
 

 

 

واكتشاف المخاطر الصحية المتعلقة األمراض ترصد لتحسين   OIEدليل جديد لمنظمة

 بالحيوانات
 

 

منظمة حول   OIE تنشر   
ً
جديدا  

ً
الحيوانات    ترصد دليال و ألرضيةاصحة  مخصص الدليل  هذا  ؛ 

ي البلدان األعضاءلبيطرية  ا  لسلطاتل
 
اء    ف ي   ةمساعدال  ي  هدف إىلو   ية،صحة الحيوان الوخبر

 
تطبيق   ف

ي   اليابسة اتأمراض حيوانترصد وتقييم أنظمة 
 
 .جميع البلدان األعضاءف

 

من    -  2014نوفمبر    3  باريس، حيوانات    ترصد الغرض  أمراض 

بحيث يمكن    المناسب،هو توفير المعلومات ذات الصلة في الوقت    اليابسة

مهًما  الخبراء  يعتبره    في حال ظهور مرض حيواني إصدار إنذار مبكر  

المخاطر من اتخاذ الخطوات الالزمة    معالجو مما يمّكن    كافية، بدرجة  

 .اتهتأثيرمن  تقليل الللحد من انتشار المرض و

 

من قبل    وضعههو كتيب عملي تم    اليابسةصحة حيوانات    ترصد دليل  

منهجية   في  دوليين  األمراض  خبراء  األخذ الحيوانية  ترصد    بعين   مع 

تع إ   ات قيد االعتبار    األصناف وتنوع    يةالحيوانصحة  الدارة  طرق 

 . OIE  منظمة دولة عضو في    180  ال  في الوبائية    ها أوضاعو  ية الحيوان 

 

التي تقوم    ية صحة الحيوانال  ترصد ألنشطة    عمل  إطار   هذا الدليل   يوفر 

الوطنية والسلطات المختصة األخرى بشراكة مع  البيطرية    السلطات بها  

وأصحاب    التشخيص،ومختبرات    العام، القطاع    من األطباء البيطريين  

وأصحاب المصلحة اآلخرين    والصيادين،   الغابات،وحراس   الحيوانات،

 .البرامج ومستخدمي 

 

بلد عندما   المناسب وبطريقة شفافة عن  OIE  منظمة عضًوا في    يصبح أي  الوقت  باإلبالغ في  يتعهد   ،

  ضمن  OIE تقوم منظمةو بما في ذلك األمراض الحيوانية المنشأ.    أراضيه،على  الحيوانية  الصحة  أوضاع  

إليهاإطار   المعطى  األمراض   المعلومات   بإبالغ   التفويض  بظهور  األعضاء    المتعلقة  البلدان  جميع  إلى 

 WAHIS)  واهيز واجهة المستخدم  على    ه تبادل المعلومات هذ   تم يو األخرى لتمكينها من حماية نفسها.  

interface)  لمنظمة التابع  اإلنترنت على  OIE ،   المراد   الوبائية  ألحداث لهمية من األ درجة  يعطي الذي

 .رد محدد أي  معظمها  ال يتطلب   التي لمعلومات لمستمر التدفق الفي مواجهة  التحقق من صحتها 

  

 

https://www.oie.int/en/for-the-media/press-releases/detail/article/a-new-oie-guide-to-better-surveillance-and-detection-of-health-risks-related-to-animals/
https://www.oie.int/en/for-the-media/press-releases/detail/article/a-new-oie-guide-to-better-surveillance-and-detection-of-health-risks-related-to-animals/
http://web.oie.int/boutique/index.php?page=ficprod&id_produit=1418&PHPSESSID=20f118ecd4851daa92e7ccf8bc20ad36&lang=en


ً اإلنجليزية و باللغة الدليل الجديد   .باللغتين الفرنسية واإلسبانية  سوف يتم نشره قريبا

 

        OIE مزيد من المعلومات حول األمراض التي ترصدها منظمة

هذا   رتبطوي، الذي تديره وتطوره باستمرار.  اإللكتروني  WAHISموقع    منذ زمن  OIE  أنشأت منظمة 

الحيوانللالعالمي    يمعلومات النظام  البيانات    بقاعدةالموقع   هذه   .و (WAHID)ية  صحة    لوسائل اتساعد 

متاحة    معلومات قاعدة البيانات الحيواني في جميع أنحاء العالم. و  الوضع الوبائي الفريدة في ضمان شفافية  

 . لدول غير األعضاءا وكذلك OIE في منظمة 180ال للدول األعضاء 

 

 هنا للمشاهدة انقر- مستقبلنا على والحفاظ الحيوانات حماية: WAHIS -بالفيديو

 

https://youtu.be/M5PuNtcBh14

