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 :Covid-19  مرض التنفسي الحاد ال 

 أسئلة وأجوبة حول المرض 
 

 الجديد؟  2019 كورونا هو فيروس ما

كورونا الريبي    فصيلةهي   Coronaviruses CoV فيروسات  النووي  الحمض  فيروسات   من 
(RNA- ribonucleic acid viruses)،  تاج"  شكليظهر بالفيروس  جسم  فيروسات التاج ألن    وتدعى "  

شائعة في   ات كوروناالعدوى بفيروسو  . حول غالفه الشحميالمسمارية  بروتينات  المميز من  
مما يعني أنها تنتقل    المنشأ،  ةحيواني  ةالبشري  كورونابعض سالالت فيروس  و  . الحيوانات والبشر
 .نتقل لإلنساني المنها ولكن العديد  والبشر،بين الحيوانات 

لبرد الشائعة وأمراض نزلة امرًضا يتراوح بين    ( في البشر  )CoVيمكن أن يسبب فيروس كورونا  
الناجمة  )  Syndrome Respiratory East Middle  التنفسية  األوسط  الشرق  ة متالزم أكثر حدة مثل  
-SARS  سفيرو   الناجمة عن)الجهاز التنفسي الحاد    التهاب  ، ومتالزمة  (  MERS-CoVعن الفيروس

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/MERS-CoV/Q_A_MERS-CoV_EN_update_Jan2019.pdf
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CoV)    أن السارسالمفصلة  أثبتت التحقيقات  إذ -  CoV    أو المسك الزباد  قطط    من  انتقالهقد تم
(Civets)  ، وانتقالإلى البشر MERS-CoV من اإلبل إلى البشر .  

تم اإلبالغ عن إصابات بالتهابات رئوية مجهولة األسباب في مدينة ووهان   ،2019  في ديسمبر
السبب   2020يناير  7ب تاريخعلى أثرها  حددت السلطات الصينية  وقد    . الصينيةبمقاطعة هوبي  

 ر مإستومنذ ذلك الحين    . للمرضالمسبب    nCov-2019  بالفيروس  وهو وجود مرض تنفسي حاد
عن إصابات مرضية بشرية    خارج الصينالمقاطعات الصينية ودول من  عدد من  اإلبالغ من قبل  

  . مرتبطة جميعها بزيارات إلى مدينة ووهان

 . موقع منظمة الصحة العالمية  يمكن مراجعةالمعلومات،  للحصول على أحدث

يسبب مرض كورونا   الذي  CoVعلى فيروس   (ICTV)لجنة الدولية لتصنيف الفيروسات  أطلقت ال
غرار    COVID-19اسم   العلميSARS-CoV-2على  االسم  فيروس   . ، وهو  اسم  إطالق  يمكن  كما 

COVID-19 وكذلك المرض الذي يسببه . 

فيروس "قد يشار إلى الفيروس أيًضا باسم    . ؛ هذا هو االسم العلمي   SARS-CoV-2، باسم    19
COVID-19"    عن  "أو المسؤول  يسببه   COVID19يشير    ". COVID-19الفيروس  الذي  المرض  إلى 
 . الفيروس

 (ICTV) اللجنة الدولية لتصنيف الفيروسات  أطلقت عليهCOVID-    19  المسبب للمرض الفيروس
فيروسو  . العلمي  اسمه  وهو SARS-CoV-2 تسمية باسم  أيًضا  الفيروس  إلى  يشار   قد 

 “COVID-19" المرض  أو الفيروس المسؤول عن. 

 

 إلى البشر؟  COVID-19 نقلهل الحيوانات مسؤولة عن 
 . من إنسان إلى إنسان هو COVID-19يبدو أن المسار السائد النتقال 

والتحقيقات الجارية يشأنه   . ذات مصدر حيواني  COVID-19تشير األدلة الحالية إلى أن فيروس  
، وتحديد الدور المحتمل  (بما في ذلك األنواع الحيوانية المعنية)مهمة لتحديد مصدره الحيواني  
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ال يوجد حتى اليوم أدلة علمية كافية لتحديد هذا المصدر    ذلك،ومع    . ضلخزان حيواني لهذا المر 
 . أو لتوضيح مسار انتقال هذا الفيروس من مصدر حيواني إلى البشر

األخرى   CoVهو قريب من فيروسات    COVID-19بيانات التسلسل الوراثي إلى أن فيروس    تشير
وهناك احتمال    (. خفافيش حدوة الحصان)  Rhinolophus batالموجودة في مجموعات خفافيش  

 . بأن انتقال العدوى إلى البشر تتم عبر مضيف وسيط

أولويات   COVID-19 ناقش الفريق االستشاري غير الرسمي للمنظمة العالمية لصحة الحيوان حول
ي منتدى منظمة الصحة العالمية العالمي للبحث البحث في البحث عن مصدر الحيوان وعرضها ف 

 من قبل رئيس مجموعة العمل على الحياة البرية التابعة لمنظمة  (2020فبراير    12-11)واالبتكار  
OIE. يمكن االطالع على نتائج مناقشة المجموعة االستشارية غير الرسمية لمنظمة OIE حول 

19-COVID التالي الرابط عبر. 

 

 ؟ CoV-2هل يمكن أن تصاب الحيوانات بالسارس 

نطاق واسع في البشر، هناك احتمال أن تصاب    على   CoV-2اآلن بعد أن انتشرت عدوى السارس
قد يكون إلصابة الحيوانات   . بعض أنواع الحيوانات من خالل االتصال الوثيق مع البشر المصابين

الحيوان، والحفاظ على الحياة البرية،   ورعايةآثار على صحة الحيوان والبشر،   CoV-2 بالسارس
 .والبحث الطبي الحيوي

المنك والكالب نتائج إيجابية لإلصابة حيوان  و  (والكبيرة   األليفةالقطط  )أظهرت اختبارات القطط  
الميدانيفي   CoV-2 - بالسارس المشتبه في  الوضع  أو  المعروفين  البشر  االتصال مع  بعد   ،

أظهرت القطط في الوضع الميداني عالمات سريرية للمرض بما في   CoV-2إصابتهم بالسارس
  حيوان   في CoV - 2 - اتسمت اإلصابة بالسارس  . جهاز الهضميذلك عالمات الجهاز التنفسي وال

 .بأمراض الجهاز التنفسي وزيادة معدل الوفيات المزرعة منك

 لوباء، هذه العدوى ليست محركا  CoV - 2  بسارعلى الرغم من إصابة العديد من األنواع الحيوانية  

COVID-19؛ هذا الوباء مدفوع بانتقال البشر إلى البشر. 

https://www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/expert-groups-and-guidance/


التي   األحداث،  المعلومات حول هذه  العثور على مزيد من  الىيمكن  أدناه على    ،OIE  أبلغت 
 ."حداث في الحيواناتاأل"صفحة 

 CoV - 2 - أنواع مختلفة من الحيوانات لإلصابة بالسارس  لحساسيةدراسات جارية لفهم أفضل  
حتى اآلن، تشير نتائج دراسات العدوى    . العدوى في األنواع الحيوانية الحساسة  حركةوتقييم  

    CoV-2التجريبية إلى أن الدواجن والخنازير ليست عرضة لإلصابة بفيروس السارس

النتائج من الدراسات المختبرية إلى أن القطط، من األنواع الحيوانية التي تم التحقيق   تشير 
بالسارس لإلصابة  عرضة  األنواع  أكثر  اآلن، هي  حتى  القطط   ،   CoV-2فيها  تتأثر  أن  ويمكن 

السريري التجريبي،    . بالمرض  المختبر  إلى قطط وفي  العدوى  نقل  على  قادرة  القطط  كانت 
المختبر عرضة للعدوى وقادًرا على نقل العدوى إلى النمس األخرى،   . أخرى كان النمس في 

 .على الرغم من أنها تبدو أقل تأثرًا بالمرض السريري

  . مثل لتقييم اللقاحات أو العالجات وقد يكون النمس بمثابة نموذج مفيد للدراسات المستقبلية  
وقرود الريسوس، يمكن أن يصابوا باستمرار   cynomolgus الهامستر السوري الذهبي، وكذلك

يبدو أن الكالب عرضة لإلصابة ولكن يبدو  و  . وقد تظهر عالمات سريرية CoV-2 بمرض السارس
كما أصيبت خفافيش الفاكهة المصرية في موقع المختبر   . أنها أقل تأثرًا من النمس أو القطط

لفاكهة المصابة قادرة على نقل كانت خفافيش او  . لكنها لم تظهر عليها أي عالمات المرض
 .العدوى إلى خفافيش الفاكهة األخرى

 

حيوانات المرافقة أو    ما هي التدابير االحترازية التي يجب اتخاذها من قبل أصحاب
المشتبه أو  بالمرضى من البشر    ألصحاب الحيوانات اختالط حميميكون    غيرها عندما

 ؟ COVID-19بـالفيروس إصابتهم ب

وال يوجد  ؛ COVID-19 أخرى بمرض  أية حيوانات مرافقة أو حيوانات تقارير عن إصابة    ةأي  لغتبً لم  
ومع   . في هذا المرض البشري  أي دور وبائي كبيرتلعب    هذه الحيوانات  حالًيا أي دليل على أن

 ،(المنشأاألمراض الحيوانية  )  تركةمش  تصاب أحيانًا بأمراضأن الحيوانات والناس  إلى    ذلك ونظًرا

https://www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/events-in-animals/
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أخرى حتى  وحيوانات  حيوانات  اختالطهم بمن   COVID-19 يحد األشخاص المصابون بالـ   فيوصى بأن
 .المزيد من المعلومات حول الفيروس الحصول على

يتضمن و  . النظافة األساسية  توصيات  اتباع، يجب دائًما  والعناية بهاعند التعامل مع الحيوانات  
تزويدها أو    اطعامهإأو    االختالط بهاأو  الحيوانات  حول    ذلك غسل اليدين قبل وبعد التواجد

 .الطعام في ها أو مشاركتهاأو لعق تقبيلهاوكذلك تجنب  باحتياجاتها،

 

اإلمكان    يوصى  قدر  المرضى  الطبية  األشخاص  للرعاية  يخضعون  الذين  بفيروسأو   الخاصة 
COVID-19  أمر العناية بحيواناتهم إلى فرد آخر  وإيالء    المدللةحيواناتهم  ب  االختالط الحميم  تجنب
الصحية   األساليباتباع  فيجب عليهم    األليفة،حيواناتهم  على العناية ب  اجبرواإذا  و  . من العائلة

 . ووضع كمامة على وجههم

 

 

فيما يتعلق بالحيوانات    للبلدان األعضاء ما الذي يمكن أن تفعله الخدمات البيطرية  
 .؟األليفة 

الصحة   نهجوفق  مًعا  في كل بلد عضو  الصحة العامة والخدمات البيطرية  دوائريجب أن تعمل  
غ شخص مصاب  المعلومات وإجراء تقييم للمخاطر عندما يبل    في  اركلتشل  Health  One   الواحدة  

 .أو حيوانات أخرى حيوان مرافقةبأنه على اتصال مع  COVID-19 بـ

  / إذا تم اتخاذ قرار نتيجة لتقييم المخاطر الختبار حيوان مصاحب كان له اتصال وثيق مع شخص  
  من عينات  / اختبار الفم واألنف والبراز    في RT-PCR يوصى باستخدام  ،9COVID-1بـ  مالك مصاب  
  Real time- Polymerase chain reaction . المستقيم

عن الحيوانات المعرضة لإلصابة ويجب   CoV-2يجب إبعاد الحيوانات التي ثبتت إصابتهم بالسارس  
 . تجنب االتصال بتلك الحيوانات

 



هل هناك حاجة التخاذ أية إجراءات احترازية بالنسبة للحيوانات الحية أو المنتجات  
 الحيوانية؟ 

، وفًقا لتصريح منظمة الصحة العالمية  COVID-19على الرغم من عدم اليقين بشأن أصل فيروس  
األسواق   أو  الحية  الحيوانات  أسواق  زيارة  عند  عام،  وقائي  كإجراء  يجب  الموضوع،  هذا  في 

أو أسواق المنتجات الحيوانية،   (التي تبيع الحيوانات الحية والنافقة في الهواء الطلق)الرطبة  
وتشمل هذه غسل اليدين بانتظام بالصابون والماء النظيف بعد   . يق تدابير النظافة العامةتطب

وتجنب   الفم،  أو  األنف  أو  العينين  لمس  تجنب  وكذلك  الحيوانية،  والمنتجات  الحيوانات  لمس 
الفاسدة الحيوانية  المنتجات  أو  المريضة  الحيوانات  مع    . مالمسة  اتصال  أي  تجنب  يجب  كما 

مثل القطط والكالب الضالة، والقوارض، والطيور )ألخرى التي تعيش في السوق  الحيوانات ا
ويجب توخي الحذر لتجنب مالمسة نفايات الحيوانات أو سوائلها على الموجودة   (. والخفافيش

 . على األرض أو أسطح المتاجر ومنشآت السوق

ر العدوى غسل اليدين تتضمن توصيات المعايير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لمنع انتشا 
وعدم   والبيض؛  للحم  الكامل  والطبخ  والعطس،  السعال  عند  واألنف  الفم  وتغطية  بانتظام 

ويجب مناولة اللحم    . اللمس الشديد ألي شخص تظهر عليه أعراض تنفسية كالسعال والعطس
غ األطعمة  مع  المتبادل  التلوث  لمنع  بعناية  الحيوانات  أعضاء  سائر  أو  الحليب  أو  ير  النيء 

كما يمكن مراجعة توصيات أخرى لمنظمة الصحة    . المطبوخة كإجراء للحفاظ على سالمة الغذاء
 : العالمية على العنوان التالي

topics/coronavirus#-https://www.who.int/health 

ينصح   استنادًا  ال  مشددة  تجارية  شروط  فرض  أو  بالسفر  خاصة  وقائية  إجراءات  أية  باعتماد 
 . للمعلومات المتوافرة حتى اليوم

 

 

https://www.who.int/health-topics/coronavirus


المنتجات  أو  الحية  للحيوانات  الدولية  بالحركة  تتعلق  توصيات  أي  هناك  هل 
 الحيوانية؟ 

في الحيوانات،  CoV-2 - بانتظام عدوى السارس (OIE) تراقب المنظمة العالمية للصحة الحيوانية
والبحث، وتحليل المخاطر مع التركيز على الحيوانات، وتحليل اآلثار المترتبة على التجارة اآلمنة 

بناًء على المعلومات المتوفرة حالًيا، وبدعم من مجموعات   . في الحيوانات والمنتجات الحيوانية
على   COVID-19 تعلق بـبتطبيق أي تدابير صحية ت OIE الخبراء االستشاريين، ال توصي منظمة

يجب تطبيق    . الحركة الدولية للحيوانات الحية أو المنتجات الحيوانية دون تبرير لتحليل المخاطر
مبادئ إدارة المخاطر المبنية على األدلة على الحركة الدولية للحيوانات الحية والمنتجات من 

يجب أن يتبع تقييم وتنفيذ  و  .CoV - 2 - األنواع الحيوانية التي ثبت أنها عرضة لإلصابة بسارس
والقسم    (تحليل المخاطر)  2إدارة المخاطر للتجارة اآلمنة المبادئ المنصوص عليها في القسم  

التصدير    / اإلجراءات التجارية وإجراءات االستيراد  )  5والقسم    (الوقاية من األمراض ومكافحتها)  4
البيطرية   الحيوانات  (الصحية  / والشهادة  صحة  قانون  لمواد    . البرية  من  الالزمة  االحتياطات 

التغليف غير ضرورية باإلضافة إلى مراقبة النظافة األساسية، مثل التأكد من نظافتها وخالية 
 COVID-19 عن OIE يمكن االطالع على تقرير المجموعة المخصصة لمنظمة  . من التلوث المرئي

بشأن   OIE ، ويمكن االطالع على اعتباراتهناوالتجارة اآلمنة في الحيوانات ومنتجات الحيوانات  
مجموعة الخبراء "وفي صفحة    هنا COVID-19 تطبيق التدابير الصحية للتجارة الدولية المتعلقة بـ

 ."والتوجيه

 

 ما هي المسؤوليات الدولية للسلطة البيطرية في هذا الحدث؟ 

 .مستجدمرض يفي بمعايير   COV-2 السارس بــإصابة الحيوانات 

وفًقا لقانون   CoV-2  -إصابة للحيوانات بفيروس سارس  [حالة]عن أي    OIEيجب إبالغ منظمة    ،لذلك
ضمن معلومات حول األنواع واالختبارات التشخيصية  توت  OIEصحة الحيوانات البرية التابع لمنظمة  

 . والمعلومات الوبائية ذات الصلة

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/A_AHG_REPORT_COVID19_April2020.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/A_COVID-19_Considerations_OIE_Sanitary_Measures.pdf
https://www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/expert-groups-and-guidance/
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لى اتصال وثيق مع سلطات الصحة العامة وعمن المهم للسلطات البيطرية أن تبقى على علم  
الحياة   عن  مت  ،البريةوالمسؤولين  رسائل  وإدارة  لضمان  بالمخاطر  لالتصال  ومناسبة  ماسكة 

 .المخاطر بموجب نهج الصحة الواحدة

الحيوانات   أوالحيوانات األليفة  ال يؤدي إلى توجيه تدابير غير مالئمة نحو    COVID-19من المهم أن  
 . وصحتهم أو يكون لها تأثير سلبي على التنوع البيولوجي برعايتهمالبرية التي قد تضر 

 ،العامةتدعم الخدمات البيطرية الوطنية الوظائف األساسية الستجابة الصحة    ن،البلدافي بعض  
كما تدعم العيادات البيطرية في    . المراقبة والتشخيص من البشرو  عيناتالمثل فحص واختبار  

الوقاية   بالمواد األساسية مثل معدات  التبرع  العامة من خالل  الصحة  البلدان استجابة  بعض 
 .تهويةالشخصية وأجهزة ال

في أسفل   COVID-19 تتوفر إرشادات حول دعم المختبرات البيطرية الستجابة الصحة العامة لـ 
  .هذه الوثيقة

يمكن للسلطات البيطرية أن تدعو إلى   . الخدمات البيطرية خدمات أساسية OIE تعتبر منظمة
لضمان استمرار األنشطة المتعلقة   COVID-19 ذلك ضمن خطط وعمليات االستجابة الوطنية لـ

بموجب بروتوكوالت النظافة   البيطرية،بصحة الحيوان ورعاية الحيوان وإدارة مخاطر الصحة العامة  
مشتقة من الحيوانات والمنتجات  الالمناسبة، لحماية اإلنتاج المستمر للعديد من السلع المتنوعة  

 .الحيوانية التي تعتمد عليها مجتمعاتنا

 

 ؟ الشأن في هذا    OIEجراءات التي تتخذها منظمة  ما هي اإل 

بم اتصال  على  الحيوانية  للصحة  العالمية  المنظمة  والمحيط   كتبهاإن  آسيا  في  اإلقليمي 
المنظمة  ومندوب  الهادئ، إلى  البيطرية  الصين  أجل  للصين،  الرسمية    والسلطات  جمع من 

 تهامع شبك  وثيق  بشكل  منظمةال  تتواصلكما    . المتعلقة بالموضوع  وتبادل أحدث المعلومات 
حول   الحالية  التحقيقات  في  المشاركين  الخبراء  الشائعات   متابعة  مع  المرضمنشأ  من 

 . يومًياالمتداولة والمعلومات غير الرسمية 



وظهور أمراض معدية بشرية أخرى عند خط   COVID-19بالنظر إلى أوجه الشبه بين الفيروس  
  OIEتوصي المجموعة االستشارية غير الرسمية التابعة لمنظمة   والحيوان،لتماس بين اإلنسان  ا

تجارة واستهالك الحيوانات البرية بشكل أفضل من أجل    ديناميكيةبأن يتم العمل من أجل فهم  
 . في المستقبلالمنتظرة وضع استراتيجيات للتقليل من مخاطر األحداث 

 

 : ومصادرهاالمعلومات  

 

 اإلرشاد 

غير الرسمية    االستشاريةقامت المجموعة   OIEغير الرسمية لمنظمة   االستشاريةنتائج المجموعة  
محدثة بشأن التحقيقات في الدور  OIE والحيوانات بإبقاء منظمة Covid-19 بشأن OIE لمنظمة

  .ذات الصلة األخرىالمحتمل للحيوانات والمسائل 

- اإلنجليزية) COVID-19 إرشادات حول دعم المختبرات البيطرية الستجابة الصحة العامة لـ •

 ( الروسية-لعربيةا
-اإلنجليزية)في الحيوانات  CoV-2 ت، واختبار، واإلبالغ عن السارساعتبارات ألخذ العينا •

 (لروسيةا
  COVID-19اعتبارات بشأن تطبيق التدابير الصحية المتعلقة بالتجارة الدولية المتعلقة بـ •
•  19-COVID دليل منظمة الصحة العالمية لألعمال التجارية الغذائية : األغذيةوسالمة 

 

 نتائج اجتماعات الخبراء 

منتدى منظمة الصحة العالمية للبحث  )  COVID-19خارطة طريق عالمية منسقة للبحث عن   •
 (. واالبتكار

 2020، أبريل OIEبيان مجموعة عمل الحياة البرية لمنظمة  •
لمنظمة   • المخصص  الفريق  الحيوانات    COVID-19عن    OIEتقرير  في  اآلمنة  والتجارة 

 ومنتجات الحيوانات

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/A_Guidance_for_animal_health_laboratories_1April2020.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/Arabic_Guidance_for_animal_health_laboratories_1April2020.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/Arabic_Guidance_for_animal_health_laboratories_1April2020.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/Arabic_Guidance_for_animal_health_laboratories_1April2020.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/RUS_Guidance_for_animal_health_laboratories_1April2020.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/Sampling_Testing_and_Reporting_of_SARS-CoV-2_in_animals_final_7May_2020.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/R_Sampling_Testing_and_Reporting_of_SARS-CoV-2_in_animals_7May_2020.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/R_Sampling_Testing_and_Reporting_of_SARS-CoV-2_in_animals_7May_2020.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/R_Sampling_Testing_and_Reporting_of_SARS-CoV-2_in_animals_7May_2020.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/A_COVID-19_Considerations_OIE_Sanitary_Measures.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/A_COVID-19_Considerations_OIE_Sanitary_Measures.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/A_COVID-19_Considerations_OIE_Sanitary_Measures.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/covid-19-and-food-safety-guidance-for-food-businesses
https://www.who.int/publications/i/item/covid-19-and-food-safety-guidance-for-food-businesses
https://www.who.int/blueprint/priority-diseases/key-action/Roadmap-version-FINAL-for-WEB.pdf?ua=1
https://www.who.int/blueprint/priority-diseases/key-action/Roadmap-version-FINAL-for-WEB.pdf?ua=1
https://www.who.int/blueprint/priority-diseases/key-action/Roadmap-version-FINAL-for-WEB.pdf?ua=1
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/A_OIEWildlifeTradeStatement_April2020.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/A_OIEWildlifeTradeStatement_April2020.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/A_AHG_REPORT_COVID19_April2020.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/A_AHG_REPORT_COVID19_April2020.pdf


توصيات من فريق إدارة تفشي األمراض الحيوانية في هولندا بشأن األمراض الحيوانية  •
من المنك والعواقب المحتملة على الصحة   CoV-2  -المنشأ فيما يتعلق بانتقال السارس

 العامة 

 

 

-بشأن OIE غير الرسمية لمنظمة االستشاريةعلى محاضر المشاورات مع المجموعة  علالطال

COVID 19،على االطالعيرجى  والحيوانات:  

 . يناير 31 األولىالمكالمة 

 . مارس 2المكالمة الثانية  

 . مارس 19المكالمة الثالثة 

 . مارس 31المكالمة الرابعة 

 . أبريل 7 المكالمة الخامسة

 . أبريل 28 المكالمة السادسة

 . مايو 28 المكالمة السابعة

 . يونيو 18 المكالمة الثامنة

 

 : نتائج في الحيوانات 

محدثة بشأن أي  OIE بإبقاء منظمة OIE في منظمة األعضاءمعلومات البلد كما قامت الدول  
  :الحيواناتتحقيقات أو نتائج التحقيقات في 

 (. 2020/ 02/ 5)تحديث الصين  •

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/A_Advies_69e_OMT-Z-COVID-19_en_nertsen.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/A_Advies_69e_OMT-Z-COVID-19_en_nertsen.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/A_Advies_69e_OMT-Z-COVID-19_en_nertsen.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/1st_call_COVID19_21Feb.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/1st_call_COVID19_21Feb.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/2nd_call_of_OIE_informal_advisory_group_on_human_COVID.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/2nd_call_of_OIE_informal_advisory_group_on_human_COVID.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/3rd_call_OIE_informal_advisory_group_on_COVID19_and_animals.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/3rd_call_OIE_informal_advisory_group_on_COVID19_and_animals.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/4th_call_OIE_informal_advisory_group_on_COVID19_and_animals.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/4th_call_OIE_informal_advisory_group_on_COVID19_and_animals.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/5th_call_OIE_AHG_COVID19_and_animals.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/5th_call_OIE_AHG_COVID19_and_animals.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/6th_call_OIE_AHG_COVID19_and_animals.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/6th_call_OIE_AHG_COVID19_and_animals.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/7th_call_OIE-AHG_COVID19_and_animals_28.05.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/7th_call_OIE-AHG_COVID19_and_animals_28.05.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/8th_call_AHG_COVID-19_at_the_a_h_interface.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/8th_call_AHG_COVID-19_at_the_a_h_interface.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/China_update_COVID-19.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/China_update_COVID-19.pdf


تقرير المتابعة رقم   : في الكالب في هونغ كونغ CoV-SARS-2نتائج االختبار اإليجابي لـ  •
 3 . تقرير المتابعة رقم، (2020/ 03/ 16) 2 . تقرير المتابعة رقم، (2020/ 03/ 09) 1
(23 /03 /2020 ) 

 (2020/ 03/ 28)في قطة في بلجيكا  CoV-SARS-2نتيجة اختبار إيجابي لـ  •
  وكلب (2020/ 04/ 17) وأسد (2020/ 04/ 06) نمر في CoV-SARS-2نتيجة اختبار إيجابي لـ  •

 . في الواليات المتحدة األمريكية (2020/ 06/ 03)
  قطتين محليتين في الواليات المتحدة األمريكيةفي  CoV-SARS-2نتائج اختبار إيجابي لـ  •

 (2020/ 06/ 10) تقارير المتابعة األخيرة، (2020/ 04/ 22)
،  (2020/ 04/ 26) هولندافي  للمنكفي مزرعتين  CoV-SARS-2نتائج اختبار إيجابي لـ  •

 ( 2020/ 06/ 9) 2 الحالةتحديث ، (2020/ 05/ 15) 1 الحالةحديث ت
 األولىفي قطتين محليتين في فرنسا  CoV-SARS-2نتائج اختبار إيجابي لـ  •

 ( 2020/ 05/ 12) الثانيةو (2020/ 05/ 02)
 األولىفي القطط المنزلية في إسبانيا  CoV-SARS-2نتيجة اختبار إيجابي لـ  •

 ( 2020/ 06/ 08) الثانيةو (2020/ 05/ 11)
 (2020/ 05/ 13) ألمانيافي قطة منزلية في  CoV-SARS-2نتيجة اختبار إيجابي لـ  •
 (2020/ 05/ 26) روسيافي قطة منزلية في  CoV-SARS-2نتيجة اختبار إيجابي لـ  •
 ( 2020/ 06/ 17) الدنماركفي مزرعة المنك في  CoV-SARS-2نتيجة اختبار إيجابي لـ  •

 : أخرىمصادر 

 OIE-WVAبيان 

Department Animals Communication2 in -CoV-OIE Technical Factsheet on Infection with SARS 

 

https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=33546
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=33546
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=33629
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=33629
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=33684
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=33684
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/Belgium_28.03.20.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/Belgium_28.03.20.pdf
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=33885
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?reportid=34054
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=34525
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?reportid=34086
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?reportid=34590
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/OIE_SARS_CoV%202_infection_of_mink_in_the_Netherlands_26April2020.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/Bruschke_CVOs_Mink_SARS_CoV2_15May2020.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/Bruschke_CVOs_Mink_SARS_CoV2_15May2020.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/Bruschke_update_SARS_CoV_3_infections_in_mink_Netherlands_9June2020.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/Bruschke_update_SARS_CoV_3_infections_in_mink_Netherlands_9June2020.pdf
https://promedmail.org/promed-post/?id=20200501.7289409
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/covid_chat_ENVT-1_France.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/Nota_Gato_SARS-CoV-2_spain.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/E_Nota_Informe_gato_OIE_ESP.pdf
https://promedmail.org/promed-post/?id=7332909
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=34443&newlang=en
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/Denmark_Sars-CoV-2_17-06-2020.pdf
https://www.oie.int/en/for-the-media/press-releases/detail/article/covid-19-and-veterinary-activities-designated-as-essential/
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/COV-19/A_Factsheet_SARS-CoV-2.pdf

