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 14.7الفصل  

 طاعـون المجتـرات الصغـيرة 

INFECTION WITH PESTE DES  

PETITS RUMINANTS VIRUS 

 )تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين(
ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 14.7.1المادة 

 

 أحكام عامة

الحيوانات التي تصاب بمرض طاعون المجترات الصغيرة هي بالدرجة األولى األغنام والماعز األليفة؛ غير  

ً بالمرض وأن تلعب  أن األبقار والجمال والجواميس وبعض أنواع المجترات البرية يمكن أن تص  اب أيضا

دور الشاهد في انتشار الفيروس المسبب للمرض إنطالقاً من المجترات الصغيرة. ويمكن أن نعثر في بعض  

لكن الدور األكبر في انتشار المرض يعود إلى  ،األوقات على إصابات في المجترات البرية الصغيرة

 المجترات الصغيرة األليفة.

 

 األغنام والماعز سة يمكن تعريف طاعون المجترات الصغيرة بأنه مرض يصيب من أجل أغراض كود الياب

 . PPRVفيروس ب
 

طاعون المجترات الصغيرة، بل أيضاً يعنى هذا الفصل ليس فقط بالمرض وأعراضه التي يسببها فيروس ُ  

  بوجود الفيروس المذكور دون أعراض مرضية.

 

 المجترات الصغيرة في الحاالت التالية: يمكن تعريف وجود إصابة بفيروس طاعون 

 

عزل الفيروس المرضي ال السالالت الخاصة باللقاحات، وعزلها وتشخيصها في األغنام والماعز   -1

 األليفة أو من أحد مشتقاتها؛ 

دون  طاعون المجترات الصغيرةالتعرف على األنتيجين الفيروسي أو حمض الرنا الخاص بفيروس   -2

ً من عينات أخذت من الغنم أو الماعز األليف بعد ظهور األعراض   السالالت اللقاحية، إنطالقا

لطاعون المجترات الصغيرة، أو ، أو المرتبطة بتفٍش طاعون المجترات الصغيرةالمرضية الخاصة ب

 لتي توحي الاشتباه بوجود المرض بسبب االختالط بحيوانات مصابة؛ أو ا

العثور على انتيجينات غير لقاحية في األغنام أو الماعز األليفة سواء الرتباطها بتفٍش أكيد أو مشبوه   -3

طاعون  أو بظهور أعراض مرضية تعود إلى اإلصابة بعدوى فيروس  طاعون المجترات الصغيرة،ل

 .ةالمجترات الصغير

 

 يوماً. 21فترة حضانة طاعون المجترات الصغيرة من أجل أغراض كود اليابسة تعتبر 

 

 .Terrestrial Manualاليابسة دليل  مواصفات االختبارات التشخيصية واللقاحات مفصلة فيتوجد  



 14.7.2المادة 

 

 البضائع السليمة 

 

المخللة أو نصـف المدبوغـة الجلود جة بالكلس أو المعال  عند السماح باستيراد أو عبور أراضيها للجلود نصف 

( المعالجة بـالمواد الكيماويـة والطـرق الميكانيكيـة فـي دباغـة الجلـود، وقشرة الجلود الرطب )كالجلد األزرق 

يتوجب على السلطالت البيطرية عدم فرض أية شـروط تتعلـب بمـرض طـاعون المجتـرات الصـغيرة بغـض 

 الوبائي للمرض في بلد أو منطقة التصدير.النظر عن الوضع 
 

 14.7.3المادة 

 

 بلد أو منطقة خالية من طاعون المجترات الصغيرة

 

وفقـاً  التاليـة اإلثباتات منطقة ما أنها خالية من طاعون المجترات الصغيرة   بعد تقديم أو  يمكن اعتبار بلد  -1

 : للحالة
 

أراضي البلد المعني، وأن تجرى استقصـاءات حقليـة أن يكون المرض ذات إبالغ إلزامي على جميع  -أ

 ومخبرية لدى ظهور أية أعراض تشير إلى وجود المرض؛

 

أجل تشجيع أصحاب القطعان على اإلبالغ عن ظهور أية أعـراض  للتوعية منوجود برنامج مستمر  -ب 

 توحي بوجود طاعون المجترات الصغيرة )ط.م.ص(؛

 

 اً؛منع التحصين ضد )ط.م.ص( منعاً بات -ج

 

ــذا  –د  ــي ه ــو وارد ف ــا ه ــاً لم ــة وفق ــة والبويضــات أو األجن ــة والنطف ــرات األليف ــتيراد المجت ــتم اس  أن ي

 الفصل؛     

 

ــ      ــد أو  -ـه ــي البل ــام والمــاعز ف ــع قطعــان األغن ــتحكم بجمي ــدرة ال ــم وق ــة العل   أن يكــون للســلطات البيطري

 المنطقة المعنية؛          
 

ــد بأعمــال الرصــد التــي تمكنــه مــن اكتشــاف وجــود أيــة إصــابة مرضــية حتــى بغيــاب    -و   أن يقــوم البل

   14.7.27اعتماد برنامج للرصد وفقاً لما هو وارد فـي المـواد  وذلك عن طريب األعراض السريرية،  

 . 14.7.33حتى   

 

  من أجل إدراج أسماء البلدان أو المناطب علـى قائمـة الخلـو مـن طـاعون المجتـرات الصـغيرة، يتوجـب  -2

 لى البلد العضو: 

 

 ؛ 1.4.6مـن المـادة  1طلب اإلعالن عن خلوه التاريخي من المرض كما هو وارد في الفقـرة  -أ

 أو          

 :OIEمع تقديم الوثائب التالية إلى منظمة طلب اإلعالن عن خلوه التاريخي من المرض  -ب 

 



 سجل منتظم وسريع لإلبالغ عن حدوث المرض؛ •

 التصريح بالتالي: •

     

 شهراً   24لطاعون المجترات الصغيرة خالل ال أنه لم يحدث أي تفٍش  -

 الماضية؛      

 شهراً  24أنه لم يتم العثور على وجود أي انتشار فيروسي خالل ال  -

 الماضية؛      

 شهراً الماضية.   24أنه لم يتم تحصين أية قطعان ضد المرض خالل ال  -

 

ً للفصل تقديم الوثائب الثبوتية باعتماد برنامج  •  ، مع اتخاذ اإلجراءات 1.4للرصد وفقا

 ومكافحته؛  لمجترات الصغيرة من طاعون االتنظيمية الالزمة للوقاية 

  تقديم الوثائب الثبوتية أنه لم يتم استيراد أية حيوانات محصنة ضد طاعون المجترات  •

 منذ وقف حمالت التحصين في البلد المعني .  الصغيرة

 

إال بعد موافقـة منظمـة  طاعون المجترات الصغيىرةال يتم إدراج أسم البلد العضو في قائمة البلدان الخالية من 

OIE  على اإلثباتات الالزمة على الخلو.  ويجـب إبـالغ منظمـةOIE  عـن أيـة تغيـرات تطـرأ علـى الوضـع

كما يجب فـي سـبيل المحافظـة علـى  . 1.1الوبائي أو أية أحداث ذات الصلة وفقاً للشروط الواردة في الفصل 

 استمرار إدراج إسم البلد في الالئحة المذكورة  إعادة إرسال المعلومات الواردة في الفقرة )ب ( سنوياً.
 

  14.7.4المادة 
 

 مربع خاٍل من طاعون المجترات الصغيىرة
 

يمكن إنشاء مربع خاٍل من طاعون المجتـرات الصـغيىرة إمـا فـي بلدقمنطقـة خاليـة مـن هـذا المـرض أو فـي 

. ويجـب الفصـل  4.4و 4.3بلدقمنطقة موبؤة. ويجب عند إنشاء المربع تطبيب المبادىء الواردة فـي الفصـل  

يىرة وبـين أيـة حيوانـات بين قطعان الغنم والماعز األليفة ضمن المربع الخالي من طـاعون المجتـرات الصـغ

 أخرى معرضة للمرض عن طريب تطبيب برنامج فعال لألمن البيولوجي. 

 

 يتوجب على أي بلد يرغب بإنشاء مربع خاٍل من طاعون المجترات الصغيىرة القيام بالتالي:

 

االحتفاظ بسجل لإلبالغ عن التفشيات المرضية بسرعة وانتظام. وفي حال كان البلد غير خاٍل من  -1

عون المجترات الصغيىرة، يتوجب عليه اعتماد برنامج رسمي لمكافحة المرض وبرنامج للرصد طا

ً لمضمون المواد  لجمع المعلومات الدقيقة عن اإلصابات المرضية   14.7.33حتى  14.7.27وفقا

 لطاعون المجترات الصغيىرة في البلد أوالمنطقة المعنية.

 

 لمجترات الصغيىرة ما يلي:اإلعالن بشأن المربع الخالي من طاعون ا -2

 

 شهراً الماضية أي تفٍش لطاعون المجترات الصغيىرة؛ 24أنه لم يظهر خالل ال    -أ
 

 24لم يثبت ظهور أية إشارة لوجود إصابة بفيروس طـاعون المجتـرات الصـغيىرة خـالل ال   -ب 

 شهراً الماضية؛



 

 ؛التحصين ممنوع ضد طاعون المجترات الصغيىرة    -ج

 

ــع ضــد      -د  ــرات الصــغيرة ضــمن المرب ــن المجت ــتم تحصــين أي م ــم ي ــه ل ــرات  أن  طــاعون المجت

 شهراً الماضية؛ 24الصغيىرة خالل ال        
 

ــاً للمــواد ـ   ـهـ  ــع الصــحي وفق ــى المرب ــة إل ــة واألجن ــات والنطف ــط بإدخــال الحيوان  يجــب الســماح فق

 ذات الصلة في هذا الفصل؛         
 

 ؛14.7.33 حتى 14.7.27تشير إلى اعتماد برنامج للرصد يجري وفقاً للمواد  إبراز وثائب    -و

 

 ؛ 4.3و  4.2وجود نظام لتعريف الحيوانات ومتابعتها وفقاً للفصلين   -ز

 

تنظــيم تقريــر بأوصــاف القطعــان المتواجــدة فــي المربــع وبرنــامج الســالمة البيولوجيــة المعتمــد فيــه  -3

 .طاعون المجترات لصغيىرةوالمتعلب ب

 

 البيطرية على إنشاء المربع الصحي المذكور.يجب نيل موافقة السلطة 

 

  14.7.5المادة 

 منطقة موبوءة بفيروس طاعون المجترات الصغيرة بلد أو 

 

منطقة أنها موبوءة بفيروس طاعون المجترات الصغيرة  في حال عدم تطبيب الشروط يعتبر أي بلد أو 

 المطلوبة العتبار البلد أو المنطقة خاليان من المرض . 

 

 14.7.6المادة  

 

 طاعون المجترات الصغيرة إنشاء منطقة احتواء للمرض ضمن بلد أومنطقة خالية من 

 

 ضمن بلد أو منطقة خالية من المرض  ات الصغيرةلطاعون المجترفي حال ظهور تفشيات محدودة 

بما فيه منطقة حماية من هذا المرض، يمكن إنشاء منطقة احتواء للمرض تضم جميع الحيوانات المصابة من  

 أجل الحد من تأثيرات المرض في كامل البلد أو المنطقة.

 

 ب على السلطة البيطرية في أقرب وقتمن أجل تحقيب هذا الهدف واستفادة البلد الكاملة من هذه العملية، يتوج
 إلثبات التالي:   OIEإرسال الوثائب الالزمة إلى منظمة  

 إن التفشيات الحاصلة محدودة استناداً إلى الوقائع التالية:  -1

ً  -أ  معالجة األمر بما فيه اإلبالغ عن التفشي؛  إلى فور االشتباه بوجود التفشي و المبادرة سريعا

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.14.8.htm#article_1.14.8.27.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.14.8.htm#article_1.14.8.33.


 بة الشديدة على أية بضائع   اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع الحيوانات من التنقل وفرض المراق -ب 

 وارد ذكرها  في هذا الفصل؛

 وتتبعه إلى األمام(؛ القيام بالتحريات الوبائية الالزمة كاملة ) معرفة المصدر    -ج

 المسبب للمرض؛ التأكد من تشخيص وجود الفيروس    -د 

 التعرف على التفشي األصلي وإكمال التحريات بشأن مصدره؛  -هـ

 إثبات ارتباط جميع التفشيات ببعضها وبائياً؛      -و

التأكد من عدم وجود إصابات جديدة في منطقة االحتواء مع فترتي حضانة على األقل وفقاً للمادة   -ز

 بعد اكتكال عمليات اإلعدام والتعويض حتى آخر إصابة تم العثور عليها. .14.7.1

 والتعويض؛ االستئصالتطبيب سياسة  -2

كل واضح يشير إلى انتمائها لهذه ترقيم جميع الحيوانات المعرضة للمرض ضمن منطقة األحتواء بش -3

 المنطقة؛ 

على باقي    14.7.33حتى  14.7.27القيام بالمزيد من أعمال الرصد العادية والمخطط لهة وفقاً للمواد  -4

 أراضي البلد أو المنطقة مع عدم العثور على أي تلوث بفيروس طاعون المجترات الصغيرة؛ 

شار الفيروس المرضي إلى باقي أراضي البلد أو المنطقة  تنفيذ إجراءات حماية الصحة الحيوانية لمنع انت -5

 مع األخذ بعين االعتبار الحواجز المادية  والجغرافية؛

 االستمرار في أعمال الرصد في منطقة االحتواء.  -6

يجب تعليب وضع الخلو من المرض لباقي المناطب خارج منطقة االحتواء أثناء إنشائها. كما يمكن استرجاع  

بعد إنشاء منطقة االحتواء نهائياً مع   14.7.7قي المناطب المذكورة دون األخذ بأحكام المادة  وضع الخلو لبا

الواردة أعاله. ويجب البرهان على أن البضائع المعدة للتجارة الخارجية مصدرها   6 - 1االلتزام بالفقرات 

 خارج منطقة االحتواء. 

ة لمنطقة االحتواء يجب تطبيب أحكام المادة من أجل استعادة صفة الخلو من طاعون المجترات الصغير

14.7.7  . 

 

   14.7.7المادة  

 

 استعادة صفة الخلو من المرض 

لطاعون المجترات الصغيرة أو إصابات بفيروس طاعون المجترات الصغيرة في بلد أو  عند ظهور تفٍش 

منطقة خالية من المرض المذكور، وفي حال تطبيب سياسة اإلعدام والتعويض مع أو دون تحصين، يمكن  

 .  14.7.32أشهر على ذبح آخر حيوان مصاب مع االلتزام بأحكام المادة  6استرداد صفة الخلو بعد انقضاء 

 . 14.7.3وفي حال عدم تطبيب سياسة اإلعدام والتعويض يجري تطبيب أحكام المادة 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.14.8.htm#article_1.14.8.1.


   14.7.8المادة  

 

 من بلدان أو مناطق خالية من طاعون المجترات الصغيرة توصيات لالستيراد  

 

 بالنسبة لألغنام والماعز األليفة 

 تفيد ما يلي: يتوجب على السلطات البيطرية طلب إبراز شهادة صحية بيطرية دولية 

 أنه لم تظهر على الحيوانات يوم الشحن أية أعراض سريرية لطاعون المجترات الصغيرة؛   -1
 

 21أن الحيوانات كانت في بلٍد أو منطقة خالية  من طاعون المجترات الصغيرة منذ والدتها أو خالل ال   - 2

 . األقل يوماً  األخيرة على

 

 14.7.9المادة  

 

 من بلدان أو مناطق خالية من طاعون المجترات الصغيرة توصيات لالستيراد  

 

 بالنسبة للمجترات البرية 

 

 يتوجب على السلطات البيطرية عند طلب إبراز شهادة صحية بيطرية دولية تفيد ما يلي: 
 

 أنه لم تظهر على الحيوانات يوم الشحن أية أعراض سريرية لطاعون المجترات الصغيرة؛   -1
 

 أن الحيوانات واردة من بلد خال أو منطقة خالية من طاعون المجترات الصغيرة؛  -2

 

إذا كان لبلد أو منطقة المنشأ حدود مشتركة مع بلد يعتبر موبوءاً بفيروس طاعون المجترات   -3

 الصغيرة: 

 

  وانات كانت محتجزة على مسافة من الحدود المشتركة تمنع أي اختالط مع حيوانات لبلد أن الحي   -أ

   موبوء، على أن تحدد المسافة المذكورة وفقاً للخصائص البيولوجية لحيوانات التصدير بما فيها   

 المساحة المخصصة للحيوانات ومجال تنقل الحيوانات؛ أو  

 

 يوماً السابقة للشحن. 21للحجر خالل ال أنها كانت معزولة في محطة    -ب 

 
 

 14.7.10المادة  

 

 من بلدان أو مناطق تعتبر موبوءة بفيروس طاعون المجترات الصغيرةتوصيات لالستيراد  
 

 بالنسبة لألغنام والماعز األليفة 

 

 يتوجب على السلطات البيطرية طلب إبراز شهادة صحية بيطرية دولية تفيد ما يلي: 
 



تظهر على الحيوانات يوم الشحن أية أعراض سريرية لطاعون المجترات الصغيرة خالل ال أنه لم  -1

 يوماً السابقة للشحن؛   21
 

 إما: -2

 

ــالل ال   -أ  ــت خ ــات كان ــة  21أن الحيوان ــي مزرع ــا ف ــذ والدته ــل أو من ــى األق ــرة عل ــاً األخي  يوم

ــوال نفــس                 ــغيرة ط ــاعون المجتــرات الص ــابة بط ــوع أيــة إص ــن وق ــا رســمياً ع ــه فيه ــم  يبل  ل

ــاعون المجتــرات                 ــروس ط ــوءة بفي ــة موب ــي منطق ــة ف ــت واقع ــة ليس ــذه المزرع ــدة، وأن ه  الم

 الصغيرة، أو                

 

 يوماً السابقة للشحن على األقل في محطة للحجر؛ 21أنها كانت خالل ال  -ب          
 

 إما -3

 

 أنها لم تحصن ضد طاعون المجترات الصغيرة، وأنه أجريت االستقصاءات الالزمة  -أ 

    للعثور على فيروس طاعون المجترات الصغيرة بواسطة إحدى طرق التشخيص        

 يوماً على األكثر قبل الشحن مع نتائج سلبية؛  21المخبري خالل        

 أو                 
  

ً على   21بلقاح حي مخفف خالل أنها حصنت ضد طاعون المجترات الصغيرة  -ب   يوما

 األقل قبل الشحن.               
 

 

  14.7.11المادة     

 

 مناطق تعتبر موبوءة بفيروس طاعون المجترات الصغيرةمن بلدان أو توصيات لالستيراد  
 

 بالنسبة للمجترات البرية 

 

 يتوجب على السلطات البيطرية طلب إبراز شهادة صحية بيطرية دولية تفيد ما يلي: 

 

إصابات بفيروس  توحي بوجود أنه لم تظهر على الحيوانات يوم الشحن أية أعراض سريرية  -1

 الصغيرة؛طاعون المجترات 

مع نتائج سلبية   بفيروس طاعون المجترات الصغيرةإنه تم اختبارها لتشخيص وجود إصابات  -2

 يوماً السابقة للشحن على األكثر؛  21خالل ال 
 

 يوماً السابقة للشحن على األقل.  21أن الحيوانات كانت محتجزة في محطة للحجر خالل ال  -3

 

 

 214.7.1المادة  

 

 ان أو مناطق تعتبر خالية من فيروس طاعون المجترات الصغيرةمن بلدتوصيات لالستيراد  



 األهلية  غنام والماعزبالنسبة لنطفة األ 

 يتوجب على السلطات البيطرية طلب إبراز شهادة صحية بيطرية دولية تفيد أن الذكور الواهبة للنطفة: 

أعـراض سـريرية لطـاعون يومـا التاليـة أيـة  21لم تظهر عليها يوم جمـع النطفـة وال خـالل ال  -1

 المجترات الصغيرة؛

 

يوماً على األقل قبل تاريخ جمع  21في بلدق منطقة خالية من هذا المرض  لمدة  تربىكانت  -2

 النطفة. 

 

 314.7.1المادة 

 

 من بلدان أو مناطق تعتبر موبوءة بفيروس طاعون المجترات الصغيرةتوصيات لالستيراد  

 األهلية  والماعزغنام بالنسبة لنطفة األ 

 يتوجب على السلطات البيطرية طلب إبراز شهادة صحية بيطرية دولية تفيد أن الذكور الواهبة للنطفة: 

 

يومـا التاليـة أيـة أعـراض سـريرية لإلصـابة  21لم تظهر عليها يوم جمـع النطفـة وال خـالل ال  -1

 بفيروس طاعون المجترات الصغيرة؛

 

ً على األ 21لمدة  وجودةكانت م -2 قل قبل تاريخ جمع النطفة في مؤسسة أو مركز للتلقيح  يوما

االصطناعي لم يبله فيه أثناء هذه المدة عن وقوع أية إصابة بطاعون المجترات الصغيرة، وغير  

واقع في منطقة موبؤة بفيروس طاعون المجترات الصغيرة، ولم تدخل إليه أية حيوانات خالل ال 

 يوماً السابقة لجمع النطفة؛  21

 

  أنها لم تحصن ضد طاعون المجترات الصغيرة، وأنها أخضعت مع نتائج سلبية الختبار   -3

 أو  يوما على األقل؛  21تشخيصي لفيروس طاعون المجترات الصغيرة قبل الجمع ب 

 

طاعون المجترات الصغيرة بلقاح مخفف لفيروس  ضد طاعون المجترات الصغيرةأنها حصنت  -4

 نطفة على األقل. يوماً السابقة لجمع ال 21خالل ال 

 
 

 414.7.1المادة 

 

 

 من بلدان/مناطق خالية من طاعون المجترات الصغيرةتوصيات لالستيراد  
 

 بالنسبة ألجنة األغنام والماعز األهلية والمجترات البرية األسيرة 
 

 يتوجب على السلطات البيطرية طلب إبراز شهادة صحية بيطرية دولية تفيد ما يلي: 
 



طـاعون المجتـرات  كانت تربـى فـي مزرعـة واقعـة فـي بلـد أو منطقـة خاليـة مـنأن اإلناث الواهبة        -1

 األجنة على األقل؛يوماً السابقة لجمع  21خالل ال  الصغيرة
 

 وفقاً  4.9و 4.8 و . 4.7أنه تم جمع األجنة وتحضيرها وحفظها بموجب أحكام الفصول    -2

 للحالة.            

أو    14.7.12أن النطفة المستخدمة لتخصيب البويضات مستوفية على األقل للشروط الواردة في المادة      -3

 .     14.7.13المادة 

    

 514.7.1المادة                                            

 

 المجترات الصغيرةمن بلدان أو مناطق تعتبر موبوءة بفيروس طاعون توصيات لالستيراد  
 

 

 بالنسبة ألجنة األغنام والماعز األهلية 

 

 يتوجب على السلطات البيطرية طلب إبراز شهادة صحية بيطرية دولية تفيد ما يلي: 

 أن اإلناث مصدر األجنة: -1
 

أية أعراض سريرية لطاعون المجتـرات الصـغيرة يها لم تظهر علوباقي الحيوانات في المركز  -أ

 ؛يوماً التالية 21األجنة وخالل ال وقت جمع 

 

يوماً السابقة لجمع األجنة ضمن منشأه لم يبله فيها عـن ظهـور أيـة أعـراض  21كانت خالل ال  -ب 

 21سريرية لطاعون المجترات الصغيرة، ولم يدخل إليها أي حيوان حسـاس للمـرض خـالل ال 

 ؛ أويوماً السابقة لجمع األجنة

 

 لــم تكــن محصــنة  ضــد طــاعون المجتــرات الصــغيرة، وأنهــا أخضــعت مــع نتــائج ســلبية     -ج

 يومــا علــى  21تشخيصــي لفيــروس طــاعون المجتــرات الصــغيرة قبــل الجمــع ب  الختبــار   

 ؛  أو  األقل    

      

 طاعون المجترات بلقاح مخفف لفيروس  ضد طاعون المجترات الصغيرةأنها حصنت   -د        

 يوماً السابقة لجمع األجنة على األقل. 21الصغيرة خالل ال               

 

 .  وفقاً للحالة 4.10  4.9 و.  4.8أنه تم جمع األجنة وتحضيرها وحفظها بموجب أحكام الفصول    -2

 على األقل للشروط الواردة في المادة  المستخدمة لتخصيب البويضات مستوفية األغنام والماعزأن نطفة    -3

 .    14.7.13المادة  أو 14.7.12

 

 

 614.7.1المادة 

   

 من بلدان أو مناطق تعتبر موبوءة بفيروس طاعون المجترات الصغيرةتوصيات لالستيراد  

 



 بالنسبة ألجنة المجترات البرية األسيرة 

 

 يتوجب على السلطات البيطرية طلب إبراز شهادة صحية بيطرية دولية تفيد ما يلي: 

 

 الحيوانات مصدر األجنة: إن  -1

 

بطـاعون المجتـرات الصـغيرة خـالل ال  تشير إلى اإلصـابةأية أعراض سريرية يها لم تظهر عل -أ

 يوماً على األقل السابقة لجمع األجنة؛ 21

 

 لــم تكــن محصــنة  ضــد طــاعون المجتــرات الصــغيرة، وأنهــا أخضــعت مــع نتــائج ســلبية  -ب 

 يومــا علــى  21رة قبــل الجمــع ب تشخيصــي لفيــروس طــاعون المجتــرات الصــغي الختبــار

 األقل؛

 

ــت خــالل ال   -ج          ــة  21كان ــه فيهــا عــن ظهــور أي ــم يبل ــة ضــمن منشــأه ل ــاً الســابقة لجمــع األجن  يوم

 أعـــراض ســـريرية لطـــاعون المجتـــرات الصـــغيرة أو أي وجـــود للفيـــروس المرضـــي ، ولـــم               

 ؛ يوماً السابقة لجمع األجنة 21خالل ال يدخل إليها أي حيوان حساس للمرض               

  

 

 .  وفقاً للحالة 4.10 و4.9 و.  4.8أنه تم جمع األجنة وتحضيرها وحفظها بموجب أحكام الفصول   -2

 

 714.7.1المادة  

 

 الناتجة من األغنام والماعزتوصيات الستيراد اللحوم الطازجة ومحضراتها 

 

 شهادة صحية دولية تفيد أن كامل اإلرسالية ناتجة من حيوانات:يتوجب على السلطات البيطرية طلب إبراز 

 

 24بطـاعون المجتـرات الصـغيرة خـالل ال  تشير إلى اإلصـابةأية أعراض سريرية يها لم تظهر عل -1

 ساعة السابقة للذبح؛

 

ذبحت في مسلخ مرخص  وكشف عليها قبل الذبح وبعـده وتبـين أنهـا خاليـة مـن طـاعون المجتـرات  -2

 الصغيرة.

 

 

 814.7.1المادة  

 

 طاعون المجترات الصغيرة توصيات لالستيراد من بلدان أو مناطق خالية من 
 

 بالنسبة للحليب ومشتقاته الناتجة من األغنام والماعز

 



يتوجب على السلطات البيطرية طلب إبراز شهادة صحية دولية تفيد أن كامل اإلرسالية ناتجة من حيوانات 

ً السابقة ليوم جمع   21طاعون المجترات الصغيرة خالل ال خالية من كانت تربى في بلد أو منطقة  يوما

 الحليب.

 

 

 914.7.1المادة  

 

 بوءة بفيروس طاعون المجترات الصغيرةمن بلدان أو مناطق تعتبر موتوصيات لالستيراد  

 

 بالنسبة للحليب الناتج من األغنام والماعز

 

 يتوجب على السلطات البيطرية طلب إبراز شهادة صحية دولية تفيد التالي:

 

 أن الحليب  -1

 

يـوم جمـع  المجتـرات الصـغيرة عالقـة بطـاعونناتج من قطعان لم تفـرض عليهـا أيـة قيـود ذات  -أ

 الحليب؛ أو 

 

و  8.8.35تمت معالجته للقضاء على الفيروس المرضي وفقاً إلحدى الطرق المفصلة في المادتين  -ب 

 ؛ 8.8.36

     

تم اتخـاذ جميـع اإلجـراءات الالزمـة لمنـع تلـوث الحليـب بـأي مصـدر لفيـروس طـاعون المجتـرات  -2

 الصغيرة.

 

 

 14.7.20المادة  

 

 من بلدان أو مناطق تعتبر موبوءة بفيروس طاعون المجترات الصغيرةتوصيات لالستيراد  

 

 بالنسبة لمشتقات الحليب الناتجة من األغنام والماعز

 

 يتوجب على السلطات البيطرية طلب إبراز شهادة صحية دولية تفيد التالي:

 

 ؛14.7.19المادة أن المنتجات واردة من حليب مطابب للشروط المنصوص عنها في   -1

 

طـاعون  لفيـروسمحتمل  تم اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لمنع تلوث مشتقات الحليب بأي مصدر  -2

 المجترات الصغيرة.

 

 

 14.7.21المادة  



 

 طاعون المجترات الصغيرة توصيات لالستيراد من بلدان أو مناطق خالية من 

 

 واللحوم الطازجة ومشتقاتها بالنسبة لمنتجات األغنام والماعز غير الحليب 

 

 يتوجب على السلطات البيطرية طلب إبراز شهادة صحية دولية تفيد أن المنتجات واردة من حيوانات:

 

يوماً   21منذ والدتها أو خالل ال  طاعون المجترات الصغيرةكانت تربى في بلد أو منطقة خالية من  -1

 األخيرة على األقل؛ 

 

 تم ذبحها في مسلخ تمت فيه معاينتها قبل الذبح وبعده وتبين أنها سليمة. -2

 

 

 14.7.22المادة  

 

 من بلدان أو مناطق تعتبر موبوءة بفيروس طاعون المجترات الصغيرةتوصيات لالستيراد  

 

لمنزوع الدهن، والحوافر؛ واألظافر والقرون الناتجة من األغنام  بالنسبة لطحين الدم، واللحم ، والعظم ا

 والماعز 

 

 يتوجب على السلطات البيطرية طلب إبراز شهادة صحية دولية تفيد التالي:

 

دقيقـة  30درجة من الـداخل كحـد أدنـى لمـدة  70أنه تمت معالجة المنتجات المذكورة بالحرارة لتبله  -1

 على األقل؛ 

 

لفيـروس طـاعون  محتمـل  اإلجراءات الالزمة لمنع تلـوث البضـاعة بـأي مصـدر أنه تم اتخاذ جميع -2

 المجترات الصغيرة.

 

 14.7.23المادة  

 

 من بلدان أو مناطق تعتبر موبوءة بفيروس طاعون المجترات الصغيرةتوصيات لالستيراد  

 

 التذكارية والقطع المعدة لمتاحف األغنام والماعز  غنائم الصيد بالنسبة للحوافر والمخالب والعظام والقرون و 
 

 

 

 

 يتوجب على السلطات البيطرية طلب إبراز شهادة صحية دولية تفيد التالي:

 



 نه تم تعقيمها   أأنه تم تجفيف هذه المواد تماماً وال تحمل أي بقايا للجلد أو اللحم أو األربطة، أو   -1

 بالشكل المناسب؛ وأنه  

 

لفيـروس  محتمـل  قد تم اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة بعد التحضير لمنع تلوث البضاعة بأي مصدر  -2

 طاعون المجترات الصغيرة.

 

 .2414.7المادة  

 

 من بلدان أو مناطق تعتبر موبوءة بفيروس طاعون المجترات الصغيرةتوصيات لالستيراد  
 

 لألغنام والماعز والجلود الخام بالنسبة للصوف والشعر 

 

 ما يلي:يتوجب على السلطات البيطرية طلب إبراز شهادة صحية دولية تفيد 

 

في مؤسسات  8.8.34أنه تم تصنيع هذه البضائع بالطرق المناسبة ووفقاً للتوصيات الواردة في المادة  -1

 خاضعة للرقابة ومرخص لها من قبل السلطة البيطرية في بلد المصدر؛

 

لفيروس  محتمل  قد تم اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة بعد التحضير لمنع تلوث البضاعة بأي مصدر -2

 ت الصغيرة.طاعون المجترا

 

 .2514.7المادة  

 

 من بلدان أو مناطق تعتبر موبوءة بفيروس طاعون المجترات الصغيرةتوصيات لالستيراد  

 

 لمنتجات األغنام والماعز  المعدة للصيدلة أو الجراحة  بالنسبة 

 

 يتوجب على السلطات البيطرية إبراز شهادة صحية دولية تفيد ما يلي: 

 

ذبحت في مسلخ مرخص  وكشف عليها قبـل الـذبح وبعـده وتبـين أن هذه البضائع ناتجة من حيوانات  -1

 أنها سليمة؛

 

للقضاء على فيروس طاعون المجتـرات الصـغيرة  بإحـدى الطـرق المفصـلة فـي أنه تمت معالجتها   -2

وفقاً للحالة وفي مؤسسات خاضعة للرقابـة  8.8.34حتى المادة  8.8.31أو في المواد  8.8.26المادة 

 ومرخص لها من قبل السلطة البيطرية في بلد المصدر.

 

 .2614.7المادة  

 فيروس طاعون المجترات الصغيرة في األمعاء المملحة لألغنام والماعزطرق تعطيل 



الطريقة التالية:  استخدام ب والماعز يجمن أجل تعطيل الفيروسات الموجودة في األمعاء المملحة لألغنام 

أو مع ملح بالفوسفات  ، w(a(0.80 >محلول ملحي بيوماً على األقل بالملح الجاف أو  30تمليح األمعاء لمدة 

( ، إما  بوزن متساوي) Na3PO4٪ 2.8و  Na2HPO4٪ 10.7٪ كلوريد الصوديوم و 86.5يحتوي على 

درجة مئوية أو أكثر خالل هذه الفترة  20عند  والحفظدرجة( ،  0.80محلول ملحي )أقل من  بشكل جاف أو

 بأكملها. 

 
 

 .2714.7المادة   

 

 الرصد الوبائي لطاعون المجترات الصغيرة: مقدمة 

ً لمبادىء الرصد لمرض طاعون ال 14.7.33حتى  14.7.27تتضمن المواد  جترات الصغيرة وفقاً متعريفا

المطبقة على الدول األعضاء الراغبة في الحصول على اعتراف بخلو البلد أو إحدى مناطقه من  و 1.4للفصل 

جترات الصغيرة. وهناك توصيات موجهة للدول األعضاء السترداد وضع الخلو بعد ظهور تفٍش  مطاعون ال

 الصغيرة.  ت المجترامرضي من أجل المحافظة على وضع الخلو من طاعون 

الصغيرة عند مستوى مقبول من الثقة، وهي   المجترات هناك استراتيجيات مستخدمة إلثبات الخلو من طاعون 

الصغيرة في حدة  المجترات تفشيات طاعون وتتفاوت بحاجة إلى تعديل لتتناسب مع الوضع الراهن. 

ت المصابة وضراوة السالالت األعراض السريرية المعتمدة لمعرفة درجات التفاوت في مقاومة الحيوانا

أعراض سريرية معروفة  الفيروسية المسببة للمرض. وقد أثبتت التجارب أن الرصد الوبائي المرتكز على 

 ً ( تزيد في دقة الرصد. Pneumoenteritis syndromeكالتفتيش عن تناذر التهاب الرئة واألمعاء )سلفا

وق مفاجىء. أما اإلصابات البسيطة فتظهر بشكل  وفي حال وقوع إصابات خطيرة تظهر األعراض بشكل نف

 أعراض غير منتظمة وصعبة االكتشاف.  

في حال وجود أنواع حيوانية معرضة للمرض ومجموعات حيوانية وحشية منها، يجب إدخالها ضمن  

 استراتيجية الرصد.

من   ات الخلوصمم إلثبمشكل برنامج مستمر بالصغيرة  المجترات أعمال الرصد لمرض طاعون تتم يجب أن 

 .منه البلد أو المنطقة المعنيةكامل يشمل   ، على أنالصغيرة المجترات فيروس طاعون 

 .2814.7المادة  

 

 الرصد الوبائي: الشروط العامة والطرق المعتمدة 

 

. كما  1.4يجب أن تكون السلطة البيطرية مسؤولة عن أي نظام للرصد الوبائي وفقاً ألحكام الفصل  -1

يجب اعتماد إجراءات خاصة بجمع العينات ونقلها بشكل سريع للعينات المأخوذة من الحيوانات 

 الصغيرة؛ المجترات المشبوهة إلى المختبر المختص من أجل تشخيص مرض طاعون 

 

 الصغيرة كالتالي:   المجترات لبرنامج رصد مرض طاعون يجب وضع تصميم  -2



 

ً  -أ لإلنذار المبكر لتتبع عمليات اإلنتاج والتسويب والتصنيع واإلبالغ عن الحاالت    يتضمن نظاما

ً بالحيوانات   المشبوهة. كما يتوجب على أصحاب المزارع والعمال الذين يختلطون يوميا

والقائمين بتشخيص المرض أن يبادروا لإلبالغ عن أية إصابة مشبوهة بمرض طاعون 

قوا مساعدة مباشرة أو غير مباشرة )مثالً( من برامج اإلعالم الصغيرة. ويجب أن يتل المجترات 

الرسمية عبر أطباء بيطريين من القطاع الخاص أو غيرهم من العاملين في هذا القطاع. ويجب  

الصغيرة  المجترات تنظيم التقارير الخاصة بوقوع أية أحداث وبائية هامة تتعلب بمرض طاعون 

لقيام باالستقصاءات الالزمة بشأنها فوراً. وفي حال عدم  كتناذر التهاب الرئة واألمعاء، وا

التوصل إلى نتيجة واضحة بواسطة التحقيقات عبر الرصد واألعراض السريرية، يجب عندها 

جمع العينات الالزمة للفحص المخبري. ويتطلب ذلك استخدام عدة ألخذ ةالعينات وأدوات أخرى  

أن يكونوا قادرين على الحصول على   الزمة للرصد. ويجب على مسؤولي أعمال الرصد 

 الصغيرة ومكافحته.  المجترات مساعدة فريب ذي خبرة بتشخيص مرض طاعون 

 

يجب القيام عند اللزوم وبشكل منتظم بالمتابعة السريرية والفحوصات المصلية للحيوانات األكثر   -ب 

ً لإلصابة ك البلدان الموجودة على حدود بلد مجاور موبوء بمرض طاعون  ما في تعرضا

 الصغيرة. المجترات 

ً على الحيوانات التي تظهر عليها أعراض خاصة   نستطيع بواسطة أعمال الرصد الناشط التعرف دوريا

صابة  اإل، مما يستدعي المتابعة واالستقصاء لتأكيد نفي أو صحة وجود الصغيرة المجترات مرض طاعون ب

ً للظروف   المجترات اعون مرض طب الصغيرة. وتختلف وتيرة ظهور اإلصابات المرضية المشبوهة وفقا

ًُ  لنتائج  الوبائية وال يمكن التنبؤ بها بشكل مضمون. لذلك فإن طلبات اكتساب صفة الخلو من المرض استناداً

ليها. ويجب من أجل الرصد تتطلب تقديم تفاصيل حدوث اإلصابات المشبوهة وكيف تم التحقيب فيها والرد ع

بنتائج الفحوصات المخبرية وإجراءات المكافحة المطبقة على الحيوانات أثناء رصدها ذلك إرفاق الطلب 

جر وحظرالتنقالت الحيوانية إلخ.(   )كالح 

 المادة .14.7.29

 إستراتيجيات الرصد 

 Clinical surveillanceالرصد السريري  -1

الصغيرة  المجترات يهدف هذا النوع من الرصد إلى التحري عن العالمات السريرية لمرض طاعون 

ويمثل الرصد السريري مع التحقيقات الوبائية حجر الزاوية لكل نظام   الجسماني. فحص البواسطة 

الرصد تتميز نتائج استراتيجيات إضافية منها الفيرولوجية والمصلية. وبلدعم لللرصد، وحاجته 

السريري بمستوى عاٍل من الثقة في اكتشاف المرض عند فحص عدد كبير من الحيوانات المعرضة 

التي لإلصابة. ومن الضروري عند اكتشاف عدد من الحاالت السريرية استكماله بجمع العينات الالزمة 

ويجب من العين واألنف والدم أو األنسجة األخرى لعزل الفيروس أو اكتشافه بوسائل أخرى. تؤخذ 

 . حتى انتهاء التحقيقات  ةموبوءالكشف على أنها  بعد اعتبار المجموعات الحيوانية المشبوهة  



يمكن أثناء التحقيب بواسطة الشكل السريري للمرض االستعانة بتحقيقات جانبية وتعقب منشأ المرض  

ناشط وهادف ونتائجه واالستمرار في ذلك. وهناك ما يعرف بالشكل المساعد للرصد الذي يتميز بأنه 

 نسبة اإلصابات وأشكال المرض.لأصحاب المواشي  تقديرات  فهمومرتكز على طرق تسعى إلى 

 يجب مراعاة متطلبات العمل والصعوبات اللوجستية المرتبطة بإجراء الفحوص السريرية. 

 من   OIEإلى مختبر مرجعي لمنظمة  لطاعون المجترات الصغيرة يمكن إرسال الفيروسات المعزولة        

  .المرضية أجل تحقيب أدق في هوية الفيروسات       

 الرصد الفيرولوجي  -2

  له، يجب إجراء معرفة وضع العائل  الصغيرة مع عدم  المجترات نظراً لحدة مرض طاعون            

 المشبوهة.فحوصات فيرولوجية فقط كمتابعة للحاالت السريرية            

  المجترات يهدف الرصد المصلي إلى اكتشاف األجسام المناعية المضادة لفيروس طاعون   -3      

 هي  أسباب ألربعة  نتائج إيجابية فمن الممكن أن تكون عائدة الحصول علىالصغيرة. وفي حال             

 : التالية            

 الصغيرة؛  المجترات إصابة طبيعية بفيروس طاعون   -أ

 الصغيرة؛ المجترات  ضد طاعونالتحصين   -ب 

 األجسام المناعية الموروثة من األم ذات المناعة المكتسبة )يمكن العثور على األجسام        -ج

 أشهر بعد الوالدة(؛ 6المناعية الواردة من األم لدى صغار المجترات حتى           

 التفاعالت المتقاطعة مع انتيجينات أخرى أو غير محددة؛        -د 

 

 

لكن يجب عدم   الصغيرة؛لطاعون المجترات  يمكن استخدام أمصال سبب جمعها لدراسات أخرى

اإلخالل بمبادىء تصميم برنامج التحقيقات الواردة في هذا الفصل والحاجة إلى جمع عينات صالحة 

 الصغيرة في البلد المعني. المجترات إحصائياً الكتشاف وجود فيروس طاعون 

ويمكن أن يعود ذلك إلى سلسلة أحداث  إيجابية.نتائج مصلية تجمعات يجب توقع الحصول على 

على سبيل الذكر ال الحصر التوزع الديموغرافي للقطعان مصدر العينات، أو  امنهمنوعة ة وبائي 

أن  القطعان يمكن  المتجمعة فيوالنتائج اإليجابية . فيروسية حقليةالتحصينات أو التعرض لساللة 

إلى وجود ساللة حقلية للمرض، ويجب أن تجري التحقيقات بشأن الساللة المرضية ضمن   تشير

   التصميم الموضوع لمشروع الرصد.   إطار 

المستحصل عليها بواسطة الرصد المصلي االعتباطي أو المخطط له ذات أهمية في تعتبر النتائج 

الصغيرة غير موجود  المجترات أن فيروس طاعون على توفير اإلثبابات الموثوقة من أجل البرهان 

 ، مما يدعو إلى ضرورة توثيب التحقيقات بالشكل المناسب.في البلد أو المنطقة المعنية

 



14.7.30المادة   

 

 الحيوانات البرية رصد 
 

خفيرة تشير إلى انتشار  الحساسة للمرض تقوم بدور حيوانات  في حال وجود قطعان من الحيوانات البرية

)الرصد  لمراقبة المصليةل، فيجب جمع بيانات الصغيرة بواسطة أغنام وماعز محلية طاعون المجترات 

 المصلي(.

يمكن تحسين نوعية البيانات المستحصل عليها من رصد الحيوانات البرية بتعزيز التنسيب الكامل لنشاطات 

لها للفحص في  الرصد في المنطقة. ويتم في هذه الحالة اللجوء إلى جمع عينات عشوائية وهادفة وإرسا

ختبرات المرجعية ألن العديد من البلدان ال  ممختبرات وطنية أو مرجعية. وتدعو الحاجة عادة لالستفادة من ال

لفيروس طاعون   المناعيةتتوافر لديها المختبرات المناسبة لكامل الفحوصات المطلوبة من أجل عزل األجسام 

 لحيوانات البرية. في أمصال االصغيرة  المجترات 

م  ي وتقي البرية الحياة بالطريقة المفضلة من أجل الحصول على بيانات خاصة  تبر طريقة أخذ العينات الهادفةتع

من للفحص الصغيرة. والقدرة على أخذ العينات الالزمة  المجترات الوضع الوبائي النتشار فيروس طاعون 

الممكن الحصول على عينات من  الحيوانات البرية هي عند الحد األدنى في معظم البلدان. غير أنه من 

الوبائي لطاعون المجترات   عامة مفيدة عن الوضع ، والحصول على معلومات الحيوانات البرية بعد صيدها

 . الصغيرة

14.7.31المادة   
 

من أجل الحصول على  OIEطلب إلى منظمة الأعمال رصد إضافية مطلوبة من البلدان األعضاء عند تقديم 

 الصغيرة المجتراتاعتراف بوضع الخلو من فيروس مرض طاعون 

تتوقف استراتيجية برنامج الرصد وتصميمه على الظروف الوبائية السائدة داخل وحول البلد أو المنطقة  

 ً لشروط  المعنية بطلب االعتراف بالخلو من الفيروس، ويجب التخطيط لهذه االستراتيجية وتطبيقها وفقا

خلو من الوالطرق الواجب اعتمادها من أجل إثبات ، 14.7.3االعتراف بوضع الخلو كما هو وارد في المادة 

شهراً الماضية. ويتطلب ذلك االستعانة بأحد المختبرات  24الصغيرة. خالل ال  المجترات فيروس طاعون 

 فيروسي واألجسام المناعية. واألنتيجين والحمض النووي ال PPRVالقادرة على تحديد هوية الفيروس 

قطعان  الرصد من أجل تحديد طبيعة المرض أو هوية انتشار الفيروس المرضي يجب أن تتناول أعمال 

مستهدفة تربى ضمن البلدقالمنطقة المعنية المطلوب إثبات خلوها من فيروس طاعون حيوانية عديدة 

 الصغيرة. المجترات 

إلجراء   والهادفةالعينات االعتباطية  لخليط منمع بشكل مناسب يجب أن ترتكز استراتيجية الرصد على الج

عمليات الرصد الالزمة من أجل إثبات غياب الفيروس المرضي بنسبة ثقة مقبولة إحصائياً. كما يجب أن  

ترتبط وتيرة  أخذ العينات بالوضع الوبائي. والطرق المرتكزة على مستوى مخاطر التعرض للمرض )وهو  

ناطب والسالالت الحيوانية( يمكن أن تساعد في تحسين استراتيجية الرصد. ويتوجب على  أعلى في بعض الم



دها من أجل اكتشاف إمكانية وجود  ااعتم تمالبلد المعني أن يبرر أسباب اختياره الستراتيجية الرصد التي 

سب مثالً اللجوء  والوضع الوبائي لديه. ويمكن أن يكون من المنا 1.4الفيروس المرضي وفقاً ألحكام الفصل 

 إلى الرصد السريري لقطعان محددة من المحتمل أن تظهر لديها أعراض سريرية واضحة.  

 المجترات يجب األخذ بعين االعتبار العناصر التي من المحتمل أن تشير إلى إمكانية وجود فيروس طاعون 

 الصغيرة من بينها: 

 السيرة التاريخية للمرض؛ -1

 وبنيتها وكثافتها؛ حجم القطعان المعرضة للمرض  -2

 نظم تربية المواشي؛  -3

حركة المواشي واختالطها ببعضها كما هو الحال في أسواق الماشية والتنقالت المرتبطة بتجارة   -4

 المواشي؛

 ضراوة الساللة الفيروسية وقدرتها على نشر العدوى. -5

ضي كاف للنسبة  يجب أن يكون عدد العينات المجموعة للفحوصات المخبرية كاٍف الكتشاف الفيروس المر

الدنيا المتوقعة من اإلصابات. وإن عدد العينات والحد األدنى المتوقع لإلصابات هما اللذان يحددان مستوى  

الثقة المطلوب لنتائج التحقيقات. وعلى البلد مقدم الطلب أن يشرح صوابية اختياره لالستراتيجية المعتمدة لديه  

ى الثقة بالنتائج المرتكزة على أهداف الرصد والوضع الوبائي  والنسبة  الدنيا لإلصابات المتوقعة ومستو 

. ويجب أن يرتكز اختيار نسبة إصابات دنيا متوقعة على الوضع التاريخي  1.4الخاص وفقاً ألحكام الفصل 

 والوبائي الخاص بالبلد أو المنطقة المعنية. 

ن أجل تحديد عدد العينات وتفسير  إن دقة وصوابية االختبارات التشخيصية المستخدمة هي عناصر أساسية م

 نتائجها وذلك بغض النظر عن تصميم برنامج الرصد المعمول به. 

يجب توقع الحصول على بعض النتائج اإليجابية الخاطئة للرصد بغض النظر عن نظام الفحوصات المخبرية  

النتائج الخاطئة مسبقاً. وهنا  المستخدمة. وفي حال كانت خصائص نظام افحوصات هذه، يمكن التنبؤ بنسبة 

تدعو الحاجة إلى وجود طريقة فعالة لمتابعة النتائج اإليجابية والتمكن بالتالي من تحديد ما إذا كانت النتائج  

تشير فعالً إلى وجود انهتشار حقيقي للفيروس بنسبة عالية من الثقة. وهذا يتطلب فحص عينات إضافية 

 بطة بها وبائياً. نات للتشخيص من القطعان األولى وكذلك من القطعان المرت ومتابعة التحقيقات وإعادة جمع عي 

المبادىء الفنية الخاصة بالرصد واكتشاف وجود إصابات مرضية أو انتشار للفيروس  1.4يتضمن الفصل 

إلى  والصغيرة  المجترات . ويحتاج برنامج الرصد المستخدم إلثبات عدم وجود فيروس طاعون المرضي

خبراء من عدة ك فكل تصميم ألي برنامج رصد وبائي يتطلب مساهمة لمتابعة دقيقة لضمان صحة النتائج. لذ 

 .الميدانذوي الكفاءة والتجربة في هذا 

14.7.32المادة   

 ع الخلو من المرضعمليات رصد إضافية السترجاع وض

أي وقت بعد االعتراف  في الصغيرة في أي بلد عضو و المجترات لمرض طاعون جديد على أثر ظهور تفٍش 

  الفيروس ساللة يجب إجراء التحقيقات الالزمة لمعرفة منشأ  الصغيرة، المجترات بخلوه من مرض طاعون 



ما إذا كان األمر يتعلب بعودة دخول الفيروس إلى البلد المعني أو   معرفة ويهمنا. المسؤول عن التفشي الجديد 

ظروٍف كهذه عزل الفيروس   ومن األفضل فيظهوره مجدداً إنطالقاً من بؤرة غير مكتشفة سابقاً للفيروس. 

ً في نفس المنطقة وكذلك فيروسات أخرى من مصادر   المكتشف ومقارنته مع الفيروسات المعزولة سابقا

 ى.  محتملة أخر

في استرجاع وضع الخلو من المرض بعد القضاء على التفشي الجديد يتوجب على البلد العضو الذي يرغب 

ً لما هو وارد في هذا الفصل إلثبات عدم وجود  فيروس طاعون   عدوى أن يبدأ ببرنامج جديد للرصد وفقا

 الصغيرة. المجترات 

14.7.33المادة   

 الصغيرة المجتراتفي رصد طاعون  إستخدام وتفسير نتائج الفحوصات المصلية

تعتبر االختبارات المصلية أداة متخصصة في رصد طاعون المجترات الصغيرة حيث لم يتم اللجوء إلى 

التحصين ضد هذا المرض. وهناك نمط مصلي واحد للفيروس، وال تؤدي الفحوصات إال الكتشاف أجسام  

جميع الفيروسات المسببة للمرض. وال تستطيع الفحوصات التمييز بين السالالت الحقلية   عنمناعية ناتجة 

وسالالت اللقاحات المخففة. وهذا ما يضعف الثقة في الرصد المصلي للعينات المجموعة من القطعان 

بعدة  ين نة. وال يمكن الحصول على نتائج فحوصات مصلية يعتمد عليها إال بعد انتهاء حمالت التحصالمحص  

المجترات  في إالضية واللقاحية ر  يمكن اكتشاف األجسام المناعية ضد السالالت الفيروسية الم  ال . وسنوات 

يوماً ً.   40-30مرور تركيزها بعد  ذروةيوماً ً، على أن تبله  14الصغيرة وبعد المرض أو التحصين ب 

الحياة؛ غير أن التركيزات تتدنى مع مرور   ويستمر وجود األجسام المناعية في الدم لعدة سنوات، وربما مدى

 الزمن. 

 .المناسب شكل المن الضروري إثبات أن النتائج المصلية اإليجابية قد تم التحقيب فيها ب 

 

   14.7.34المادة 

 

 لمكافحة طاعون المجترات الصغيرة   OIEموافقة منظمة  حاصل علىبرنامج رسمي 

 

إلى  OIEمنظمة  على موافقة الصغيرة والحاصل المجترات طاعون  لمكافحة مرض دف البرنامج الرسمي يه

مساعدة الدول األعضاء في تحسين األوضاع الوبائية على أراضيها مع السعي بنهاية األمر للحصول على  

 اعتراف بخلوها من مرض طاعون المجترات الصغيرة. 

  المجترات مرض طاعون يحب للدول األعضاء التقدم متى شاؤوا بطلب الموافقة على برنامج رسمي لمكافحة 

 ن تطبيب اإلجراءات الواردة في هذه المادة.الصغيرة بعد االنتهاء م

من أجل تطبيب برنامج رسمي   OIEمنظمة يتوجب على كل دولة عضو ترغب في الحصول على موافقة 

 الصغيرة القيام بالتالي:  المجترات مرض طاعون لمكافحة 



 

يرة؛ والدول الصغ المجترات مرض طاعون تقديم الوثائب التي تثبت قدرة سلطاتها البيطرية على مكافحة  -1

 البيطرية؛  هاالقادرة على ذلك هي التي اتبعت برنامجاً لتقييم سلطات

   على  الصغيرة المجترات مرض طاعون تقديم الوثائب التي تثبت أنه باإلمكان تطبيب برنامج لمكافحة     -2

 ى ولو على أساس منطقة واحدة منه(؛ كامل أراضي البلد ) حت   

 أن يكون لديه سجل يثبت قيامه بعمليات منتظمة وسريعة لإلبالغ عن ظهور التفشيات المرضية وفقاً      -3

 ؛ 1.1للشروط الواردة في الفصل    

4-    ً  المعلومات التالية:  الصغيرة يعطيلطاعون المجترات بالوضع الوبائي  أن يقدم ملفا

   المعني والمعلومات صغيرة في البلد نظرة عامة للصفات الوبائية لمرض طاعون المجترات ال   -أ

 المتوافرة حالياً والثغرات؛      

   المجترات اإلجراءات المتخذة لمنع دخول المرض، والكشف السريع لجميع تفشيات طاعون     -ب 

 والتخلص من انتشار الفيروس المرضي في األغنام   ،الصغيرة والرد عليها للتقليل من حدوثها   

 والماعز األهلية في منطقة واحدة على األقل من البلد المعني؛    

مناطب  وتحركاتها ضمن البلد وضمن  أهم أنظمة التربية المعتمدة لألغنام والماعز ومنتجاتها  - ج 

 في حال وجودها.  محددة

ً مفصالً ببرنامج مكافحة طاعون  أن -6 الصغيرة. واستئصاله بنهاية األمر في البلد أو   المجترات يقدم ملفا

 إحدى مناطقه، مرفقاً بالمعلومات التالية: 

 للتطبيب؛  البرنامج الزمني       -أ  

 مؤشرات األداء المنوي استخدامها لتقييم فعالية تدابير المكافحة.      -ب 

مع األخذ بعين االعتبار أحكام   الصغيرة لديه المجترات إثباتاً بوجود برنامج رصد ل طاعون  أن يقدم -7

 وباقي األحكام المتعلقة بالرصد في هذا الفصل.  1.4الفصل 

وتطبيب التدابير الالزمة بما فيها إرسال العينات للفحص  الالزمة للتشخيص أن تتوافر لديه اإلمكانيات  -8

 المخبري بانتظام؛ 

 )نسخ عن التشريعات المحلية(،  حيث يتم التحصين ضمن إطار برنامج المكافحة     اإلثباتات  تقديم -9

 الرسمي ، أن التحصين إلزامي لألغنام والماعز في البلد أو المنطقة المعنية؛  

 وجودها وخاصة فيما يتعلب بالتالي:  التحصين في حالحمالت  مفصلة عنتقديم معلومات  -10

 ة لحمالت التحصين؛ االستراتيجية المعتمد   -أ

        بعة الفحوصات المصلية  والمناعة القطعان بما فيها  متا  تغطية تحصينمتابعة مدى    -ب 

 المكتسبة في القطعان؛  



كشاهد   البرية الستخدامهاالرصد المصلي لباقي الفصائل المعرضة للمرض بما فيها الحيوانات      -ج

 يرة في البلد المعني؛الصغ المجترات في دراسة انتشار فيروس طاعون 

 رصد المرض في قطعان األغنام والماعز؛     -د 

إثبات خلو البلد من   التحصينية قبللوقف الحمالت  ةاالنتقاليالجدول الزمني المقترح للمرحلية   -هـ

 الصغيرة؛  المجترات فيروس طاعون 

 الصغيرة.   المجترات تقديم برنامج عمل لالستعداد والرد على ظهور التفشيات لمرض طاعون  - 10

 سوف يصار إلى ضم إسم البلد صاحب البرنامج الرسمي لمكافحة   في الحاالت الطارئة.

 ، وذلك   OIEالصغيرة. إلى قائمة البرامج المصادق عليها من قبل منظمة  المجترات طاعون 

 ل اإلثباتات المقدمة. ويتطلب إبقاء اإلسم على القائمة  رفع تقرير سنوي بالتقدم   فقط بعد قبو

 الحاصل في تنفيذ برنامج المكافحة الرسمي لمرض طاعون المجترات الصغيرة مع 

 معلومات بالتغيرات الهامة المتعلقة بالنقاط أعاله. كما يجب إرسال تقارير خاصة إلى  

 ائي وغيره من األحداث  الهامة وفقاً للشروط الواردة  في الفصل المنظمة  بتبدالت الوضع الوب

        .1.1. 

 إذا  الصغيرة المجترات البرنامج الرسمي لمكافحة طاعون على  سحب مصادقتها OIEتستطيع منظمة     

 تبين لها التالي:     

 عدم التزام البلد المعني بالجدول الزمني أو مؤشرات أداء البرنامج؛ أو     •

 بروز مشكالت تتعلب بأداء السلطات البيطرية؛ أو     •

 ال يستطيع البرنامج معالجتها. الصغيرة  المجترات لطاعون إصابات مرضية  ظهورتزايد في     •
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