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لم تقدم منظمة األغذية والزراعة والمقر الرئيسي للصحة الحيوانية مبادئ توجيهية   بيجين،
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أساس تقاسم التكاليف مع منظمة األغذية والزراعة ودعم المانحين الثنائيين وغيرهم من  

ض الحمى القالعية الذي سبق المانحين كما يتضح من تنظيم المائدة المستديرة الثالثة لمر
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األمراض الحيوانية والحيوانية المنشأ    لمكافحة السياسة اإلقليمية المنسقة  ب   تتعلقاستراتيجية  

يجب أن تتناول الوثيقة  ولخدمات البيطرية.  ابهدف بناء قدرات    األوسط،في منطقة الشرق  

القالعية   الحمى  مرض  الستئصال  طموحة  مكافحة   منخطة  تجربة  على  بناًء  المنطقة 

شطة المتعلقة أيًضا األن  ، على أن تشمل الوثيقة(PARCالطاعون البقري لعموم أفريقيا )

 تقييمبرنامج  االستراتيجية )ولألداء والرؤية    OIEبتقييم الخدمات البيطرية باستخدام أداة  

 (. PVS البيطرية الخدمات 

 

لكل بلد  اتصال  ضباط  سيقوم السكرتير بدعوة كبار األطباء البيطريين في المنطقة لتسمية   .5

 .حيوانية المنشأ لبلدان المتوسطبرنامج مكافحة األمراض  - GF-TADsألنشطة 

 

عن تقديرها لالتفاق بين حكومتي اليونان ولبنان إلنشاء مركز اإلقليمية    التوجيهأعربت لجنة   .6

في   OIEلألمراض التي تنقلها األغذية وسالمة األغذية في مقر التمثيل اإلقليمي لمنظمة  

شهر الستة األولى وبعد ذلك  . ستوفر حكومة اليونان التمويل لألMZCPتحت رعاية    لبنان،

اللجنة   إطار  ضمنيتم تسليم المركز إلى المركز اإلقليمي لصحة الحيوان الذي سيتم إنشاؤه  

 . RSCاإلقليمية التوجيهية 

 
 

برنامج تقييم الخدمات   حكومة الكويت ندوة حولمع    OIEبتنظيم  اإلقليمية    لجنةالرحبت   .7
 . 2006التي ستعقد في الكويت في ديسمبر  ،للدول األعضاء في المنطقة PVSالبيطرية 

 
  ستنظم   USDA / APHISأن    RSC  دائرة مراقبة الحيوان والنبات األمريكيةالحظت   .8

، على أن  2007األوبئة في مصر في يناير  مكافحة  ورشة عمل حول    ،OIEبالتعاون مع  
الدعوة    رسائلالتوقيع على    OIEولكن سيُطلب من    ،APHISدائرة    يتم التمويل من قبل

 المشتركة.
 

مختلف القضايا اإلقليمية المشمولة في سياق المنتدى العالمي   على اللجنة اإلقليمية    اطلعت  .9
 لمكافحة اإليدز والسل والمالريا وقدمت التوصيات التالية: 

 

المائدة المستديرةالموافقة على   • الثالثة للحمى القالعية    جميع التوصيات الصادرة عن 

 .الدائمة اجتماع اللجنة ت قالتي سب



لجنة   يتم تنظيم مائدة مستديرة سنوية حول مرض الحمى القالعية لإلقليم تحت رعايةس •

 اإلقليمية.  التوجيه

 اإلقليمية   التوجيهلجنة    يتم قبول دول مجلس التعاون الخليجي كمراقب إضافي فيأن   •

RSC. 

 ية الحيوانلصحة  لغذية والزراعة على توقيع اتفاقية بين المنظمة العالمية  حث منظمة األ •

 (لبنان )  بيروت في    يةلصحة الحيوان لومنظمة األغذية والزراعة إلنشاء المركز اإلقليمي  

 ممكن.وقت  أقرب في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 1 ملحق
 

 GF-TADSاجتماع  -إلقليمية للشرق األوسط  االلجنة التوجيهية 

 ومكافحة مرض الحمى القالعية  رصدبشأن 

 )المائدة المستديرة الثالثة( 

 دمشق/سوريا  -2006نوفمبر  6-7
 
 

 اإلقليمية في الشرق األوسط GF-TADs  عملخطة 

 نجعلها قابلة للتطبيق(  )كيف
 

 

 : GF-TADsلبرنامج   للشرق األوسطلجنة التوجيه اإلقليمية  .1
 

األوبئة  بتكييف السياسات والبرامج مع احتياجات المنطقة فيما يتعلق  األهداف الرئيسية:

 وانتشار األمراض ذات األولوية 
 

 
 

   ون:الحاضراألعضاء 

 

 اً( )رئيس(: وري )سورياخجورج  د.

 نائب رئيس( )  FAO دومينكد. جوزيف 

 نائب رئيس( ) باريس( ،OIEديوان سيبارتي ) د 

 

 

 ) البحرينالنبي ) سلمان عبد  د.

 مصطفى حسن )السودان( أحمد د. 

 ( لبنانمدور ) ةعبيد 

 ( WHO/MZCC)  د. أريستارخوس سيمانيس

 ( WHO)  / AMROزهير هاالي  د.

 (AOAD)يق العوني صد   د.
 

 السكريتارية الدائمة 
 
 يحي  يغاز د.
 في الشرق األوسط  OIEالمكتب اإلقليمي ل  
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 (USDA/APHIS)ليندا لوغن  د.
 تشارلز مارتينز فيريرا )فرنسا(   د.

 د. فيصل بيومي )المملكة العربية السعودية( 
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 د. كيران جوهر )أستراليا( 

د. تشارلز مارتن فاريرا  
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 اإلقليمية: دور اللجنة التوجيهية  .أ

ألنشطة وإدارتها تنفيذ  و  الميزانية،وتعتمد    إلقليمية،ا تحدد اللجنة التوجيهية اإلقليمية السياسة  س

والمنظمات  الدوليين  المانحين  مع  وأصحاب   الكبرى  والتنسيق  الحكومية  غير  والمنظمات 

 المصلحة لدعم األنشطة واإلشراف على تنفيذها.
 

 
 

 كرتارية دائمة: سإنشاء  .ب
 

والتنظيمية    بالميزانية،والمتعلقة    واللوجستية،  اإلدارية،األنشطة  ب  للقيامسيتم إنشاء أمانة دائمة  

عمل   فريق  منظمة  و.  GF-TADألعضاء  في  السكرتارية  مقر  تب االمك  /OIEسيكون 

لجنة  بالتعاون الوثيق مع منظمة الفاو /    (،)لبنان  بيروت   RRME  في الشرق األوسط  ة اإلقليمي

 )مصر(.  القاهرة أفريقيا،الشرق األدنى وشمال 

 

 (: NLP) ين اتصال وطني تعيين ضباط .ج
 

البلد  داخل GFTADSاتصال وطني لتنسيق أنشطة  ضابط  تسميةسيُطلب من كل دولة 
  اإلقليمية. GF-TADسكرتارية مع 

 

 

 استراتيجيات إقليمية ودون إقليمية   .2
 

 

وثيقة رؤية استراتيجية حول السياسات اإلقليمية المنسقة لمكافحة األمراض الحيوانية    وضع  ▪
بهدف بناء قدرات البنى التحتية للخدمات البيطرية    األوسط،الحيوانية المنشأ في الشرق  و

 ستتضمن هذه الوثيقة خطة نشاط وميزانية مؤقتة. وومكافحة األمراض الحيوانية.  
 
  لتقييم أداء السلطات البيطرية من خالل تطبيق أداة  للسلطات البيطريةتعزيز البنية التحتية  ▪

 البيطرية  ات تقييم الخدمفي  )األداء والرؤية واالستراتيجية( 
 
   الرئيسية منها والعابرة للحدود في المنطقة.  األمراض وتحديد  رصد  ▪
 
 قدرات التشخيص المخبري.  زوتعزي  تطوير ▪
 
على أساس الخبرات اإلقليمية  العابرة للحدود  ض  امراألستراتيجيات الستئصال  االتطوير   ▪

 .  GREP)(العالمي الستئصال طاعون األبقار  برنامجالوالدروس المستفادة من 
 

 

 : هذا البرنامجأنشطة  لدعم GF-TADs ل إنشاء الصندوق اإلقليمي معجمع األموال  القيام ب .3

 

-GFسيتم إنشاء صندوق اتئماني إقليمي إلدارة جميع أنشطة الصندوق في المنطقة ذات الصلة بـ  

TADs  .مختلفة، المانحة  الجهات  الالمدفوعات المباشرة من قبل  الصندوق فقط  أنشطة    شمليلن  و  

 ارئ.الدعم الفني الطب  انتهاءً المعدات والمساهمات المادية  تأمين  و  يةتدريب  دورات شمل أيًضا  يبل س
 

 إنشاء مركز إقليمي ألنشطة الصحة الحيوانية:  .4

 

على النحو المتفق عليه والذي سيكون األداة    يةلصحة الحيوانلوسيشمل ذلك إنشاء المركز اإلقليمي  

في المنطقة حيث سيتم تنفيذ جميع أنشطة الصحة الحيوانية   GF-TADSبرنامج العالمي ـللالفنية 



ً   سيعمل المركزوبما في ذلك التخطيط والتدريب وجميع األنشطة الفنية واليومية األخرى.     أيضا

الخبرات إلى   لنقلكقاعدة  ، ورات الصحة الحيوانية في المنطقةكنقطة مركزية لالستشارات وخب

( لتوفير الدعم الفني الالزم RCMإدارة األزمات اإلقليمية )مختلف البلدان باإلضافة إلى وحدة  

 .ظهور أي مرض عابر للحدود  من المنطقة في حالجزء ألي 

 

 سيدعم المركز اإلقليمي جميع أنشطة بناء القدرات في المنطقة. 

 
 

   Website GF-TADs :للحدودمكافحة األمراض العابرة إنشاء موقع ويب إقليمي لـ   .5

 

 ،قاعدة بيانات إقليمية للخبرات الفنية والوثائق واالتفاقيات األساسية اإلقليميةالويب  سيحوي موقع  

يُسمح  كما  رمز تسجيل الدخول لجميع الشركاء.  بواسطة  متاحة  المنشورة  البيانات    جميع ستكون

  الموقع.التي يتضمنها المتعلقة باألنشطة وجميع المعلومات المتاحة  لجميع األطراف بنشر
 

 

 األنشطة التحضيرية التي يتعين القيام بها:

 

  2006تشرين الثاني )نوفمبر(    8بتاريخ    GF-TADاجتماع اللجنة التوجيهية لمنتدى   (1

 لمناقشة البرنامج واإلجراءات التشغيلية. سوريا  -مشق د ي ف

 

 مستديرة.مائدة لاجتماع رئيسي  (2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2ملحق 
 

 GF-TADs لبرنامج العالمي اللجنة التوجيهية اإلقليمية للشرق األوسط ل

 ومكافحة مرض الحمى القالعية خاص برصد  اجتماع

 ( )المائدة المستديرة الثالثة للحمى القالعية 

   2006 / 6-7نوفمبر

 دمشق، سوريا 
 

 

-GF   لجنة العالمية لألمراض العابرة للحدودلـ التابعةاإلقليمية  تتعلق باللجنة التوجيهية    خاصةتوصيات  

TAD’s 

 : يةلصحة الحيواناأنشطة المركز اإلقليمي و

 

 مرض الحمى القالعية بما يلي:ب الخاصة يوصي المشاركون في المائدة المستديرة الثالثة

 

 : في دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا فيما يتعلق بمكافحة الحمى القالعية
 

 

مرض الحمى لملها منطقة وبائية واحدة اينبغي اعتبار مناطق الشرق األوسط وشمال أفريقيا بك .1

سالالت   النتشارإيكولوجية مختلفة    أنظمةولكن مع وجود مناطق فرعية محتملة تعكس    القالعية،

المرض   المنسقة الستئصالمما يتطلب مجموعة من برامج الوقاية والمكافحة  القالعية،الحمى 

 بأكملها؛ يتم تفصيلها بحيث تغطي المنطقة المعرضة للخطر   يجب أنبشكل مشترك 

 

الحصول على أو    ،مناطق خالية من األمراض معترف بها دوليًا  إلنشاء  استراتيجيةيجب وضع   .2

ب  بلد عضو  وضع  اعتراف  القالعية في  خلو  الحمى  برنامج    إطارضمن    المنطقة،من مرض 

 (؛ GF-TADsمكافحة األمراض الحيوانية العابرة للحدود )
 

كل بلد مدعو لوضع خريطة لقطعان المجترات المتواجدة على أراضيه، مع    لدعم ما ورد أعاله .3

يمكن تطبيقها على كامل المنطقة، والتي يمكن أن عان المجترات  ط االهتمام خريطة موحدة لق

 تساعد كل بلد في     التخطيط ألعمال مكافحة المرض. 
 

قة بواسطة المركز اإلقليمي  منس  ،لفيروس الحمى القالعيةإنشاء شبكة  يتوجب على بلدان المنطقة   .4

تبادل المعلومات والرد بسرعة على ظهور أي نوع مصلي  الحيوانية من أجل تسهيل  للصحة  

 جديد في المنطقة؛ قالعي 
 
 

      تطوير واختبار والحفاظ على خطة وطنية للتأهب   مدعوة إلىالدول األعضاء في منطقة الشرق األوسط   .5
ضمان االستجابة السريعة والفعالة    فيالقالعية يتم تحديثها بانتظام والتي ستساعدهم  الحمى لمرض 
 لألحداث 

 الجديدة؛  الوبائية    
  

 

 إفريقيا؛ تعلق باإلنذار المبكر من مخاطر الحمى القالعية في منطقة الشرق األوسط وشمال فيما ي

 

لجنة من  سريعة للطوارئ بدعوة  ، يتم عقد اجتماعات  هامة ذات مخاطر إقليمية  أحداث   وقوععند   .6

واالستجاب   لتقييم   إلقليمية  التوجيه  ؛ المخاطر  معالجة  الالزمة  الدولية  ة المخاطر 

  

 



  GF-TADلألمراض العابرة للحدود  العالمي برنامجللالتابعة اللجنة التوجيهية اإلقليمية يتوجب على  .7

للوقاية من الحمى القالعية ومكافحتها على أساس سنوي كحد  مستديرة منتظمة  طاولةاجتماعات  عقد 

 أدنى.
 
 
 

 القالعية: لحمى لالوبائية  التفشياتمكافحة سبل تعلق بتحسين فيما ي

 

 لمعالجة لحمى القالعية وإضفاء الطابع الرسمي عليها  لأن يقوم كل بلد بوضع خطة طوارئ   .8

ال تحمي منه برامج التحصين   غريب لفيروس الحمى القالعيةالمشكلة الخاصة بدخول نوع  

 المعتمدة 

 

 ؛ جيناتياألنتوبنوك حصين فيما يتعلق بأولويات اإلدراج في برامج الت

 

  أنتيجينات إلنتاج قائمة    والزراعة،ومنظمة األغذية    OIEمن خالل منظمة    ،WRL  يسعى  أن .9

في بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا على أساس   حصينذات األولوية إلدراجها في جداول الت

قبل  و   منتظم؛ القائمة من  التوجيهيةينبغي مراجعة  فريق    اللجنة  قبل هذه خاص  أو  معين من 

 للجمهور؛نشرها قبل   المجموعة،
 
 

 : التالية  بوضع إرشادات حول الموضوعات  خاص أو فريق عمل  اللجنة التوجيهيةقوم تأن  .10

 

o في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لضمان التغطية ضد   حصينتنسيق الت

 انتشاًرا؛  األكثر الفيروسات 

o المجترات الصغيرة.حصين ت 

 

 للحمى القالعية في المنطقة  الفحوصات المخبريةومواءمة  اتقدرالتحسين 

 

وكواشفها للتأكد   التشخيصيةطرقها أن تضمن الدول األعضاء أن مختبراتها الوطنية تعيد تقييم  .11

ً حاليالمتواجدة  Aالفيروسية   لتشخيص األنواعمناسبة  التشخيصيةاالختبارات  أنن م )بما في  ا

  إلى   دخولها  المتوقع  SATوأنواع    A Iran 05, A Egypt 06 ،  O   ،Asia-1 أنواعذلك  

   ؛األوسط وشمال إفريقيا لشرقا ةمنطق

 

لقدراتها المخبرية، مما تقييم  ينظمون بعثات  أن يشجع المشاركون في المائدة المستديرة أو .12

   إلى إنشاء مختبر إقليمي مرجعي. سيقود 

 
 

مبادئ توجيهية لألمن البيولوجي للمختبرات من شأنها أن تساعد على االمتثال   RSCتضع أن  .13

 المنطقة؛في جميع أنحاء لتكون قابلة للتطبيق  OIEلمنظمة 
 

 

 ومكافحتها؛ تدابير الوقاية من مرض الحمى القالعية لوضع الدعم الوبائي 

 

األوبئة للمساعدة في االستجابة لطلب ب   خاص فريقًا استشاريًا    اإلقليميةلجنة التوجيه  نشئ  تأن   .14

   :المساعدة التقنية مثال التالي البلدان

 

o   إلى بلدان الشرق األوسطإنشاء مناطق تصدير  من أجل    للرصد الوبائيفي تصميم برامج 

  . وشمال إفريقيا

o  حصين.المصلية بعد الت المتابعةفي تصميم برامج 



   

واحد أو أكثر من مراكز الخبرة في المنطقة لتعزيز تسمية  اإلقليمية في    التوجيهية  اللجنة  تفكرأن   .15

الحديثة    استخدام الوبائية  والطرق  حسيناألدوات  أجلت  الحمى   خطط  من  مرض  مكافحة 

العلمية القدرات    منلإلفادة  إيران  دولة  في    المرجعية  أحد هذه المراكز  يمكن إقامةو   القالعية؛

الوبائية للمنظمة البيطرية اإليرانية والدعم الذي تتلقاه من منظمة األغذية والزراعة / المفوضية  

وشمال    آخر  مركزإقامة  و؛  األوروبية األوسط  الشرق  منطقة  المنظمات   إفريقيافي  بمساعدة 

 الدولية.

 

 _____________________________ _______________________________ 
 


