
PCP Stage 2 focus: “To implement risk based control measures such that the impact of FMD is reduced 
in one or more livestock sectors and/or in one or more zones”  
 

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 فبرایر  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. 

ي ح�ال اعتق�ادكم أن الوض�ع الص�حي ف� .خ�الل آخ�ر اجتم�اع ت�م حض�وره ھم�ة المح�ددةلكمیرجى ملء االستمارة الخاصة بوضع بلدكم وفق�اً للم - 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 . 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 النشاطات المطلوبة، لك�ن كما  مج.أي أنھا مطلوبة الستكمال إحدى مراحل البرنا

 تالیة.المرحلة التبقى ھذه النشاطات مطلوبة كشرط لالنتقال إلى 

مطلوبة الستكمال المرحلة لكنھا مقترحات، وفي حال تنفیذھا فھذا یدل بصفة عامة على المستوى الممتاز أو التنفی�ذ الكل�ي  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. 

 في جدول المصطلحات الوارد في نھایة االستمارةالعبارات الملونة باألحمر نجد    تفسیر .تعلیمات إضافیة متعلقة بكل مرحلة ونتائجھاھذه  اإلرشاداتتجدون في وثیقة  -6



PCP Stage 2 focus: “To implement risk based control measures such that the impact of FMD is reduced in one or more livestock sectors and/or in one or 
more zones” 

قائم على وضع نھج و في البالد مرض الحمى القالعیة وبائیات فھم: "الكتساب التركیز 2المرحلة  :  مكافحة الحمى القالعیةالتدریجي لامج نبرال 
 مرض الحمى القالعیة تأثیر للحد من المخاطر

 

 

Outcome 
 النتائج

 

Criteria 
   الشروط

Questions 
 األسئلة

COMPLETE THIS 
COLUMN 

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

Yellow = enter a number 
جب كالتالي:أ  

0كال=     1نعم=   
 NAال ینطبق = 

 المربع األصفر = ضع رقماً فیھ
 

To enter Stage 2  المرحلةالعبور إلى  
  

Completion of PCP-Stage 1 
AND results available from 
activities working towards 
key outcomes 1 & 2 below 

 
من برنامج  1اكتمال المرحلة 

المكافحة وظھور النتائج 
) بعد 2و 1المفصلة أدناه (

النجاح في تنفیذ أھم األعمال 
   المطلوبة.

0.1 

Have you filled out the self-assessment questionnaire for 
Stage 1?  

ھل قمتم بملء االستمارة الخاصة بالتقییم الذاتي للمرحلة 
؟األولى  

  



Outcome 
 النتائج

 

Criteria 
   الشروط

Questions 
 األسئلة

COMPLETE THIS 
COLUMN 

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

Yellow = enter a number 
جب كالتالي:أ  

0كال=     1نعم=   
 NAال ینطبق = 

 المربع األصفر = ضع رقماً فیھ
 

 0.2 أو

Has the country met all of the minimum requirements 
for Stage 1 ? 

ھل استطاع البلد استیفاء الحد األدنى من الشروط المطلوبة 
؟ األولىللمرحلة   

  

Country was recognized in 
PCP-Stage 2 following the 

most recent Regional 
Roadmap Meeting AND 

results are available from 
activities working towards 
key outcomes 1 & 2 below. 

البلد إلى المرحلة  انتقالب االعتراف
من برنامج المكافحة كما أقره  الثانیة

االجتماع األخیر لخارطة الطریق 
للبرنامج وظھور النتائج المفصلة 

النجاح في تنفیذ و) 2و 1أدناه (
 األعمال المطلوبة

0.3 

Was your country recognized to be in PCP-Stage 2 
following the most recent Regional Roadmap Meeting? 

بلدكم خالل آخر اجتماع لخارطة بانتقال تم االعتراف ھل 
؟الثانیةبرنامج إلى المرحلة الطریق   

  

Outcome 1  النتیجة رقم           



Outcome 
 النتائج

 

Criteria 
   الشروط

Questions 
 األسئلة

COMPLETE THIS 
COLUMN 

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

Yellow = enter a number 
جب كالتالي:أ  

0كال=     1نعم=   
 NAال ینطبق = 

 المربع األصفر = ضع رقماً فیھ
 

Ongoing monitoring of 
circulating strains and risk in 
different husbandry systems 

 الفیروسیة للعثرات المستمرة المراقبة
 نظم مختلف في والمخاطر المنتشرة

 التربیة
 

Monitor incidence 
متابعة ظھور 

 اإلصابات

1.1 

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)? 
ھل تم احصاء االصابات بالحمى القالعیة في منطقة واحدة أو 

) في البلد المقاطعة او الجھة أكثر (على مستوى المحافظة أو
ئیة المتینة المجمعة خالل الوبا البیاناتعن طریق استخدام 

؟االثني عشر شھراً الماضیة  

  

1.2 

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) 

 كل في القالعیة بالحمى االصابات احصاء البلد في تم ھل
 المجمعة المتینة الوبائیة البیانات استخدام طریق عن منطقة
؟ الماضیة شھراً  عشر االثني خالل  

  

1.3 

Has the incidence of FMD been estimated in one or more 
husbandry systems, using robust epidemiological data 

collected in the last 12 months) 

 آكثرلتربیة أو واحد نظام االصابات في ھل تم احصاء 
الوبائیة  البیانات البلد عن طریق استخدام في الحیوانات

 المجمعة خالل االثني عشر شھراً الماضیة؟ المتینة

  



Outcome 
 النتائج

 

Criteria 
   الشروط

Questions 
 األسئلة

COMPLETE THIS 
COLUMN 

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

Yellow = enter a number 
جب كالتالي:أ  

0كال=     1نعم=   
 NAال ینطبق = 

 المربع األصفر = ضع رقماً فیھ
 

1.4 

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

الحصاء  الھیكلیة الغیر للبروتینات مسح مصليھل جرى 
 االصابات بالحمى القالعیة خالل االثني عشر شھراً الماضیة؟

  

 1.5 

How many outbreaks have been clinically reported in the 
last 12 months  
كم عدد االصابات السریریة التي أبلغ عنھا خالل االثني عشر 

 الماضیة؟شھراً 

  

Monitor circulating 
strains 

 العثرات رصد
 المنتشرة

1.6 

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

 آسیا، ا، و،(  المصلیة طھا انما تشخیص تم بؤرة من كم
 ) ۳سات ،۲سات ،۱سات

  

1.7 

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

 تحدید فیھا بما   كامال فیھا الفیروس تشخیص تم بؤرة من كم
 ؟للتحصینات ومطابقتھا ،تسلسلھا ،العثرات

  

Quality assurance 
 ضمان الجودة

1.8 

Did these isolates originate from different regions of the 
country? 

البلد؟ في مناطق عدة من  العثرات عزلت ھل    

1.9 
Did these isolates originate from different husbandry 
systems? 

اإلنتاج؟ نظم مختلف من من العثرات عزلت ھل  
  



Outcome 
 النتائج

 

Criteria 
   الشروط

Questions 
 األسئلة

COMPLETE THIS 
COLUMN 

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

Yellow = enter a number 
جب كالتالي:أ  

0كال=     1نعم=   
 NAال ینطبق = 

 المربع األصفر = ضع رقماً فیھ
 

Outcome 2 النتیجة رقم         

 
 
 

Risk based control measures  
are implemented for the 
sector or zone targeted, 

based on the FMD strategic 
control plan developed in 

Stage 1 
 

 في   المخاطرالمنفدة التدابیرالمبنیة
  المستھدفة القطاعات/  المناطق

 للبرنامج األولى المرحلة مع تماشیا
القالعیة الحمى لمكافحة التدریجي  

  

2.1 

Were FMD control measures carried out in the 
zone/sector targeted for control in the last 12 months? 

 اتخاذ فیھا تم التي المستھدفة القطاعات/  المناطق ھيما
خالل االثني عشر شھراً   القالعیة الحمى لمكافحة تدابیر

 الماضیة؟
 

  

2.2 
Was FMD vaccination carried out in last 12 months? 

خالل االثني عشر شھراً  القالعیة الحمى ضد تحصین تم ھل
 الماضیة؟

  

  

Were animal movement restrictions applied and 
enforced in last 12 months: 

خالل االثني عشر شھراً  الحیوانات القالعیة تنقالت منع تم أین
 ؟ الماضیة

  

2.3 
Around confirmed outbreaks 

المأكدة البؤر حول    

2.4 Around live animal markets 
الحیة الحیوانات اسواق حول    

2.5 
At border entry points 

الحدودیة العبور نقط في    

2.6 
Other 

   آخر



Outcome 
 النتائج

 

Criteria 
   الشروط

Questions 
 األسئلة

COMPLETE THIS 
COLUMN 

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

Yellow = enter a number 
جب كالتالي:أ  

0كال=     1نعم=   
 NAال ینطبق = 

 المربع األصفر = ضع رقماً فیھ
 

  

Were activities designed to improve biosecurity 
implemented in the last 12 months: 

 االثني خالل الحیوي األمن لتحسین عملیات تنفید تم أین  
؟ الماضیة شھراً  عشر  

  

2.7 
At Farm/household level? 

؟ المزرعة في    

2.8 
At Live Animal Markets? 

؟ الحیة الحیوانات اسواق في    

2.9 At Epi-unit level? 
؟ الوبائیة الوحدة مستوى على    

2.10 
At District/Provincial level? 

؟ اوالمحافظة المنطقة مستوى على    

2.1 

Were activities designed to raise awareness about FMD 
implemented in the last 12 months in sub-sectors 
targeted for control?  

 في القالعیة الحمى حول التحسیس عملیات تنفید تم أین
 ؟ الماضیة شھراً  عشر االثني خالل المستھدفة القطاعات

  

Outcome 3 النتیجة رقم         

It is clearly established that 
the impact of FMD  is being 

Quality of 
implementation of 
control measures 

3.1 
If vaccination was done, is there evidence that the 
vaccine applied is safe and potent?  

 ؟ وفعال آمن اللقاح أن على دلیل ھناك ھل التحصین، تم إذا  
  



Outcome 
 النتائج

 

Criteria 
   الشروط

Questions 
 األسئلة

COMPLETE THIS 
COLUMN 

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

Yellow = enter a number 
جب كالتالي:أ  

0كال=     1نعم=   
 NAال ینطبق = 

 المربع األصفر = ضع رقماً فیھ
 

reduced by the control 
measures, at least in some 

livestock sectors/zones 

تدابیر  تنفیذ جودة
 المكافحة

3.2 

Is there proof of vaccine matching with field strains, 
using samples from the last 12 months? 

 المعزولة العثرات ضد فعال التحصین أن على دلیل ھناك ھل  
 ؟ الماضیة شھراً  عشر االثني خالل

 

  

3.3 

Was the vaccination coverage measured at animal level 
? (number of animals vaccinated/total number of 
susceptible animals) 

 الحیوانات عدد: التحصین في التغطیة نسبة احصاء تم ھل
 المعرضة؟ الحیوانات عدد/المحصنة

  

3.4 

Was the vaccine coverage measured at epidemiology 
unit level ? (number of epidemiology units 
vaccinated/total number of epi units) 

  الوحدة مستوى على تقاس باللقاحات التغطیة كانت ھل
 عدد إجمالي/ المحصنة الوبائیة الوحدات عدد( الوبائیة؟
 ؟ الوبائیة الوحدات

  

3.5 

Have there been inspections to assess level of 
compliance with any biosecurity measures or movement 
restrictions? 

 ألیة االمتثال مستوى لتقییم تفتیش عملیات ھناك كانت ھل
التنقالت؟ على المفروضة القیود أو الحیوي األمن تدابیر  

  



Outcome 
 النتائج

 

Criteria 
   الشروط

Questions 
 األسئلة

COMPLETE THIS 
COLUMN 

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

Yellow = enter a number 
جب كالتالي:أ  

0كال=     1نعم=   
 NAال ینطبق = 

 المربع األصفر = ضع رقماً فیھ
 

3.6 

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?  

 تحقیقات من أجریت كم الماضیة، شھراً  عشر االثني خالل
 مصدر وتحدید السریري الوصف بمافیھا للبؤر كاملة

للمرض؟ المسبب المصلي وانتشارالنمط  

  

3.7 

Have there been  outbreak investigations to investigate 
outbreaks that occurred despite the implementation of 
preventive measures? 

 حدثت التي البؤر اندالع في للتحقیق تحریات ھناك كانت ھل
وقائیة؟ تدابیر تنفیذ من الرغم على  

  

Impact assessment 
 تقییم األثر

3.8 

Is there  evidence that the control measures are reducing 
the impact of FMD 

 من الحد في الوقائیة التدابیر نجاعة تثبت حجج ھناك كانت ھل
القالعیة؟ الحمى آثار   

  

3.9 

Have repeated serological surveys for infection 
demonstrated a decrease in incidence in populations 
that have been targeted by control measures, compared 
to a similar period 12 or 24 months ago? 

ھل أظھرت المسوحات المصلیة المكررة  للعدوى  انخفاضا 
في معدل اإلصابة في القطعان التي تم استھدافتھا  التدابیر 

شھرا؟ 24 أو 12 قبل نفسھا بالفترة مقارنة ،المكافحة  

  



Outcome 
 النتائج

 

Criteria 
   الشروط

Questions 
 األسئلة

COMPLETE THIS 
COLUMN 

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

Yellow = enter a number 
جب كالتالي:أ  

0كال=     1نعم=   
 NAال ینطبق = 

 المربع األصفر = ضع رقماً فیھ
 

3.10 

Have reports of clinical FMD decreased in populations 
that have been targeted by control measures, compared 
to a similar period 12 or 24 months ago? 

 القطعان في السریریة القالعیة الحمى تقاریر انخفضت ھل
 بالفترة مقارنة ،المكافحة تدابیر قبل من استھدافھا تم التي

شھرا؟ 24 أو 12 قبل نفسھا  

  

3.1 

Is there other evidence that the control measures are 
reducing the impact of FMD (other than 3.9 or 3.10 
above)?  

 من الحد في الرقابیة التدابیر نجاعة تثبت حجج ھناك كانت ھل
 ؟ 3.9 و3.10  أعاله ما القالعیةغیر الحمى آثار

 

Outcome 4 النتیجة رقم         

 
 
 
 
 
 
 
 

FMD surveillance 
and stakeholder 

support 
 الحمى مراقبة

 ودعم القالعیة
الشأن أصحاب  

4.1 

Have stakeholders reported suspect cases of FMD 
regularly over the past 12 months? 

 المشتبھ الحاالت على الشأن أصحاب طرف من التبلیغ تم له
 شھراً  عشر االثني مدى على بانتظام القالعیة الحمى فیھا

؟ الماضیة  

  

4.2 

Are there regular meetings with public and private 
stakeholders on the implementation of FMD control 
measures? 

 القطاعین من المعنیة الجھات مع دوریة اجتماعات عقدت ھل
القالعیة؟ الحمى مكافحة تدابیر تنفیذ على والخاص العام  

  



Outcome 
 النتائج

 

Criteria 
   الشروط

Questions 
 األسئلة

COMPLETE THIS 
COLUMN 

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

Yellow = enter a number 
جب كالتالي:أ  

0كال=     1نعم=   
 NAال ینطبق = 

 المربع األصفر = ضع رقماً فیھ
 

 
There is further 

development of an enabling 
environment for control 

measures 
 

المكافحة تدابیر لنجاح ظروف تطویر  

Effective 
veterinary services 

فعالة خدمات بیطریة  

4.3 

Has an OIE PVS or Gap analysis mission been done in the 
past 5 years? 

 المصالح لتقییم العالمیة الصحة لمنظمة بمھمات القیام تم ھل
   الماضیة؟ سنوات الخمس في البیطریة

4.4 

Is there an organisational structure for FMD control with 
differentiation of roles and responsibilities for a) strategy 
development, b) implementation, c) decision making, 
d) monitoring and evaluation? 

 تمایز مع القالعیة الحمى لمكافحة تنظیمي ھیكل یوجد ھل
 ،التنفیذ) ب االستراتیجیات، وضع) ا ل والمسؤولیات األدوار

والتقییم؟ الرصد) د القرارات، اتخاذ) ج  

  

4.5 

Has there been a training course for field vets in the 
previous 24 months on FMD surveillance and outbreak 
investigation? 

 حقلال في العاملین البیاطرة آلطباء تدریبیة دورة نظمت ھل
 مرض مراقبة على الماضیة شھرا والعشرون األربع  خالل

البؤر؟ في والتحقیق القالعیة الحمى  

  

4.6 

Do private veterinarians or para-veterinarians work with 
the veterinary services to provide services related to 
FMD control (e.g. vaccinate) 

 توفیر في الخواص والفنیین  البیاطرة اآلطباء یشارك  ھل
 مثل( القالعیة الحمى بمكافحة المتعلقة البیطریة الخدمات
؟)التحصین  

  



Outcome 
 النتائج

 

Criteria 
   الشروط

Questions 
 األسئلة

COMPLETE THIS 
COLUMN 

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

Yellow = enter a number 
جب كالتالي:أ  

0كال=     1نعم=   
 NAال ینطبق = 

 المربع األصفر = ضع رقماً فیھ
 

Supportive legal 
framework 

 إطار قانوني داعم

4.7 

Does the legal framework support implementation of  
the national strategy for the control of FMD? 

 لمكافحة الوطنیة االستراتیجیة تنفید القانوني اإلطار یدعم ھل
القالعیة؟ الحمى مرض  

  

4.8 

Do the laws of the country allow the veterinary services 
to enter premises to examine animals, collect samples 
and apply control measures? 

 المباني لدخول البیطریة للمصالح  البالد قوانین تسمح له
؟المكافحة تدابیر وتطبیق العینات وجمع الحیوانات، لفحص  

  

4.9 

Are there regulations in place to prevent the spread of 
FMD through marketing practices?  (e.g. animals must be 
vaccinated at least 2 weeks prior to being sold through 
market) 

 خالل من القالعیة الحمى مرض انتشار لمنع قوانین ھناك ھل
 أسبوعین الحیوانات تحصین یجب مثال( التسویق؟ ممارسات

؟)السوق في بیعھا یتم أن قبل األقل على  

  

Develop 
information 

system 
 نظام تطویر

 المعلومات

  
Is there a centralized, (computerised) information system 
that: 

 ):كومبیوتري( بیاناتي مركزي جھاز یوجد ھل  
  

4.10 
Stores  FMD laboratory results? 

   القالعیة؟ للحمى المختبر تشخیص نتائج فیھ تحفظ

4.1 

Stores data about reports of clinical FMD outbreaks and 
field data on surveillance activities? 

 الحمى بؤر في والتحقیقات السریریة الفحوصات نتائج فیھ تحفظ
؟القالعیة  

  



Outcome 
 النتائج

 

Criteria 
   الشروط

Questions 
 األسئلة

COMPLETE THIS 
COLUMN 

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

Yellow = enter a number 
جب كالتالي:أ  

0كال=     1نعم=   
 NAال ینطبق = 

 المربع األصفر = ضع رقماً فیھ
 

4.12 

Are all epidemiology units geo-referenced and are the 
data stored on a centralized information system? 

 البیانات وھل جغرافیا موثقة الوبائیات الوحدات جمیع ھل
 مركزي؟ معلومات نظام في مخزنة

  

4.1 

Is there routine analysis and reporting of surveillance 
data (e.g. maps of outbreaks, epidemic curves, 
vaccination coverage etc 

 مثل( المراقبة بیانات عن واإلبالغ الروتیني التحلیل یتم ھل
 الخ؟ بالتحصین والتغطیة الوبائیة البؤر،البیانات خرائط

  

Outcome 5 النتیجة رقم         

A revised, more aggressive 
control strategy that has the 

aim of eliminating FMD 
from at least a zone of the 

country has been developed 
 

 صرامة استراتیجیةأكثر وضعت
 الحمى على القضاء تھدف  للسیطرة

 من منطقة من األقل على القالعیة
 البالد

  

5.1 

Is there a written strategy designed to effectively 
eliminate FMD from a zone in your country? 

 نحو على القضاء إلى تھدف مكتوبة استراتیجیة توجد ھل
 بلدك؟ في منطقة من القالعیة الحمى مرضعلى   فعال

  

  

5.2 

Does this strategy include a contingency plan for rapid 
detection and effective response activities to all FMD 
outbreaks in at least one zone (in the country? 

 السریع للكشف طوارئ خطة االستراتیجیة ھذه تشمل ھل
 الحمى مرض تفشي حاالت لجمیع الفعالة الرد وأنشطة
البلد؟ في  واحدة منطقة في األقل على القالعیة  

  

Stakeholder 
support 

أصحاب الشأن دعم  
5.3 

Is the plan endorsed by the government authorities and 
main stakeholders in the country? 

 الشأن وأصحاب الحكومیة السلطات طرف الخطة أقرت ھل
البالد؟ في الرئیسیین  

  



Outcome 
 النتائج

 

Criteria 
   الشروط

Questions 
 األسئلة

COMPLETE THIS 
COLUMN 

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

Yellow = enter a number 
جب كالتالي:أ  

0كال=     1نعم=   
 NAال ینطبق = 

 المربع األصفر = ضع رقماً فیھ
 

5.4 

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

 لتدابیر)  والسلبیة اإلیجابیة( المحتملة التأثیراتاعتبار تم ھل
؟ الشأن أصحاب جمیع على المكافحة    

Quality indicators 
 مؤشرات الجودة

5.5 

Does it include measurable targets/indicators for 
implementation and impact? 

 التنفیذ لقیاس أھداف/مؤشرات على اإلستراتیجیة تشمل ھل
 واألثر؟

     

5.6 

Are the roles and responsibilities for veterinary staff, 
farmers and other stakeholders  clearly defined in the 
strategy? 

 البیطریین الموظفین ومسؤولیات أدوار بوضوح حددت ھل
الستراتیجیة؟ في  الشأن أصحاب من وغیرھم ینبوالمر    

5.7 
Is there a specified timeline for implementation of the 
strategy? 

االستراتیجیة؟ لتنفیذ محدد زمني جدول ھناك ھل    

5.8 
Is there a specific budget estimated to implement 
planned activities? 

لھا؟ المخطط األنشطة خاصة لتنفیذ تقدیریة میزانیة ھناك ھل    

5.9 

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

 بالحمى المتعلقة األنشطة تنفیذ لتمویل محددة آلیة توجد ھل
   القالعیة؟
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