معايير منظمة OIE

النقاط الرئيسية

• تهدف معايير ( )OIEإلى تحسين صحة الحيوانات ورعايتها في جميع أنحاء العالم.
• تعترف منظمة التجارة العالمية  WTOبمعايير  OIEباعتبارها المعايير المرجعية الدولية للصحة الحيوانية ،بما في ذلك
األمراض الحيوانية المنشأ (المنقولة لإلنسان).

• تم وضع هذه المعايير من قبل كبار الخبراء العلميين في العالم ،ويتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة السنوية لمندوبي .OIE

القضايا الورادة يف المعايي
عند انضمامها إلى عضوية منظمة ( ، )OIEتلتزم البلدان بإدماج المعايير الحكومية الدولية لمنظمة OIE
في تشريعاتها ،مما يتيح تنفيذ التدابير الالزمة لرصد األوبئة بشكل فعال ،والكشف المبكر عن الحاالت
المرضية ،واإلبالغ الشفاف عن التفشيات المرضية في حيوانات اليابسة أو الماء ،والرد السريع عليها  ،بما
في ذلك األمراض الحيوانية المنتقلة لإلنسان .وهناك بعض المعايير التي توضع لتستخدم من قبل السلطات
البيطرية أو السلطات المختصة األخرى في بلدان االستيراد والتصدير لتجنب نقل مسببات األمراض إلى
اإلنسان والحيوان ،مع تجنب العوائق الصحية غير المبررة التي تقف في وجه التجارة الحيوانية الدولية.
وأخيرا ً هناك معايير خاصة بجودة الخدمات البيطرية ورعاية الحيوان وطرق تشخيص األمراض أو جودة
اللقاحات.

ً
ر
المعيف بها عالميا
المعايي
منذ العام  ، 1995أعلنت منظمة التجارة العالمية  ، WTOعبر اتفاقية تطبيق إجراءات الصحة والصحة
النباتية (اتفاقية  )SPSاعترافها ب  OIEكمنظمة مرجعية للمعايير الخاصة بالصحة الحيوانية واألمراض
الحيوانية المنتقلة لإلنسان.
تُعتبر اتفاقية الصحة والصحة النباتية ) ٍ)SPSأساسية في تأمين السالمة الصحية للتجارة الدولية الخاصة
بالحيوانات والمنتجات الحيوانية ،وتوحيد أحكام الصحة الحيوانية في جميع أنحاء العالم .وتعتبر (،)OIE
بصفتها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ،الوحيدة التي لديها صالحية وضع المعايير الدولية للصحة
للحيوانية ،بما في ذلك الخاصة باألمراض الحيوانية المنتقلة إلى اإلنسان.

التعاون الدولي والمشترك بين المنظمات
تتعاون منظمة ( )OIEبشكل وثيق مع المنظمات الدولية األخرى  ،بما في ذلك منظمة الصحة العالمية
( ، )WHOومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ( ، )FAOوهيئة الدستور الغذائي Codex
 ،Alimentarius Commissionواتفاقية التنوع البيولوجي Convention on Biological Diversity
( ، )CBDومنظمة التجارة العالمية ؛ وعلى وجه الخصوص  ،لجنة تدابير الصحة والصحة النباتية (.)SPS
كما تعتبر عمليات التعاون هذه ضرورية لتنسيق السياسات الحكومية الدولية للمعايير على المستوى العالمي.

طرق ر
نش المعايي
القوانين
يتضمن قانون الحيوانات األرضية  The Terrestrial Codeوقانون الحيوانات
المائية  The Aquatic Codeمعايير لتنفيذ تدابير الكشف المبكر عن مسببات
األمراض الوبائية  ،واإلعالن واإلبالغ عنها والسيطرة عليها داخل البلد المعني،
بما في ذلك مسببات األمراض الحيوانية المنتقلة إلى اإلنسان  Zoonosisمن
الحيوانات األرضية (الثدييات والطيور والنحل) والحيوانات المائية (البرمائيات
واألسماك والقشريات والرخويات)  ،مع تجنب انتشارها من خالل التجارة الدولية
للحيوانات والمنتجات الحيوانية  ،ومع تجنب فرض شروط صحية غير مبررة
تعيق هذه التجارة.

دليل الحيوانات األرضية ودليل الحيوانات المائية

( (Terrestrial and Aquatic Manuals

يتلخص دور دليل الحيوانات األرضية ودليل الحيوانات المائية بضمان التنسيق الدولي
للتقنيات المخبرية المستخدمة ألهم األمراض الحيوانية .كما تغطي المعايير المنشورة في
الدليلين اختبارات التشخيص البيولوجي ،وطرق إنتاج ومراقبة المواد البيولوجية المعدة
لالستخدام البيطري (اللقاحات بشكل خاص) ،التي تساعد في انتشار هذه التقنيات المعترف
بها دوليًا.

معايي مرتكزة عىل العلم والشفافية
من أجل تعزيز اإلجماع حول المعايير والتطبيق العالمي لها على أوسع نطاق ممكن ،وبغض النظر عن
الظروف السياسية واالقتصادية والثقافية أو الدينية لكل بلد ،تستند معايير  OIEإلى المعارف العلمية األكثر
قبوالً والتي ال نزاع حولها .كما تتبع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ( )OIEسياسة متشددة في االقتصار
على استخدام الخبراء المستقلين وطلب المشورة العلمية الشفافة فقط.
لهذا السبب ،يتم نشر جميع الوثائق الصادرة عن اللجان المتخصصة لمنظمة  OIEعلى موقعها العام على
الويب ،وتضمين مالحقها التقارير من مجموعات العمل التابعة للمنظمة ،وفرق الخبراء التي تبلغ عن نتائج
أبحاث اللجان .وعند نشرها للوثائق ،تدعو المنظمة جميع الدول األعضاء إلى التعليق عليها ،كما تدعو
المنظمات الشريكة وغير الحكومية وسائر األطراف المعنية .كما تدعو المنظمة مندوبي الدول األعضاء

للتشاور مع المجموعات العلمية وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص في بالدهم إلبالغ تعليقاتهم على
الوثائق الصادرة عنها.
لدى منظمة  OIEأيضا ً تدابير قانونية لحماية سرية المعلومات المقدمة إليها من قبل كل خبير بعمل لديها أو متعاون معها ،باإلضافة
إلى اإلعالن عن أي اختالف محتمل للمصالح بين خبراء المنظمة أو موظفيها مع أطراف أخرى.

عملية وضع المعايي

•

اللجان المتخصصة
تتلخص مهام اللجان المتخصصة بمراجعة وتحليل أحدث الدراسات العلمية المتعلقة بتحليل األحداث
الوبائية وما يتبعها من تحديات تتعلق بالوقاية من األمراض الحيوانية؛ وكذلك تطوير أو مراجعة معايير
منظمة  ، OIEومعالجة القضايا العلمية أو التقنية التي تثيرها البلدان األعضاء .ولدى المنظمة أربع لجان
متخصصة هي التالية:
 لجنة معايير صحة الحيوانات األرضية، اللجنة العلمية لألمراض الحيوانية، لجنة المعايير البيولوجية، لجنة معايير صحة الحيوانات المائيةمجموعات الخبراء

•

يتلخص دور هذه المجموعات بمراجعة منتظمة لما تحققه من تقدم في مجال خبرتها ،وإطالع البلدان
األعضاء في منظمة  OIEعلى القضايا الحالية من خالل التقارير الصادرة عنها وما تنظمه من
اجتماعات علمية ودورات تدريبية .ويتلخص عملها باإلبالغ عن أعمال اللجان المتخصصة .وهناك
ثالثة فرق دائمة (للحيوانات البرية ورعاية الحيوان وسالمة الغذاء من منشأ حيواني)  ،والعديد من
المجموعات المتخصصة التي تقوم بشكل مشترك بدراسة القضايا المستجدة (المجموعات المدعوة
في العام  2015لمعالجة حمى الخنازير األفريقية والحمى القالعية وظاهرة مقاومة المضادات الحيوية
(.)antimicrobial resistance

يتم وضع معايير منظمة  ،OIEوبطلب من الدول األعضاء ،من قبل خبراء معترف بهم دوليًا من جميع
أنحاء العالم .ويجتمع الخبراء لبحث المعايير بدعوة من المدير العام لمنظمة  .OIEأما تحديث أو اعتماد أحد
المعايير فيتم بواسطة عملية مرنة ودقيقة للغاية ،مما يسمح بمراجعة النصوص المعايير دوريا ً باالستنادً إلى
بيانات علمية أو وبائية جديدة .وبعد التشاور مع الخبراء والدول األعضاء ،ومن خالل العملية الموضحة
أدناه ،يتم اعتماد هذه المعايير من قبل الجمعية العالمية للمندوبين خالل الدورة العامة السنوية للمنظمة ،ويتبع
ذلك نشرها في الكودات والدالئل ( )Codes and Manualsكمعايير حكومية دولية.

الجمعية العامة العالمية للمندوبين

•

هي أعلى سلطة في منظمة ( ، )OIEوتتكون من مندوبي جميع الدول األعضاء ،وتعقد
اجتماعا ً مرة واحدة في السنة على األقل .وتجري عملية تصويت المندوبين داخل الجمعية
العامة العالمية وفقا ً للمبدأ الديمقراطي القائل "بلد واحد  ،صوت واحد".

التضامن لتعزيز تطبيق المعايي
تقدم منظمة ) (OIEمساعدتها إلى أشد البلدان فقرا ً في مكافحة األمراض الحيوانية التي تسبب الخسائر في
الثروة الحيوانية ،وت ًعرض الصحة العامة للخطر ،كما تهدد البلدان األخرى بمخاطر األوبئة .وتعتبر الخدمات
البيطرية ذات أهمية حاسمة في ضمان رصد األمراض الحيوانية واكتشافها واإلبالغ عنها .وهذه إجراءات
.بحاجة إلى الموارد الكافية والقدرات الفنية والعالقات المناسبة لهذا الغرض مع جميع األطراف المعنية .وفي
هذا السياق  ،تساهم منظمة  OIEبنشاط في مساعدة البلدان في تقييم وتحسين امتثال سلطاتها البيطرية لمعايير
المنظمة فيما يتعلق بجودة وتقييم خدماتها البيطرية .وقد لجأت المنظمة إلى وضع برنامج يسمى مسار أداء
الخدمات البيطرية ) (Performance of Veterinary Servicesلهذا الغرض.
كما وضعت منظمة  OIEطرقًا أخرى لمساعدة الدول األعضاء في تحسين تنفيذها للمعايير على المستوى
الوطني  ،على سبيل المثال من خالل برامج التوأمة بين المختبرات ومؤسسات التعليم البيطري أو المجالس
القانونية البيطرية  ،باإلضافة إلى العديد من األنشطة األخرى لتعزيز الكفاءات البيطرية لكل بلد عضو .

األموال المخصصة لبناء القدرات واالمتثال لمعايير OIE
كجزء من التزامها بإصدار معايير دولية لضمان حسن إدارة الخدمات البيطرية ومساعدة البلدان األعضاء في
تطبيق هذه المعايير ،قامت منظمة  OIEمنذ العام  2004بتمويل مشاريع للصالح العام العالمي تتعلق بمكافحة
األمراض الحيوانية ،ومنها خاصة األمراض الحيوانية المنتقلة لإلنسان  ،Zoonosesمن خالل الصندوق
العالمي لصحة ورعاية الحيوان .World Animal Health and Welfare Fund
في هذا الصدد يلعب برنامج تقييم الخدمات البيطرية  ،PVS toolبتنسيق من قبل المكتب المركزي لمنظمة
دورا حاس ًما في إعداد وتحديد االستثمارات الوطنية
 OIEودعم من مكاتبها اإلقليمية في القارات الخمسً ،
الالزمة للوقاية من األمراض ومكافحتها على مستوى عالمي.

لمزيد من المعلومات حول الموضوع يرجى زيارة المواقع التالية:
•
•
•
•
•
•

البوابة اإللكترونية الخاصة بالمعايير الحكومية الدولية لمنظمة OIE
اتفاقية بين منظمة التجارة العالمية  WTOومنظمة الصحة الحيوانية ( )OIEالمعتمدة
من قبل المنظمتين في  4مايو 1998
الكود الصحي للحيوانات األرضية
الكود الصحي للحيوانات المائية
دليل االختبارات التشخيصية واللقاحات للحيوانات األرضية
دليل االختبارات التشخيصية للحيوانات المائية
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