القانون الصحـي لحيوانات اليابسة 2019 -
الفصل 4.1
مدخل الى التوصيات الخاصة بالوقاية ومكافحة
األمراض الحيوانية المنقولة
Introduction to recommendations for the prevention and
control of transmissible animal diseases
(تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين)

المادة 4.1.1

تعتبر الوقاية الفعالة من األمراض الحيوانية المنقولة ومكافحتها ،بما فيها المنقولة الى االنسان ،مهمة أساسية
للخدمات البيطرية في كل دولة عضو.
قامت الخدمات البيطرية في جميع أنحاء العالم ،مدعومة بتقدم كبير في العلوم البيطرية ،بتطوير واستخدام عددا
من األدوات للوقاية من األمراض الحيوانية المنقولة ومكافحتها وحتى استئصالها.

نجد في فصول هذا الباب هذه األدوات والتوصيات الخاصة بالوقاية من األمراض ومكافحتها
والتي يجب أن تنفذها الخدمات البيطرية.
المادة 4.1.1.

لمنع دخول وانتقال األمراض الحيوانية بشكل فعال مع تقليل اآلثار السلبية المحتملة للتدابير الصحية ،ينبغي
للخدمات البيطرية النظر في وضع تدابير بناء على التوصيات الواردة في هذا القسم ،مع مراعاة العوامل
المختلفة بما في ذلك تأثيرها على التجارة ورفاهية الحيوان والصحة العامة والبيئة .وبالتوازي مع التدابير
الصحية الخاصة باألمراض ،ينبغي للخدمات البيطرية النظر في التدابير الصحية ذات الصلة بالسلع.
عالوة على ذلك ،على الرغم من أن المبادئ العامة التي تغطي التدابير الموضحة في هذا القسم تنطبق على
العديد من األمراض ،يجب أن تتكيف الخدمات البيطرية مع ظروفها ،ألن خصائص العوامل المسببة
لألمراض والحاالت التي تحدث فيها تختلف بين األمراض وبين البلدان .وتحقيقا لهذه الغاية ،يجب قراءة
التوصيات الواردة في هذا القسم باالقتران مع التوصيات الواردة بشأن األمراض المدرجة في األبواب  8إلى
.15

يجب أن تتأكد الخدمات البيطرية من أن أي برنامج للوقاية والسيطرة يتناسب مع المخاطر وأن يكون عمليا
وممكن التطبيق في البلد المعني وأن يستند إلى تحليل المخاطر.
تتضمن المتطلبات األساسية لوضع مثل هذه البرامج:
• جودة الخدمات البيطرية بما في ذلك اإلطار التشريعي ،والقدرات المخبرية والتمويل الكافي والملتزم؛
• التعليم والتدريب المناسبين لتأمين األطباء البيطريين ومساعديهم؛
• روابط وثيقة مع المؤسسات البحثية؛
• الوعي الفعال والتعاون النشيط مع أصحاب المصلحة من القطاع الخاص؛
• الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
• التعاون بين السلطات البيطرية وغيرها من السلطات المختصة؛
• التعاون اإلقليمي بين السلطات البيطرية في األمراض الحيوانية العابرة للحدود.
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