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 14.8الفصل 
  

 ،مرض الرعاش )في األغنام والماعز( 

 مرض التسممات الداخلية 
SCRAPIE 

   )تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين( 

____________________________________________________ 

 14.8.1المادة 

 

 آمنة  وسلع عامة أحكام

  مباشرة المواليد    إلى  األم  من  ويتنقل بشكل رئيسي .  والماعز  لألغنام  عصبي  تنكسي  مرض   ( Scrapieالرعاش )

  بكثير   أقل  بشكل  االنتقال  يحدث و .  مصاب   حيوان  وأنسجة  لسوائل  المعرضين  اآلخرين  لمواليد ا  وإلى  ،الوالدة  بعد 

  اختالف   على  التعرف  تموقد  .  المصاب   للحيوان  الوالدية  واألنسجة  للسوائل  ةعرضتالمو  إلى الحيوانات البالغة

  تتأثر   أن  يمكنكما  .  ينبالسن  اقياسه   يتم  ما  وغالبا  ،  متغيرة  المرض   حضانة  فترةو.  لألغنام  الوراثية  القابلية  في

 .المرضي العامل وساللة الصفات الوراثية للحيوان المضيف منها العوامل من بعدد  الحضانة فترة مدة

معالجة  تهدف التوصيات الواردة في هذا الفصل إلى    ، إنماخطرا على صحة اإلنسان الرعاش  ض يعتبر مرال  

يستثني  و.  Prions)  ات بريون)  والماعزفي األغنام    الرعاشالمرتبطة بوجود عامل    يةصحة الحيوانالمخاطر  

ألن هذه الحالة غير مرتبطة سريري ا ومرضي ا وكيميائي ا ووبائي ا    ،"الالنمطي" بالرعاش  عرفهذا الفصل ما ي

عفوية لألغنام األكبر    Degenerative  تنكسيهفي الواقع حالة  بلوقد ال تكون معدية  ،"ي “الكالسيك بالرعاش

 .سن ا

 من األغنام أو الماعز وأي منتجات مصنوعة من    لناتجةاباستيراد أو عبور السلع التالية    الترخيص عند     .  1

 تفرض ال ينبغي للسلطات البيطرية أن    الماعز،هذه السلع والتي ال تحتوي على أنسجة أخرى من األغنام أو        

 األغنام والماعز في بلد أو منطقة    لقطعان  الرعاشبغض النظر عن حالة خطر    ،الرعاشبشروط تتعلق    ةأي      

 : كالتالي أو مربع التصدير       

 ؛4.8وفقا  للفصل  معالجتهاتم تالجسم الحي التي   من  الناتجةأجنة األغنام    أ.     

 (؛ 14.8.12اللحوم )باستثناء المواد المشار إليها في المادة  ب.    

 ؛ الحيوانات الكبيرة والصغيرةجلود   ج.    



 جيالتين؛ ال  د.      

 والصغيرة؛الكوالجين المحضر من الجلود الكبيرة    .ـه   

)    .و   أقصى  مع  الشحم  امستوى  بنسبة  من  للذوبان  القابلة  غير  والمشتقات    من٪    0.15لشوائب   الوزن( 

 الشحم؛ هذا   منالمصنوعة        

 (؛ ثنائي فوسفات الكالسيوم )بدون أي أثر للبروتين أو الدهون  ز.  

 لياف. األصوف أو ال ح.  

      جب على السلطات البيطرية أن توي  الفصل،مدرجة في هذا   غيرباستيراد أو عبور سلع أخرى    السماحعند  .    2

 األغنام والماعز في    رعاشمخاطر  ب  والمتصلة في هذا الفصل  عنها  الشروط المنصوص  تطبيق    فرض ت       

 .المصدرمكان بلد أو منطقة أو        

 . Terrestrial Manual  توجد مواصفات االختبارات التشخيصية في دليل اليابسة 

 

 14.8.2المادة 

 

 األغنام والماعز في بلد أو منطقة أو مربع أو مؤسسة  رعاشل الوضع الوبائيتحديد 

 لمعايير التالية: ل وفقا  األغنام والماعز في بلد أو منطقة أو مربع أو مؤسسة  رعاشيجب تحديد حالة 

   التاريخي، ومنظورها    رعاشلظهور مرض النتائج تقييم المخاطر التي تحدد جميع العوامل المحتملة   .    1

 :ما يلي الخصوص،وجه  علىو        

أو      أ.        والماعز  األغنام  إدخال  أو  الماعزالناتجة    الحية األجنة    أو  ،نطفتهااستيراد   أو   ، من 

 ؛رعاشالبالتي يحتمل أن تكون مصابة  و يا  مخبروالماعز المنتجة األغنام   أجنةأو بويضات               

 والماعز؛ وممارسات تربية األغنام   قطعانمدى معرفة تركيبة ال   ب.       

 ؛ مخلفات دهون المجترات اللحم والعظم أو  مسحوقبما في ذلك استهالك  التغذية،ممارسات     ج.       

 والماعز؛األغنام والماعز المعدة لتغذية األغنام  حليب  ومنتجات حليب استيراد     د.         

البيطريين والمزارعين والعاملين في النقل وتسويق وذبح األغنام والماعز  برنامج توعية مستمر لألطباء  .  2

وتشجيع اإلبالغ    ،الرعاشلمرض    عائدة سريرية حيوانات التي تحمل عالمات  لتسهيل التعرف على جميع ال

 .عنها

https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_manuel_terrestre


 :يشمل ما يلي لمراقبةوا لرصد لنظام . 3

 ؛ 1.4والرقابة التنظيمية وفقا للفصل  عن ظهور اإلصابات  البيطري الرسمي واإلبالغ    الرصد الوبائي      أ.   

والسلطة    ب. المعرفة  لديها  بيطرية  مؤسسات سلطة  جميع  على  والماعز    تربية  الحالية   األغنام 

 البالد؛ في جميع أنحاء            

واإل  بالغاإل     ج. السريرياللزامي  باأل  تحقيق  والماعز  الخاص   عالمات سريرية عليها  تظهر  التي  غنام 

 ؛رعاش المتوافقة مع            

   من األغنام والماعز التي يزيد عمرها المأخوذة  المناسبة  لعينات  ل  اليابسة،طبق ا لدليل    ،المخبري  الفحص    د.  

ا والتي تظهر عليها عالمات سريرية  18 على            ؛رعاش البمرض   خاصةشهر 

 .االحتفاظ بالسجالت بما في ذلك عدد ونتائج جميع التحقيقات لمدة سبع سنوات على األقل   .ـه

 

 

 14.8.3المادة 

 

 رعاشالبلد أو منطقة خالية من 

 :ما يلي  هاداخلب تمإذا  رعاشالخالية من أنها يمكن اعتبار بلدان أو مناطق 

   وثبت أن التدابير المناسبة   ،14.8.2( من المادة  1كما هو موضح في النقطة    للمخاطر،إجراء تقييم    .1

( 2مراعاة النقطتين  مع    ،مخاطر تم تحديدها  ةخالل الفترة الزمنية إلدارة أي  ومستمرةمطبقة حالي ا   

 السابقة؛ ( للسنوات السبع 3و

  

 كذلكو

 :الشروط التاليةيجب استيفاء أحد    . 2

 :على النحو التالي من المرض الحرية التاريخية قد أثبتا أو المنطقة  يكون البلد أن . وال  أ

ا على   25منذ  مرض الرعاش تم اإلبالغ عني أنهأـ                  كذلكو األقل؛عام 

والرصد  أنه  .  ب               للمراقبة  برنامج رسمي  توثيق  والماعز   المستهدفين،يمكن  األغنام  اختبار   يشمل 

مع                     متوافقة  سريرية  عالمات  عليها  تظهر  الرعاش،  التي  توأمرض  والماعز  األغنام   زيد ن 



ا  18عن    اأعماره                    ذبحه  شهر  عليه  اتم  العثور  توثيق    المزرعة؛في    نافقة  اأو  إمكانية   مع 

 كذلكو األقل؛على سنوات  10للداللة على أنه قيد التنفيذ منذ  البرنامج                  

   25منذ  بواسطة تدابير معمول بها مرض الرعاشمنع دخول  اإلثبات بالوثائقيمكن أنه  ج. 

 كذلكو األقل؛سنة على                  

 أو  وجود مرض الرعاش،عن قط  لم يتم اإلبالغ إما أنه  ▪

 األقل؛على  عاما   25منذ  رعاشبال إصابة ةلم يتم اإلبالغ عن أيأنه  ▪

سنوات لمدة سبع  ض الرعاشربم خاصةعليها عالمات سريرية ظهرت . تم اختبار األغنام والماعز التي ثانيا  

ا  18  التي يزيد عمرها على اختبار عدد كاف من األغنام والماعز  سنويا     تم   كما؛  على األقل   كانت والتي    ،شهر 

القطعان مع حيوانات   نفس    ثقةإلعطاء    المزرعة،في    نافقةلعثور عليها  اأو    اأو إعدامهذبحها  تم    أخرىفي 

الكشف عن  بنسبة  95 ال٪ في  المجموعة من    رعاشمرض  تلك  انتشار   القطعانإذا كان موجود ا في  بمعدل 

 أو  الفترة؛خالل هذه  رعاشإصابة باليتم اإلبالغ عن أي حالة   ٪، ولم0.1يتجاوز 

 ؛ 14.8.5في المادة  وارد كما هو خالية من الرعاش ماعز  الغنام أو األ  مزارع تربيةجميع اعتبار تم أنه . ثالثا  

 كذلك و 
تم    والتي  المجترات من  الناتجة    الدهونأو    ماللحم والعظ   طحينبتم حظر تغذية األغنام والماعز  أنه   .2

 األقل؛بأكمله لمدة سبع سنوات على فعليا في البلد حظرها 

 كذلكو

أو بويضات أو    المأخوذة من الجسم الحي،أجنة الماعز  أو    ،نطفتهايتم إدخال األغنام والماعز أو   أنه .3

وفقا  للمادة   رعاشالالبلدان أو المناطق التي ال تخلو من    ات مختبر  في  المحضرةوالماعز  األغنام  أجنة  

 .للحالة وفقا   ،14.8.9. أو 14.8.8.  14.8.7  ،14.8.6

 

 

 

 14.8.4المادة 

 

 رعاش المن  خال  ( )قطعان مربع

تشهد  يجب أن    ،مرض الرعاش  منوماعز(  مربع )فيه قطعان أغنام    بخلو   اعترافالحصول على  من أجل  

البيطرية   التصدير  السلطات  للشروط  الصحي    المربعفي  الموجودة  جميع األغنام والماعز    بأنلبلد  مستوفية 

 :التالية 

 ؛ 14.8.5طبقا للمادة   الرعاشخالية من  المربع داخلالمزارع جميع .    أن 1



 دخول مرض بموجب خطة مشتركة لألمن الحيوي تحميها من  تتم    ربعداخل الم  زارعإدارة جميع الم أن    .   2

 ؛ 4.5و.  4.4للفصول  وفق االمرض اعترفت بخلو المربع من السلطات البيطرية أن و ،الرعاش       

 .خالية من المرض دول  أو زارعمإال من  إلى المربع ال يسمح بإدخال األغنام والماعزأنه     .3

بإدخال أجنة الماعز الم      .4    من الجسم الحي وبويضات أو أجنة األغنام والماعز المعالجة في   أخوذةيسمح 

 ؛14.8.9أو وفق ا للمادة  خالية من المرض المختبر إما من مؤسسات        

 ؛ 14.8.8وفق ا للمادة المربع الصحي  يجب إدخال السائل المنوي لألغنام والماعز إلى     .5

 بما في ذلك الرعي    مباشر،يجب أال يكون لألغنام والماعز في المقصورة أي اتصال مباشر أو غير       .  6

 المربع.  من خارجأخرى   مزارعمع األغنام أو الماعز من  المشترك،       

 

 

 14.8.5المادة 

 

 رعاش الخالية من  مزرعة

 :التالية الشروط  استيفاءيجب  ،الرعاشمن  والماعز األغناملتربية مزرعة  بخلولالعتراف 

 :لشروط التاليةالمزرعة مستوفيان ل حيث تقعأو المنطقة  أن يكون البلد  .   1

 اإلجباري؛  لإلبالغخاضع المرض أن يكون       أ.       

 ؛ 4.8.2كما هو مشار إليه في المادة  رصد والمتابعةنظام لل  أن يوجد     ب.       

 بالكامل؛  التخلص منهااألغنام والماعز المصابة ويتم قتل أن       ج.      

  محضرات الدهوناللحم والعظم أو    في كامل البلد بطحينألغنام والماعز  لحظر تغذية    أن يوجد      د.          

 األقل؛لمدة سبع سنوات على الناتجة من المجترات                

العمل  ـ.   ه يتم  السلطة  و  يارسم  معتمد نظام  ب  أن  إشراف  ذلك    البيطرية،تحت  في       التدابير تطبيق  بما 

 أدناه؛ ( 2 لبند الموضحة في ا               

 :بالشروط التاليةمدة سبع سنوات على األقل التربية طوال  زرعةفي مااللتزام    . 2

 ؛ةوالد حتى مكان التتبعها  من لتمكنل بالسجالت األغنام والماعز بشكل دائم واالحتفاظ هوية تحديد    أ.       

 ؛ؤسسةالماالحتفاظ بسجالت حركة األغنام والماعز داخل وخارج   ب.       

 وفقا  لشروط أو    خالية من المرض مؤسسات    عند ورودها منال يُسمح بإدخال األغنام والماعز إال  أ   ج.       

 ؛أعلىاعتماد متساوية أو بمستوى              



الماعز     د.        أجنة  إدخال  يتوافق  أن  الحي  المأخوذةيجب  الجسم  أجنة    ،من  أو  بويضات   األغنام أو 

 ؛ 14.8.9لمجهزة في المختبر مع المادة ا           

 ؛ 14.8.8وفقا  للمادة داخل المؤسسة يجب إدخال السائل المنوي لألغنام والماعز إلى ا    .ـه    

 لسجالت مرة  مع مراجعة ل  مؤسسات التربيةاألغنام والماعز في    بمراقبةطبيب بيطري رسمي  أن يقوم     و.       

 األقل؛على في السنة واحدة           

 .رعاشيتم اإلبالغ عن أي حالة  أال   ز.     

   المشترك، بما في ذلك الرعي  المؤسسات،يجب أال يكون هناك اتصال مباشر بين األغنام والماعز في    ح.    

 األدنى؛ ذات المستوى مؤسسات مع األغنام أو الماعز من           

والماعز  أن  ط.    األغنام  يزيد عمرها عن    قبليتم فحص جميع  والتي  قبل طبيب   18إعدامها  ا من     شهر 

الحيوانات   عالمات الهزال وجميع    اتظهر عليهالتي    بعض الحيوانات يتم فحص  أن  و  رسمي،بيطري  

    يجب أن يتم اختيار األغنام كما  .  عاشض الرر خاص بمصبية في مختبر  ع عالمات    عليها  ظهرت  تيال

يجب أيض ا اختبار األغنام والماعز فوق سن  ووالماعز المراد اختبارها من قبل طبيب بيطري رسمي.  

ا والتي    18  نهارة المالحيوانات  غير الذبح الروتيني )بما في ذلك    ألسباب أخرى  تم قتلهاأو    نفقت شهر 

 . (وتلك التي يتم إرسالها للذبح الطارئ

 14.8.6المادة 

 رعاشمرض المناطق ال تعتبر خالية من توصيات لالستيراد من دول أو 

 اإلنجاب األغنام والماعز للتربية أو 

يتوجب على السلطات البيطرية طلب إبراز شهادة صحية بيطرية دولية تفيد أن الحيوانات تأتي من منشأة خالية 

 .14.8.5كما هو موضح في المادة  رعاشالمن 

 

 

 14.8.7ادة الم

 

 مرض الرعاشتوصيات لالستيراد من دول أو مناطق ال تعتبر خالية من 

 ماعز للذبح أغنام واستيراد 

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



 :د االستيرا منطقةلبلد أو . بالنسبة 1

 ؛ اإللزاميلإلبالغ  خاضعالمرض أن يكون     أ.       

 . 14.8.2في المادة  وارد كما هو  تابعة والم الرصد للتوعية و نظاموجود    ب.       

 بالكامل؛ القضاء عليها األغنام والماعز المصابة وذبح يتم  أن ج.      

 .يوم الشحن  للرعاشعالمات سريرية   ةللتصدير أي لمعد ةاتظهر على األغنام والماعز  .  أال2 

 

 

 .14.8.8المادة 

 

 رعاشمرض التوصيات لالستيراد من دول أو مناطق ال تعتبر خالية من 

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

 :المانحة للنطفةلحيوانات بالنسبة ل. 1    

 

 ؛مزرعة المنشأمن تتبعها حتى لتمكن لبشكل دائم   اهويته  تحديد يتم أن     أ.             

 المنوي؛ جمع السائل  أثناء رعاشللأنه لم تظهر على الحيوانات أية عالمات سريرية     ب.           

 .4.7و.  4.6تم جمع ومعالجة وتخزين السائل المنوي وفقا  للفصول  .   2

 14.8.9المادة 

 مرض الرعاش من  خالية تعتبر ال  مناطق أو دول من لالستيراد  توصيات 

  فيوالماعز المحضرة   األغنام اجنة أو بويضات استيراد  أو الناتجة "من الجسم الحي" الماعز أجنة استيراد 

 المختبر 

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

 : منطقة التصدير أو لبلد  بالنسبة .1

 إلزامي؛ إبالغ ذات المرض أن  .أ

 ؛ 14.8.2 المادة في وجود نظام للرصد والمتابعة كما هو وارد  .ب 

 ذبح جميع األغنام والماعز المريض والتخلص منها نهائيا ؛وحوب   .ج

األغنام والماعز بطحين اللحم والعظم أو الدهون الناتجة من المجترات في جميع  حظر تعليف  . د 

 أنحاء البلد؛



 

 :أو مستوفية للشروط التالية  مزرعة خالية من المرض الحيوانات المانحة منذ الوالدة في  يواءإن يتم أ.  2

 ؛من تتبعها حتى مزرعة المنشألتمكن لبشكل دائم عريف الحيوانات يتم ت حيث   أ.               

تأكيد    زارعوالدتها في ممنذ  الحيوانات    ءإيواتم  ي    ب.   فيها  يتم   أثناء    رعاشللأي حالة  وجود  لم 

 ؛ اإليواء                     

 األجنة؛وقت جمع البويضات أو   رعاشأية عالمات سريرية لل ى الحيوانات تظهر عل لم ج.             

 .وفقا  للحالةو ،10-4و . 4.9 ،4.8تم جمع البويضات أو األجنة ومعالجتها وتخزينها وفقا للفصول  . 3

 

 

 14.8.10المادة 

 

 عاش الرأو مناطق ال تعتبر خالية من  بلدان توصيات لالستيراد من 

 المعدة لتغذية األغنام والماعز واألغنام والماعز من  ومشتقاته الناتجةحليب البالنسبة الستيراد 

من    واردة  الحليب ومنتجاتهيتوجب على السلطات البيطرية طلب إبراز شهادة صحية بيطرية دولية تفيد أن  

 .من الرعاشمنشآت خالية 

 

 

 14.8.11المادة 

 

 للحم والعظم ين ااستيراد طحتوصيات بشأن 

أو    الماعز،ألغنام أو  ناتجة من ا  ات بروتين  ةأيعلى  حتوي  الماستيراد وتصدير طحين اللحم والعظم  يجب عدم  

من بلدان ال تعتبر   ات لتغذية المجتركعلف    عند ورودها  والعظم،اللحم  طحين  تحوي هذا النوع من    أعالف  ةأي

 .رعاشمرض الخالية من 

 

 



 .14.8.12المادة 

 رعاش مرض الأو مناطق ال تعتبر خالية من  يلدان توصيات لالستيراد من 

العقد  المحتوي علىالعمود الفقري واستيراد  ،ونوالعيالليمفاوية   العقد المحتوية على لجماجم بالنسبة الستيراد ا

الكظرية والبنكرياس أو الكبد والحبل الشوكي واللوزتين والغدة الصعترية والطحال واألمعاء والغدة  اللمفاوية  

 من األغنام والماعز الواردة جميعها  يةالبروتين هاومنتجات

 .هذه السلع الستخدامها في تغذية الحيوانات المجترةب  اإلتجاريجب عدم  . 1

يجب على السلطات البيطرية طلب إبراز شهادة بيطرية    المجترة،ألغراض أخرى غير تغذية الحيوانات   .2

 :ما يلي دولية تفيد 

 :االستيراد  لبلد أو منطقةبالنسبة  أ.     

 ؛ اإللزاميلإلبالغ  خاضعالمرض  أن يكون •

 ؛14.8.2كما هو مشار إليه في المادة  والرصد والمتابعةنظام للتوعية  وجود  •

 بالكامل؛يتم قتل األغنام والماعز المصابة وتدميرها أن  •

 .يوم الذبح رعاش للمن أغنام وماعز لم تظهر عليها أي عالمات سريرية أن يتم االستيراد  ب.  

 

 

 14.8.13المادة 

 المواد البيولوجية لتحضير معدة و ناتجة من األغنام والماعزتوصيات الستيراد مواد 

المستوردة  المواد  يتوجب على السلطات البيطرية في البلدان المستوردة طلب إبراز شهادة بيطرية دولية تفيد أن  

 .رعاشالفي بلد أو منطقة أو مؤسسة خالية من مرض  وُربيت ولدت أغنام وماعز  من  ناتجة

 
 


