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مقدمة  .1

حدوثية	مرض	العقد	الجلدية	في	دول		 	1.1
الشرق	االوسط

)LSD( فيروس  يسبب مرض العقد اجللدية 
من   )surivxopirpac( اجلــــلدي  العقــد 
غالبا  الفيروس  يصيب  اجلدري.  عائلة 
ميكن  اآلسيوية.  املياه  وجواميس  األبقار 
خسائر  إلى  يؤدي  أن  اجللدية  العقد  ملرض 
جديدة  أوبئة  حدوث  إن  مدمرة.  إقتصادية 
تعرف  مناطق  في  اجللدية  العقد  ملرض 

تبليغ  إلى  يحتاج  املرض  من  خالية  بأنها 
حيوانات  أمراض  قانون  على  بناًء  فوري 
العاملية  املنظمة  عن  الصادر  اليابسة 

.)EIO( للصحة احليوانية
ُسجلت أول حالة ملرض العقد اجللدية في 
االنتاجية  القدرة  أعاق  الذي  األمر  أفريقيا، 
في  للمربني  العيش  سبل  وهدد  لألبقار 
خارج  املرض  انتشر   1989 العام  في  القارة. 
القارة األفريقية حيث سجلت إسرائيل أول 
التالية  السنوات  في  تالها  مثبتة.  حالة 
واليمن  وعمان  والكويت  البحرين  من  كل 
واألردن  لبنان  انضمت  الغربية.  والضفة 
أصابات مرض  التي ُسجل فيها  الدول  إلى 
و2013؛   2012 العامني  في  اجللدية  العقد 
شهر  في  املرض  تركيا  سجلت  ومؤخرا 

أكتوبر/تشرين األول 2013 )جدول رقم 1(.
العقد  مرض  بأن  وشيك  خطر  هناك 
فعليا(  أصبح  أنه  )أو  يكون  سوف  اجللدية 
األوسط.  الشرق  دول  بعض  في  مستوطناً 
رغم أن املرض ُسجل في سوريا، غالبا بسبب 
أن  املمكن  من  فإنه  حاليا،  القائم  الصراع 
املرض انتقل عبر سوريا إلى تركيا؛ كما أنه 
اجللدية  العقد  مرض  يكون  أن  املمكن  من 
الوضع  فإن  ذلك  إلى  إضافة  العراق.  في 
في  املرض  استمرار  من  اخملاوف  يزيد  القائم 
اإلنتشار أـ شمال وغرب من تركيا إلى اوروبا 

والبلطيق؛ ب. شرق لوسط وجنوب آسيا.
إحتماالت  اجللدية  العقد  مرض  يظهر 
إقتصادية أساسية  خطيرة آلثار إجتماعية 

خالل  من   .1 اإلنتشار  في  تستمر  سوف 
إصابة دول جديدة؛ 2. الدخول إلى دول اجلوار 
يحذر بشكل خاص  املرض. هذا  اخلالية من 
املناطق التي تعتبر ذات كثافة عالية بالثروة 
 11.3 حوالي  تركيا  في  يوجد  احليوانية. 
مليون رأس من األبقار. العراق ولبنان وسوريا 
لديهم 2.8 مليون رأس. إيران تربي ما يقارب 
وجورجيا  وأذربيجان  أرمينيا  رأس.  مليون   8.5

لديهم حوالي 4 مليون رأس.
تتضمن  اخلطر  حتت  تعتبر  التي  الدول 
واليونان  وبلغاريا  للشمال  اإلحتادية  روسيا 
األمراض  انتشار  مع  يتماشى  هذا  للغرب. 
اخلنازير  )حمى  للحدود  العابرة  األخرى 
الضأن  وجدري  القالعية  واحلمى  األفريقي 
فإن  ذلك،  إلى  إضافة  املنطقة.  في  واملاعز( 
تهديداً  اعتباره  ميكن  الكابريبوكس  فيروس 
املناخية  التغيرات  بسبب  وافداً  مرضياً 
التجارة  أساليب  في  والتغيرات  العاملية 

للحيوانات ومنتجاتها.2

وبائية	المرض 	2.1

اجللدية  العقد  ملرض  االمراضية  نسبة 
يعتمد  وذلك  املائة،  في   45-5 بني  تتراوح 
الناقلة؛  احلشــرات  ووجود  إنتشـار   .1 على 
2. ساللة األبقار املصابة؛ ج. الصحة العامة 
للحيوانات والوضع الغذائي لها. عادة نسبة 
االمراضية تكون من 10-40 في املائة، ولكن 

النسبة بني 1-5 في املائة هي السائدة.

ظهور مرض العقد الجلدية في دول شرق 
حوض البحر األبيض المتوسط

*)OIE( أوبئة مرض العقد اجللدية, كما أبلغت للمنظمة العاملية للصحة احليوانية :)جدول )1

* 0= الدول ابلغت املنظمة العاملية للصحة احليوانية بعدم وجود حاالت في تلك السنة, موجود= الدول ابلغت املنظمة العاملية للصحة احليوانية وجود حاالت في تلك السنة.
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إنتقال	المرض 	3.1

أنواع مختلفة من املفصليات املتغذية على 
الدم والالسعة )مبا فيها البعوض والذباب4،3( 
امليكانيكي  النقل  عن  املسؤولة  هي 
املرض  حدوثية  اجللدية5؛  العقد  لفيروس 
تكون أعلى في الطقس الرطب/ الدافىء؛ 
اجلفاف،  موسم  في  أقل  تكون  اإلصابة 
انخفاض عدد  مع  مرتبطاً  يكون  قد  والذي 
النواقل. بعض مصادر اإلصابة اخلفيفة فد 
)مثال:  املباشر  وغير  املباشر  االتصال  تكون 
طرق  بعض  امللوثني(.  والغذاء  املاء  اللعاب، 
أبقار  من  احلليب  تتضمن  احملتملة  اإلصابة 
أن  مبا  مصابة؛  ثيران  من  واحليامن  حلوب 
ملدة  يبقى  أن  ميكن  اجللدية  العقد  مرض 

طويلة في كليهما7،6.

قابلية	العائل	 	4.1

املرض  وشدة  اإلصابة  قابلية  تعتمد 
دخول  وطريقة  اجلرعة  على  النهاية  في 
الفيروس متاما مثل الصحة العامة والوضع 
األبقار  تعتبر  املصاب.  للحيوان  الغذائي 
عرضة  األكثر  املائي  األفريقي  واجلاموس 
Bus Taurus، تعتبر  لإلصابة، األبقار من نوع 
 ،)Bos indicus( أكثر قابيلة لإلصابة من نوع
شدة  اكثر  تظهر  عادة  الصغيرة  والعجول 
مدة  أن  رغم  الكبيرة.  األبقار  من  للمرض 
احلضانة للفيروس لم حتدد حقليا، فإن احلرارة 
تبدأ باالرتفاع بعد 6-9 أيام من احلقن. أول 
 20-4 بعد  يكون  اجللدية  للتقرحات  ظهور 
يوم من احلقن. 8 من األبقار أصبحت حاملة 
العقد اجللدية.  للمرض بعد اإلصابة مبرض 
 39 حتى  احلي  الفيروس  على  التعرف  ميكن 
اجلافة  اجللد  قشور  في  اإلصابة  بعد  يوم 
من  يوم   18 حتى  و  املصابة9  للحيوانات 
كشوط تقرحات جافة جللود جففت بالهواء 
في درجة حرارة الغرفة10. مبا أنه ميكن إيجاد 
الفيروس في حليب من حيوانات مصابة، ال 
التي  للحيوانات  استخدامه كمدعم  يجوز 

لديها قابلية لإلصابة.

	التشخيص 	5.1

الشكل  بني  للمرض  يتراوح ظهور  أن  ميكن 
احلاد وحتت اإلكلينيكي )جدول 2(.

حساسية	الفيروس 	6.1

في   20 األيثر  إستخدام  ميكن  للتعقيم 
في  واحد  وفورمالني  وكلوروفورم  املائة 
املائة، وبعض املعقمات )دوديسيل كبريتات 
 15 ملدة  املائة  في  إثنان  وفينول  السلفا 
 3-2 الصوديوم  وهيدوروكلورايت  دقيقة 
 33:1 محلول  اليود  ومركبات  املائة  في 
وفيركون®إثنان في املائة ومركبات األملنيوم 

الرباعية نصف في املائة(12.

اللقاح 	7.1

عادة  تستخدم  املضعفة  احلية  اللقاحات 
ألن  وذلك  اجللدية؛  العقد  مرض  ضد 
هي  الكابريبوكس  فيروسات  ضد  املناعة 
طريق  عن  حتفيزها  ويفضل  خلوية  مناعة 
اللقاح  أن  رغم  حية.  لقاحات  إستخدام 
آثار  إلى  يؤدي  قد  أحيانا  أنه  إال  فعال،  احلي 
موضعي  قوي  فعل  رد  )مثال  جدية  جانبية 
يتطور  ما  نادرا  والذي  التحصني،  موقع  في 
إلى إصابة عامة وأحيانا يؤدي إلى انخفاض 
للمناعة  نتيجة  احلليب(.  إنتاج  في  مؤقت 
اخللوية، فإنه من الشائع أن يكون رد الفعل 
املناعي منخفض بعد التحصني بلقاح حي 
احملصنة  احليوانات  فإن  ذلك  ومع  مضعف، 
اللقاحات  كاملة13.  حماية  لديها  يكون 
األمد؛  طويلة  مناعة  تعطي  ال  املثبطة 

لذلك ينصح بالتحصني السنوي املدعم.
األثر  في  إنخفاض  التحصينات  أظهرت 

اإلقتصادي ملرض العقد اجللدية.14
الشرق  دول  في  املستخدمة  اللقاحات 

األوسط حالياً هي:
ومتجانسة  مضعفة  حية  لقاحات   •
)تتضمن   Neethling نوع  على  حتتوي 
اجللدية  العقد  مرض  لقاح 
 )Onderstepoort    Biologicalلالبقار®؛
 Product, South Africa(; Lumpyvax®,

 Intervet, Namibia; New live vaccine,
 HerbivacLS, Deltamune/Ceva Sante

 Animale, South Africa;
•     لقاحات جدري الضأن تنتج في املنطقة 
 RM65 الضان  جدري  لقاح  )تتضمن 
البيولوجية  للصناعات  األردني  املركز 
الضان/زراعة  جدري  ولقاح   )JOVAC
 ،Kenyan S/GP0240 ،VSVRI :األنسجة

مصر.

المختبر 	8.1

عندما يدخل املرض ألول مرة، فإنه مطلوب 
تشخيص مؤكد دقيق للتشخيص احلقلي 
مكثفة  بعمليات  البدء  قبل  األولي 
والتخلص  املرض  على  للسيطرة  ومكلفة 
منه. فحوصات عزل الفيروس والتشخيص 
اجلزيئي تلعب دورا مهما في مراقبة انتشار 
في  األوبئة  على  والسيطرة  الفيروس 
فإن  ذلك،  مع  لإلصابة.  املعرضة  احليوانات 
اخملتبرات غير اجملهزة أو التي تقع في بيئة ذات 
حتديات حقلية تواجه صعوبات في احلصول 
تعتمد  والتي  اجلزيئية  التقنيات  هذه  على 

على أجهزة مكلفة.
    loop-mediated فحص  تطوير  إن 
)LAMP(  isothermal amplification assay

للفحص السريع عن فيروس الكبريبوكس، 
تقاطع  بدون  التخصصية  عالي  أنه  أظهر 
أو  العالقة  ذات  للفيروسات  ظاهر  تفاعلي 
سريرية  أعراض  إلى  تؤدي  التي  الفيروسات 
real- فحص  مع  مقارنته  عند  متشابهة. 
 time polymerase chain reaction assay
)PCR( عالي احلساسية. إن كلي الفحصني 
احلساسية  نفس  يظهران   PCRو  LAMP
نتائج  على  الشاملة  اإلتفاقية  التحليلية. 
 95-90 هي  الفحصني  بني  الفحوصات 
املائة  في  و100-89  للتخصصية  املائة  في 
سهل  فحص  هو   LAMP للحساسية. 
مكلف،  غير  واستخدامه  معه،  للتعامل 
مناسب  عام  وبشكل  احلساسية؛  عالي 
في  للكابريبوكس  وتشخيص  لفحص 
التي  املناطق  وفي  جتهيزا  األقل  اخملتبرات 

لديها مصادر محدودة15.

اعراض	سريرية	اخرىالحيوانات	الحوامل/المرضعةالبطانة	المخاطيةالجلد

-2( منتشرة  جلدية  حطاطات 
سماكة  كامل  على  5سم( 
والتي ممكن  نخرية  اجللد؛ مراكز 
أن تسقط, مكونه ندوب وحفر 

في اجللد

تقرحات  تطوير  ميكن 
البطانة  كامل  على  جدري 
اخملاطية للجهازين الهضمي 
األنف  فيها  مبا  والتنفسي, 

والقصبة الهوائية

انخفاض في انتاجية احلليب 
للحيوانات احللوب

خمول،  احلرارة،  درجة  ارتفاع 
فقدان شهية، انخفاض الوزن 

وهزال

رؤيتها  ميكن  احلطاطات 
ال  التي  املناطق  في  بسهولة 
البطن،  من  شعر  بها  يوجد 
واخملطم  الداخلية  األذن  الثدي، 

وجفون العني

الرئتني  على  جدري  تقرحات 
الفصيصات  في  وذمة  مع 
بشكل عام، والذي يؤدي الى 

التهاب رئوي اولي وثانوي. 

بشكل قد يؤدي الى اإلجهاض اللعاب  في  سيالن 
كبير، التهاب مخاطية األنف، 
التهاب ملتحمة العني، والذي 

قد يكون مخاطي قيحي.

الليمفاوية  الغدد  تضخم 
الظاهرية او السطحية

ميكن أن تتشكل اودميا في اإلقدام، 0
احليوان ال يستطيع احلركة

موجودالتهاب بكتيري ثانوي

2

جدول )2(: األعراض السريرية املثالية ملرض العقد اجللدية
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العقد  لفيروس  املصلية  املسوحات 
طرق  وجود  بعدم  تصطدم  اجللدية 
يوجد  ال  لألسف،  مناسبة.  تشخيصية 
كافية  حساسية  ذو   )ELISA( إليزا  فحص 
أن  رغم  اجللدية.  العقد  لفيروس  ومعتمد 
موثوق،  الفيروس/املصل  تعادل  الفحص 
ووقت  أكثر  عاملة  أيدي  إلى  يحتاج  أنه  إال 
أطول. هذا يقدم الفحوصات غير مناسبة 
ذلك،  إلى  إضافة  كبيرة.  كميات  للفحص 
باألغلب  هو  اجللدية  العقد  فيروس  أن  مبا 
املصلية  الفحوصات  فإن  اخللية،  داخل 
التعرف  في  عليها  معتمداً  يكون  أال  ممكن 
على مقدار األجسام املضادة في احليوانات 
أعراض  لديها  التي  احليوانات  أو  احملصنة 
بلوت  الويسترن  فحص  خفيفة.  سريرية 
عالي احلساسية واخلصوصية، لكنه مكلف 

وصعب اجراؤه.

جمع	العينات 	9.1

يجب أن تؤخذ العينات لعزل الفيروس   •
مولدات  على  للتعرف  إليزا  وفحص 
antigen خالل األسبوع األول  املضادات 
تطور  بداية  قبل  األعراض،  ظهور  من 
العينات  املضادة.  األجسام  معادلة 
لفحص الPCR ميكن أن تأخذ بعد هذا 

الوقت.
من  خزعة  تؤخذ  احلية،  احليوانات  في   •
الليمفاوية  الغدد  أو  اجللدية  العقد 
 .PCR ال  لفحص  استخدامها  ممكن 
مولدات  على  والتعرف  الفيروس  عزل 
العقد  وسوائل  والقشور  املضادات 
والكشوط اجللدية ممكن أيضا جمعها.

اجللدية ممكن عزله من  العقد  فيروس   •
الدم الكامل )مع مانع التجلط( خالل 
الفيروس  وجود  مرحلة  األولى،  الفترة 
أن  املستبعد  من  األمر  هذا  الدم؛  في 
بشكل  التقرحات  ظهور  بعد  ينجح 

عام ألكثر من أربعة أيام.
وتتضمن  التقرحات،  من  العينات   •

يجب  احمليطة  املنطقة  من  األنسجة 
أن تُرسل إلى فحص األنسجة.

األنسجة وعينات الدم لعزل الفيروس   •
أن  يجب  املضادات  مولدات  وحتديد 
في  اخملتبر  إلى  وترسل  مبردة  حتُفظ 
إذا احتاجت  بارد وظروف مبردة.  حافظ 
مسافات  إلى  تُرسل  أن  العينات 
كبيرة  عيبنة  فإن  تبريد،  بدون  أبعد 
في  جتمع  أن  يجب  األنسجة  من 
املائة  في  عشرة  على  يحتوي  وسط 
جليسرول؛ بحيث ميكن استخدام اجلزء 

املتوسط من العينة.
تابعان  مرجعيان  مختبران  يوجد  حاليا، 
احليوانية16  للصحة  العاملية  للمنظمة 
اجللدية،  العقد  مرض  فحوص  لتأكيد 
في   Onderstepoort Veterinary Institute
 Heath  Institute for Animal و  أفريقيا  جنوب 
العظمى  لبريطانيا  املتحدة  اململكة  في 

وشمال ايرلندا 

10.1	األوبئة	الحديثة	المسجلة	في	المنطقة

في الفترة ما بني السادس من أغسطس/
 2013 أول  أكتوبر/تشرين  من  والتاسع  آب 
مت تسجيل أربعة أوبئة ملرض العقد اجللدية 
اجلهة  امتداد  على  حصلوا  لقد  تركيا.  في 
سوريا  مع  اجلنوبية  احلدود  من  الغربية 
األوبئة  تبعت  األوبئة  هذه  وإيران.  والعراق 
والضفة  ولبنان  إسرائيل  في  ُسجلت  التي 
الفترة  في  ُسجلت  والتي  واألردن،  الغربية 

.)A بني متوز 2012 وايلول 2013 )اخلارطة

2. تحديد المخاطر
مناطق	الخطر 	1.2

للمنطقة  للمخاطر  حتليل  عمل  يتوجب 
بصورة عاجلة ملساعدة صانعي القرار على 

فهم:
1.    أين حتصل أوبئة مرض العقد اجللدية؛

مرض  تساعد  التي  السبل  هي  ما     .2
العقد اجللدية على التحرك؛

بني  إنتشاره  استمرارية  من  اخلطر     .3
الدول ااملصابة حاليا؛

الدول  من  املرض  انتشار  من  اخلطر    .4
املصابة إلى الدول غير املصابة؛ و

العقد  مرض  من  املتوقعة  اآلثار     .5
اجللدية يجب أن حترك احلدث.

هذا  حتتاج  احليوان  صحة  سلطات 
االتحليل املهم من أجل التخطيط وتنفيذ 
وإدارة األنشطة اخملتلفة للتقليل من خطر 
اجللدية  العقد  مرض  ودخول  اإلنتشار 

للمنطقة.

ممارسات	المنطقة 	2.2

الرعي	العام	المجتمعي

دول  في  اجللدية  العقد  مرض  حدث  لقد 
التي  األبقار  في  وتركيا  املتوسط  حوض 
ترعى في مراعي عامة ومشتركـة في أبقار 
اللحـم كما في أبقار احلليب. كثير من الدول 
في هذه املنطقــة تعمل باجتـاه مأسسـة 
إجراءات   .2 التحصينات؛  بروتوكول   .1
احلجـــر؛ 3. حتديدات وطنية للحركــــــة؛ 
تطهير   .5 احلشرات؛  على  السيطرة   .4
احليوانات  عالج  املصابة؛  املباني  وتعقيم 
املصابة مبضادات اإلسهال ومضادات حيوية 
بعض  وفي  ثانوية؛  بكتيرية  إصابات  ألي 

األحيان التخلص من احليوانات املريضة.

عدم	السيطرة	على	حركة	الحيوانات	
)وخاصة	البدو	الرحل(

عدم السيطرة على تنقالت احليوانات ترفع 
مناطق  إلى  املرض  إنتقال  إحتمالية  خطر 
املرض  من  خالية  دول  أو  تركيا  في  إضافية 
في نطاق املنطقة. أمثلة تتضمن اإلنتقال 
املوثق الكبير واملوسمي لألكراد في منطقة 

3
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تواريخ املالحظة من 2012/07/01 إلى 2013/10/28 )التقدير األعلى لكثافة املاشية العاملي(.
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      موكد في احليوانات األليفه
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إضافة   .)B )خارطة  األناضول  غرب  جنوب 
والنشاطات  النهرية  الزراعة  ذلك،  إلى 
نهري  في  الدلتا  بها في منطقة  املتعلقة 
دجلة والفرات في العراق لديها اجتاه لتكون 
 .)C نقاط ساخنة النتشار النواقل )اخلارطة
العقد  مرض  دخول  من  فوري  خطر  هناك 

اجللدية إليران والدول عبر القوقاز.

3.  خيارات ادارة المخاطر للدول 
تحت الخطر

الوقاية	الصحية 	1.3

الدول اخلالية من املرض
احليوانات  استيراد  على  قيود  فرض    •

والذبائح واجللود واحليامن؛
•    تعزيز التوعية حول املرض؛

السريري  الرصد  على  القدرة  تعزيز   •
حلاالت العقد اجللدية؛

اخملبري  التشخيص  على  القدرة  تعزيز   •
ملرض العقد اجللدية؛

قطريا   للمرض  السريع  التبليغ  تعزيز     •
ودوليا؛

واإلستجابة  الوقاية  خطة  تطوير   •
إلدارة  جيدة  إجراءات  لتتضمن 

الطوارىء17.

الدول املصابة باملرض
تنفيذ إجراءات حجر صارمة ملنع دخول   •

احليوانات املصابة لقطعان سليمة؛
احليوانات  انتقال  ومنع  احليوانات  عزل   •

في حاالت األوبئة؛
ذبح جميع احليوانات املريضة واملصابة،   •
للحيوانات  املناسب  التخلص  مع 

النافقة )احلرق مثال(؛

وتعقيم  تنظيف   •
األبنية واألجهزة؛

السيطرة على نواقل   •
األبنية  في  املرض 

وعلى احليوانات؛ و
على  السيطرة   •
السفن  في  النواقل 

والطيران.
التحصينات،  باستثناء 
السيطرة  إجراءات  فإن 
تعتبر حتدياً ليتم تطبيقها 

بشكل فعال.

الوقاية	العالجية 	2.3

وإمنا  املصابة  غير  الدول 
أن  يجب  اخلطر  حتت 

تستخدم:
متجانس  لقاح   •
حي  لفيروس 
 Neethling( مضعف 
تبقى  املناعة  strain؛ 
حلد ثالث سنوات(؛ أو

حي  لفيروس  متجانس  غير  لقاح   •
واملاعز،  الضأن  جدري  )لقاح  مضعف 
رد فعل موضعي  إلى  يؤدي  ولكنة قد 
تعليمات  إتباع  أحيانا.  حاداً  يكون  قد 
املصنع. ال ينصح استعماله في الدول 

اخلالية من جدري الضان واملاعز.

3.3	مكونات	خطة	اإلستجابة	القطرية

حاجة  تعتبر  القطرية  اإلستجابة  خطة 
تشمل  أن  يجب  اخلطة  وطارئة.  ملحة 

العناصر أدناه:

مشاركة	المعلومات	داخل	الدولة،	قطريا	ودوليا

املرض  حول  والوعي  املعرفة  زيادة   •
مستوى  على  املقارن  والتشخيص 
خالل  من  احملليني  األبقار  اصحاب 
األخرى  والطرق  البيطري  اإلرشاد 
يعملون  الذين  أولئك  إلى  للوصول 
األبقار  وأصحاب  األبقار  مع  يوميا 

والتجار.
أي  حول  للتبليغ  محفزات  إعطاء   •

إصابة متوقعة أو مشكوك بها.
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خريطة ب: التحركات املوسمية الكبيرة في جنوب شرق األناضول 

خريطة ج: نهري دجلة والفرات 
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املراعي الصيفية
) مخيم(
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التبليغ	عن	المرض

العاملية  للمنظمة  التبليغ  يجب   •  
للصحة احليوانية مبجرد الشك او تأكيد 

اإلصابة.

تقوية	التقصي	والمسح	المحلي	واالقليمي	اضافة	الى	
تقوية	قدرة	المختبرات	والشبكات

جمع  حول  املعايير  تعريف/مشاركة   •  
في  العاملني  من  وتبادلها  املعلومات 

احلقل:
 <<  جمع البيانات

<<    ارسال تقارير البيانات

<<    حتليل البيانات

<<  اإلستجابة

النقاط التي تدعم  املسح  •  
<<   التدريب واالشراف

<<   تقوية اخملتبرات

<<   االتصال والتواصل

<<  ادارة املصادر

<<  جتميع البيانات - املعلومات يجب أن 

منتظمة  كاملة،  وقتها،  في  تكون 
في  الستخدامها  عالية،  وبكفاءة 
لالوبئة،  املبكرين  والتنبوء  الكشف 
الفعال  التحديد  الى  باالضافة 
لتقدمي  و  األوبئة  خالل  للتدخالت 
التدخالت  للبرامج  فعاله  مراقبة 

املعمول بها.
التباع  املسوحات  بيانات  استخدام   >>

مدى  فهم  هدف  مع  القرارات 
استجابة  وتنفيذ  املرض  انتشار 
فعالة ومناسبة باستخدام اجراءات 
توقيف  اجل  من  صممت  سيطرة 

اإلنتقال املستمر للمرض18. 

استخدام	لقاح	مناسب

على  للسيطرة  فعال  لقاح  تعريف  إن   •  
هو  احلقل  في  اجللدية  العقد  مرض 

متطلب اكيد.
عند  ونظيفة  مناسبة  ابر  استخدام    •  
حتصني القطعان، لتجنب انتشار املرض 
األشخاص  قبل  من  العالج  طريق  عن 

احملصنني للحيوانات.  

الرعاية	الداعمة

اإلصابات  ملنع  حيوية  مضادات  اعطاء   •  
البكتيرية الثانوية.

السيطرة	على	نواقل	المرض

•     األبقار املعاجلة ضد احلشرات )ITC( قد 

بني  معاجلتها  اعادة  مت  اذا  فعاله،  تكون 
اسبوع واربعة اسابيع19.

 )ITC( احلشرات  ضد  املعاجلة  األبقار     •

نواقل  على  السيطرة  طرق  من  ارخص 
املرض، مثل الرش الهوائي وأكثر صداقة 
للبيئة من الرش األرضي لقاتل احلشرات، 
طريقة التدمير او إزالة املواطن األصلية 

)املوائل(.

4. اإلستنتاجات
اسرائيل،  من  كل  في  املرض  حدوث  إن   •  
وحديثا  الغربية  الضفة  األردن،  لبنان، 
شمال  في  حدوثه  وامكانية  تركيا  في 
العراق يبني االحتمالية النتشار اضافي 
في  اخرى  لدول  الداخل  املرض  لهذا 
لديها  ابقار  وجود  حيث  وابعد  املنطقة 

القابلية للمرض.
يتطلب حتليل مخاطر عاجل للمنطقة   •  
ملساعدة صانعي القرار على فهم الوضع 

والتخطيط الجراءات االستجابة.
للدول  اخملاطر  الدارة  خيارات  وجود   •  
الوقاية  فيها  مبا  للخطر،  املعرضة 
احلاجة  الى  اضافة  والطبية  الصحية 
للوقاية  االقليمي  للتنسيق  امللحة 
دول  على  يجب  املرض.  على  والسيطرة 
املنطقة تطوير وتكوين خطة استجابة 
تبادل  التنسيق،  لتسهيل  اقليمية 

املعلومات وتشارك اخلبرات.
املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة   •  
)الفاو( تبقى مستعدة لتقدمي املساعدة 
تقليل  في  للمساعدة  االعضاء  للدول 
االشخاص  وحماية  املرض  انتشار  خطر 
على  الرزق  في  واملعتمدين  الضعفاء 
على  تركز  أن  يجب  املساعدة  املواشي. 
ولكن ليس فقط على: 1. االخطار املبكر 
 .3 اخملتبرات؛  كفاءة  رفع   .2 املرض؛  عن 
التحكم   .5 املسوحات؛   .4 اخملاطر؛  ادارة 

والسيطرة.
للخطر سوف تستفيد  املعرضة  الدول   •  
ذات  الدول  بني  املعرفية  املشاركة  من 
لديها  الفاو   املنطقة.  في  العالقة 
التفويض  والتقنية،  الفنية  القدرة 
لتسهيل  الالزمة  الدولية  والشبكة 

تبادل املعلومات وتشجيع التعاون.
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املواد  هذه  في  املستخدمة  األوصاف 
اإلعالمية وطريقة عرضها ال تُعبر عن أي رأي 
خاص ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
التنموي  أو  القانوني  في ما يتعلق بالوضع 
أو  منطقة،  أو  مدينة  أو  إقليم  أو  بلد  ألي 
في ما يتعلق بسلطاتها أو بتعيني حدودها 
شركات  إلى  اإلشارة  تعبر  وال  وتخومها. 
املصنعني، سواء  بعض  منتجات  أو  محددة 
توصية  أو  دعم  عن  ال،  أم  مرخصة  كانت 
لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  جانب  من 
لم  مما  مثيالتها  على  تفضيلها  أو  املتحدة 

يرد ذكره.
هذه  في  الواردة  النظر  وجهات  متثل 
املواد اإلعالمية الرؤية الشخصية للمؤلف 

)املؤلفني(، وال تعكس بأي حال وجهات نظر 
أو  املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة 

سياساتها.
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إلى:  الطلبات  بإرسال  شراؤها  وميكن 

.publications-sales@fao.org

اإلتصال 

نظام الوقاية الطارئة )EMPRES( هو برنامج منظمة األغذية والزراعة ، التي تأسست في عام 1994، 
بهدف تعزيز أمن االغذية العاملي ، ومحاربة االمراض احليوانية العابرة للحدود و اآلفات النباتية واحلد 
من اآلثار السلبية التي تهدد سالمة األغذية. الصحة احليوانية في برنامج نظام الوقاية الطارئة هو 

املكون الذي يتعامل مع الوقاية والسيطرة على األمراض احليوانية العابرة للحدود .

لالشتراك أو لطلب معلومات عن الصحة احليوانية في نظام الوقاية الطارئة الرجاء إرسال رسالة بريد 
إلكتروني إلى: empres-animal-health@fao.org  أو على فاكس رقم  06-57053023 )39+(

http://www.fao.org/ag/empres.html ملزيد من املعلومات زيارة موقعنا على
 

نظام الوقاية الطارئة )EMPRES( ميكن أن تساعد البلدان في شحن عينات إلجراء الفحوصات املعملية 
لألمراض العابرة للحدود باخملتبرات واملراكز املرجعية للمنظمة. يرجى االتصال للحصول على املعلومات 
الالزمة من: Empres-Shipping-Service@fao  وذلك قبل سحب العينات أو الشحن. يرجى مالحظة أن 
إرسال عينات من بلد يتطلب رخصة تصدير من رئيس مكتب البياطرة للبالد و إذن استيراد من البلد 

املتلقي .

االسناد املوصي به

العقد  مرض  ظهور   .2014 الفاو. 
البحر  حوض  شرق  دول  في  اجللدية 
،EMPRES WATCH . .األبيض املتوسط

العدد 23نوفمبر 2014

©FAO/Ivo Balderi :صورة الغالف اخللفي

Original English source:

 http://bit.ly/U6XlpQ 
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