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 ميادين العمل() المرجعيةشروط ال

 GF-TADsلبرنامج األوسط لشرق ل ةاإلقليمي التوجيهلجنة ل

 " العالمي للمكافحة التدريجية لألمراض الحيوانية العابرة للحدوداإلطار"
 

 للمصادقة(  المقبل اجتماعها السابعخالل  اإلقليمية  التوجيهلجنة  إلى مشروع تقدم)مسودة  
 2020سبتمبر  22تم تحضير مسودة المشروع بتاريخ 
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 مقدمة 
 

 
 

 

  ي ه  (GF-TADs) لعالمي للمكافحة التدريجية لألمراض الحيوانية العابرة للحدود اإلطار    ةاتفاقي .1

األعمالآلية   مشتركة    ،لتسهيل  مبادرة  على  )لتقوم  والزراعة  األغذية  والمنظمة  FAOمنظمة   )

إلى بدء    ،العالقةذوي  من    ىخرأ  أطرافباالشتراك مع    تهدف،  (OIE)  يةالحيوان لصحة  لالعالمية  

إقليمي   الدعم  و تعاون  للحدود توفير  العابرة  الحيوانية  األمراض  الشرق  (TADs) لمكافحة  في 

 األوسط. 
 

 

 

   برنامج إطار    ضمن  OIE-FAO  نالمنظمتيهو االتفاق العام بين  المشروع  بهذا    الخاص المرجع   .2

 .2004مايو / أيار   24 الموقع في مكافحة األمراض الحيوانية العابرة للحدود        
 

تتدخل    عام،كمبدأ   .3 المكافحة  العالمية    لبرنامج لية  داراإل هيئات  ال لن  في    GF-TADsلمشروع 

ضمن إطار المهام الموكلة    ميدانيا  به كل منظمة    لقومولن تكرر العمل الذي    ،أنشطة كل منظمة 

اإلدارال تحترم  وف  س و .  إليها  والمهام    للمشروع  ة يهيئات  واألنشطة   تيلمنظم  الموكلة األدوار 

OIE  وFAO  الحيوانية صحة  ل ا الخاصة بمعلومات  ال بإدارة  ، ال سيما ما يتعلق 

 

 :التالية قرار للمبادئ  كليجب أن يستجيب  للعمل، عامةكطريقة   .4

اإلقليمية  العامة    مانةاألتقوم   - التوجيهية  إلى  أي    استالمأو    بصياغةللجنة  مقترح وتقديمه  لجنة  قرار 

 .اإلقليمية للمصادقة عليه التوجيه

  على ضرورية لضمان التنسيق السلس    اتصاالت   ةاالعتبار أيبمع األخذ    اإلقليمية،  التوجيهلجنة  تقوم   -

 .على القرار المقترح أو رفضه بالمصادقة (،GF-TADs) برنامج المستوى العالمي آللية

التي    لتوجيهات أو التوصيات اقبول    ت للقرارامصادقتها    تعتمد فييجوز للجنة التوجيهية اإلقليمية أن   -

 تتلقاها بهذا الشأن.

 
 . ةالمطلوبللشروط  لتحقق من االمتثال  وامجددا   للمصادقة  المتخذ  القرار    مراجعة اإلقليمية    التوجيهلجنة  قد تطلب  
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 اإلقليمية  التوجيهالدائمة للجنة األمانة العامة  .1
 

 
 

 وإدارتها األمانة العامة  مكان 1.1

الاإلقليمية    العامة  األمانة يستضيف     ا أعماله  ويدير  (GF-TADs)  لبرنامجاألوسط  للشرق  ية  التوجيه لجنة 

 .بيروت / لبنان -لشرق األوسط افي OIE  نظمة لم اإلقليمي المدير

 
 

 GF-TADs)) لبرنامجاإلقليمية  األمانة العامة مهام. 1.2
 

 .في بيروت / لبنان OIE اإلقليمي للشرق األوسط لمنظمة المركزها في ل مكتب  تأسيس ➢

 

 الجتماعات؛ التوصيات وتقارير جداول األعمال والدعوات ومسودة  إعداد  ➢

 

 ؛ةاإلقليمي  التوجيهلجنة اجتماعات  أثناء اإلقليميةتقديم المشورة السياسية واالستراتيجية للمجموعات  ➢

 

اتصاالت   ➢ العامةمع    مستمرةإجراء  و  األمانة  اإلدارالالعالمية  ليلجنة  العالميةة  التوجيه  والمكاتب    ،لجنة 

لمنظمة األغذية والزراعة التابعة  ل  FAO  اإلقليمية / شبه اإلقليمية  العالمية  الحيوانلوالمنظمة         يةصحة 

OIE  المصلحة؛ وأصحاب 

 

 GF-TADs))لبرنامج العالمية العامة مع األمانة  مستمرةإجراء اتصاالت 
وحدات الدعم  و ،  RSOsالمنظمات اإلقليمية المتخصصة  و  ،لجنة التوجيه العالميةة التابعة لي لجنة اإلدارالو  ➢

والمكاتب اإلقليمية / شبه اإلقليمية    (،وجودها   في حال)  RAHCsاإلقليمية  واالتحادات  ،  RSUsاإلقليمية  

 ؛األطراف المعنيةباقي و  يةلصحة الحيوانلوالزراعة والمنظمة العالمية منظمة األغذية  التابعة ل

 
 .اإلقليمية التوجيهلجنة دعم تنفيذ خطة العمل اإلقليمية وتوصيات  ➢

 

 
 

 مسؤولياتالو لواجباتا. 1.3
 

بموعد وأماكن   اإلبالغلصياغة وتعميم    الخصوص،اإلقليمية: على وجه    التوجيهتنظيم اجتماعات لجنة   ➢

لجنة  الموقعة وفق ا لقرار    والدعوات،جداول األعمال  ثم تحضير    األقل،أشهر على    4االجتماعات قبل  

التوصيات    وضع  اللوجستية؛ تنظيم الخدمات  و من االجتماعات    ين شهر على األقل قبل    ، ةاإلقليمي   التوجيه

  التوجيه لجنة  ينبغي توزيع محاضر اجتماعات  علما  بأنه    االجتماعات،وقائع    /العمل ومحاضر   جدولو 

 االجتماع؛ انعقاد  شهر واحد بعد  خالل 

 

 اإلقليمية  التوجيهتنظيم مشاورات إلكترونية عند الضرورة للجنة  ➢

 

 اإلقليمية   التوجيهلجنة  لتنظيم عملية ترشيح رئيس   ➢

 

 هذه؛   المرجعيةشروط االمن   2.1  بند وفق ا لل   ةاإلقليمي   التوجيهلجنة  تشكيلضمان احترام   ➢
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والمساهمة في متابعة الجلسات   ،هاوحضور اإلقليميةالمنظمات ووحدات الدعم  تسهيل اجتماعات  ➢

مناسب ا ذلك  كان  ومتى  مطلوب  هو  إلىالنتائج  عن    موجز  تقريروتحضير    ،كما  لجنة    وإرساله 

 العالمية؛ العامة واألمانة  ةاإلقليمي التوجيه

 

تقديم المشورة بشأن السياسات واالستراتيجيات  ل  ،OIEو  FAO     تينمنظم الباالشتراك مع  العمل،   ➢

الخبراء والمجموعات المؤثرة  قبل  من  الدعم اإلقليمية    المتخصصة ووحدات لمنظمات اإلقليمية  إ

 اإلقليمية؛  التوجيهلجنة بين اجتماعات  في فترات ما 

 

ومكافحتها   ➢ للحدود  العابرة  األمراض  من  للوقاية  اإلقليمية  االستراتيجيات  إعداد  في  المشاركة 

مع   السربالتنسيق  عملوا  ؛TADs  لبرنامج  العالمية  أمانة  خطة  وتحديث    لجنة  إبالغ و  هاقتراح 

التي    والنجاحات بالصعوبات   األمانة العامة غوإبال   تنفيذها،في متابعة    تهامساعد و  اإلقليمية  التوجيه

 تم تحقيقها؛ 

 

أو دعم األنشطة   ➢ بهاتنفيذ  تقوم  القالعية   البرنامج  مجموعات عمل  التي  الحمى   ، المعنية بمرض 

ما بعد استئصال الطاعون  واألمانة العامة ل  ،المجترات الصغيرة  لطاعونواألمانة العامة العالمية  

 البقري؛ 
 

 

 

بما في  اإلقليمية  التوجيهلجنة  تنفيذ وفق ا لخطة العمل اإلقليمية وتوصيات  الأو دعم  األنشطة  تنفيذ   ➢

المبكر ذلك لإلنذار  العالمي  اطواإدارة  ومركز   ،GLEWSالنظام  الحيوانيةرئ     لصحة 

EMC - AH   نيةشبكة الخبرة للصحة الحيواو OFFLU   ،  األولية، وأنشطة البحث والدراسات 

األنشطة على المستوى الوطني لصالح  تقييم  بما في ذلك   (مات والتقيي  ات والمؤتمرات والتدريب

خالل   من  سيما  وال  والمنظمة    المنظمات البلدان  والزراعة  األغذية  منظمة  مكاتب  اإلقليمية: 

االقتصادية    ،ية الحيوانلصحة  لالعالمية   اإلقليمية  اإلقليمية،والمجموعات    ،والمنظمات 

 ؛وفقا  للحاجةومراكز الصحة اإلقليمية   اإلقليمية،ات واالتحاد 

 

هيئات البجميع    واالتصال،  GF-TADs برنامجل  ضمان التنسيق اإلقليمي ألعضاء فريق عم ➢

  أمانة السر مع    على األقل  وكل ثالثة أشهر  عند الحاجة  GF-TADs  البرنامج  للجنة  ةيداراإل

 العالمية؛

 

والتنسيق مع    ➢ لمنظمالتعاون  التابعة  المتعاونة  والمراكز  الصلة  ذات  المرجعية   تيالمختبرات 

OIE-FAOاألخرى؛ مع مؤسسات البحث والتشخيص الدولية  ، وكذلك 
 

 

الحيوان ➢ أمراض  من  الوقاية  في  المشاركة  الفاعلة  الجهات  مع  التنسيق  واكتشافها    ات لتسهيل 
 لبرنامج  ة ي داراإللجنة  ال  من قبلوتبادل المعلومات( بعد الموافقة  الملفات  تحضير  ومكافحتها )

GF-TADs العاملين  على المختارين  بين    األعضاء  الشراكات  وتسهيل  التنسيق  ومجاالت 
 والخاص؛ القطاعين العام 

 
نشر وتوزيع التقرير الكامل لالجتماعات على المندوبين والمراقبين المعنيين خالل ثالثة أشهر   ➢

 .اجتماعانتهاء كل من كل 
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  التوجيه لجنة    أنشطة خطة العمل اإلقليمية وتقديم تقرير عن مؤشرات األداء الرئيسية إلى  مراقبة ➢
 .العالميةالسر  أمانة وإلى RSC اإلقليمية

 
شرق لاإلقليمي ل  المكتب   لدى GF TADs نامجرب  موقععلى  الالزمة  علومات  فر الماضمان تو ➢

بوجود الموقع ومشاركة المعلومات حول قصص النجاح   لبرنامجافي    شركاءالاألوسط وإبالغ  
 .من خالل الموقع

 
 

 
 

 لشرق األوسط ا في TADS-GF برنامج ل  ةاإلقليمي التوجيهلجنة  .2
 

 

 

 وتنظيمها اإلداري اإلقليمية  التوجيهللجنة  اإلداريةالهيئة أعضاء . 2.1

 رئيس مع ، GF-TADs  لبرنامج  اإلقليمية يةالتوجيهلجنة المكتب   أعضاء OIEة منظممندوبو   ينتخب

 أدناه. وفقًا للمبادئ  للجنةا
 

 

 

 :التالي كمن األعضاء  GF-TADs لبرنامجاإلقليمية للشرق األوسط  التوجيهلجنة  تتشكل

 

    OIE األعضاء األربعة لمكتب اللجنة اإلقليمية للشرق األوسط لمنظمة ➢

       الخليجي، دول مجلس التعاون  ية التابعة لالحيوان  للصحةاإلقليمية  تصادية  لمجموعة االقعن ا  ممثل ➢

 ت شبه إقليمي للمنطقة دون تصوي وممثل FAOاألغذية والزراعة  ممثل إقليمي واحد لمنظمة ➢

 إقليمي للمنطقة بدون تصويت دون وممثل  OIE  لمنظمة واحد  إقليمي ممثل ➢

 تصويت دون    WHO-EMRO  المكتب اإلقليمي للشرق األوسط لمنظمة الصحة العالمية  ممثل عن ➢

 تصويت،بدون  المكتب اإلفريقي للموارد الحيوانية  ممثل واحد عن ➢

الصندوق الكويتي للتنمية   للتنمية،ممثل واحد عن مانحين محددين دون تصويت: البنك اإلسالمي  ➢

برنامج حماية وتنمية    الزراعي،الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء    الخليج،صندوق    االقتصادية،

 واالتحاد األوروبي.  ،( USDA-APHIS)األميركية الصحة الزراعية 

  

األوسط  التوجيهلجنة  تضم   للشرق  ا  GF-TADs  برنامجل اإلقليمية  دعوة  كما    دائمين؛مراقبين    أيض  يمكن 

 ؛ لدراسات محددةمشاركين إضافيين 

 

 .باريسفي  (OIE) ممثل واحد لمقر المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ➢

 روما(  الفاو، لمنظمة األغذية والزراعة ) للمكتب المركزيممثل  ➢

   GF-TADsل  ةيم لالعاالعامة األمانة  ➢

 . EUFMD  األوروبي لمكافحة الحمى القالعيةاالتحاد  ممثل ➢
 

 

وذلك من أجل   فيها  زيادة عدد المشاركينطاقاتها في  حدود  تعدي    التيقظ وعدماإلقليمية    التوجيهلجنة    علىيجب  

 .بشكل فعالوعملية صنع القرار  ديناميكية المناقشات الحفاظ على 

 

اقتراح   لمنظمة   الجلسات   لترؤساإلقليمية    التوجيهلجنة  أعضاء    أحد يتم  الدائمين  الموظفين    OIE  )باستثناء 

ثالث  لمدة  تعيين  ال  ، وتحدد فترةاألعضاءيتم تعيينه بموافقة غالبية الدول  على أن    ، ومنظمة األغذية والزراعة(
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  ثالث لفترة    الجلسات   يمكن إعادة تعيين رئيس  األعضاء،وبموافقة  العامة  بناء  على اقتراح األمانة  و سنوات.  

 .الدعم لعملية الترشيحالعامة توفر األمانة أن   على  سنوات إضافية
 

 

نائب  اللجنة أو  رئيس  يمكن ل،  اإلقليمية  التوجيه  لجنة  اجتماععلى حضور    رئيس الجلسات في حال عدم قدرة  

 .القيام بالمهمةرئيس ال

 

حال األطباء    إرادة  في  لكبار  المختارين  الممثلين  بعض  ترشيح  ي   البيطريين،تغيير  جدد  تم  لحضور أعضاء 

 .التوجيهاالجتماع القادم للجنة 

 

جتماع أثناء االأعضاء جدد    تسميةيتم    ،التوجيهلجنة  في حال حدوث تغيير في بعض الممثلين المختارين ألعضاء  

 .هيةالتوجيالقادم للجنة 

 

ص.  لقطاع الخالفي ذلك ممثلين    بما  ،بعض الموضوعات لمناقشة  مختصين  أن يدعو خبراء  الجلسات  لرئيس    حقي

 .اللجانتصويت عمليات بحق التصويت وال يشاركون في  نيتمتعو  للجلسات اللخبراء المدعوين لكن ا

 

 
 

 اللجنة التوجيهية  مهام 2.2 .

 

االستراتيجي    التنظيم  وضعو  ،مكافحة واستئصال بعض األمراض العابرة للحدود في المنطقةتعزيز   ➢

األمانة للجنة   ألنشطة  المتخصصةمع    GF-TADs  يةالتوجيه   العامة  اإلقليمية   (RSOs) المنظمات 

 ؛(RSUs) ووحدات الدعم اإلقليمية

 

باألمراض فيما يتعلق   OIE    ومنظمة FAO ين أنشطة منظمة األغذية والزراعة ب  التعاونتعزيز أوجه   ➢

للحدود  العابرة  التابعة    ،الحيوانية  العمل  مجموعات  لالعالمي  للجنةوبين    ة المعني GF-TADs ة 

عمل اللفرق  األمراض ذات األولوية  لجنة    سر  باألمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود وأمانات 

  ؛ GF-TADs التابعة للمنتدى العالمي

 RSOsمتخصصةال  اإلقليمية المنظمات وتعزيز روح التعاون بين البلدان األعضاء والجهات المانحة   ➢

   ذلك؛وتقديم المشورة كلما أمكن  العامة  األمانةأنشطة  لتنسيق

 

على المستوى  GF-TADs ومساعدتها على التنسيق بانتظام مع إدارةالعامة  توفير التوجيه لألمانة   ➢

 التوجيه العالمية.  لجنة  عنمع التوصيات الصادرة  توافقهاالعالمي وضمان 

 
 

مالتوجيه  تأمين   ➢ الوثيقة  و  األمانة،ع  والعالقات  الميداني  للتقييم  األداء  مؤشرات   ، المختبرفي  لتحديد 

واعتماد التوصيات وخطط العمل وفق ا للتقدم   المكافحة،الوبائي الفعال ألحداث المرض وجهود التقييم و

 ؛ الحاصل ميدانيا  

 

داء الكلب(    -الحمى المالطية    -حمى الوادي المتصدع  في أمراض  )الخبراء  من  تشكيل مجموعات دائمة   ➢

القالعية  ألمراض  )  االستشارات اإلقليمية  مجموعات   أو المجترات الصغيرة(    -الحمى  وفقا  طاعون 

 .لمنطقةفي االعابرة للحدود ذات األولوية  بشأن األمراض  للحاجة

 

-GFبرنامج  ب بشأن القضايا المتعلقة   التوجيهللجنة    GF-TAD  دعم وإسداء المشورة لألمانة العامة ➢

.TADs 
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 . عند الضرورةمراجعتها  التي اقترحتها األمانة اإلقليمية ولشروط المرجعية ااعتماد  ➢

 

 

 

 مسؤولياتالواجبات و ال . 2.3
 

 

 

تستند إلى خطة  بخطة عمل تشغيلية لمدة عامين   تستكملإقليمية مدتها خمس سنوات  استراتيجية وضع ➢

للحدود   أولويات ترتيب    لضمان  GF-TADs  برنامجلعالمية  عمل   العابرة  األمراض  وفق ا   مكافحة 

 ؛ GSCالعالمية  لجنة التوجيه ا لتوصيات التي اعتمدتهل

 

العمل ➢ بدعم من    االستراتيجية ومتابعة  تحديث خطة  لتنفيذها  حل الصعوبات وتعزيز  اللجنة اإلقليمية 

 النجاحات؛ 

 

سم األحداث التي اقترحتها األمانة  ر و  التشغيلية،واإلجراءات    االجتماعات،التحقق من صحة تقارير   ➢

حة التدخل بين  للتحقق من ص لجنة التوجيه اإلقليمية يجوز للرئيس ونائبه استقبال وفد منو  اإلقليمية؛

 ؛ اإلقليمية التوجيهلجنة اجتماعات 

 

لـ ➢ السنوية  العمل  بشأن خطط  المشورة  المتخصصةتقديم  اإلقليمية  الدعم   RSOs  لمنظمات  ووحدات 

 ؛ RSUsو اإلقليمية
 

 

ساب مؤشرات األداء الرئيسية على المستوى  تح مساعدة األمانة اإلقليمية في جمع المعلومات الالزمة ال ➢

 بها؛ العالمية  العامة اإلقليمي وإبالغ األمانة 

 

 ؛ سياسات التنسيق ألعمالها، وتوفير الدعم اإلقليمية  تقديم المشورة بشأن تنسيق وإدارة أنشطة وحدات  ➢

 

المتفق عليها داخل  تنفيذ اإلجراءات    تنسقالتقارير و   تقدم  وحدات الدعم اإلقليميةلتأكد من أن ممثلي  ا ➢

 األعضاء؛   البلدان

 

 ؛ العامة األمانة يرسلون التقارير إلى  لوحدات الدعم اإلقليمي التأكد من أن المسؤولين الرئيسيين  ➢

 

 . العالمية لجن التوجيه الجتماعات   اإلقليمية،  التوجيهلجنة  رئيس أن يتم حضور  ➢
 

المانحة الرئيسية في مراقبة وتقييم أنشطة وحدات والجهات    الحاجةعند  الدعم اإلقليمي    منظمات مساعدة   ➢

 .الدعم اإلقليمي

 

دعوتها    من أجلتحديد المنظمات غير الحكومية المحتملة ومنظمات المزارعين والمنظمات اإلقليمية   ➢

 اإلقليمية؛االجتماعات الفنية مثل مجموعة الخبراء الدائمة واالجتماعات شبه  لحضور

 

  موقع ) من خالل القنوات ذات الصلةالتي تحققت  قصص النجاح  الخاصة بوتبادل المعلومات  اختيار   ➢

 إلخ... EMPRES نظام الطوارئ للوقايةوأخبار    ،OIE  والنشرة اإلخبارية ل  ،GF-TADs برنامج   
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  موقع إلى األمانة اإلقليمية بشأن المعلومات التي يمكن تقاسمها من خالل  الالزمة    ات جيهالتو   توفيرو

 اإلقليمي؛ GF-TADs مشروع

 
 

 قواعد الجلسات  .2.4
 

ممثل بينهم    واحد،نصف األعضاء + عضو    للجنة التوجيه اإلقليمية بحضورالنصاب القانوني    يكتمل ➢
  المركزيقبل المقر    تسميتهما منمنظمة األغذية والزراعة يتم  واحد لو  OIE واحد على األقل من منظمة

 لكل منهما
 

يتم اتخاذ القرارات بأغلبية  و  اآلراء،إلى توافق في    عدم التوصل، وفي حال  يتم اتخاذ القرار باإلجماع ➢
 المشاركين؛ أصوات 

 
 .العالمية التوجيهلجنة اإلقليمية تقاريرها إلى  التوجيهلجنة تقدم  ➢

 
 .االجتماعات باللغة اإلنجليزية مع ترجمة فورية إلى اللغة العربيةتعقد  ➢

 
للمصادقة   انعقادهفي غضون شهر بعد    العامة  األمانةكما تقترحه  يجب توزيع محضر االجتماع الذي   ➢

اإلقليمية التالية للمصادقة على االجتماع    التوجيهلجنة  االجتماع التالي  تجنب انتظار  واإللكترونية عليه 
 .ونشره

 
 

 

 العالمية اإلدارة ضمن إطارالعالقات  .2.5

 

إلى     GF-TADsبرنامج  لـ  التوجيهلجنة  التقدم   تقاريرها  األوسط  العالميةللشرق  التوجيه    يتناول و  لجنة 

)بما يتماشى مع    يةصحة الحيوانالالصحة الحيوانية في المنطقة لضمان الحوكمة الرشيدة لنظم    قضايا  التقرير

ضمان الحوكمة الرشيدة    مع التأكيد على  يةلصحة الحيوانلالمنظمة العالمية    /ورقة منظمة األغذية والزراعة  

لضمان اإلدارة الرشيدة في   الهادفة  OIE / FAOألنظمة الصحة الحيوانية ) تمشيا  مع تعليمات المنظمتين  

للظهورأخطار  مواجهة   والعائدة  حديثا    الظاهرة  في  األمراض  النامية  للبلدان  البيطرية  السلطات  ودعم  ؛ 

للجودة. كما تضع وتنفذ السياسات واالستراتيجيات الالزمة حيال الوقاية من   OIEامتثالها لمعايير منظمة  

ومكافحتها الحيوانية  لمعايير  بما  األمراض  االمتثال  ذلك  المركزية    البيطرية،للخدمات   OIE في  والقيادة 

 األمراض العابرة للحدود وتنفيذ القوانين والتشريعات ذات الصلة.  ألمور
 

 ومكان االجتماعات زمان 2.6 .

 

على    التوجيهلجنة  تجتمع   سنتين  كل  مرة  أن    ذلك، ومع    األقل؛اإلقليمية  إعداد   تستمريجب  أنشطة  جميع 

 .العام خاللاإلقليمية اللجنة  حتى لو لم تجتمع إلكتروني ا، التقارير

 

بالدعوةيقوم   ذلك االجتماعات    االجتماعات،عقد جميع  ل  الرئيس    العامة   األمانةبموافقة    االستثنائية،بما في 

 ؛للجنة
 

 الترتيبات المالية  .2.7
 

 .OIE مكتب اللجنة اإلقليمية لمنظمةتكلفة مشاركة أعضاء  OIE تغطي منظمة
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ومنظمة األغذية    يةلصحة الحيوانلسيتم تقاسم تكلفة تنظيم االجتماعات بين شركاء التمويل والمنظمة العالمية  

 .والزراعة في حدود الميزانيات المتاحة

 

اللجنة  اإلقليمية من ميزانيةية  التوجيهلجنة  الممثلي البلدان النامية األعضاء في    ات سيتم توفير تكاليف اجتماع

  FAOومنظمة األغذية والزراعة OIE منظمة  تؤمنهاالتي    عند توافر األموال)  GF-TADsلبرنامج  العالمية  

 
 

 

    لخاصةالمنظمات اإلقليمية ا .3
 

 

 

 التسمية . 3.1
 

الحيوانية العابرة    ض مكافحة األمرافي    تعمل  فاعلة رئيسية  قانونيةهي هيئات  المتخصصة  المنظمات اإلقليمية  

األغذية  OIE  مع بالتفاعل    والتي، للحدود  ومنظمة  البيطرية    اإلقليمية،وهيئاتها    والزراعة،،  والخدمات 

تقارير  الوإعداد    األمراض،مكافحة  في  ولويات  األتضع استراتيجيات وترتب    الفنيين،  الخبراءو  الوطنية،

 .المخاطر التقليل منوورصد األمراض  ،يةالمعلومات
 
 

 (RSOS)حالياً  الموجودةالمنظمات اإلقليمية المتخصصة  .3.2

 

  (AOAD) الزراعيةالمنظمة العربية للتنمية المتواجدة حاليا  هي: الخاصة المنظمة اإلقليمية 
 

 

 )المانحون( الحاليون شركاء التمويل  .4

 

منظمة    برئاسةاإلقليمية    التوجيهلجنة  اجتماعات    خالللهم  يجوز لألعضاء المانحين عقد اجتماعات استشارية  

 .يةلصحة الحيوانلاألغذية والزراعة والمنظمة العالمية 

  العامة   من قبل األمانة  األمانة العامةخدمات  لهم  تقدم    ،ةمانحطراف البالنسبة لالجتماعات االستشارية لأل

 الدائمة للجنة التوجيهية اإلقليمية. 

 ية. التوجيه لجنة الليصبحوا أعضاء في عنهم ال يزيد عن ثالثة ممثلين  ماتقوم األطراف المانحة بتسمية 

 .يتم تنظيم مشاركة القطاع الخاص وفق توجيهات اللجنة اإلدارية
 

 

 القطاع الخاص مشاركة  .5
 

 

تعزيز مشاركة  وف  س الصلة على  ذات  اإلقليمية  الهيئات  الخاص تعمل  الصناعي  منتجي    ،القطاع  وجمعيات 

وتظل حاضرة    ككل.واألطباء البيطريين من القطاع الخاص والمجتمع المدني    والتعاونيات،  الحيوانية،الثروة  

ا من    في األذهان في كل مناسبة،   لتكتسب بواسطة  التدريجيةالمكافحة    لبرنامجالشاملة    ستراتيجيةاالوتعتبر جزء 

 .األمراض  أفضل لديناميكيات تفهما  هذه المشاركة 

 

 .للمكافحة التدريجية وفق توجيهات اللجنة اإلداريةفي النشاطات الخاص تم تنظيم مشاركة القطاع يس


