
 

 

 GF-TADs  بادرةللشرق األوسط لم جنة التسيير اإلقليميةمحضر االجتماع الثامن لل

 ( التدريجية لألمراض الحيوانية العابرة للحدود للمكافحة إلطار العالمي ا)

 2020  نوفمبر  17                                                 

 المشاركون في االجتماع 

 

 رئيس اللجنة  : عن لجنة التسيير اإلقليمية -

  : مشاركةالمنظمات ال -

 المنظمة العربية للتنمية الزراعية     -     

 : منظمة األغذية والزراعة    -     

   الحيوانية لصحةامنظمة  -

   كتب الشرق األوسطم / منظمة الصحة العالمية  -

    اللجنة األوروبية-   

     القالعية للحمى اللجنة األوروبية -

  الستثماروا إلنماء الزراعيل العربية  الهيئة  -

 

  17  في   األوسط   للشرق  GF-TADلمبادرة       التابعة(  RSC)   اإلقليمية   لتسيير ا  للجنة   الثامن  االجتماع   انعقد 

 . GF TADs لـ  اإلقليمية األمانة  برعاية ، 2020 نوفمبر 

  خطوة هذه    تكون   أن   وتمنى   بالمشاركين   لجنة التسيير ل  المنتخب   الرئيس   القاسم،  إبراهيم   الدكتور   رحب  -

  شدد كما . المنطقة في السائدة األولوية ذات  األمراض  رصد  في األنشطة   من  المزيد  نحو ناجحة   أولى

  المفيدة   األهداف  تحقيق   أجل  من  الميدان  نفس  في  العاملة  المنظمات   جميع  مع  الوثيق   التعاون  على

 . المشتركة

 

منظمة    دوب   بي   جيه   لدكتور ل  موجزة   ترحيب   كلمة   بعد  - .  ك   والدكتور OIE  (OIE DDG  )عن 

 . اإلقليمية  للمكاتب  الكلمة قاسم  الدكتور  أعطى  (،(CVO  والزراعة  األغذية منظمة) مشن أس



  األغذية   لمنظمة  اإلقليمي   مكتب ال  في  الحيوانية   الثروة   تنمية  مسؤولي  كبيرة  ماين،  الدكتورة   رحبت  -

  مهمة   الحيوانية   الثروة   أن   وأضافت   التوجيهية   للجنة   الثامن   االجتماع   في   المشاركين   بجميع   ، والزراعة

  طاعون و  القالعية،  الحمى   مرض   مثل  للحدود   العابرة   الحيوانية  األمراض   إنو.  هذه المنطقة   في  للغاية

ومرض   المجترات    إنتاجية   على  مدمرة  آثار   إحداث   على جميعها    قادرة  العقدي   الجلد   الصغيرة 

  مع   وثيق   بشكل   والزراعة   األغذية   منظمة  تعمل كما  .  المنطقة   في   االقتصادية  والتنمية   الحيوانات 

  وتدعم   ، المنطقة  في   للحدود   العابرة   الحيوانية   األمراض   مكافحة   على   لصحة الحيوانية ل  العالمية   المنظمة 

 . والمكافحة الرصد الوبائي  برامج فياإلقليمية للمنطقة   حكومات ال

 

  العالمية   المنظمة  مع  والمثمرة   القوية   وشراكتها  GF-TAD  باتفاقية   القوي   الفاو  التزام   ماين  الدكتور  أكد  -

  مكافحة   في  المتمثلة   الهامة  النشاطات   في  الدعم  لتقديم   FAO  منظمة   استعداد و  ،OIE  للصحة الحيوانية 

 . عليها   والقضاء للحدود  العابرة الحيوانية األمراض 

 

 

ا  OIE  لمنظمة   اإلقليمي  الممثل  يحيى،  الدكتور -   تقديم   وبعد   ،) لبنان  –   بيروت   (األوسط  لشرقفي 

  للفترة   اإلقليمية   العمل  وخطة   نطاق  حول  المشاركين  من   الواردة  التعليقات   أن  اللجنة  المشاركين أبلغ

  من   الخامس  في  RSC  اإلقليمية  التسيير  للجنة  السابع  االجتماع  خالل  المعروضة   2020-2024

  وبناء  .  لالعتماد   جاهزة  اآلن   وهي االعتبار  بعين الخطةالتعليقات على    أخذ   تم قد أنه    ،2020  أكتوبر 

  االجتماع انعقاد    حتى  التسييربرنامج لجنة    نتظرسي  بينما  ،للعملالشروط المرجعية    اعتماد   تم   ذلك،  على

  ذات   محتملة   توصية   ة أي   مراعاة   أجل   ديسمبر من   17  في   GSC  لجنة التسيير العامة لـ  والثالث   النهائي 

 . صلةال

 

ا   عرض ا   العامة   األمانة  من  Fediaevsky والدكتور  Ormel الدكتور   قدم -   التوجيهية   للجنة  موجز 

  األول،   اليوم  فيو .  نوفمبر   4و   3  في اجتماعها    عقدت   التي Gf-TADs عشرة  الحادية  العالمية

  العالمي   المستويين   على  GF-TADs للجان   ية ات المؤسس  األنشطة   واإلقليمية   العالمية  األمانات   عرضت 

  فريق  إنشاء  أو ية  واستمرار   األولوية   ذات   واألمراض   االختصاصات   مراجعة  تشمل   والتي   واإلقليمي 

التسيير اإلقليمية    لرئاسة لجنة  ترشيحه   على   قاسم   الدكتور   الهيئات   رؤساء   هنأ وقد  .  الخبراء   من   دائم

 .األوسط   الشرق  في وتنشيط األعمال 

 

 

  والحمى   ،ASF  األفريقية   الخنازير   حمى)  العالمية  األولوية  ذات   األمراض   بشأن   التقدم  عرض   تم -

عرضت (هاستئصال  بعد   البقري   والطاعون   الصغيرة،   المجترات   وطاعون   القالعية،  ثم    األقاليم   . 

نزا  إنفلو  أن   يبدو   حيث   اإلقليمية   األولوية   ذات   األمراض   حول حاليا     الجارية  أواألخيرة    مناقشاتها

قد تم    البروسيالت   المتصدع وداء  الوادي   الكلب وحمى  اءود      LSDمرض الجلد العقدي  و  الطيور

  في و للمنظمات. مما يثير تساؤالت حول عالقاتها بكل طرف من أعضاء الحلف الثالثي العمل عليها 

  عرض   تم ثم  .  GF-TADs  لمنتدى  المستقبلية   االستراتيجية   وخطة   إطار  مناقشة   تمت   الثاني،   اليوم 

   :كالتالي  مناقشتها   جرت  التي الرئيسية  األفكار

 



مبادرة    تعزيز  •   وتبادل   والخبراء   البيطرية الدوائر  و  المنظمات   بين   للجمع   GF-TADsقدرات 

 . المعلومات 

مبادرة • قيام  عندما   على   قدرتها   على   التركيز ب  GF-TADs  توقع  خدماتها    التنسيق   يكون  إيصال 

 . مع األطراف األخرى ضروري ا

ا  GF-TADs  قيام مبادرة •   والتأهب   المبكر  إلنذارللقيام بأعمال ا  البيطرية  الخدمات قدرات    تعزيزب   أيض 

 . الدولية  المعايير  وتنفيذ   للطوارئ

 ها. وتنفيذ   االستراتيجيات وضع   في والخاص   العام القطاعين  بين  الشراكة تطوير   ضرورة •

  والمشاركة   الموارد   تعبئة  لإلشراف على  أوسعالعمل بشكل    GF-TADsمساعي    تشمل  أن   يجب  •

 . األمراض  مكافحة استراتيجيات  في  الوطنية

 

  بين   والتنسيق  السياسات،  لتحديد   آلية  هي  GF TADs  مبادرة  بأن  المشاركين   يحيى   الدكتور  ذّكر -

 . سنوي  وتحديث   تقييم  مع عامين لمدة  تشغيلية  خطة  وضعو  فعال،للعمل بشكل  الشركاء، مختلف

  دعم   مثل   التشغيلية،   الخطة   في   تضمينها   يجب   التي   الرئيسية  األنشطة   على   بإيجاز   الضوء  يحيى   كتور الد   سلط

  حمى و  الصغيرة المجترات  القالعية وطاعون الحمى: الرئيسية  األمراض  ومكافحة رصد  في األعضاء الدول

ا   يعتبر   آخر   مرض   أي  إلى   باإلضافة  الكلب،  وداء  الحمى المالطية( )البروسيالت    المتصدع وداء  الوادي   مهم 

  السل داء  و(  وسوريا  والزراعة   األغذية   منظمة   قبل   من   أثير الذي  )  LSD  مرض الجلد العقدي  مثل   لمنطقة ل

ا   االعتبار   في   العمل  خطة   تأخذ وسوف  (.  البحرين   أثارته   الذي)   كعنصر   البيطرية،   الخدمات   ات قدر  تعزيز  أيض 

 . الخطة  لنجاح  رئيسي 

  العربية   المنظمة )  المنوال   نفس   على  تعمل   التي   اإلقليمية   المنظمات   مع   أيضا   ستتعاون   العمل   خطة   أن   لوحظ لقد  

 . واألنشطة األهداف لمواءمة مشتركة   جهود   بذلل( القالعية الحمى لمكافحة ةألوروبي اللجنة  الزراعية  للتنمية

 

الكلب(   وداء  المالطية  المتصدع والحمى  الوادي  حمى )  األولوية   ذات األخرى    الثالثة  األمراض   أن  بما -

  مع   تها لمكافح  وثيق   تعاون   هناك  يكون وسوف    المصدر،  حيوانية   أمراض   هي   المنطقة   في   المتواجدة 

   . الثالثية التخطيط أنشطة  في والزراعة   األغذية  ومنظمة العالمية  الصحة  منظمة 

 

  كالم لل  الصغيرة،   المجترات   طاعون   عمل   مجموعة   رئيس   ديالو،   أداما  للدكتور  الكلمة  الرئيس   أعطى  -

  من   ،(PMAT)  المراقبة والتقييم  بشأن  الصغيرة  المجترات   طاعون  إلجراءات   المعطاة  التحديثات   عن 

  طاعون   لعرض برنامجها لمكافحة   اتباعها   الواجب   اإلرشادات شأن  ب  المنطقة  في   البلدان   توعية   أجل

 . 2021 مارس في . الصغيرة  المجترات 

 : ه أن إلى  ديالو  الدكتور  أشار

 

 (  PPR -GCES)  واستئصاله   الصغيرة   المجترات طاعون    لمكافحة   العالمية   االستراتيجية   اعتماد   تم  -

    والزراعة   األغذية  منظمة   نظمته  الذي  الدولي  المؤتمر  في   المشاركين  قبل  من   لها  الالزمة  األدوات   مع  



 وقد استخدم برنامج  .  ئ العاجشاط  أبيدجان،  في  2015  عام   في  المنظمة العالمية للصحة الحيوانيةو   

 االستراتيجية  وضع هذه    تم  وقد هذا المرض.  لنشاطات المكافحة    ضمن (PMAT)) والتقييملرصد  ل  

 لتحقيق التالي:  الصغيرة المجترات  طاعون استئصال أنشطة تقييم  بهدف   

   ، بالتقييممعنية   تكون  قد  التي لبلدانل عرض نتائج األنشطة    ( 1)           

   التي   باألنشطة  إرشاديةقاعدة    توفيرو   التقييم في مسار    التقدم   على   تؤثر   قد   التي  الثغرات   تحديد     (2(

 (. المتابعةجهاز ) المقبل  العام  في تنفيذها  سيتم         

.  2017  عام ال  في(  PPR-GEP)  الصغيرة   المجترات   طاعون   الستئصال   عالمي   برنامج   أول   بدأ -

  مجموعة من    الحيوانية   للصحة  العالمية  المنظمةو  والزراعة   األغذية   منظمة  طلبت   ،2019  عامال  فيو

  والتقييم   المتابعة برنامج    استخدام من أجل  (  الصغيرة  المجترات   طاعون ل  مراجعة   فريق )  الخبراء   من 

PMAT  اللزوم   ومراجعته ل و  الستخدام  واحد ا  ستطالعا  ا  الفريق   وضع وقد  .  عند    برنامج تصور 

PMAT .  أو   الصغيرة  المجترات   طاعون   فيها   توطن سي  التي  البلدان  إلى   وقد تم إرسال االستطالع  

ال و   ؛هلخطر  المعرضة   يمكن   التي  الدول  هذه  من٪  85  من  أكثر  قبل  االستطالع من  على  رد ورد 

 : التالي  النحو على   امالحظاته تلخيص 

 
  استئصال   أنشطة  لتقييم   استخدامها  يمكن  مفيدة  أداة  PMATيم  والتقي   ابعةتالم برنامج    يعتبر .1

 (؛ المقبلة النسخة في  الثالثة ه مكونات تضمين   فيمع الرغبة ) الصغيرة  المجترات  طاعون 
ي وس   للغرض   مناسب   PMATبرنامج .2   استئصال  مسار  في  الثغرات   تحديد   في  ساعد وف 

   طاعون 
 الصغيرة؛  المجترات      

   البلدان)  واسع   نطاق   على استخدامه    عدم   سبب   بالتأكيد   وهذا   للغاية  معقد   PMATبرنامج   .3
 (؛ على تطبيقه  التدريب  من  المزيد  تطلب 

  أجل   من   السابقة   المرحلة   أنشطة   جميع  تحقيق   يشترط بحيث    للغاية  ملزم   PMAT  برنامج  .4
 وأخيرا   . المرونة  من  لمزيد  حاجة و ب ه، و التالية المرحلة  إلى االنتقال

 . الب بهومط  مرغوب  أمر برنامج ال  هيكلة إعادة  فإن  وأخيرا  .5
 

 : التالية ألهدافتحقيق ا ل  PMAT برنامج مراجعة ب  في الفريق بدأ  سبق، ما  على بناء  
 
  الخدمات   وتعزيز   الصغيرة،  المجترات   لطاعون واالستئصال    المكافحة   أنشطة)  الثالثة   المكونات   دمج   (1)

  األسئلة  على  الردود  في فقط  النظر سيتم ذلك، ومع (.  األخرى الصغيرة  المجترات  أمراض  ومكافحة   البيطرية
  البلدان   على   سيتعين   ذلك،  ومع .  المسار  داخل   أخرى  إلى   مرحلة  من  لالنتقال   المحددة  PPR  بأنشطة   المتعلقة

ى  عل  يتعين  عندما  OIEلكود    متثال الا الخاصة ب  البيطرية   المتعلقة بالدوائر   متطلبات ال  االعتبار   بعين   تأخذ   أن
 الصغيرة؛  المجترات  طاعون من حالة الخلو  إلعالنOIEمنظمة إلى  هاملفات تقديم  هذه البلدان 

 
المتابعة    يكون  أن  ينبغي  (2)   مكافحة   كيفية  بشأن  للغاية  إلزامي ا   وليس  مرن ا PMAT والتقييم برنامج 

 ؛ في البلد   السائد   الوبائي   للوضع   وفق ا  آخر   إلى  بلد   من  يتغير   ذلك قد   ألن  واستئصاله   الصغيرة  المجترات   طاعون 
 



أن يكون    أو  ا  خاص  ا  تدريب  تتطلب   ال  بطريقة  ربما)  استخدامه  لتسهيل  PMATبرنامج    تبسيط  يجب  (  3)
  المراحل  من   مرحلة  بكل   المرتبطة و  ، في البرنامج الحالي  بعضها  أو  األسئلة :  تطلبا  للتدريب كالتالي "  أبسط
 التبسيط؛  لغرض  وخاصة  وفقا  للحاجة   صياغتها إعادةيمكن   ،استخدامهاو  األربع 

  نسخة   بشكل  الذاتي للتقييم   كأداة  استخدامه  سهلي   بطريقة  PMAT  برنامجل   جديدة  نسخة تحرير   ينبغي  (  4)

 اإلنترنت؛  ؤها علىملو  رقمية  منصة من  تنزيلها  ويمكن  إليها،  الوصول يسهل     إلكترونية

 . 2021أضاف د. أداما أن عملية المراجعة جارية ومن المتوقع أن تنتهي بحلول يناير  قد و

تأكيد  لا     عالجلسة م   اختتمو  ،تهم المثمرةاالمشاركين على حضورهم ومناقش   الجلسة رئيس   النهاية شكروفي  

 مستمر. وبشكل التواصل مع الجميع ضرورة على  
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