصول على نتائ1

 

 يجب األخذ بعين االعتبار نسبة وقوة الحيوانات ذات المصلية اإليجابية عندما يتبين بالتأكيد أنها حيوانات      

 بمصلية مخبرية إيجابية أو أن الحاجة تدعو إلى اختبارها مجدداً.    

في نات ذات المصلية اإليجابية مجدداً يجابية كاذبة يجب اختبار الحيوااإلعند الشك بأن النتائج المصلية 

المختبر مع استخدام اختبارات التأكيد وتكراراها. ويجب أن تكون اختبارات التأكيد عالية الدقة التشخيصية  

اإليجابية حساسية اختبارات لإلقالل من النتائج اإليجابية الكاذبة. ويجب أن تقارب حساسية اختبارات تأكيد 

 المسوحات.

كما   على نتيجة مخبرية إيجابية واحدة على األقل يجب اختبار جميع القطعان للحمى القالعية.عند الحصول  

يجب أن تتفحص التحقيقات جميع األدلة التي يمكن أن تتضمن نتائج االختبارات الفيرولوجية، وكل اختبارات  

ختبارات المصلية المستخدمة مصلية الحقة التي يمكن أن تؤكد أو ترفض احتمال أن تكون النتائج اإليجابية لال

في المسح األولي عائدة إلى تفشي الفيروس القالعي. ويجب أن يوثق كل تحقيق وضع كل قطيع إيجابي.  

 وأخيراً يجب االستمرار في التحقيقات الوبائية بشكل دائم.

أن   إذ يمكنمرها النتائج المصلية اإليجابية ضمن القطعان أو في إحدى المناطق تدعو إلى التحقيق بأكثرة عدد 

للتحصين  تعكس أي سلسلة من األحداث بما فيها التوزع الديموغرافي للقطعان المأخوذ منها العينات أو نتيجة 

لإليجابية المصلية يوحي بوجود المرض أو تفشيه فيجب  وجود العدوى أو تفشيها. ولما كان العدد المرتفع  أو

  أن يشمل تصميم التحقيق جميع الحاالت.

الفيروس القالعي عن طريق البرهان على ازدياد عدد  على تفشيللتعرف  عادة الفحص المصلييمكن إ 

   الحيوانات بمصلية إيجابية أو ارتفاع عيار األجسام المناعية في العينات الثانية.

ضمن نفس الوحدة الوبائية الحساسة للمرض  اإليجابية والحيوانات يجب أن يشمل التحقيق الحيوانات 

ً أو ذات ارتباط وبائي بها. ويجب أن تبقى  والحيوان ات الحساسة التي اختلطت بالحيوانات اإليجابية مصليا

ً ويمكن   الحيوانات ذات العينات في نفس المزرعة بانتظار نتائج االختبارات، وأن تكون معروفة الهوية تماما

داً بعد فترة محددة. وبعد إجراء وأال يجري تحصينها خالل التحقيقات للتمكن من اختبارها مجد الوصول إليها 

مرور فترة محددة مع التأكيد على الحيوانات   ثانية بعد الفحص السريري تؤخذ من حيوانات المسح األول عينة 

ً يجب القيام بمسح مصلي   التي اختلطت بالحيوانات اإليجابية مصلياً. وفي حال عدم ترقيم الحيوانات إفراديا

ألولي. وإذا كان الفيروس القالعي غير موجود ستكون النتائج المصلية متقاربة  جديد مع تطبيق برنامج المسح ا

  بين العينات األولى والثانية.  

يمكن في بعض األوقات استخدام حيوانات شاهدة غير محصنة، على أن تكون فتية ومولودة من أمهات غير  

من نفس النوع الحيواني للقطعان ذات محصنة تكون قد فقدت مناعتها المكتسبة من أمهاتها؛ ويفضل أن تكون 

النتائج اإليجابية. وفي حال وجود حيوانات حساسة أخرى غير محصنة فيمكن استخدامها كحيوانات شاهدة  

للحصول على مزيد من األدلة المصلية.  ويجب أن تظل الحيوانات الشاهدة في اختالط مباشر مع الحدة 

ً طالما أن الفيروس القالعي   الوبائية قيد التحقيق لفترتي حضانة للمرض  على األقل، وأن تظل سلبية مصليا

 غير موجود. 
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من الصعب البت بأمر وجود تفش للفيروس القالعي إذا  في حال انتشار المرض يعلن عن وجود تفٍش قالعي

ونتائج كهذه يوحي بوجود تفش مرضي سابق تم الشفاء   كانت الحيوانات ذات المصلية اإليجابية قليلة العدد.

فاألجسام المناعية حيوانات مجترة ناقلة للمرض أو حالة مصلية إيجابية غير محددة المنشأ.  تبعه حالةمنه أو 

المضادة للبروتينات غير البنيوية يمكن أن تتولد على أثر تحصينات متعددة بلقاحات ال تتوافق مع شروط  



تي تتقدم بطلب  ى كل حال فإن استخدام لقاحات كهذه غير مسموح به في البلدان أو المناطق الالنقاوة. وعل

 . صحي محدد لالعتراف بوضع  
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