
PCP Stage 1 focus: “To gain an understanding of the epidemiology of FMD in the country and develop a 
risk-based approach to reduce the impact of FMD ” 

تأثیرھا من للحد المخاطر على مبنیة مقاربة وضع و البلد في القالععیة للحمى الوبائیة الحالة لمعرفة:  األولى المرحلة  

Instructions for filling out the PCP checklist: 

 (PCP checklist)  مكافحة الحمى القالعیةالتدریجي لامج نبراللملء االستمارة الخاصة بمراحل اعتماد وتنفیذ  إرشادات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Please complete and return to: FAO-FMD@fao.org and OIE-FMD@oie.int by 20 February 2014 

 0142 یرابرف  20في مدة أقصاھا EuFMD@fao.org  التالي یرجى ملء االستمارة وإعادة ارسالھا إلى العنوان -1

2. Please complete the checklist corresponding to your country’s PCP Stage assignment at the most recent Roadmap meeting.  If you believe 
that your country should be in a different PCP stage this year, then please fill in both checklists. 

ف�ي ح�ال اعتق�ادكم أن الوض�ع الص�حي  .خ�الل آخ�ر اجتم�اع ت�م حض�وره ھم�ة المح�ددةلكمص�ة بوض�ع بل�دكم وفق�اً للمیرجى ملء االستمارة الخا - 2
 مرحلة التالیة لھاسابقاً وال االمبلغ عنھ رحلةبالنسبة للحمى القالعیة قد حقق تقدماً خالل السنة الحالیة، یرجى ملء االستمارة للم

3. All questions, EXCEPT those shaded yellow, should be answered as either Yes or No, or Not applicable.   

a. If the answer is Yes, please indicate with the number 1.   
b. If the answer is NO, please indicate with a 0 (zero).   
c. If the question is not relevant to the country situation (eg relates to swine production when there is none in the country), please 

mark NA. 

 باستثناء األسئلة الملونة باألصفر.یجب االجابة على جمیع األسئلة بنعم أو ال أو غیر قابل للتطبیق  -3

 1لإلجابة بنعم ضع الرقم  -أ

mailto:FAO-FMD@fao.org
mailto:OIE-FMD@oie.int


 )صفر( 0ضع الرقم لإلجابة بال  -ب

 ینطبق) (ال NAفي حال عدم انطباق السؤال على الوضع في البلد المعني (الوضع الوبائي للخنازیر مثالً في بلد خال منھا) یرجى كتابة  -ج

 
4. Cells shaded yellow should be answered with a number ONLY 

 یتم الجواب علیھا باحد األرقام فقط. الملونة باألصفرالمربعات  -4

5. Activities are either Required or Recommended.   

a. Required:  These activities are indicated by the grey shading.  Some activities or conditions are considered essential and fundamental 
to progression in the PCP, and so are required to complete the PCP Stage.    A country can remain within the Stage without fulfilling 
all of these required activities...but they must be fulfilled in order to progress to the next stage.   

b. Recommended:  These are not required to complete the Stage, but are suggested, and if completed generally indicate high quality or 
thoroughness 

 موصى بھاالمشروطة أو النشاطات ال -5

تق�دم ف�ي برن�امج المكافح�ة التدریجی�ة، أي أي . تعتبر بعد النشاطات أو الشروط ضروریة وأساس�یة لتحقی�ق ملونة بالرماديالنشاطات المشروطة  -أ
یستطیع أي بلد البقاء في إحدى المراحل دون تحقیق أي من ھذه النش�اطات المطلوب�ة، لك�ن تبق�ى كما  أنھا مطلوبة الستكمال إحدى مراحل البرنامج.

 تالیة.المرحلة الھذه النشاطات مطلوبة كشرط لالنتقال إلى 

لتنفی�ذ الكل�ي بص�فة عام�ة عل�ى المس�توى الممت�از أو ا مطلوبة الستكمال المرحلة لكنھا مقترحات، وفي حال تنفی�ذھا فھ�ذا ی�دل لیستصیات: التو -ب
 .اتللنشاط

6. Further explanation about each Stage and Outcome is included in the Checklist Explanation document.  Words in red are included in the 
Glossary at the end of the document. 



الوارد جدول المصطلحات في العبارات الملونة باألحمر نجد    تفسیر .مرحلة ونتائجھاتعلیمات إضافیة متعلقة بكل ھذه  اإلرشاداتتجدون في وثیقة  -6
 في نھایة االستمارة



PCP Stage 1 focus: “To gain an understanding of the epidemiology of FMD in the country and develop a 
risk-based approach to reduce the impact of FMD ” 

"الكتساب التركیز 1المرحلة  :  مكافحة الحمى القالعیةالتدریجي لامج نبرال قائم على وضع نھج و في البالد مرض الحمى القالعیة وبائیات فھم: 
 مرض الحمى القالعیة تأثیر للحد من المخاطر

 النتائج المرجوة

Outcome 

شروط 
 التطبیق

Criteria 

  
 األسئلة

Questions 

COMPLETE THIS 
COLUMN  

Yes=1 , No=0  
Not applicable=NA,   

Yellow = enter a 
number 

 أجب كالتالي:

0كال=     1نعم=   

نطبق = ی ال NA 

المربع األصفر = 
فیھ ضع رقماً   

To enter Stage 1 
 الدخول في المرحلة األولى 

        

To have a 
comprehensive plan to 

gain insight into the 
epidemiology and socio-

economic impact of 
FMD 

وضع خطة شاملة لفھم 
الصفات الوبائیة للحمى 

Plan is 
comprehensive 

 
طة شاملةخ  

 

0.1 

Is there an official, written plan in place to study the epidemiology and  
socioeconomic impact of FMD? 

لوبائیة للحمى القالعیة خطیاً لدراسة الصفات ا ةھل توجد خطة رسمیة مدون
 ؟االجتماعیةواالقتصادیة  ونتائجھا

  

0.2 

Does the plan indicated above include a study of the structure of 
livestock production throughout the country for all FMD susceptible 
species (cattle, small ruminants, pigs)? 

ھ��ل تتض��من الخط��ة دراس��ة ألنظم��ة االنت��اج الحی��واني ف��ي جمی��ع المن��اطق ولجمی��ع 
 األجناس الحیوانیة الحساسة للحمى القالعیة (أبقار، أغنام، ماعز، خنازیر)؟

  



 النتائج المرجوة

Outcome 

شروط 
 التطبیق

Criteria 

  
 األسئلة

Questions 

COMPLETE THIS 
COLUMN  

Yes=1 , No=0  
Not applicable=NA,   

Yellow = enter a 
number 

 أجب كالتالي:

0كال=     1نعم=   

نطبق = ی ال NA 

المربع األصفر = 
فیھ ضع رقماً   

القالعیة وانعكاساتھا 
 االقتصادیة واالجتماعیة

 

0.3 

Does the plan include activities to estimate FMD incidence? 
المرض�یة ب�الحمى  االص�ابات ع�ددھل تتضمن الخطة تنفیذ نش�اطات م�ن أج�ل معرف�ة 

؟القالعیة  
  

0.4 

Does the plan include activities to describe FMD transmission 
pathways? 

؟طرق انتقال المرضھل تتضمن الخطة تنفیذ اعمال لمعرفة     

0.5 

Does the plan include activities to estimate the socio-economic impact 
of FMD? 

االقتصادیة االجتماعیة للحمى القالعیة؟ لالنعكاسات  اً ھل تتضمن الخطة تقییم    

Quality 
indicators 

0.6 
Does the plan include a timeline for activities? 

   ھل تتضمن الخطة جدوالً زمنیاً للتنفیذ ؟ 

0.7 
Does the plan include a budget estimate for each activity? 

للكلفة الالزمة لكل عمل؟  اً ھل تتضمن الخطة تقدیر    



 النتائج المرجوة

Outcome 

شروط 
 التطبیق

Criteria 

  
 األسئلة

Questions 

COMPLETE THIS 
COLUMN  

Yes=1 , No=0  
Not applicable=NA,   

Yellow = enter a 
number 

 أجب كالتالي:

0كال=     1نعم=   

نطبق = ی ال NA 

المربع األصفر = 
فیھ ضع رقماً   

0.8 

Does the plan describe the organizational structure to carry out the 
study?  There should be a clear description of who (what person or 
working group) is responsible for the different activities and 
components of the plan. 

تتضمن الخطة وصفاً لبنیة المؤسسة التي سوف تقوم بالدراسة؟ یجب أن تتضمن 
الخطة وصفاً دقیقاً للجھة المسؤولة (شخص واحد أو فریق) عن مختلف األعمال 

 الواردة في الخطة.

  

  0.9 
Have any of the activities described in the plan been initiated? 

 ھل بدأ تنفیذ أیة أعمال واردة في الخطة؟
  

Outcome 1  النتیجة رقم         

All husbandry systems, 
the livestock marketing 
network and associated 
socio-economic drivers 
are well described for 

FMD susceptible species 

Animal 
movements 

are 
understood 

  

"Thoroughly described" means information is be available about 
numbers, origin and destination, reasons (drivers or motives) for the 
movement and any seasonal patterns 

متوافرة عن أعداد الحیوانات المنتقلة  بیانات "عبارة تفاصیل كاملة" تعني أن ھناك 
.ومنشئھا ووجھتھا واألسباب (الدوافع) وأیة نشاطات موسمیة  

  

1.1 
Are the movements of the key livestock species thoroughly described? 

   ھل ھناك تفاصیل كاملة لتحركات أھم األجناس الحیوانیة؟ 



 النتائج المرجوة

Outcome 

شروط 
 التطبیق

Criteria 

  
 األسئلة

Questions 

COMPLETE THIS 
COLUMN  

Yes=1 , No=0  
Not applicable=NA,   

Yellow = enter a 
number 

 أجب كالتالي:

0كال=     1نعم=   

نطبق = ی ال NA 

المربع األصفر = 
فیھ ضع رقماً   

1.2 
Are movements of cattle within the country thoroughly described? 

   ھل ھناك تفاصیل كاملة بشأن تحركات األبقار داخل البلد المعني؟

1.3 

Are movements of  small ruminants within the country thoroughly 
described? 

   ھل ھناك تفاصیل كاملة بشأن تحركات المجترات الصغیرة داخل البلد المعني؟

1.4 
Are movements of swine within the country thoroughly described? 

خل البلد ؟الخنازیر داھل ھناك تفاصیل كاملة بشأن تحركات     

1.5 
Are movements of cattle into the country thoroughly described? 

المستوردة؟ ھل ھناك تفاصیل كاملة بشأن األبقار    

1.6 

Are movements of small ruminants into the country thoroughly 
described? 

؟ المستوردة األغنام والماعزھل ھناك تفاصیل كاملة بشأن     

1.7 
Are movements of swine into the country thoroughly described? 

؟المستوردة الخنازیرھل ھناك تفاصیل كاملة بشأن     



 النتائج المرجوة

Outcome 

شروط 
 التطبیق

Criteria 

  
 األسئلة

Questions 

COMPLETE THIS 
COLUMN  

Yes=1 , No=0  
Not applicable=NA,   

Yellow = enter a 
number 

 أجب كالتالي:

0كال=     1نعم=   

نطبق = ی ال NA 

المربع األصفر = 
فیھ ضع رقماً   

1.8 

If there is transhumance or nomadic peoples, are the associated 
animal movement patterns thoroughly described? 

وھل ھناك وصف كامل التفاصیل لتحركات  م ،ائدحركة ترحال موسمي أوھل ھناك 
قطعان؟ال  

  

Stakeholders 
and incentives 

  

Stakeholders include farmers/producers PLUS all of the main players 
(people, organizations, companies) involved in breeding, transport of 
animals,  milk/meat processing, feeding and marketing of animals.  

ن ھم مربو المواشي/ المنتجون وجمیع العاملین في قطاع التربیة أالشصحاب اأ
وم الحیوانیة (األفراد والمنظمات والشركات) ونقل الحیوانات وتصنیع الحلیب واللح

 واألعالف وتسویق الحیوانات

  

1.9 
Have key stakeholder categories  involved in cattle production been 
identified?  

األبقار معروفون؟تربیة في قطاع  نأالشأصحاب اھل جمیع   
  

1.10 

Have key stakeholder categories involved in small ruminant production 
been identified? 

 األغنام والماعز معروفون؟ تربیةفي قطاع  نأالشأصحاب اھل جمیع  
  



 النتائج المرجوة

Outcome 

شروط 
 التطبیق

Criteria 

  
 األسئلة

Questions 

COMPLETE THIS 
COLUMN  

Yes=1 , No=0  
Not applicable=NA,   

Yellow = enter a 
number 

 أجب كالتالي:

0كال=     1نعم=   

نطبق = ی ال NA 

المربع األصفر = 
فیھ ضع رقماً   

1.1 

Have key stakeholder categories involved in swine production been 
identified?  

الخنازیر معروفون؟ تربیةفي قطاع  نأالشأصحاب اھل جمیع     

1.1 

Are the incentives and constraints to the livelihoods of key 
stakeholders  described? ( i.e. source of income, expenses, losses) 

املین في قطاع أھم العمعیشة على  قیودالحوافز والجمیع ل یةتفصیل ةتمت دراسھل 
 )(مصادر الدخل، التكالیف، الخسائر مثالً التربیة الحیوانیة 

  

1.1 

Are the regulations pertaining to each industry described and 
understood?  (re: animal transport, marketing, taxes etc) 

لقوانین التنظیمیة الخاصة بكل قطاع (نقل بوضوح ا تبین ھل ھناك دراسة 
 الحیوانات، التسویق، الضرائب إلخ) ؟

  

Outcome 2  النتیجة رقم          

The distribution of FMD 
in the country is well 

described and 

FMD 
distribution 2.1 

Have epidemiological units been defined for the purposes of FMD 
control? 

    ؟ من أجل مكافحة الحمى القالعیة الوبائیةالقطعان وحدات ھل تم تحدید 



 النتائج المرجوة

Outcome 

شروط 
 التطبیق

Criteria 

  
 األسئلة

Questions 

COMPLETE THIS 
COLUMN  

Yes=1 , No=0  
Not applicable=NA,   

Yellow = enter a 
number 

 أجب كالتالي:

0كال=     1نعم=   

نطبق = ی ال NA 

المربع األصفر = 
فیھ ضع رقماً   

understood and a  
‘working hypothesis’ of 
how FMD circulates in 
the country has been 

developed 
كاملة الحصول على دراسة 

نتشار الحمى القالعیة في ال
وخارطة جغرافیة البلد 

، ووضع نظریة لالنتشار
انتشار الحمى  ةتشرح كیفی

في البلد القالعیة  

2.2 

Has the incidence of FMD been estimated  for one or more regions 
(e.g. province, district) of the country, using robust epidemiological 
data collected within the last 12 months)? 

مقاطع�ة (محافظ�ة،  أكثرھل تم اعداد دراسة احصائیة لإلصابات في منطقة واحدة أو 
مع�ت خ�الل االثن�ي عش�ر وبائیة متینة؟  ج بیانات، إلخ) من البلد عن طریق استخدام 

 شھراً الماضیة؟

  

2.3 

Has the incidence of FMD been estimated for each and every region  of 
the country, using robust epidemiological data collected in the last 12 
months) 

وبائیة بیانات في كل منطقة من البلد عن طریق استخدام  عدد االصاباتھل تم تقدیر 
 متینة جمعت خالل االثني عشر شھراً الماضیة؟

  

2.4 

Has the incidence of FMD been estimated in one or more husbandry 
systems, using robust epidemiological data collected in the last 12 
months) 

عن طریق  الماشیةتربیة  مزارعھل تم تقدیر عدد االصابات لواحد أو أكثر من 
جمعت خالل االثني عشر شھراً الماضیة؟ وبائیة متینةبیانات  استخدام  

  



 النتائج المرجوة

Outcome 

شروط 
 التطبیق

Criteria 

  
 األسئلة

Questions 

COMPLETE THIS 
COLUMN  

Yes=1 , No=0  
Not applicable=NA,   

Yellow = enter a 
number 

 أجب كالتالي:

0كال=     1نعم=   

نطبق = ی ال NA 

المربع األصفر = 
فیھ ضع رقماً   

2.5 

Has the incidence of FMD been estimated for each and every 
husbandry system, using robust epidemiological data collected in the 
last 12 months) 

وبائیة  بیانات  عن طریق استخدام الماشیةأنظمة تربیة ھل تم تقدیر االصابات لكل 
خالل االثني عشر شھراً الماضیة؟ متینة جمعت  

  

2.6 

Has an NSP serosurvey, specifically designed to estimate FMD 
incidence been done in the last 12 months? 

لتقدیر عدد االصابات بالحمى  اطار نظام رصد وطنيمسح مصلي ضمن ھل تم انجاز 
 ؟ القالعیة خالل االثني عشر شھراً األخیرة

  

Hypothesis of 
how FMD 
circulates 

2.7 
Have wildlife been assessed as a potential source of risk? 

   ؟ تفشي الحمى القالعیة في حیوانات البریة لل للدورالمحتملھل تمت دراسة 



 النتائج المرجوة

Outcome 

شروط 
 التطبیق

Criteria 

  
 األسئلة

Questions 

COMPLETE THIS 
COLUMN  

Yes=1 , No=0  
Not applicable=NA,   

Yellow = enter a 
number 

 أجب كالتالي:

0كال=     1نعم=   

نطبق = ی ال NA 

المربع األصفر = 
فیھ ضع رقماً   

2.8 

In the last 12 months, how many complete outbreak investigations 
been carried out to describe the clinical presentation and determine 
the source, spread and causative serotype? 

 لتوصف انجازه تم الوبائیة للبؤر تحقیق من كم: األخیرة شھراً  عشر االثني خالل
 واألنماط انتشارھا ومدى االصابات منشأ وتحدید للمرض السریریة األعراض
للمرض المسببة المصلیة . 

  

2.9 

Have the specific transmission pathways for FMD spread between and 
within different regions been identified? 

من منطقة ألخرى وضمن كل  االحمى القالعیة وانتشارھ انتقالھل تم تحدید طرق 
 منطقة؟

  

Outcome 3 النتیجة رقم         

Socio-economic impacts 
of FMD on different 

stakeholders have been 
estimated 

  
3.1 

Have  the direct losses due to FMD been identified and described? 
بسبب وجود الحمى القالعیة؟ الخسائر المباشرةھل تم تحدید قیمة     

3.2 
Has the cost of FMD due to drop in milk production been estimated? 

انتاج الحلیب؟ انخفاضھل تم تحدید قیمة الخسائر الناتجة عن   
  



 النتائج المرجوة

Outcome 

شروط 
 التطبیق

Criteria 

  
 األسئلة

Questions 

COMPLETE THIS 
COLUMN  

Yes=1 , No=0  
Not applicable=NA,   

Yellow = enter a 
number 

 أجب كالتالي:

0كال=     1نعم=   

نطبق = ی ال NA 

المربع األصفر = 
فیھ ضع رقماً   

 
االنعكاسات االقتصادیة االجتماعیة 

للحمى القالعیة على مختلف 
 العاملین في القطاع الحیواني.

 

3.3 
Has the cost of FMD due to reduced meat production been estimated? 

ھل تم تقدیر قیمة الخسائر بسبب انخفاض انتاج اللحوم نتیجة لإلصابة بالحمى 
 القالعیة؟

  

3.4 
Has the cost of FMD due to abortions been estimated? 

الخسائر الناتجة عن حوادث االجھاض بسبب الحمى القالعیة؟ھل تم تحدید قیمة   
 

  

3.5 

Has the cost of FMD due to increased mortality in young animals been 
estimated? 

ھل تم تحدید قیمة الخسائر الناتجة من زیادة نسبة النفوق في الحیوانات الصغیرة 
 بسبب الحمى القالعیة؟

  

3.6 

Has the cost of FMD due to reduced draught power been estimated? 
(positive response to ONE of 1.29, 1.30 or 1.31 is required) 

ن انخفاض قدرة الحیوانات على الجر بسبب عھل تم تحدید قیمة الخسائر الناتجة 
 )ضروریة 1.31او 1.30 ،1.29 ،1ل إیجابیة أجوبة (الحمى القالعیة؟

  

Outcome 4 النتیجة رقم          



 النتائج المرجوة

Outcome 

شروط 
 التطبیق

Criteria 

  
 األسئلة

Questions 

COMPLETE THIS 
COLUMN  

Yes=1 , No=0  
Not applicable=NA,   

Yellow = enter a 
number 

 أجب كالتالي:

0كال=     1نعم=   

نطبق = ی ال NA 

المربع األصفر = 
فیھ ضع رقماً   

Identification of 
circulating FMD strains 

 األنماطو  الفیروس تشخیص
 المصلیة

Identification 
of serotypes 
and strains 

4.1 

How many outbreaks have been clinically reported in the last 12 
months? 

التي أبلغ عنھا بشكل إصابات سریریة في االثني عشر شھراً الماضیة؟ البؤركم عدد    

4.2 

For how many outbreaks has the serotype been identified in the last 
12 months?  (O, A, Asia-1, SAT1, SAT2, SAT3)? 

خالل االثني  المسجلة البؤرالمصلیة التي تم التعرف علیھا وعدد  األنماط كم عدد 
 ؟)۳سات ،۲سات ،۱سات آسیا، ا، و،( عشر شھر الماضیة 

  

4.3 

For how many outbreaks has the virus been completely characterized 
in the last 12 months (FMD strain identified, sequenced, vaccine 
matching done)? 

 ؟للتحصین ومطابقتھا  وتسلسلھا المصلیة طھا انما تشخیص تم بؤرة من كم
  

Quality 
indicators 

4.4 

Did the isolates originate from different regions of the country? 
المعزولة من عدة مناطق في البلد؟ العثراتكان منشأ  ھل  

 

  

4.5 Did the isolates originate from different husbandry systems? 
 ؟ اإلنتاج نظم مختلفالمعزولة من  العثراتھل كان منشأ 

  



 النتائج المرجوة

Outcome 

شروط 
 التطبیق

Criteria 

  
 األسئلة

Questions 

COMPLETE THIS 
COLUMN  

Yes=1 , No=0  
Not applicable=NA,   

Yellow = enter a 
number 

 أجب كالتالي:

0كال=     1نعم=   

نطبق = ی ال NA 

المربع األصفر = 
فیھ ضع رقماً   

Outcome  5رقم النتیجة          

There has been progress 
towards developing an 
enabling environment 
for control activities. 

 
 مكافحة اتجاه تقدم اي ھناك ھل

الداء ھذا    

FMD 
surveillance 

and 
stakeholder 

support 

5.1 
Is FMD a notifiable disease? 

ابالغ الزامي قانونیا؟ يھل الحمى القالعیة مرض ذ  
  

5.2 

Have farmers/members of the public reported suspected outbreaks to 
the Veterinary Authorities in the last 12 months? 

 السلطات إلى مشبوھة بؤر عن باإلبالغ المجتمع أفراد وبعض المربون قام ھل 
الماضیة؟ شھراً  عشر االثني خالل البیطریة  

  

Effective 
veterinary 

services 

5.3 

Is there a defined body in the veterinary services devoted solely and 
specifically to FMD control? 

   ھل  جھاز مسؤول فقط عن مكافحة الحمى القالعیة؟ على المصالح البیطریة تتوفر

5.4 

Has there been a training course for field vets in the previous 24 
months on reporting and diagnosis of FMD? 
تم تنظیم دورة تدریبیة لألطباء البیطریین الحقلیین خالل األربعة وعشرین شھراً  ھل 

وتشخیص الحمى القالعیة؟ البؤرالماضیة على اإلبالغ عن   

  



 النتائج المرجوة

Outcome 

شروط 
 التطبیق

Criteria 

  
 األسئلة

Questions 

COMPLETE THIS 
COLUMN  

Yes=1 , No=0  
Not applicable=NA,   

Yellow = enter a 
number 

 أجب كالتالي:

0كال=     1نعم=   

نطبق = ی ال NA 

المربع األصفر = 
فیھ ضع رقماً   

Supportive 
legal 

framework 
5.5 

Has the veterinary legislation been recently reviewed with respect to 
power to carry out FMD control? 

ھل تم حدیثاً مراجعة القوانین البیطریة بالنسبة للمقدرة على القیام بمكافحة الحمى 
 القالعیة؟

  

Develop 
information 

system 

5.6 

Is there a centralized, (computerised) information system that stores 
FMD diagnostic and serology laboratory results? 

ي (كومبیوتري) تحفظ فیھ نتائج تشخیص الحمى بیاناتھل یوجد جھاز مركزي 
 القالعیة والفحوصات المصلیة؟

  

5.7 

Is there a centralized, (computerised) information system that stores 
data about reports of clinical FMD outbreaks? 

 البؤرخاصة بتقاریر  بیاناتي (كومبیوتري) تحفظ فیھ بیاناتھل یوجد جھاز مركزي 
 السریریة للحمى القالعیة؟

  

Outcome  6النتیجة رقم          



 النتائج المرجوة

Outcome 

شروط 
 التطبیق

Criteria 

  
 األسئلة

Questions 

COMPLETE THIS 
COLUMN  

Yes=1 , No=0  
Not applicable=NA,   

Yellow = enter a 
number 

 أجب كالتالي:

0كال=     1نعم=   

نطبق = ی ال NA 

المربع األصفر = 
فیھ ضع رقماً   

The country 
demonstrates 

transparency and 
commitment to 

participating in regional 
FMD control. 

شفافیة للالبلد  إظھار
والتزاما بالبرنامج االقلیمي 

 لمكافحة الحمى القالعیة.

 

  

6.1 

Did the country report to the OIE on FMD outbreaks within the 
previous 6 months? 

 OIE الحیوانی���ة للص���حة العالمی���ة المنظم���ةل قام���ت الس���لطات المس���ؤولة ب���ابالغ ھ��
 بتفشیات الحمى القالعیة خالل الستة أشھر الماضیة؟

  

  

6.2 

Has the country shared  information with other countries in region 
concerning the FMD situation (e.g. FMD incidence, which 
serotypes/strains are circulating)?   

الخاصة بالوضع الوبائي للحمى القالعیة بین البلد وباقي بلدان بیانات ھل تم تبادل ال
المصلیة المنتشرة في المنطقة)؟ اتالعثر المنطقة (االصابات مثالً و    

  

Outcome  7النتیجة رقم          

Important risk hotspots 
for FMD transmission 

are identified 

Identify and 
describe risk 

hotspots 
7.1 

Have FMD risk hotspots  been identified? 
الساخنة؟ بؤرللھل تم تحدید ووصف   

 

  



 النتائج المرجوة

Outcome 

شروط 
 التطبیق

Criteria 

  
 األسئلة

Questions 

COMPLETE THIS 
COLUMN  

Yes=1 , No=0  
Not applicable=NA,   

Yellow = enter a 
number 

 أجب كالتالي:

0كال=     1نعم=   

نطبق = ی ال NA 

المربع األصفر = 
فیھ ضع رقماً   

التعرف على النقاط الساخنة 
لتفشي الحمى القالعیة 

 وانتشارھا
7.2 

Have the risk hotspots been studied and described (e.g .through 
development of risk pathways)? 

 مخطط لطرق انتقال المرضوتوصیفھا (عبر وضع  الساخنةتمت دراسة النقاط  ھل
 مثالً)؟

  

Knowledge 
gaps 

7.3 

Have research activities needed to improve the understanding of how 
FMD spreads in the country been identified? 
ھل تم تحدید طبیعة األبحاث الالزمة من أجل فھم أفضل لكیفیة تفشي الحمى القالعیة 

 في البلد؟
  

7.4 

Have research activities needed to improve the effectiveness of the 
mitigation of FMD spread in the country been identified? 

   ھل تم تحدید األعمال الالزمة للنجاح في الحد من انتشار الحمى القالعیة في البلد؟

Outcome  8النتیجة رقم          

To enter stage 2:   Strategic plan 
adopted 

8.1 
Is there an official and documented FMD control strategy? 

  ھل توجد استراتیجیة رسمیة وموثقة لمكافحة الحمى القالعیة؟
  



 النتائج المرجوة

Outcome 

شروط 
 التطبیق

Criteria 

  
 األسئلة

Questions 

COMPLETE THIS 
COLUMN  

Yes=1 , No=0  
Not applicable=NA,   

Yellow = enter a 
number 

 أجب كالتالي:

0كال=     1نعم=   

نطبق = ی ال NA 

المربع األصفر = 
فیھ ضع رقماً   

A strategic FMD control 
plan that has the aim of 
reducing the impact of 

FMD in at least one zone 
or husbandry sector is 

developed 
 

االنتقال إلى المرحلة من أجل 
ھل تم وضع خطة  :الثانیة

استراتیجیة لمكافحة الحمى القالعیة 
ھدفھا الحد من انعكاسات الحمى 

القالعیة في منطقة أو أحد قطاعات 
 تربیة الحیوان على األقل؟

تبني خطة 
 8.2 استراتیجیة

Is this strategy endorsed officially by the Veterinary Services? 
االستراتیجیة بموافقة رسمیة من قبل السلطات البیطریة؟ھل حظیت الخطة   

 

  

8.3 

Are the activities clearly designed to mitigate the risk posed by FMD in 
the target zone(s)/sector(s)? 
ھل وضعت التفاصیل الكاملة للخطة من أجل التخفیف من المخاطر التي تتعرض لھا 

المستھدفة؟المناطق/ القطاعات   
  

Stakeholder 
support 

8.4 

Have the likely impacts (positive and negative) of the control measures 
on all stakeholders been considered? 

(السلبیة واالیجابیة) الجراءات المكافحة  االنعكاساتھل تم األخذ بعین االعتبار مدى 
؟الشأنعلى أصحاب   

  

8.5 

Have key stakeholders been consulted and do they endorse this 
strategy? 

وھل أعطوا موافقتھم على الخطة  الشأنھل تم التشاور مع اھم أصحاب 
 االستراتیجیة؟

 

  



 النتائج المرجوة

Outcome 

شروط 
 التطبیق

Criteria 

  
 األسئلة

Questions 

COMPLETE THIS 
COLUMN  

Yes=1 , No=0  
Not applicable=NA,   

Yellow = enter a 
number 

 أجب كالتالي:

0كال=     1نعم=   

نطبق = ی ال NA 

المربع األصفر = 
فیھ ضع رقماً   

Quality 
indicators 

8.6 

Does the strategic plan  include measurable targets to reduce the 
impact of FMD?  

مرض الحمى  تأثیر للحد من أھداف قابلة للقیاسھل تتضمن الخطة االستراتیجیة 
؟القالعیة  

  

8.7 
Does it include measurable targets/indicators for implementation?  

من أجل التنفیذ؟ رقمیةطة أھدافاً / مؤشرات ھل تتضمن الخ    

8.8 

Are the roles and responsibilities for veterinary staff, farmers and 
other stakeholders  clearly defined in the strategy? 
ھل تتضمن االستراتیجیة تحدیداً واضحاً لألدوار والمسؤولیات العائدة إلى البیطریین 

؟الشأنومربي الماشیة وغیرھم من أصحاب   
  

8.9 
Is there a specified timeline for implementation of the strategy? 

 ھل تتضمن الخطة االستراتیجیة جدوالً زمنیاً للتنفیذ؟
  

8.10 
Is there a specific budget estimated to implement planned activities? 

لتنفیذ األعمال المخطط لھا؟ تقدیریةھل تم رصد میزانیة خاصة   
  



 النتائج المرجوة

Outcome 

شروط 
 التطبیق

Criteria 

  
 األسئلة

Questions 

COMPLETE THIS 
COLUMN  

Yes=1 , No=0  
Not applicable=NA,   

Yellow = enter a 
number 

 أجب كالتالي:

0كال=     1نعم=   

نطبق = ی ال NA 

المربع األصفر = 
فیھ ضع رقماً   

8.1 

Is there a specific funding mechanism to implement FMD-related 
activities? 

القالعیة؟ھل توجد آلیة محددة لتمویل أعمال المكافحة للحمى   
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