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الحّمى القالعية وتطبيقه مرضلمكافحة التدريجي  المسارمبادىء  -أولا 

لقد وضعععععععة منظمة اوالية واللراعة لتمم املتحدة واأليرة اووروبية ملكافحة احلّمى القالعية املسععععععار التدرجيي ملكافحة  
وعبء فريوس احلّمى  هر رض متوطناً فيها على احلّد تدرجيياً من آثاهلا امل احلّمى القالعية من أجل مسعععععععععععععاعدة البلدان ال  يكون

القالعية. وقد اعتمدت كّل من منظمة اوالية واللراعة واملنظمة العاملية لصعععععععععععععحة احليوان رج املسعععععععععععععار التدرجيي ملكافحة احلّمى 
رض. ويشععّكل هلا املسععار العمود امل هلا وبعض الربامج اإلقليمية( ملكافحة) القالعية بصععفته أداة عمل يف تصععميم الربامج القطرية

الفقري للمكون اوول من االسعععععععععرتاتيجية العاملية املشعععععععععرتكة بز منظمة اوالية واللراعة واملنظمة العاملية لصعععععععععحة احليوان ملكافحة 
1احلّمى القالعية.

( ويرّكل أوالً على حتديد مث معاجلة 1 الشكليتألف املسار من جمموعة من مراحل اونشطة ملكافحة احلّمى القالعية ) 
ينبغي ألله اونشعععطةذ إمتا ن تنفيلها بشعععكل مالئمذ أن لّكن البلدان من زيادة مسعععتوى و رض وانتشعععاره. لا املصعععابة هخماطر اإل

 الرمسية للمكافحة وطينمكافحة احلمى القالعية تدرجيياذ إىل درجة أن طلب دعم املنظمة العاملية لصععععععععععععععحة احليوان لربنامج 
أو من دونهذ وفقاً  لقيحاحلّمى القالعية مع ت من اخلايلبصععععععععععععععفة البلد املنظمة سععععععععععععععوا يادي يف راية املطاا إىل إقرار هله 

الصادر عن املنظمة العاملية لصحة احليوان.مدوّنة صحة حيوانات اليابسة ملتطلبات 

افحة ( اإلطار العاملي للمسععار التدرجيي ملك1املسععار التدرجيي ملكافحة احلّمى القالعية من جمالز متمايلين) )ويتألف  
.3( مسار املنظمة العاملية لصحة احليوان ما بعد املرحلة 2ضمناً و) 3احلّمى القالعية من املرحلة صفر حىت املرحلة 

1  an390e.pdf-org/3/ahttp://www.fao.

http://www.fao.org/3/a-an390e.pdf
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مبادىء المسار التدريجي لمكافحة الحّمى القالعية -ألف

التالية) املبادئيستند رج املسار التدرجيي ملكافحة احلّمى القالعية على  
ّمى القالعية والرصععععد الناسعععع  ملسععععارات انتقال فريوس هلا املرض أسععععاس برنامج املكافحة يشععععكل فهم وباء احل

وللاذ فإن اونشعععععطة اجلارية لالسعععععتجابة إىل هله املتطلبات مشعععععرتكة بز كل املراحل. وينبغي إقامة نظام لرصعععععد 
 لقياس فعالية برامج املكافحة؛ 2وتقييم مرض احلّمى القالعية بدءاً من املرحلة 

 جتري اونشععطة للتخفيف من خماطر املرض واحلّد من انتقال الفريوس يف صععفوا احليوانات املسععتأنسععة املعرضععة و
 لإلصابة بهذ وفقاً ملا يتناسب مع املرحلة احملددة من املسار؛

 يف كل مرحلة من مراحل املسععععععععععععععار التدرجيي ملكافحة احلّمى القالعيةذ تكون اونشععععععععععععععطة وآثارها قابلة للقياس
 الوطنيز والدوليز على السواء؛ أصحاب املصلحةقارنة بز البلدانذ وتوّلد املعلومات ملصلحة وامل

املوارد املتاحة على النحو اومثل من خالل اسععععتهداا تدابري مكافحة لنقاد حمددة يف الرقابة احلرجة ُتسععععتخدم 
نقاد بنظم اإلنتاج و/أو املمارسات . وقد تتمثل هله العلى امتداد سالسل القيمة حيث يكون ألا اوثر اوكرب

يف تربية احليوانات و/أو مواقع جغرافية حمّددة حيث يكون خطر اإلصععابة ضرض احلمى القالعيةذ وانتشععاره و/أو 
 عواقبه هو اوعلى.

اإلنجازات المتوقعة في مجالي التقدم المحرز والرصددد على امتداد المسددار التدريجي لمكافحة الحمى  -باء
وما بعده القالعية

ال يهدا املسععععار التدرجيي ملكافحة احلمى القالعية إىل أن يكون إللامياً أو إرسععععادياًذ بل هو موّجه إىل النتائج ويقّر بأن  
النهج اوكثر فعالية لتحقيق النتائج الرئيسععية قد لتلف باختالا البلدان واوقاليم. ومن املسععّلم به أيضععاً أن اوولويات قد  تلف 

على بعض نظم  كافحةبلدان وبالتايلذ يتمتع هلا املسععععععععععععععار باملرونة. ففي املراحل اووىلذ قد  تار البلدان تركيل تدابري املبز ال
اإلنتاج و/أو على مناطق جغرافية حمّددةذ وبإمكان كل بلد طيلة هلا املسعععععار ا امت القرار بشعععععأن سعععععرعة ومدى التقدم اللي ينوي 

إىل حتقيقه. 1هو األدا املنطقي اللي تسعى البلدان املنخرطة يف املرحلة  2املطاا إىل املرحلة إحرازه. فاالنتقال يف راية 

ثار مرض احلمى القالعيةذ وتتيح بالتايل آ ال  ترّكل على احلّد من 2إمنا قد تقّرر البلدان وقف تقّدمها عند املرحلة  
خاصةذ بالنسبة إىل البلدان ال  من اري املرجح أن تتمكن من جتاوز اإلدارة املستدامة أللا املرض عند مستوى مقبول. وبصورة 

تتمكن من و بلدان أخرى يف اإلقليم  أن تطّلع عليهابيانات وتبادل املعلومات لضعععععمان الرصعععععد جودة  من األام توفريذ 2املرحلة 
محاية متاهتا ضد أي خماطر حمتملة.
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تلام قوي بالتقّدم وصعععععععععععععوالً إىل القضعععععععععععععاء على فريوس احلّمى القالعية ذ فقد يشعععععععععععععري إىل ال3وأّما االنتقال إىل املرحلة  
يرمي إىل  الرمسية ذ ينبغي إعداد برنامج للمكافحة3مسععععععععععععععتوى منطقة حمّددة أو بلد حمّدد(. وهدا الدخول إىل املرحلة  )على

القضاء على انتقال الفريوس.

قد تدفع البلعد عادًة إىل طلعب دعم املنظمعة الععاملية  3ة يف املرحلع ةكللكذ إن فععاليعة خطعة برنامج املكعافحعة الرمسيع 
مع من املرض  اخلايلصععفة البلد )االنتقال إىل  4لصععحة احليوان. فاحلصععول على هلا الدعم يشععّكل البّوابة لالنتقال إىل املرحلة 

(.التلقيح

اً من مرض احلّمى القالعية )مع خاليملعين بات رمسياً بأن البلد اويف املرحلة التاليةذ تقّر املنظمة العاملية لصععحة احليوان  
.بصفة البلدأو من دونه(ذ يف جلء من البالد أو يف كافة أحناء البالدذ ضا يتطابق مع اإلقرار الرمسي  لقيحت

 تقييم التقّدم المحرز -جيم
 االجتماعات اإلقليمية بشأن خارطة طريق

ى أسععععععاس كل بلد فرديذ فمن اوفضععععععل تقييم البلدان ضععععععمن لتتّم ع رام أن عملية التقييم وإسععععععناد املرحلة املناسععععععبة 
اإلقليم الواحد بشعععكل متلامن خالل اجتماق إقليمي )جاالجتماق اإلقليمي لوضعععع خارطة طريق بشعععأن مرض احلمى القالعيةج( 

 التقدّم اللي حيرزه يُعقد بشععكل منتظم )كل سععنة أو سععنتز على حنو مثايل(. ومن سععأن إعطاء هله الفرصععة للبلدان للنظر إىل
من الشفافية واملساءلة. مليدكّل منها على الصعيد اإلقليمي أن يشّجع على توخي 

وتتمثل اوهداا الرئيسية الجتماق خارطة الطريق ضا يلي) 
 عدة مرض احلّمى القالعية ضععععععععمن النظام اإليكولوجي اإلقليمي للمسععععععععافريوس انتقال تبادل املعلومات بشععععععععأن

 واريها من التدابري الوقائية؛ للتلقيح التخطي  يف
استعراض وتقييم التقدم احملرز يف البلدان يف ما لّص الرؤية ال  حيّددها اإلقليم؛
حتديد جماالت التحسز واالحتياجات يف جمال املساعدة؛ 
التدريب الفين يف املواضيع متات اوولوية ال  حيّددها اإلقليم. توفري 

البلدان يف املنظمة العاملية لصععععحة احليوان أو املراحل ال  بلغتها يف املسععععار التدرجيي ملكافحة  وبغّض النظر عن وضععععع 
مرض احلّمى القالعيةذ ُتشععّجع عيع البلدان يف إقليم حمّدد على حضععور االجتماعات اإلقليمية بشععأن خارطة الطريق واملشععاركة 

مع بلدان أخرى يف اإلقليم.  بنشاد فيهاذ وتبادل خططها وأنشطتها املتصلة بالرقابة
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(3-للبلدان يف مراحل املسار التدرجيي ملكافحة مرض احلمى القالعية )املراحل صفر عملية القبول

( يلّخص اونشععطة املطلوبة واملوصععى ها لكل 2يُتاح اسععتبيان للتقييم اللا) )جقائمة التحقق اخلاصععة باملسععار التدرجييج 
رجيي ملكافحة احلّمى القالعية. وُتشعععععععععّجع البلدان على اسعععععععععتخدام هلا االسعععععععععتبيان يف أي وقة مرحلة من مراحل املسعععععععععار التد

لتستعرض بطريقة اري رمسية التقّدم اللي حترزه على امتداد املسار التدرجيي.

اللمنذ وتقدمه مع مرور 3وهدا حتديد املرحلة ال  يصععععععل إليها كل بلد يف املسععععععار التدرجيي ملكافحة احلّمى القالعية 
للمكافحة التدرجيية لتمراض احليوانية العابرة للحدود اللي تتعاون فيه جُيرى تقييم إثر إجراء رمسي باسععععععععععععععتخدام اإلطار العاملي 

املسعععععار التدرجيي ملكافحة احلّمى القالعية منظمة اوالية واللراعة واملنظمة العاملية لصعععععحة احليوانذ واللي ُيسعععععّمى عملية قبول 
للمكافحة التدرجيية لتمراض احليوانية العابرة للحدود.العاملي اإلطار  ضمن

وتشكل عملية القبول تقييماً قائماً على اودلّة وسفافاً جُيرى بشكل منتظمذ كل سنة أو سنتز على اوفضلذ باتّباق  
ال توفّر أدلّة واضععحة على اونشععطة ل موّحد يف كافة أحناء العامل. وينبغي للبلدان ال   ضععع للتقييم أن يتّم بشععك إجراء متز

 خططها الوطنية.على و  ذوالتقدّم احملقق باجتاه حتقيق النتائج الرئيسية للمسار التدرجيي ملكافحة احلّمى القالعية جُتريها
ضععععععععور ة لكل جمموعة من البلدان حلقليمية ال  أُنشععععععععرويتمثل اجلهاز الرئيسععععععععي يف عملية القبول يف اسموعة االسععععععععتشععععععععارية اإل

 االجتماعات بشأن خارطة الطريق ملكافحة احلّمى القالعية.

( ثالثة من كبار املسععععععععععععاولز البيطريز )أو مندوبيهم( من اإلقليمذ 1وتتألف اسموعة االسععععععععععععتشععععععععععععارية اإلقليمية من ) 
سموعة االستشارية اإلقليميةذ يسّميه أعضاء ا اً ذ ضا يف متلك رئيسسنواتتسمّيهم البلدان اوعضاء يف اإلقليم املعين ملدة ثالث 

وقد يكون من املفيدذ وإن مل يكن إللامياًذ أن يكون أعضعععععععاء اسموعة هم أيضعععععععاً أعضعععععععاء يف اللجنة التوجيهية اإلقليمية التابعة 
اللجنععة لإلطعار العععاملي ملكععافحععة اومراض احليوانيععة العععابرة للحععدود حيثمععا أمكن )مع اإلسعععععععععععععععارة إىل أن التغطيععة اجلغرافيععة ألعله 

( أعضاء 3) ؛( رؤساء الشبكات اإلقليمية لعلم اووبرة واملختربات2التوجيهية وتغطية خارطة الطريق اإلقليمية قد تتداخالن(؛ )
 ؛للمكافحة التدرجيية لتمراض احليوانية العابرة للحدودجمموعة العمل املعنية ضكافحة احلمى القالعية ضععععععععععععععمن اإلطار العاملي 

 ؛كاتب اإلقليمية/اإلقليمية الفرعية ملنظمة اوالية واللراعة واملكاتب اإلقليمية للمنظمة العاملية لصععحة احليوان( ممثلز عن امل4)
ويتمتع ( ممثاًل عن منظمة إقليمية. 6( خرباء يف املسععععععععععععععار التدرجيي ملكافحة احلمى القالعية ومن دائرة اخلدمات البيطرية و)5)

( وحدهم بصعععععععالحية التصعععععععوية لعملية القبولذ ويدعم أعضعععععععاء آخرون يف اسموعة 2و) (1ن يف البندين )اوعضعععععععاء امللكورو 
االستشارية التوجيهية قراراهتم.

control-home/progressive-http://www.fao.org/ag/againfo/commissions/eufmd/commissions/eufmd-متاح على املوقع)   2

pathway-pcp/en/ 
( أو البلدان ال  تعرتا املنظمة العاملية 4حلة البلدان ال  تكون املنظمة العاملية لصحة احليوان قد صادقة على برناجمها الوطين ملكافحة احلّمى القالعية )املر   3

 لصحة احليوان رمسياً بصفتها اري مللمة باملرور عرب عملية تقييم متا).
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جيوز للبلدان املشاركة يف  
عدة خارطات طريق إمتا كان متلك 
مالئمععععععاًذ وفقععععععًا ملوقعهععععععا اجلغرايف 
واملخععععععاطرذ إمنععععععا فق  تلععععععك ال  
خضعة لتقييم جمموعة استشارية 

إقليمية.

وجيوز للبلدذ بالتشعععععععععععععاور  
مع جمموعة العمل املعنية ضكافحة 
ى الععقععالعععيعععععععةذ أن يععقععّرر أي  احلععمععّ
جمموعة اسعتشعارية إقليمية سعتكون 

مساولة عن التقييم.

وتضععععععععععععععم عمليععععة القبول  
اخلاصععة باإلطار العاملي للمكافحة 
التدرجيية لتمراض احليوانية العابرة 
لععععلععععحعععععععدود مععععن أربععععع خععععطععععوات 

(. وتقععععدم جمموعععععة 1ع املرب )أُنظر
العمل املعنية ضكافحة احلّمى القالعية تقريرًا عن نتيجة كل خارطة طريق خاصععععععععععععععة ضكافحة احلّمى القالعية إىل جلنة اإلدارة 

واللجنة التوجيهية التابعتز لإلطار العاملي للمكافحة التدرجيية لتمراض احليوانية العابرة للحدود.

متا طلبهععا البلععد املعين( لتوفري الععدعم الفين أو حععّل اخلالفععات بز زيععارات قطريععة )فق  إ لخرباء إجراءكععللععكذ جيوز ل 
التقييم اللا) للبلد والتقييم اللي جتريه اسموعة االسعععععععتشعععععععارية اإلقليمية. وترد تقارير اخلرباء بشعععععععأن الليارة القطريةذ إضعععععععافًة إىل 

القالعية. توصياهتمذ إىل جمموعة العمل املعنية ضكافحة احلّمى

 القبول املاقة

يف حعال كعانعة اودلعة اري متوفرة أو كعانعة املعلومعات املطلوبعة اري مكتملعة عنعد انعقعاد االجتمعاق بشععععععععععععععأن خعارطة  
الطريقذ جيوز للمجموعة االسععععتشععععارية اإلقليمية أن تقبل البلد يف مرحلة حمددة ماقتاًذ سععععرد أن يوفّر البلد املعين اودلّة املطلوبة 

ويف حال مل تُقّدم اودلّة ضععمن اإلطار اللمين احملّددذ ُيسععحب القبول املاقة ار زمين حمّدد )ال يتعّدى السععتة أسععهر(. ضععمن إط
ويعود البلد إىل املرحلة املقبولة السععابقة. وتكون جمموعة العمل املعنية ضكافحة احلّمى القالعية مسععاولًة عن متابعة هله القضععية 

االستشارية اإلقليمية إللام التقييم فوراً بعد استالم اودلة املطلوبة. وعن التنسيق مع اسموعة

: عمليدددة القبول الخددداصدددددددددددددة بددداإلطدددار العدددالمي للمكدددافحدددة التددددريجيدددة ل مراض الحيوانيدددة 1ر اإلطدددا
للحدود العابرة

اسعععتكمال البلدان السعععتبيان التقييم اللا) )جقائمة التحقق اخلاصعععة باملسعععار التدرجيي ملكافحة احلمى  (1)
 موّحدة.القالعيةج(. هلا حاسم اومهية وميّكن البلدان من تلخيص املعلومات بطريقة 

تقوم جمموعععة العمععل املعنيععة ضكععافحععة احلّمى القالعيععة بتقييم التقععدم احملرز يف البلععد يف مععا لّص النتععائج  (2)
املطلوبة واملوصعععى ها يف مرحلة حمّددة من املسعععار التدرجيي. وتقّيم جمموعة العمل اتسعععاق خطة مكافحة 

أو ال  يراب يف أن يُقبل فيهاذ وتقّدم معلومات احلّمى القالعية مع املرحلة ال  يّدعي البلد أنه بلغهاذ 
 خطية هلا الشأن.

يقّدم البلد أدّلة لدعم التقييم اللا) السعععععععععععععععتعراض اوقرانذ تكون عادًة مرفقة بعرض ومقابالت من  (3)
 جانب جمموعة العمل املعنية ضكافحة احلّمى القالعية خالل االجتماق بشأن خارطة الطريق.

ي اجتماق بشععععأن خارطة الطريقذ ينبغي عندها تقدل أدّلة داعمة إىل اسموعة ويف حال عدم انعقاد أ
االسععععععتشععععععارية اإلقليمية من خالل جمموعة العمل املعنية ضكافحة احلّمى القالعيةذ ال  تعقد اجتماعاً 

 استثنائياً )يكون عادة اجتماعاً عرب االنرتنة(. ويتّم هلا اومر)
حلة إىل أخرىعند االقتضاءذ لالنتقال من مر  (1
  كل ثالث سنوات للحفاظ على قبول املرحلة (2

تستعرض اسموعة االستشارية اإلقليمية اودّلةذ ممّا حيّدد مرحلة القبول يف املسار التدرجيي للمكافحة (4)
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كما أن جمموعة العمل مسععععععععاولة عن التواصععععععععل مع البلدان الفردية يف ما لّص القضععععععععايا املتصععععععععلة باملسععععععععار التدرجيي  
املي للمكععافحععة التععدرجييععة لتمراض ملكععافحععة احلّمى القالعيععة. وينبغي إسععععععععععععععراإل اللجععان التوجيهيععة اإلقليميععة التععابعععة لإلطععار الععع

احليوانية العابرة للحدودذ قدر اإلمكانذ مع اإلسعععارة إىل أن التغطية اجلغرافية خلارطة الطريق قد ال تكون بالضعععرورة هي متاهتا يف 
اللجنة التوجيهية اإلقليمية التابعة لإلطار العاملي.

إقليم هله سعععععععععععار التدرجيي ملكافحة احلّمى القالعية يف حاطة عن التقدم اللي حيرزه املب أن تشعععععععععععكل اإلكللكذ جي 
جلءاً من جدول أعمال كل جلنة توجيهية إقليمية تابعة لإلطار العامليذ رام أرا قد تشععععععععععععععمل فق  جلءاً من خارطة  البلدان

الطريق اإلقليمية.

 متطلبات التأهل ملرحلة من مراحل املسار التدرجيي ملكافحة احلّمى القالعية

التعأهل ملرحلعة من مراحل املسععععععععععععععار التعدرجيي ملكعافحعة احلّمى القالعيعةذ جيب أن يكون البلعد قد حقق عيع  هدا 
الوفاء باملتطلبات الدنيا لالنضععععععععمام إىل املرحلة التالية )أُنظر أدناه(.  فضععععععععالً عنالنتائج الرئيسععععععععية احملّددة يف املرحلة السععععععععابقةذ 
ناتج جماسعععععععععرج حمّدد يبّز أن البلد مسعععععععععتعد لالنتقال إىل املرحلة التالية. ويرد أدناه ويعتمد اسعععععععععتكمال مرحلة معّينة على بلو  
(.2وصف ناتج املاسر لكل مرحلة )أُنظر اإلطار 

ملعين وقدراتهذ ومسعععععتندة إىل نتائج اوبصعععععورة خاصعععععةذ يتمثل ناتج هام يف صعععععيااة خطة حمددة مالئمة وهداا البلد  
املرحلة )املراحل( السابقة.

ذ واحلصععول على مصععادقة 4إىل املرحلة  3وهدا االنتقال من املرحلة  
ذ يتعّز على البلد ةاملنظمة العاملية لصععععععععععععحة احليوان على برنامج املكافحة الرمسي

مدوّنة صععععععععععحة املعين إثبات فعاليته وامتثاله للمتطلبات متات الصععععععععععلة الواردة يف 
قة اللي وضعته املنظمة العاملية ذ واتباق اإلجراء اخلاص باملصادحيوانات اليابسة

من احلّمى  خعععال  لصععععععععععععععحعععة احليوان. كعععللعععكذ هعععدا اإلقرار رمسيعععًا بعععأن البلعععد 
ذ حيوانات اليابسعععة مدوّنة صعععحةالقالعيةذ جيب أن ميتثل للمتطلبات الواردة يف 

.واتباق اإلجراء اخلاص باملصادقة اللي وضعته املنظمة العاملية لصحة احليوان

ة العاملية لصععععععععععععععحة احليوان اإلجراء اخلاص باملصععععععععععععععادقة وتوفّر املنظم 
4من املرض. اخلايلصفة البلد وباإلقرار الرمسي ب

4  /procedures-and-policy-recognition-status/official-disease-world/official-the-in-health-www.oie.int/en/animal//http:

: ناتج المؤشر الواجب إدخاله:2اإلطار 

خطة تقييم املخاطر -1املرحلة 
إىل املخاطر اخلطة االسرتاتيجية املستندة -2املرحلة 
برنامج املكافحة الرمسي -3املرحلة 
احليوان  املنظمة العاملية لصععععععععحة مصععععععععادقة -4املرحلة 

على برنامج املكافحة الرمسي 
اإلقرار بصععععععععفة البلد اخلايل من املرض مع  احلالة

تلقيح
اإلقرار بصعععععععفة البلد اخلايل من املرض من  احلالة

دون تلقيح

http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/official-recognition-policy-and-procedures/
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وجتدر اإلسعارة إىل أنه على عك  املراحل السعابقة يف املسعار التدرجييذ فإن الوفاء باملتطلبات للمصعادقة على برنامج  
من املرض مل يعد لضعع لتقييم من جانب اسموعة االسعتشعارية اإلقليميةذ  اخلايلصعفة البلد املكافحة الرمسية أو اإلقرار الرمسي ب

بل من جانب اللجنة العلمية لتمراض احليوانية التابعة للمنظمة العاملية لصععععععععحة احليوان واجلمعية العاملية ملندو  املنظمة العاملية 
لصحة احليوان.

احليوانذ وتكون املنظمة قد صعععععععععادقة على برناجمها للمكافحة وحاملا تدخل البلدان مسعععععععععار املنظمة العاملية لصعععععععععحة  
أو من دونععهذ تقوم املنظمععة بتقييم حععالععة مرض احلّمى القالعيععة فيهععا  لقيحمن املرضذ مع ت خععاليععةأرععا الرمسيععة أو أقّرت رمسيععًا 

 .حيوانات اليابسةصحة باالستناد إىل متطلبات مدّونة 

تيجية العاملية ملكافحة احلّمى القالعية املشععععععععرتكة بز منظمة اوالية واللراعة إضععععععععافًة إىل متلكذ ولشععععععععياً مع االسععععععععرتا 
يف  2واملنظمععة العععامليععة لصععععععععععععععحععة احليوانذ جيععب أن تبّز البلععدان أيضعععععععععععععععًا التعليل التععدرجيي لقععدرات خععدمععاهتععا البيطريععة )املكّون 

التدابري احملّددة املوضعععوعة ملرض احلّمى القالعية. للاذ  االسعععرتاتيجية العاملية(ذ ال  تشعععكل حافلاً هاماً وتضعععمن كفاءة واسعععتدامة
يف أداة التقييم اخلاصعععععة بدائرة اخلدمات البيطرية  اوسعععععاسعععععية املاهالتجيب أن حتّقق البلدان مسعععععتوى التقّدم املطلوب سموعة 

.(1متات الصلة بكل مرحلة من مراحل املسار التدرجيي ملكافحة احلّمى القالعية )أُنظر امللحق 

كما يرد وصعععععععفه أدناه )أُنظر تصعععععععنيف املناطق(ذ قد لتار بلد ما تركيل أنشعععععععطة املكافحة املعّلزة على منطقة جغرافية  
حمّددة )املنطقة/اإلقليم( إلحراز تقّدم أسعععععرق يف هله املنطقة. وبالتايلذ قد توضعععععع املناطق ضعععععمن البلد الواحد يف مراحل خمتلفة 

ّن اإلقرار رمسياً خبلّوها من املرضذ د ما املسععععععععار التدرجيي للمكافحة و اسععععععععتكملة منطقة يف بلمن املسععععععععار التدرجيي. ويف حال 
جيب أن تستمر املناطق الباقية يف البالد يف املشاركة يف عملية تقييم املسار التدرجيي للمكافحة.

 املسار السريع

واحدة يف املسعععععععار التدرجيي للمكافحةذ وهلا ما  ميكن لبلدذ أو ملناطق ضعععععععمن البلد الواحدذ التقدم بأكثر من مرحلة 
ص ما يكفي من املوارد ملكافحة  1إمكان بلد يف املرحلة بالفعلذ بيسععععمى جاملسععععار السععععريعج.  من املسععععار التدرجيي مثاًلذ لصععععّ

يراب يف اتباق  . وينبغي وي بلد2من دون حىت املرور عرب املرحلة  3مرض احلّمى القالعيةذ أن ينتقل مباسععععععععععععععرًة إىل املرحلة 
لوفاء باملتطلبات الدنيا عن ا فضالً املسار السريع أن يكون قد استوىف عيع النتائج الرئيسية اخلاصة باملرحلة )املراحل( السابقةذ 

خاة.إىل املرحلة املتو  لالنضمام
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 سحب القبول

 اري ممتثععععلبلععععد مععععا  صععععععععععععععبحويف ظروا حمععععّددةذ قععععد ال ي 
ة املعنية ال  يكون قد ُقبل فيها سععععععععععععععابقاً للمتطلبات الدنيا يف املرحل

(. ويف هله احلالةذ جيوز للمجموعة االسععععععععععععععتشععععععععععععععارية 3)أُنظر اإلطار 
 2ذ أو 1اإلقليمية أن تقّيم ما إمتا مل تعد الشععععععععععععععرود للتأهل للمرحلة 

مستوفاة. 3 أو

ويف هععله احلععالذ ميكن أن ُيسععععععععععععععحععب القبول يف مرحلععة مععا  
ثر مالءمة. وكما جرت مناقشععععععععععععععته أعالهذ ويُنّلل البلد إىل املرحلة اوك

ُيسععععععععععععععحععب القبول املاقععة يف حععال عععدم تقععدل اودلعّعة يف اضععععععععععععععون 
أسهر. 6

ويف حال سععحبة املنظمة العاملية لصععحة احليوان مصععادقتها  
ذ يعُعدعى هععلا 4على برنععامج املكععافحععة الرمسيععة لبلععد موجود يف املرحلععة 

.3ه ملتطلبات املرحلة البلد إىل تقدل اودلّة الضرورية على امتثال

ي هلا املرضذ فيتم تعليق    صععفتهاوأّما البلدان ال  كانة خالية يف السععابق من احلّمى القالعية وسععهدت بعدها تفشععّ
 ّن صفته ال . ويتبع البلد املعين بعدها أحد املسارات ال  توفّرها املنظمة العاملية لصحة احليوان ليستعيد بأسرق ما ميكن ةالرمسي
واإلجراءات اخلاصععععععععة باملنظمة حيوانات اليابسععععععععة مدونة صععععععععحة من مرض احلمى القالعيةذ لشععععععععياً مع  خال  رمسياً كبلد   اقرارهإ

.ةالرمسي صفةالعاملية لصحة احليوان للحفاظ على ال

تصنيف المناطق -دال

وهلا ينعك  يف لقالعية. قد تبلغ مناطق خمتلفة ضععععععععععمن البلد الواحد مسععععععععععتويات خمتلفة من مكافحة مرض احلّمى ا 
من املسععععار إىل مناطق جغرافية  خمتلفةاملسععععار التدرجيي للمكافحة من خالل مبدأ جتصععععنيف املناطقجذ حيث قد ُتسععععند مراحل 

متمايلة )ُتسعععّمى املناطق( ضعععمن البلد الواحد. ونظراً إىل أن املراحل اووىل من املسعععار تركل على فهم عام ملخاطر مرض احلّمى 
ة ومكافحته ضععععمن نظم إنتاج خاصععععةذ فإن مفهوم املناطق ال  تسععععود فيها مسععععتويات أعلى من مكافحة مرض احلّمى القالعي

القالعية ضعععععععععععمن البلد الواحد ينطبق فق  على البلدان ال  حّددت اوهداا خللّو منطقة معينة من املرض وصعععععععععععااة برناجماً 
قالعية يف منطقة أو مناطق جغرافية متمايلة. وهدا اعتبار منطقة للمكافحة الرمسية من أجل القضععععععععععععععاء على فريوس احلمى ال

جغرافية جمنطقةج ضعععمن املسعععار التدرجيي للمكافحةذ ينبغي للبلد املعين توفري تربير منطقي مقنع ومسعععتند إىل اودلة أللا القرار. 
ضا يف متلك أمناد حركة احليوانات على  تربية احليواناتذ قطاقكللكذ جيب أن يأخل رج تصععنيف املناطق يف االعتبار هيكلية 

:3اإلطار 
للبقاء في المرحلة )سدددددددوع يؤد  عدم  المتطلبات الدنيا

 المتثال إلى القبول في مرحلة أدنى(: 
أنشطة لفهم خطر اإلصابة باملرض -1املرحلة 
ا امت تدابري مكافحة مسعععععتندة إىل املخاطر  -2املرحلة 

 ورصدها 
الكشعععععععععععععععف عن حعععاالت تفشعععععععععععععععي املرض  -3املرحلة 

 والتصدي ألا بسرعة
ملكعععععافحعععععة املرض  تطبيق الربنعععععامج الوطين -4املرحلة 

 اللي جرى إقراره ورصده 
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للمنظمة العاملية لصععععععحة احليوان  ةحيوانات اليابسعععععع مدوّنة صععععععحةالصعععععععيدين الوطين واإلقليميذ وحتقيق الصععععععادرات الواردة يف 
حيوانات مدوّنة صعععحة يف نسعععخة  6بشعععأن مرض احلّمى القالعية 8-8ذ والباب 5بشعععأن تصعععنيف املناطق والتجلئة 3-4)الباب 

.2017لعام  ابسةالي

المسار التدريجي للمكافحة ومواءمته مع المبادرات اإلقليمية الحالية لمكافحة مرض الحّمى القالعية -هاء

توجد أصعععععععالً يف بعض اوقاليم أجهلة وبرامج قائمة لتعليل واتسعععععععاق اجلهود اإلقليمية ملكافحة مرض احلّمى القالعية.  
اجلوار اوورو ذ وخارطة الطريق ملكافحة مرض ب املعنيةاووروبية ملكافحة احلّمى القالعيةذ  واومثلة اوبرز على متلك هي األيرة

وخطة القضععععاء على احلّمى القالعية ومريكا اجلنوبية. ومن املتوقع  2020احلمى القالعية يف جنوب سععععرق آسععععيا والصععععز لعام 
أن يبقى املسعععععععار متاحاً ألله  يفيها مثل هله الربامج اجلاريةذ للمسعععععععار التدرجيي للمكافحة أن يسعععععععاعد اوقاليم ال  ال توجد ف

ةذ من أجل التقدم مثالً باجتاه إقامة مناطق ت التقييم ضععععععمن هله الربامج القائماوقاليم. وجيوز أيضععععععاً تطبيق املفاهيم وماسععععععرا
للمكافحة كما هي احلال يف بعض اوقاليمذ وحتسز فهم املخاطر ونقاد الرقابة احلرجة.

أصحاب المصلحةالمسار التدريجي للمكافحة و  -ثانياا 

من املسعععععععععّلم به لاماً أنه ال ميكن إحراز تقّدم حقيقي يف جمال مكافحة مرض احلّمى القالعية من دون دعم أصعععععععععحاب  
جهود كبرية  يف عيع اخلطوات بدءاً من اإلنتاج ووصعععواًل إىل التسعععويق. للاذ ينبغي بلل أصعععحاب املصعععلحةاحليوانات واريهم من 

ومتواصلة لتوفري هكلا دعم واحلفاظ عليه. وبصورة خاصة يف املراحل اوعلى من املسار التدرجيي ملكافحة مرض احلّمى القالعيةذ 
.أصحاب املصلحةسيكون من الضروري تقدل أدلّة على أن اونشطة الوطنية ملكافحة مرض احلّمى القالعية حتظى بدعم من 

5  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_zoning_compartment.htm
6  fmd.htmhttp://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_ 
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دريجي للمكافحة واستخدام المعلوماتالمسار الت -ثالثاا 

يكون عع البيانات التفصععيلية يف إطار املسععار التدرجيي ملكافحة مرض احلّمى القالعية رهناً بقواعد السععرية املرعية يف  
منظمة اوالية واللراعة واملنظمة العاملية لصحة احليوان.

نظمتز البيانات ال  توفرهاذ وأن يقّدم خرباؤمها دعماً وتقبل البلدان املشعععععععععععاركة يف املسعععععععععععار أن تسعععععععععععتخدم كل من امل 
مسعععععتنرياً للمجموعة االسعععععتشعععععارية اإلقليمية يف تقييمها للمراحل ال  وصعععععلة إليها البلدان يف املسعععععار التدرجيي ملكافحة مرض 

باإلطار العاملي ملكافحة احلّمى القالعية. وتظهر نتيجة هله العملية يف اسال العامذ وتُنشععععععععععععععر على املوقع الشععععععععععععععبكي اخلاص 
اومراض احليوانية العابرة للحدود. إمنا لن تكون البيانات الكامنة متاحة ما مل يوافق البلد املعين على متلك. 
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 ) التقدم عرب املراحل يف املسار التدرجيي للمكافحة1 الشكل
 المرحلة صفر

 عدم التحّكم خبطر مرض احلّمى القالعية
 اتعدم موثوقية املعلوم

 1من صفر إلى 
 تصميم خطة لتقييم املخاطر

 1المرحلة 
 حتديد املخاطر وخيارات املكافحة

 2إلى  1من 
 تصميم خطة اسرتاتيجية قائمة على املخاطر

 2المرحلة 
 احلّد من آثار مرض احلّمى القالعية يف قطاعات/مناطق مستهدفة

 3إلى  2من 
لقضاء على الفريوس )إّما يف منطقة حمددة أو على نطاق البالد(تصميم برنامج وطين للمكافحة الرمسية يرمي إىل ا

 3المرحلة 
 احلّد من انتقال الفريوس عند تطبيق الربنامج الوطين للمكافحة الرمسية

 4إلى  3من 
 مصادقة املنظمة العاملية لصحة احليوان على الربنامج الوطين للمكافحة الرمسية 

 4المرحلة 
 من املرض مع تلقيح اخلايلملية لصحة احليوان بصفة البلد حتقيق إقرار املنظمة العا

 إلى الصفة الرسمية 4من المرحلة 
 من املرض مع تلقيح اخلايلاحلصول على اإلقرار الرمسي من املنظمة العاملية لصحة احليوان بصفة البلد 

 الصفة الرسمية
من املرض من دون تلقيح اخلايلق صفة البلد من املرض. التوقف عن التلقيح لتحقي اخلايلاحلفاظ على صفة البلد 

 من املرض من دون تلقيح اخلايلاحلصول على اإلقرار الرمسي من املنظمة العاملية لصحة احليوان بصفة البلد 
 من مرض احلمى القالعية من دون تلقيح اخلايلاحلفاظ على صفة البلد 
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ر الدنيا المرعية فيهوصف مراحل المسار التدريجي للمكافحة والمعايي -رابعاا 

كما يرد وصعععععععععععفها أدناه. وأّما جتركيل املرحلةج فيمثل   1 الشعععععععععععكل احل املسعععععععععععار التدرجيي للمكافحة يفيرد تلخيص ملر  
األدا اإلعايل أو الغاية اإلعالية للمرحلةذ يف حز تشري النقاد املرّقمة إىل جالنتائج الرئيسيةج الضرورية لتحقيقها.

ي مدى وبأي سععرعة يكون من املناسععب ألا التقدم يف املسععار التدرجيي للمكافحة. للاذ ىل أحبّد متاهتا إوتقّرر البلدان  
فإن تركيل املرحلة ال يفرتض بالضرورة أن بلداً ما سوا ينتقل إىل املرحلة التالية. 

ميكن حتقيق النتائج الرئيسععية وال يهدا املسععار التدرجيي للمكافحة إىل أن يكون إرسععادياًذ وخباصععة يف املراحل اووىل  
من خالل أنشطة خمتلفة أو امللج بز اونشطة. للاذ ترد أدناه قائمة جباونشطة النمومتجيةج حتة كل نتيجة رئيسيةذ إضافًة إىل 
وصعععف جملاسعععرات اجلودةج املوضعععوعة من أجل حتديد النتيجة الرئيسعععية بشعععكل أفضعععلذ وتسعععهيل التقييم الشعععفاا لتحقيق كل 

من اوساسي معاجلة عيع النتائج الرئيسية الستكمال املرحلة بشكل تام واالنتقال إىل املرحلة التالية. نتيجة. و 
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المرحلة صفر:

إن بلداً يف املرحلة صععععععععفر من املسععععععععار التدرجيي للمكافحة يكون بلداً تتوفر فيه معلومات ضععععععععريلة أو ال تتوفر فيه أي  
كافحة هله املرض مستهدفة وفقاً للمخاطر القائمة.ملتدابري الث ال تكون معلومات عن مرض احلّمى القالعيةذ وحي

:1المرحلة 

  تركيز المرحلة: "كسددب ف م لعلم وباء الحّمى القالعية في البلد المعنيو وو ددع ن ج قالم على المخاطر للحّد
 من آثار مرض الحّمى القالعية"

 خطة سععععععاملة )جخطة تقييم املخاطرج( إلجراء اونشععععععطة املطلوبة وجود : 1المتطلبات الدنيا لالنضدددددمام إلى المرحلة
من  املتأتية من املسعععععععععار التدرجيي للمكافحةذ وتوفر النتائج 1من أجل حتقيق النتائج الرئيسعععععععععية املشعععععععععار إليها يف املرحلة 

 .9إىل  1اونشطة باجتاه حتقيق النتائج الرئيسية 

:النتالج الرليسية

احليوانات وسععععععععععبكة تسععععععععععويق الثروة احليوانية وما يرافقها من حمركات اجتماعية واقتصععععععععععادية تكون عيع نظم تربية -1
موصوفة ومفهومة جيداً بالنسبة إىل اونواق املعرضة لإلصابة ضرض احلّمى القالعية )حتليل سلسلة القيمة(.

 رضعععععة لإلصعععععابة ضرض احلّمى جيب أن تتضعععععمن حملة عامة عن عيع النظم ال  تعين اونواق املع) ماسعععععرات اجلودة
القالعية من ملودي املدخالتذ مروراً ضنتجي احليوانات ووصعععععععوالً إىل نظام التسعععععععويقذ واسّهلين واملسعععععععتهلكز. 

واملنتجات احليوانية فضالً عن حركات احليوانات املتصلة باالنتقال أو  احليواناتكما ينبغي أيضاً وصف استرياد 
وضا أرا عمليات ديناميكيةذ ينبغي اسعععتعراض وحتديث املعلومات املتوفرة بشعععكل  الرتحال على سعععبيل االنتجاق.

منتظم يف املراحل الالحقة من املسار التدرجيي للمكافحة.
 ذ واسععععتشععععارات أصععععحاب املصععععلحةالتقييم الريفي التشععععاركيذ وورع العمل التشععععاورية مع  )اونشععععطة النمومتجية

مة.وطنية للخرباء وحتليل البيانات القائ

وصف وفهم توزّق مرض احلّمى القالعية يف البالد بشكل جيد. -2

 نظم تربية احليوانات من األام اوخل يف االعتبار يف هله املرحلة عيع اوقاليم يف البلد وعيع ) ماسعععععععرات اجلودة
 بسععععععععرعةذ جيب أن نواق املعّرضععععععععة ملرض احلّمى القالعية. ونظراً إىل أن حالة املرض ميكن أن تتغريال  تضععععععععّم او

تكون املعلومات بشأن اإلبال  عن تفشي مرض احلّمى القالعية واملسوحات املصلية لتجسام املضادة للربوتز 
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 السعععابقة(. وينبغي أن توفّر املعلومات إسعععارات   ر سعععهراً اإلثين عشعععفرتة ي ّن ععها ضعععمن ري البنيوي حديثة )أا
لتحديد االختالفات  7تضععّم عادة مسععحاً مصععلياً مصععّمماً أن القالعيةذ و عن التوزّق املكاين واللمين ملرض احلّمى 

 شكل خطاً قاعدياً وي رصد مستقبلي.ضا ييف املخاطر بز جمموعات احليوانات أو نظم اإلنتاجذ 
 عن تفشعععععععي مرض احلّمى القالعية من عيع اوقاليم/املناطق يف البلد املعينذ  التقاريرعع  )اونشعععععععطة النمومتجية

راء مسعععععح مصعععععلي لتقييم االنتشعععععار املصعععععلي لفريوس احلّمى القالعية يف نظم خمتلفة لرتبية احليواناتذ وإجراء إج
دراسات وبائية تشاركية.

ثار االجتماعية واالقتصادية ملرض احلّمى القالعية على أصحاب سأن خمتلفز.اآلتقدير  -3

 لي  من املتوقع إجراء تقييم كامل لتثر االقتصادي يف هله املرحلةذ إمنا ينبغي وصف خمتلف ماسرات اجلودة (
أنواق اخلسعععععائر املباسعععععرة )املرئية واري املرئية(ذ كما ينبغي تقدير أثر اخلسعععععائر املباسعععععرة يف النظم اوسعععععاسعععععية لرتبية 

احليوانات بسبب مرض احلمى القالعية.
 ليععل البيععانععات اووليععةذ حتليععل البيععانععات القععائمععةذ إجراء مقععابالت مع مقععدمي عع وحت )اونشععععععععععععععطععة النمومتجيععة

حتديد أوجه التآزر مع أنشطة أخرى ملكافحة اومراض احليوانية.و املعلومات الرئيسيزذ 

حتديد السالالت اوكثر انتشاراً لفريوس مرض احلّمى القالعية. -4

  (لقطاعات إنتاج ومناطق جغرافية خمتلفة. ونظراً إىل أن حالة  جيب أن تكون العّينات ممثلةً ماسععععععععععععععرات اجلودة
مرض احلّمى القالعية تتطور باستمرارذ ينبغي عع العينات وحتليلها بانتظام على مّر الوقة.

 (أخل العّينات وإجراء اختبارات خمربية لفريوس مرض احلّمى القالعيةذ وإرسععععععععععال العّينات  اونشععععععععععطة النمومتجية
ترب مرجعي تابع للمنظمة العاملية لصحة احليوان/منظمة اوالية واللراعة لتوصيف الفريوس.بانتظام إىل خم

ُأحرز تقدم باجتاه إقامة بيرة لكينية ونشطة املكافحة. ويصف أداء املنظمة العاملية لصحة احليوان ملسار اخلدمات -5
كافحة مرض احلّمى القالعية بفعالية.بيطرية مل دائرةاملطلوبة من جانب  املاهالتالبيطرية القدرات و 

  (البيطرية موظفون  دوائرذ يشعععععععععععغل أالبية الوظائف البيطرية واملهنية اوخرى يف ال1يف املرحلة ماسعععععععععععرات اجلودة
ماهلون وجّمهلون قادرون على فهم خماطر مرض احلّمى القالعيةذ فضععععععععععععععالً عن املنافع والعواقب واآلثار احملتملة 

 احلاالتإدارة املرض. وجيب التبليغ عن مرض احلّمى القالعية والتشععجيع على اإلبال  عن الناعة عن خيارات 
ومن  أصعععحاب املصعععلحةاملشعععتبهة واحلاالت ال  ياكد عليها املخترب من خالل توفري التدريب املالئم للبيطريز و 

املعنيز على  صعععععععععلحةأصعععععععععحاب املخالل إقامة آلية اتصعععععععععال مالئمة. كللكذ يتم إطالق املنتجز واريهم من 

. لشياً مع اخلطود التوجيهية لرصد ومراقبة مراحل املسار التدرجيي للمكافحة  7



 27/04/2018النسخة املنقحة 

18 

آليات للتشعععععاور معهم بشعععععأن التحسعععععينات يف إدارة املرض. ويرد يف الوثيقة  تُقامخماطر مرض احلّمى القالعيةذ و 
الثالثة عشععععععععععععععرة  املاهالت( جدول يرب  املسععععععععععععععار التدرجيي ملكافحة مرض احلّمى القالعية ب1املرفقة )امللحق 

 .1البيطري التابعة للمنظمة العاملية لصحة احليوان يف املرحلة  دوائرتقييم أداء الواملوصى ها يف أداة  اوساسية
 (فنيز التدريب على اونشطة امليدانية واملخربية لتعليل الكفاءة املهنية لدى البيطريز وال اونشطة النمومتجية

ة ضا يكفي من املوارد البيطري دوائرال هيلذ وخباصة لدعم تقييم املخاطر ورصد حالة املرض. جتالبيطريز املساعدين
 أصحاب املصلحةيكون التنسيق والتواصل مع و على املستوى املركلي واإلقليمي لتنشطة ال  تتطلبها املرحلة. 

الوطنيز والدوليز مالئمز لدى تصميم برنامج املكافحةذ وخالل إعداد اإلطار القانوين دعماً لتنفيل اونشطة 
ملكافحة مرض احلّمى القالعية.

يُظهر البلد سفافيًة والتلاماً باملشاركة يف مبادرات إقليمية ملكافحة مرض احلّمى القالعية. -6

  (تُبّلغ حاالت التفّشي إىل املنظمة العاملية لصحة احليوان يف الوقة املالئمذ وتشارإل البلدان اونشطة النمومتجية
توى اإلقليميذ مثاًل االجتماق بشأن خارطة يف أنشطة املسار التدرجيي للمكافحة وتتبادل نتائجها على املس

الطريق اإلقليمية.

يتّم حتديد نقاد املخاطر السععاخنة األامة يف انتقال مرض احلّمى القالعية وآثار هلا املرضذ وقد ُوضعععة جفرضععية -7
عملج لكيفية تنّقل فريوس مرض احلّمى القالعية يف البالد.

  (أعاله. كللكذ ينبغي  6-1م املعلومات يف ما لّص النتائج الرئيسية ينبغي للتحليل استخداماسرات اجلودة
وصف وترتيب أولويات جنقاد املخاطر الساخنةج املعّرفة كنقاد يف نظام اإلنتاج وسبكة التسويق )أو بصورة 
عامة على امتداد سالسل القيمة( حيث هناإل خطر كبري لدخول مرض احلّمى القالعية و/أو انتشاره. ويتم 

عّرا إىل الثغرات يف املعارا املطلوبة للتخفيف بفعالية من خطر دخول/انتشار مرض احلّمى القالعية.الت
 (حتليل البيانات عن علم اووبرة يف مرض احلّمى القالعية ونظم تربية احليواناتذ وحز جتيله  اونشطة النمومتجية

طر الساخنة النتقال مرض احلّمى القالعية البياناتذ إجراء تقييم أويل للمخاطر من أجل حتديد نقاد املخا
وآثارهذ ووضع مسارات خماطر لنقاد املخاطر الساخنة ال  ّن التعرا إليهاذ وحتديد تدخالت ممكنة للتخفيف 

من آثار دخول مرض احلّمى القالعية وانتشارهذ ضا يف متلك احلياة الربية عند االقتضاء.

ادرات ملكافحة أمراض حيوانية أخرى عابرة للحدودحتديد أوجه التآزر احملتملة مع مب -8

 تُبلل جهود وطنية ملكافحة أمراض حيوانية أخرى عابرة للحدودذ ويتم وصفها.ماسرات اجلودة ( 
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 التعّرا إىل اومراض احليوانية العابرة للحدود متات أولوية وطنيةذ وصف أنشطة املكافحة  )اونشطة النمومتجية
 د أنشطة مشرتكة ممكنة.واملوارد املخّصصة وحتدي

2المرحلة  ولالنتقال إلى

القالعية يف منطقة مي إىل احلّد من خماطر مرض احلّمىتوضععععععععععععع خطة اسععععععععععععرتاتيجية خطية قائمة على املخاطر تر  -9
واحدة أو يف قطاق واحد على اوقل لرتبية احليوانات.

 السعععععلطات البيطريةذ وأن املخاطر ضصعععععادقة طة االسعععععرتاتيجية القائمة على ) جيب أن حتظى اخلماسعععععرات اجلودة
يف املسار التدرجيي للمكافحة. 1تستند بوضوح إىل املخاطر ال  ّن حتديدها من خالل أنشطة املرحلة 

 اختيار تدابري املكافحة للحّد من املخاطر اوهم على أسععععععععععععععاس جدواها وأثرها املتوقع.  )اونشععععععععععععععطة النمومتجية
اطرذ وخباصعععععة وصعععععف مسعععععارات املخاطرذ مفيدًة لتحقيق هلا اومر. وينبغي وسعععععوا تكون تقنيات تقييم املخ

طة االسرتاتيجية القائمة على املخاطر.اخلوإسراكهم يف وضع  أصحاب املصلحةاستشارة 
 خطة اسععععععععععععععرتاتيجية قائمة على املخاطر تصععععععععععععععادق عليها احلكومة وتقبلها اسموعة من الضععععععععععععععروري أن توجد

 . 2قل البلد إىل املرحلة االستشارية اإلقليمية لينت

:2المرحلة 

 تركيز المرحلة: "تنفيذ تدابير المكافحة القالمة على المخاطر بحيث يمكن الحّد من آثار مرض الحمى القالعية
 في قطاع واحد أو أكثر للثروة الحيوانية"

 ئج من اونشععطة اجلارية باجتاه حتقيق ر النتااسععتكمال املرحلة السععابقةذ وتوفّ : 2المتطلبات الدنيا لالنضددمام إلى المرحلة
 أدناه. 7إىل  1الرئيسية  النتائج

 جيب أن يكون البلد قادراً على توفري اودّلة بأن تدابري املكافحة القائمة على املخاطر  :2المتطلبات للبقاء في المرحلة
 تُنّفل كل عامذ وأنه يوجد رصد روتيين وجار  لتنفيلها وآثارها.

ة:النتالج الرليسي 

الرصد اجلاري ملخاطر مرض احلّمى القالعية يف نظم خمتلفة لرتبية احليوانات. -1

  (ذ مع حتديث البيانات 1ينبغي للبلد احلفاظ على اونشععععععععععععععطة الوارد وصععععععععععععععفها يف املرحلة ماسععععععععععععععرات اجلودة
احلامسة يف  إضعععععععافًة إىل متلكذ ينبغي حتديد الثغراتوالتحليالت حسعععععععبما هو مطلوب إلبقاء املعلومات حديثة. 

الفهم ومعاجلتهاذ مع التشععععععديد بصععععععورة خاصععععععة على اكتسععععععاب املعارا ال  قد تسععععععاعد يف تنفيل أكثر فعالية 
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لتدابري املكافحة. للاذ يتعّلز بشعععععععكل تدرجيي فهم علم اووبرة ملرض احلمى القالعية يف البالد واخليارات اسدية 
 للحّد من آثاره.

 (ذ إضعععافًة إىل تنفيل دراسعععات حبثية مسعععتهدفة ملعاجلة الثغرات يف 1ة إىل املرحلة كما بالنسعععب  اونشعععطة النمومتجية
املعارا )مثاًلذ املسععوحات املصععلية املسععتهدفةذ واملراقبة الناسععطةذ والدراسععات الوبائية التشععاركية وعمليات تقييم 

.(؛ التوعية واالتصال.وما إىل متلكاوثرذ 

الرصد اجلاري للسالالت املتنقلة. -2

 ذ حيث جُتمع عينات لثيلية 1) ينبغي للبلد احلفاظ على اونشععععععععطة الوارد وصععععععععفها يف املرحلة ماسععععععععرات اجلودة
خمتلفة لرتبية احليوانات. بشكل منتظم من حاالت التفشي ال  حتصل يف مناطق جغرافية وخمتلفة ونظم

 ات إضعععععافية وحتليلها ودراسعععععات حبثية أخل عين باإلضعععععافة إىلذ 1كما بالنسعععععبة إىل املرحلة   )اونشعععععطة النمومتجية
مسعععتهدفة ملعاجلة الثغرات يف املعارا و/أو ضعععمان أن تكون تدابري املكافحة فعالة )مثاًلذ إثبات من املخترب أن 
اللقاح املستخدم مالئم للسالالت املتنقلة للفريوسذ وتعليل التحقيق يف حاالت تفشي املرض حيث من املشتبه 

(.أن يكون اللقاح قد فشل

جيري تنفيععل تععدابري املكععافحععة القععائمععة على املخععاطر يف القطععاق أو املنطقععة املسععععععععععععععتهععدفععةذ بععاالسععععععععععععععتنععاد إىل اخلطععة -3
.1االسرتاتيجية القائمة على املخاطر يف املرحلة 

 ينبغي اسعععععععععتهداا جهود املكافحة يف نقاد الرقابة احلرجةذ ومن املرجح أن تشعععععععععمل التلقيح ماسعععععععععرات اجلودة (
 املعلزة يف جمال اومن البيولوجي.والتدابري

 إقامة آليات لتوفري اللقاح والسعععلسعععلة الباردةذ واعتماد تدابري يف اوسعععواق للحّد من انتقال  )اونشعععطة النمومتجية
وكيععات ال  قععد توقف لمرض احلّمى القالعيععةذ وتعليل التوعيععة إزاء آليععات انتقععال مرض احلّمى القالعيععة والسعععععععععععععع

ضواب  احلدوديةذ والضواب  على احلركةذ وتنفيل املمارسات اجليدة يف جمال اومن البيولوجيذ انتقالهذ وحتسز ال
دًة حيث يتم نقل اوالنظافةذ وطرق التنظيف والتطهري عند النقاد احلرجة يف سعععععععععععععبكات اإلنتاج والتسعععععععععععععويق )ع

احليوانات وتسويقها عرب بلد ما أو منطقة ما(.

من آثار مرض احلّمى القالعية من خالل تدابري املكافحة املوضعععوعة يف بعض قطاعاتيُثَبة بوضعععوح أنه ّن احلّد  -4
الثروة احليوانية على اوقل.
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 هدا اإلثبات أن تدابري املكافحة حتقق اوثر املتوّخىذ من األام رصعععععععععععد تنفيل هله التدابري ماسعععععععععععرات اجلودة (
لرصعععععععععععععد املنهجي لتنفيل تدابري املكافحة وآثارهاذ وتوفّر نتائج وآثارها. كما ُتظهر الدوائر البيطرية الرمسية ملكيًة ل

.صحاب املصلحةالرصد و
 القالعية على مّر  غيري احلاصععععععععععل يف انتشععععععععععار مرض احلّمىحتليل بيانات املراقبة لتقييم الت )اونشععععععععععطة النمومتجية

املسععععععوحات املصععععععلية لتقييم ذ ضا يف متلك 8الرصععععععد ما بعد التلقيحالوقة يف اسموعة )اسموعات( املسععععععتهدفة؛ 
املناعة والتغطية ضعععععععععمن اسموعة )اسموعات( املسعععععععععتهدفة؛ وتقييم تدابري املكافحة )الفعالية من حيث الكلفةذ 
ودرجة التنفيلذ واآلثار(ذ وعمليات التفتيش املوثقة ال  تبّز االمتثال لتمن البيولوجي ومتطلبات النظافة. ويتم 

ملنهجي للتنفيل واآلثار.تقدل أدلّة على الرصد ا

جيري تطوير أكرب لبيرة لكينية ونشطة املكافحة. -5

  (ذ تتوفّر أدلّة على أن البالد ملتلمة بوضععععععع برنامج فعال ومسععععععتدام للمكافحة من 2يف املرحلة ماسععععععرات اجلودة
طر ورصعدها. ومن خالل  صعيص موارد كافية لضعمان التنفيل الصعحيح للخطة االسعرتاتيجية القائمة على املخا

سععوا تشععمل التحقيق و سععأن اإلطار القانوين أن حيرص على إمكانية إجراء أنشععطة املكافحةذ واملراقبة والرصععد 
( جدول يرب  املسععععععار 1املخربي يف احلاالت املشععععععتبه ها ونظاماً وطنياً لإلبال . ويرد يف الوثيقة املرفقة )امللحق 

أداء الدائرة  تقييم السعععععععععبعة والعشعععععععععرين يف أداة اوسعععععععععاسعععععععععية املاهالتبالتدرجيي ملكافحة مرض احلّمى القالعية 
البيطرية التابعة للمنظمة العاملية لصحة احليوان.

 (آليات التنسععععععيق الداخلي مع مسععععععك السععععععجالت  إضععععععافًة إىل 1كما بالنسععععععبة إىل املرحلة   اونشععععععطة النمومتجية
نية. كما أن القدرات التشععغيلية للدوائر البيطريةذ ضا بشععكل مالئمذ التوثيق واإلدارةذ وسععلسععلة قيادة متينة وعمال

املساعدين واريهم من املوظفز الفنيزذ كافية إلدارة اخلدمات املطلوبة ضوجب اخلطة  فنيز البيطريزيف متلك ال
طة االسععععععرتاتيجية القائمة على املخاطر. وتتمتع الدوائر البيطرية بالقدرة على تنظيم اسععععععتخدام اللقاحات والسععععععل

ال امت إجراءات قانونية يف حاالت عدم االمتثال يف اونشعععععطة امليدانية متات الصعععععلة )مثاًلذ اإلبال  عن املرضذ 
وحقوق دخول املواقع وفحص احليواناتذ ومراقبة اوسععععععععععععععواق والناقلز(. كما أن الدوائر البيطرية تتمتع بالقدرة 

عن حصععععععععول املرضذ واملشععععععععاركة بشععععععععكل رمسي يف  على إبال  املنظمة العاملية لصععععععععحة احليوان بشععععععععكل مالئم
االجتماعات الدولية. ويتم إنشعععععععععاء جهاز متعدد التخصعععععععععصعععععععععات مثل فريق املهام املعين ضرض احلّمى القالعية 
ضشععععاركة املنتجز وأصععععحاب سععععأن آخرينذ مع حوكمة حمّددة واختصععععاصععععات واضععععحة. وجيتمع جهاز التنسععععيق 

اسععععععععتعراض نتائج الرصععععععععد. وأّما قدرات املخترب الوطين فهي كافية بشععععععععكل منتظم لتنسععععععععيق أنشععععععععطة املكافحة و 
لالسععععععععتجابة إىل احتياجات الربنامج. وتكون أنشععععععععطة املراقبة مدعومة بنظام معلوما) )مع أفضععععععععلية اسععععععععتخدام 
تدفقات البيانات الرقمية عوضععععععععععاً عن الورق( إلتاحة البيانات اري اسّمعة على الصعععععععععععيد املركلي وال  تشععععععععععمل 

ات متات مرجعية جغرافية لغرض التحليل ووضع اخلرائ .بيان

8  i5975e.pdf-http://www.fao.org/3/a

http://www.fao.org/3/a-i5975e.pdf
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نشعععععععععععطة ملكافحة أمراض حيوانية أخرى عابرةة ملكافحة مرض احلمى القالعية واويتم اجلمع بز بعض اونشعععععععععععط -6
للحدود.

 نشطة ملكافحة اوبعض اونشطة ملكافحة مرض احلمى القالعية و ) جيري تنفيل خطة جتمع بز ماسرات اجلودة
 حيوانية أخرى عابرة للحدود. أمراض

 محلة التلقيح ضد مرض احلّمى القالعية و/أو املسح املصلي يستهدا مرضاً حيوانياً واحداً  )اونشطة النمومتجية
على اوقل عابرًا للحدود. جيري توثيق املنافع الناسرة عن ضّم أنشطة ملكافحة أمراض حيوانية عابرة للحدود 

 . ملصلحةأصحاب ابشكل واضحذ ويقبلها 

3والتقّدم إلى المرحلة 

يوضععععععععععععععع برنامج خطي للمكافحة الرمسية يرمي إىل القضععععععععععععععاء على انتقال الفريوس يف جمموعات احليوانات احمللية -7
املعرضة لإلصابة به من منطقة واحدة على اوقل يف البالد.

  (على املخاطرذ وينبغي أن تتضمن أحكاماً هله اخلطة أكثر حلماً من اخلطة االسرتاتيجية القائمة ماسرات اجلودة
للكشف السريع عن حاالت تفشي املرض واالستجابة ألا للحّد من انتشار اإلصابة. وينبغي أن تصادق عليها 

 السلطات البيطرية.
  ذ جيب أن2اخلطة االسرتاتيجية القائمة على املخاطر ال  ّن تنفيلها خالل املرحلة مقارنًة ب جية)متاونشطة النمو 

تتطرق هله اخلطة إىل ضرورة الكشف السريع عن املرض حينما وحيثما حيصلذ وجيب أن تطلق كل حالة تفشي 
للمرض استجابًة للحّد من انتشار فريوس احلمى القالعية. ويتحّول هلا الرتكيل من املكافحة يف قطاق رئيسي 

عية يف صفوا عيع احليوانات املعرضة له يف للثروة احليوانية إىل القضاء يف راية املطاا على مرض احلّمى القال
 البالد أو يف منطقة معينة.

اسموعة االستشارية  ة تصادق عليه احلكومة وتوافق عليهمن الضروري وضع برنامج خطي للمكافحة الرمسي
 .3اإلقليمية لغرض انتقال البلد/املنطقة إىل املرحلة 

:3المرحلة 

من حصول التفشي وانتقال الفيروس في منطقة واحدة على األقل في البالد". تركيز المرحلة: "الحّد التدريجي 
 استكمال املراحل السابقةذ وتوفّر النتائج من اونشطة اجلارية باجتاه حتقيق : 3المتطلبات الدنيا لالنضمام إلى المرحلة

 أدناه. 8إىل  1النتائج الرئيسية 
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 ن البالد من توفري إثباتات على وجود إمكانية الكشععف السععريع جلميع جيب أن تتمك :3المتطلبات للبقاء في المرحلة
 حاالت تفشي مرض احلّمى القالعية واالستجابة ألا.

:النتالج الرليسية 

الرصد اجلاري للمخاطر يف نظم خمتلفة لرتبية احليوانات. -1

 ريوس مرض احلّمى القالعية يف ) تطبيق الفهم املعّلز للمخاطر من أجل القضاء التدرجيي على فماسرات اجلودة
احليوانات املستأنسة من خالل االستخدام الفعال ملمارسات املكافحة املتاحة.

 ذ وحتليل البيانات 2و 1ينبغي للبالد احلفاظ على اونشععععععععطة الوارد وصععععععععفها يف املرحلتز  )اونشععععععععطة النمومتجية
. كللكذ جيب تغيري صعععحاب املصعععلحةومقبولة والناعة عنها لضعععمان أن تكون تدابري املكافحة جمديةذ وفعالة 

تدابري املكافحة أو تنقيحها إمتا مل تكن بالفعالية املتوقعة.

ذ ضا يادي إىل الكشف السريع جلميع3ودخول املرحلة  2جيري تنفيل برنامج املكافحة الرمسية الستكمال املرحلة  -2
طقة واحدة على اوقل يف البالد.حاالت تفشي مرض احلّمى القالعية واالستجابة ألا يف من

 ذ هله اخلطة أكثر 2باخلطة االسعععععععرتاتيجية القائمة على املخاطر املنّفلة خالل املرحلة  ) مقارنةً ماسعععععععرات اجلودة
ثار مرض احلّمى القالعية يف قطاق أو قطاعات رئيسية للثروة احليوانية من كما ينتقل الرتكيل من احلّد من آ  حلماً 

ياً من مسععععععععععععععتوى انتقال الفريوسذ وضا يشععععععععععععععمل عيع احليوانات املعّرضععععععععععععععة يف البالد أو منطقة أجل احلّد تدرجي
مستهدفة للقضاء على فريوس مرض احلّمى القالعية.

 تعليل الرتكيل على اإلبال  عن  إضععافًة إىلذ 2كما بالنسععبة إىل أنشععطة املكافحة يف املرحلة   )اونشععطة النمومتجية
ذ محالت التوعية العامةذ وتوفري حوافل اإلبال ذ و صيص خطود هاتفية إخل. ومن مثالً  -املرض واالستجابة له

سععععأن كل حالة تفشععععي أن تطلق اسععععتجابًة للحّد من انتشععععار فريوس مرض احلّمى القالعية )اسععععتبعاد احليوانات 
ة أو حاجل آخر[(. املصابةذ مسارات التتبعذ فرض قيود على حركة احليواناتذ التلقيح االسرتاتيجي ]مثاًل احللق

وينبغي إجراء حتقيقات وبائية كاملة يف عيع حاالت التفشعععععععيذ ضا يسعععععععمح بوضعععععععع تقارير كاملة تعا  بصعععععععورة 
خاصععة مصععدر اإلصععابة وانتشععاره )املكاينذ اللمين( ووضععع اسععتنتاجات بالنسععبة إىل اآلليات ال  يُرّجح أن تكون 

يح لضمان حسن تنفيله والعوامل ال  قد تساهم يف حاالت مساولة عن انتقال املرض. استعراض برنامج التلق
(. ينبغي توصيف الفريوس التمثيلي املعلول 9الرصد ما بعد التلقيح  تفشي املرض يف اسموعات امللّقحة )مرجع

من كل حالة تفشععععي مع توفري نتائج الرتكيب الوراثي ومطابقة اللقاح مع اللقاحات املسععععتخدمة يف الربنامجذ يف 
ال العامذ على أساس سنوي على اوقل.اس

9  5e.pdfi597-http://www.fao.org/3/a

http://www.fao.org/3/a-i5975e.pdf
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تنخفض تدرجيياً حاالت اإلصعععابة ضرض احلّمى القالعية يف صعععفوا احليوانات املسعععتأنسعععة يف منطقة واحدة على -3
اوقل يف البالد.

  (ل تدرجيياً إىل القضععععععععععاء على فريوس مرض و تقدل إثباتات وبائية موثوقة على أنه يتم الوصععععععععععماسععععععععععرات اجلودة
 بعد قدومهالقالعية و/أو انتشععاره  ّد فعلياً من خطر تغلغل مرض احلّمىى القالعيةذ وأن تدابري املكافحة حتاحلمّ 

بلد أجنيب. مناحلياة الربية أو 
 (ضا يف متلك املسعععععوحات  اونشعععععطة النمومتجية )حتليل البيانات املتأتية عن نظام املراقبة )الناسععععع  و/أو السعععععالب

املصلية.

البيرة التمكينية ونشطة املكافحة على حنو أكربجيري تطوير  -4

  (على حنو مسععععععععععععععتدام  هاذ جيب أن تكون الدوائر البيطرية قادرة على تأدية مهام3يف املرحلة ماسععععععععععععععرات اجلودة
باسععععتقاللية وبعيداً عن التأثريات التجاريةذ واملاليةذ واألرمية والسععععياسععععية ال  قد تاثر على القرارات الفنية. وجيب 

وم نظام للكشععععععععععععععف يتوفر إجراء للتعّرا إىل احليوانات واملنتجات احليوانيةذ ومراقبة حركتها. كما جيب أن يقأن 
ذ كمعععا ينبغي أن تتمتع العععدوائر البيطريعععة بعععاملوارد والكفعععاءة الالزمععة الطوارئاملوارد حلعععاالت  املبكرذ ضعععا يف متلعععك

( جدول يرب  بز املسععععار التدرجيي ملكافحة 1)امللحق . ويرد يف الوثيقة املرفقة الطوارئلالسععععتجابة إىل حاالت 
أداء الدوائر البيطرية التابعة للمنظمة  تقييم السععععتة والثالثز يف أداة اوسععععاسععععية املاهالتمرض احلّمى القالعية ب

.3العاملية لصحة احليوان يف املرحلة 
 (نوين يشعععععععمل إمكانية التعّرا إىل احليوانات . يتوفر إطار قا2و 1كما بالنسعععععععبة إىل املرحلتز   اونشعععععععطة النمومتجية

ويتيح فرض القيود على حركة احليوانات ومنتجاهتاذ للحاول دون انتشععار املرض. وجتري عملية تفتيش قبل النفوق 
الوطنية والدولية.  اوسععععععواقوبعده وعع املعلومات عن املرض يف املنشععععععآت الكبرية املنتجة للحوم املعّدة للتوزيع يف 

لدوائر البيطرية قادرة على ممارسععععععة الرقابة على معظم املخاطر األامة ملرض احلّمى القالعية املرتبطة بالعلف وتكون ا
احليواين. وتتوفر ترتيبات للتعويض حز يشعععكل االسعععتبعاد جلءاً ضعععرورياً من االسعععتجابة إىل حالة التفشعععي. تكون 

تتمتع الدوائر البيطرية بالقدرة على تنظيم البيطريز قدرات املخترب الوطين كافيًة وتسعععععععععععتند على ضعععععععععععمان اجلودة. و 
لى وضععع نظام عاملسععاعدين املشععاركز يف أنشععطة املكافحةذ وعلى رصععد وتقييم كفاءة أنشععطتهم. ُيشععّجع الفنيز و 

.أصحاب املصلحةلإلنلار املبكر من خالل اإلبال  عن حاالت احلمّى القالعية املشتبه ها ويقبله عيع 
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جمموعة كبرية من اودلّة بأن القضععاء على فريوس مرض احلمى القالعية يف احليوانات املسععتأنسععة يف البلد أوتتوفر  -5
املنطقة يتحقق تدرجيياً.

  (تتوفّر اودلة على وجود أنشعععععععععععطة عالية اجلودة ملراقبة مرض احلّمى القالعية يف عيع اوقاليم ماسعععععععععععرات اجلودة
بات بأن نشعععععاد املراقبة قادر على الكشعععععف عن حاالت تفشعععععي مرض احلّمى جيب اإلث -ونظم تربية احليوانات

القالعية يف حال حصععوألا )مثاًلذ ضا يتسععق مع متطلبات مدونة صععحة احليوانات الربية للمنظمة العاملية لصععحة 
احليوان بشعععععععععععأن املراقبة(. وترتاجع حاالت حدوث املرض. وجيري التحقيق بالكامل يف عيع حاالت التفشعععععععععععي 

حّلها بسرعة. وجيري تنفيل رصد برامج التلقيح وتأمز مناعة احليوانات بشكل روتيين وناجح.و 
 (حتليل البيانات الفريوسعععععععيةذ حتليل البيانات الناعة عن التحقيق يف تفشعععععععي املرضذ ضا يف  اونشعععععععطة النمومتجية

عد التلقيح.عن الرصد ما بمتلك التعّرا إىل مصدر التفشيذ وحتليل املسح املصلي وبيانات 

الكامل.لتنفيل (ذ وتكون جاهلة لالطوارئ)االستعداد حلاالت  الطوارئتتوفر خط   -6

  (جيب أن تشعععععععععري اخلط  إىل كيفية اسعععععععععتجابة الدوائر البيطرية لتحداث حيث يتعلر احتواء ماسعععععععععرات اجلودة
حالة طارئة مرتبطة بصععحة انتقال الفريوس من خالل اسععتجابة روتينيةذ وحيث حتصععل أو من احملتمل أن حتصععل 

احليواناتذ مثل تغلغل نوق مصلي جديد أو ساللة جديدة ال تشملها اللقاحات املوجودة.
 (عملية  واالتفاقذ االختبار من خالل لارين أصععحاب املصععلحةوضععع اخلط ذ اجتماعات  اونشععطة النمومتجية

حماكاة ميدانيةذ حتليل نتيجة لارين احملاكاة. ولارين

نشطة ملكافحة أمراض حيوانية أخرى عابرة للحدود.ملكافحة مرض احلّمى القالعية مع اوع بعض اونشطة جُتم -7

  (احلّد من مرض احلّمى القالعية بالتوازي مع مكافحة أمراض حيوانية أخرى  إحراز تقدم يفماسععععععععععععععرات اجلودة
 عابرة للحدود.

 (افحة مرض احلّمى القالعية مع أنشععععععطة ملكافحة بعض اونشععععععطة ملكيتم تنسععععععيق مواعيد  اونشععععععطة النمومتجية
أمراض حيوانية أخرى عابرة للحدود. وإن نظام املراقبة وبروتوكول التحقيق يف حاالت تفشععي املرض يأخلان يف 

 االعتبار مرض احلّمى القالعية وأمراض حيوانية أخرى عابرة للحدود.

4لالنتقال إلى المرحلة و 

قة املنظمة العاملية لصحة احليوان على برناجمه للمكافحة الرمسية.يكون البلد قد حظي ضصاد -8
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مصادقة المنظمة العالمية لصحة الحيوان: -4المرحلة 

وتحقيق إقرار المنظمة  رنامج الوطني الرسددمي للمكافحة الذ  تّما المصددادقة عليهوتركيز المرحلة: "مواصددلة تنفيذ الب
 من المرض مع التلقيح". الخاليلصفة البلد العالمية لصحة الحيوان 

4ما بعد المرحلة 

 بحسب معايير المنظمة العالمية لصحة الحيوان مع تلقيحمن المرض رسمياا  الخاليصفة البلد ( 1)
.من المرض رسمياا من دون تلقيح بحسب معايير المنظمة العالمية لصحة الحيوان الخاليصفة البلد  (2)
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1الملحق 

( في أداة تقييم أداء الدوالر البيطرية المتصددددددددلة 5إلى  1ية ذات الصددددددددلة ومسددددددددتوى التقدم )من المؤهالت األسدددددددداسدددددددد
 .مرحلة من مراحل المسار التدريجي لمكافحة المرض بكل

يرد على الراب  التايل الوصف التفصيلي لكل من املاهالت اوساسية ومستوى التقدم املتوقع)

.pdf2013http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Support_to_OIE_Members/pdf/PVS_A_Tool_Final_Edition_

3املرحلة 2املرحلة 1املرحلة المؤهالت األساسية

233ون آخرونالبيطريون ومهني( ألف) 1-1

233 الفنيون البيطريون املساعدون وموظفون فنيون آخرون( باء) 1-1

333ألف املاهالت املهنية للبيطريز -1-2

33/باء ماهالت الفنيز البيطريز املساعدين -1-2

333التعليم املستمر 1-3

3//االستقاللية الفنية 1-4

3//استقرار األيكليات 1-5

33/التنسيق الداخلي )سلسلة القيادة(( ألف) 1-6

223املوارد املادية 1-7

34/التمويل التشغيلي 1-8

3//الطوارئلويل  1-9

33/إدارة املوارد والعمليات 1-11

222ألف احلصول على تشخيص بيطري خمربي -2-1

23/يةباء مالءمة هيكليات املختربات الوطن -2-1

2//ضمان جودة املخترب 2-2

333حتليل املخاطر 2-3

3//احلجر الصحي وأمن احلدود 2-4

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Support_to_OIE_Members/pdf/PVS_A_Tool_Final_Edition_2013.pdf
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3املرحلة 2املرحلة 1املرحلة المؤهالت األساسية

23/ألف املراقبة الوبائية السالبة -2-5

23/باء املراقبة الوبائية الناسطة -2-5

3//الطوارئاالستجابة حلاالت  2-6

33/سترصاألاالوقاية من اومراضذ ومكافحتها وا 2-7

3//التفتيش قبل النفوق وبعده يف املساخل واوماكن املتصلة ها( باء) 2-8

33/العقاقري البيطرية والبيولوجية 2-9

23/سالمة العلف احليواين 2-11

3//التعّرا إىل احليوانات ومراقبة حركتها( ألف) 2-12

2//ع آثارهاالتعّرا إىل املنتجات وتتبّ  (باء) 2-12

234االتصاالت 3-1

333التشاور مع اوطراا املعنية 3-2

233التمثيل الرمسي 3-3
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