
1 

 

 
 

 
 للمكافحة التدريجية لألمراض الحيوانية   العالمي اإلطاربرنامج 

 (GF-TADs) العابرة للحدود
 خطة عمل إقليمية للشرق األوسط

2020 – 2024 
 

 

 
 



2 

 

 المقدمـة  ❖
 

)  البرنامج .1 للحدود  العابرة  الحيوانية  لألمراض  التدريجية  للمكافحة  -GFالعالمي 

TADs ،)    هو مبادرة مشتركة بين المنظمة العالمية    2004عام  الالذي تم إطالقه في

الوقاية من األمراض   لتحقيق FAO ومنظمة األغذية والزراعة  OIE  يةصحة الحيوانلل

ومكافحتها وال سيما للحدود  العابرة  المستو   الحيوانية  على  لها  اإلقليمي    يينللتصدي 

الماضي  والعالمي.  و تجارب  على  مبنية  ت  المبادرة  في  التي  التقدم  أن    مكافحة ظهر 

ناجًحا مستداًما    تحققمن غير المرجح أن    البلد األمراض العابرة للحدود على مستوى  

 . يشمل عدة بلدان إقليمي منسق  ما لم تكن الجهود جزًءا من نهج 

 

 

-GFلمبادرة  الفرع اإلقليمي    -للشرق األوسط    GF-TADs  مشروع مبادرة  تم إنشاء  .2

TADs    منظمة  لتعريف  لمنطقة الشرق األوسط وفقًاOIE   -   بهدف    2006عام    في

ا  في  معالجة  األولوية  ذات  الحمى    المنطقة، ألمراض  مرض  سيما   القالعية، وال 

المجترات    البقري، والطاعون   الوادي    الصغيرة،وطاعون  وداء   المتصدع، وحمى 

وتحديد رؤية  المشروع  البروسيالت. ويشجع   إقليمية  تحالفات وشراكات  إنشاء  على 

الحقة   عمل  وخطط  العالمكافحة  مشتركة  لألمراض  األولوية  في  على  للحدود  برة 

 المنطقة. 

 

 

الشرق األوسط من لجنة توجيهية إقليمية  في    GF-TADs  تتشكل الهيئة اإلدارية للجنة  .3

سكريتاري لها   ةمع  إقليمي ألصحاب داعمة  كمنبر  اإلقليمية  التوجيهية  اللجنة  تعمل   .

لمنظمة    لحةاالمص اإلقليمية  اللجنة  ذلك  في  األغذية    ،OIEبما    والزراعة، ومنظمة 

والمنظمات الفنية    الحيوان،إقليمية ودون إقليمية تابعة للمنظمة العالمية لصحة  لجان  و

المنطقةوممثلي    الرائدة،اإلقليمية     إنشاءيتم  ووالمانحين اإلقليميين والدوليين.    ، بلدان 

لجنة  تعمل  وفي الشرق األوسط.    OIEلمنظمة    ين اإلقليمي السكرتارية من قبل الممثل  

GF-TADs    من اللجنة التوجيهية العالمية    بتوجيه وإشراف عام للشرق األوسطGF-

TADs  ولجنتها اإلدارية . 

 

 

الخمسية   .4 اإلقليمية  العمل  خطة  النتهاء   المخصصة   2016-2012لألعوام  نظًرا 

اقتراح   الضروري من قد أصبح ف ،TADs  لمشروع مكافحة األمراض العابرة للحدود 

وتوقعات البلدان    السابقة،حققة خالل السنوات  ت مع مراعاة جميع النتائج الم  جديدة،خطة  
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لى أن البلدان األعضاء قد أحرزت تقدًما في  وتشير الدالئل إ.  للسنوات القادمةاألعضاء  

الوبائي    وضعالفي    ملموس ولكن هناك حاجة إلى تقدم    األمراض،بعض    ترصد مسار  

 ألمراض ذات األولوية اإلقليمية بأكملها.  ل

أكثر  تعتبر    ،GF-TADs  لمبادرةعمل جديدة  خطة  هناك حاجة لوضع    سبق، وفقًا لما          

 عليها. عرضها والمصادقة  يتم  ل من ضرورية 

 
 

واألهداف والمحتوى وآليات ،  العمل   لخطةالتحضير  عملية  عرضاً ل هذه الوثيقة    تتضمن

 .2020-2024الفترة  خالللشرق األوسط ل اإلقليمية  GF-TADsلجنة لالتنفيذ 

 

 اإلعــداد ة ـعملي  ❖

 
 

اقتراح من    GF- TADsللجنة    هذه  عملال  مشروع خطة  .5 اإلقليمية    السكريتارية هو 
 التالي:  استناداً إلى  األوسط، لشرق في ا جنةل

 

 المكتسبة من خطة العمل السابقة الخبرات   •

 استنتاجات اللجنة اإلقليمية  •

االستراتيجيات التي تدعمها المنظمات العالمية أو اإلقليمية للتصدي لألمراض   •

معالجة األمراض ذات    أثناءاكتشافها  التي تم  الثغرات    المنطقة في    ذات األولوية

   في المنطقة األولوية 

  GF-TADs.للجنة  التقييم المشترك توصيات  •

 

  

 GF-TADsل  مسودة خطة العمل خالل االجتماع السابع للجنة التوجيهية    عرض سيتم  

ا الرياض   ألوسط ا   لشرق في  بعد   ، 2020مارس    15  بتاريخ في  تحديثها  وسيتم 

 .المناقشات 
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 اإلقليمية  االستراتيجيةالمبادئ الشاملة إلعداد   ❖
 

 :االستراتيجية اإلقليمية مع تتماشى  .6

 

 ؛ 2004العام  في  GF-TADsمبادرة   إعالنوثيقة  -

خالل   GF-TADs التفاقية   العالميةالتوصيات التي قدمتها اللجنة التوجيهية   -

 الماضية؛ السنوات 

-GF لمبادرةالتوصيات التي قدمتها اللجنة التوجيهية اإلقليمية للشرق األوسط   -

TADs 2012  للفترة   ونتائج خطة العمل السابقة   ، خالل السنوات الماضية -

 ؛2016

  TADsلمبادرة    التوصيات المقدمة خالل التقييم الثالث إلطار العمل العالمي -

  األمور ال سيما تلك التي تتناول    ،2019-2018الفترة  الذي تم إجراؤه في  

 خاص؛ بشكل  ة اإلقليمي

والمنظمة العالمية    FAO لمنظمة األغذية والزراعة  المشتركة   االستراتيجيات  -

لصحة  لنهج اخطة عمل منظمة األغذية والزراعة  وهي    OIE لصحة الحيوان

 . OIE لمنظمة االستراتيجية الخطة و  (،2015-2011الواحدة )

 . GF-TAD بادرةلم اللجنة التوجيهية اإلقليمية للشرق األوسط اختصاصات  -

الرؤية   - بين منظمة األغذية والزراعة    االستراتيجية مبادئ  المشتركة  الثالثية 

لصح العالمية  العالميةوالمنظمة  الصحة  ومنظمة  الحيوان  أي ة  تقاسم    ، 

ات  واجه  عند المسؤوليات وتنسيق األنشطة العالمية لمعالجة المخاطر الصحية  

 (. ثالثية  اهيم مذكرة مف) البيئة و  بين اإلنسان والحيوانالتماس  

 

 :تماشيا مع المبادئ الخمسة التالية  كسابقتها،  الفعلية،ضعت االستراتيجية اإلقليمية و   .7

للحدود   - العابرة  الحيوانية  األمراض  من  الوقاية  آليات  وال    ومكافحتها،تعتبر 

عند   عالمية.  ذات    المصدر،سيما  عامة  تمنفعة    منسقة الجهود  التطلب  وهي 

الكامل من  وال السياسي  الوطنية واإلقليمية وقبل  تضامن والدعم  ما  السلطات 

 . عامة   استثمارات  من  تتطلب 

استناًدا إلى أنظمة المراقبة    السريعة،ر واالستجابة  واإلنذار المبك الكشف    تبريع -

البيطريين من   تعتمد بقوة على مشاركة كل من األطباء  التي  القوية  الوطنية 

أمًرا أساسيًا    الماشية،( ومربي  البيطريينالقطاعين العام والخاص )والمساعدين  
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ذات   للحدود  العابرة  األمراض  مكافحة  الوادي  و  األولوية؛ في  حمى  حالة 

ً المتصدع تتضمن   بالمرض؛  التنبؤعملية   أيضا

البيطرية  - للمعايير    ،(Veterinary Services)   الخدمات  وفقًا  تعمل  التي 

هي حجر الزاوية للوقاية    الرشيدة،الجودة والحوكمة    بشأن OIEالدولية لمنظمة

 التكلفة؛من أمراض الحيوان ومكافحتها بكفاءة وفعالية من حيث  

  من األمراض   وتدابير الوقايةللخدمات البيطرية  االستثمار في الحوكمة الرشيدة   -

 الكبرى؛ الحيوانية    األوبئة الناجمة عن    لفة بكثير من الخسائر االقتصاديةأقل تك

فعالية    تظل - األكثر  الطريقة  وأقل  معالجة األمراض من مصدر حيواني هي 

 وتأثيراتها الخطيرة. الحيوانية المنشأ   مواجهة األمراض  من تكلفة 

الصعيدين  التعاون   - المناسب على  والدولي  ة  يصح السلطات  البين    الوطني 

والحيوان البيئالو  ، لإلنسان  عند  ي سلطات  من  األساس  هو    ، الحاجةة  للوقاية 

 . الخطيرة األمراض حيوانية المصدر ومكافحتها واألمراض المعدية 

 

 
  

 األولويات  علىتركيز لا  ❖
 

 

 

ذلك   .8 في  بما  التدخل  مجاالت  اإلقليمية  االستراتيجية   ات الحيوانأمراض  تتناول 

  :للمنطقة وهي أولويةذات تصنيفها على أنها  التي تموالموضوعات 

 

األنشطة    في   GF-TADs  برنامجتنشيط  إعادة   ▪ من  للعديد  والتخطيط  المنطقة 

في    هذا المشروع  أهدافتحقيق  تساهم في    لكنها  المشروع   إطار خارج  المشابهة  

 الشرق األوسط. 

المستهدفة   برامجو   لبيانات اوالمعلومات    جمع تحسين    أولى،كأولوية   ▪    المكافحة 

األولوية  لألمراض            للحدود ذات  وطاعون    القالعية،الحمى  :  العابرة 

 لمجترات الصغيرة.ا

برامج    وضعالبيانات و  / المعلومات    جمعتحسين    األولويات،من    كمستوى ثان   ▪

األولوية الوادي    مكافحة  تتعلقTADs  لمشروع     ذات    وداء المتصدع  حمى 

 .الخدمات البيطرية قدرات إلى تعزيز  باإلضافةالكلب  البروسيالت وداء 

لمبادرات اإلقليمية أو فوق اإلقليمية إلقامة تعاون مستمر أخرى ل بلجاناالتصال   ▪

  داخل ومنسق 

 .وعبر الحدود األقاليم   

في حمالت اإلرشاد للمزارعين   ةوالمتوسع  الكبيرة  ات االستثمار تشجيع البلدان على   ▪

 واألطباء  
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جد ا  المتدني  األمن البيولوجي  مستوى  مستوى الوعي وخاصة  ل  نظرا    البيطريين   

 .القطاعفي هذا 
 

 
 

  ،عام وضع االستراتيجية اإلقليمية  وهو  (2020عام  ال)بالنظر إلى الوضع الحالي        .9
ً  تمتسوف    كالتالي:  األمراض ذات األولوية اإلقليميةمكافحة  أيضا

 
 

 مرض الحمى القالعية    

  العالمي،المستوى  مكافحة هذا المرض على  بالنظر إلى التركيز القوي على  

 آليةعلى أساس  OIE / FAOلمنظمتي  االستراتيجية العالمية    مع تنفيذ و

 . PCP لألمراض  الناجحة التدريجية  لمكافحةامسار   برنامج

   طاعون المجترات الصغيرة   

تقوده    ي الذ  ي والعملإلى المسار الواضح    بالنظر  المرض على هذا   يتم التركيز 

PPR . الصغيرةالمجترات    راقبة وتقييم طاعون مل الستراتيجية العالمية  الجنة  

Monitoring and Assessment Tool    

 

 كما يمكن وبالدرجة الثانية مكافحة األمراض التالية:     ـ        
 

    حمى الوادي المتصدع     
 

يثير   مرض  الشرق  المخاوف  الوهو  منطقة  في  خاصة  و  األوسط،متزايدة 
حتاج إلى  ي، و الحيوانية بين الشرق األوسط والقرن األفريقيلتجارة  لبالنسبة  

 .لمكافحته تعبئة المنطقة بأكملها
 

 داء البروسيالت     

الحيوانية   األمراض  أهم  من  حاليًا  اإلنسانيعتبر  إلى    المنطقة.في    المنتقلة 
إلى   إقليمية    وسائل ويحتاج  ً   معتمدةخاصة تشمل مختبرات  والتعاون    ، رسميا

 خاصة به. ووضع حوكمة تشريعية  القطاعات،بين 
  

الكلب      "داء  استئصال  استراتيجية  تنفيذ  وخاصة  الكلب  إلى داء       المنتقل 
 " .إلنسانا

 

 

تبنيها  التي تم  ة  اإلقليمياالستراتيجيات  في  االستراتيجية أيًضا  هذه  دمج  نت  -  

مثل أنشطة  )التدريجية  المكافحة    برنامج  إطار آليةضمن  على المستوى العالمي  

 ما بعد استئصال الطاعون البقري( ؛  
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الجديدة أو  طر  بالمرونة الكافية للتصدي للمخ  هذهخطة العمل    تتسمكما      -

الذي قد يصبح أولوية    ة حيواني ال  ض مراأحد األ  المتزايدة )ظهور أو عودة ظهور

ً األمراض المنقولة  إقليمية مثل  .حمى الوادي المتصدع(  غير   حشريا

 

 
 

 األهداف العامة ❖
 
 

األهداف العامة لالستراتيجية اإلقليمية  تظل    السابقة،الحال بالنسبة لخطة العمل    كان كما   .10

 :التاليك GF-TADs لمبادرة

و1الهدف         - التعاون  تسهيل  والمنظمات    زيادة:  البلدان  بين  التآزر  أوجه 

وتجنب    لإلجراءات،  الواضحةوالرؤية    المنطقة،  صحاب المصلحة فيأو

 ؛ تداخل األنشطة

منع  2الهدف         -   األمراض :  اإلنتاج    آثارهاوتقليل    ظهور  على  المحتملة 

 المنطقة ؛   واقتصاد اإلنسان وسبل العيش    وصحةالحيوان  الحيواني وصحة  

 للخدمات البيطرية وفقًا لمعايير منظمة   ناسبة: تعزيز الحوكمة الم3الهدف       -   

OIE   البرامج على المستويين الوطني واإلقليمي    وضعمن خالل قدرات

والتحالفات    المناسبة  والمالية)التي تنص على التشريعات والموارد البشرية  

 (؛بين القطاعين العام والخاص 

: ضمان التمويل الكافي لدعم تنفيذ أنشطة الوقاية من األمراض  4الهدف    ـ     

أو    ومكافحتها،واكتشافها   السلم  أوقات  ذلك   أوقات في  في  )بما  األزمات 

التخلص منها  على أصحاب  لتعويض  لاألموال    تأمين  يتم  التي  الحيوانات 

 .أثناء حمالت االستئصال( 

 
 
 
 

 :إلى التالي تحديداً،بشكل أكثر  و تهدف االستراتيجية اإلقليمية  .11

 .الخدمات البيطريةتعزيز قدرات ودعم      -

مجال       - في  الحدود  وعبر  اإلقليمي  التعاون  التسهيل  الحيوانمراقبة    ية صحة 

 ؛  شبكات العملومتطلبات التجارة ، بما في ذلك أنشطة 

لمعلومات /  وتبادل ا  ضمن البلد وإقليمياً رفع مستوى الوعي وتحسين المعرفة        ـ

 شفافة؛الحيوانية ذات األولوية بطريقة   البيانات حول األمراض 
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المتعلقة  األنشطة    ضمن الثغرات  التعرف على  ألنشطة ولتخطيط  ال تسهيل        - 

 األولوية في المنطقة ؛ ذات  معالجة األمراض ب

األمراض  تحسين       - عن  اإلبالغ  مختلف  عمليات  أنشطة  بشأن  والتواصل 

الترصد  التوجيه الفني لتحسين الوقاية من األمراض ، و  وفير ؛ ت  ؛الشركاء

  السريع بالغ عن ظهورها والرد ، واإللألمراض ، والكشف المبكر  الوبائي

لمنظمة   عليها  واهيز  موقع   ،  (OIE WAHIS)مثالً    OIE)باستخدام 

الجيدة   الطوافي  والممارسات  جميع   (GEMP) إدارة  معالجة  أجل  من 

المنتقلة  العوامل التي تؤثر أو تهدد صحة الحيوان بما في ذلك األمراض  

 ؛  لإلنسان 

  ، مختبرات على المستوى الوطنيالوأداء  المخبري  التشخيص    ات تحسين قدر   -

تعزيز المختبرات المرجعية الوطنية واإلقليمية ، بما في ذلك  و دعم إنشاء  و

 ؛ بريةشبكات المخال

 . الخطة وتقييم النتائج المتوقعة  عالية ضمان المراجعة المناسبة لف     -

 

 
 

 وخطة العمل  اإلقليمية GF-TADsبرنامج  استراتيجية  ❖
 

 
 

 

شطين على  ااالستراتيجية اإلقليمية الخمسية آلية تنسيق بين مختلف الشركاء الن   تتضمن .12

األولوية    دون و ،اإلقليميالصعيدين   ذات  األمراض  من  للوقاية    ورصدها اإلقليمي 

ً ومكافحتها في المنطقة    .الستراتيجية المعتمدة لكل مرض اهداف لأل وفقا

 

لتحديد    GF-TADs  برنامجيمثِل   .13 والمآلية  والتنسيق  أداة السياسات  وليست  واءمة 

ذاتها.  والبرامج         تشغيلية ألنشطة  الممكنالمشاريع في حد  أنه من  اعتبار    غير 

لمشروع    ة األنشط يجب و ، المشروع  هذامظلة  تحت    التنفيذ   عند  GF-TADsتابعة 

العمل ال  التعليمات   بالتالي  عن  لِ   لجنةالصادرة    الشرق في    GF-TADs  التوجيهية 

إلى   باإلضافة  تشجيع    ذلك،األوسط.  الحيوانال  قطاعفي    العاملينيتم  على    ية صحة 

كلما كان ذلك مناسبًا وفقًا لقرار اللجنة التوجيهية    GF-TADsلجنة   استخدام منصة 

ا ذلك األنشطة    األوسط،لشرق  للمشروع في  برامجبما في  المدرجة في  -GF غير 

TADs  اإلقليمية  هاأهداف تحقيق  ولكنها تساهم في. 
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طبيقية  مصحوبة بخطة عمل ت   للبرنامج   اإلقليمية   االستراتيجية من المناسب أن تكون    .14

التي تم تعريفها وموضوعة    GF-TADsبرنامج   نشطةأل  رؤية   تتضمنلمدة عامين  

اإلقليمية على متابعة خطة العمل    أمانة السرتشرف        وسوف  في المنطقة.    قيد التنفيذ 

تقارير وتقدم  و  ها التشغيلية  اإلقليمية  التوجيهية  اللجنة  اإلدارالإلى  يتم  سكما  ة.  يلجنة 

التشغيلية   العمل  األقل،   كل عام مرة واحدة    للبرنامجتحديث خطة    يستطيع كما    على 

متابعتها  موقع  الجميع  العمل    تضمني واإلقليمي.   GF-TADs على  خطة  إعداد 

التشغيلية التشاور مع المكاتب اإلقليمية لمنظمة األغذية والزراعة والمنظمة العالمية  

و الحيوان  الرئيسية  لصحة  التوجيهية  مراكزها  للجنة  اإلقليميين  الشركاء  وجميع 

 .اإلقليمية 

 

 
 

 المرتقبة اونتائجه GF-TADsبرنامج نشاطات تصنيف   ❖
 
 

 

  رغبة ال  جلسات مخصصة تقر خاللهاالمنظمات وأصحاب المصلحة في المنطقة    تعقد  .15

ي طلب من  . كما  GF-TADs  لبرنامجتابعة  ة  في تصنيف أنشطة معينة على أنها أنشط

  GF-TADsلبرنامج  التوجيهية    اللجنة  على عرض نشاطاتها المخطط لها  المنظمات  

؛ وفي حال قبولها  للموافقةالشرق األوسط  سر اللجنة في    ةعبر أمان لشرق األوسط  في ا

  للجنة التوجيهية الحقة    اجتماعات   النتائج خالل  يصار إلى عرض (  17راجع الفقرة  )

 .لشرق األوسط للبرنامج في ا

 

 

  يفي بالمعايير يجب أن    ،GF-TADs أنه تابع لبرنامجعلى  ما    لكي يتم تصنيف نشاط .16

 :التالية الخمسة

ذات األولوية في - الموضوعات  أو  أحد األمراض   GF-TADs معالجة 

 للمنطقة؛ 

 أدناه؛   19في الفقرة  النتائج المتوقعة على النحو المبين  تحقيق  المساهمة في   -

والتوافق    المنطقة،تجنب االزدواجية أو التناقض مع أي نشاط آخر في  يجب   -

 المنطقة؛ أصحاب المصلحة في  استثمارات مع 

على   - أفضل الحصول  من    التنفيذ عند    نتائج  بدالً  اإلقليمي  المستوى  على 

أنشطة عبر الحدود( أو أكثر )أنشطة  في  )  بلدين   كاواشتر  الوطني، المستوى  

 أخيراً و ؛في التنفيذ  (إقليمية دون أو إقليمية 
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 GF-TADsلبرنامج يةتوجيه اللجنة  المن قبل    ينال موافقة مسبقة عليهأن   -

اجتماعاتها العادية أو إجراء مشاورات إلكترونية  لشرق األوسط خالل  ا  في

 .( 22 راجع الفقرة) مخصصة للنشاط 

 

 

 

 :GF-TADs على أنها تابعة لبرنامجثالث فئات من األنشطة    تنسب يمكن أن  .17

 ألمراض؛ ا لمعالجة  مخصصة=  ة عمودينشاطات  

 و  ؛محدد  موضوع نحو  = موجهة  ة فقينشاطات أ 

)اللجنة    واللجان اإلقليمية لإلدارة  األداء السليم    لضمانأساسية  إدارية    نشاطات  

 .العالمية(   ية لجنة التوجيه الوالمشاركة في    اإلقليمية،  والسكريتارية   إلقليمية،ا التوجيهية  

 

 
 

 .2الملحق  في والمعروضة GF-TADsبرنامج الواردة في  ألنشطةلالمتوقعة  النتائج   .18

 

 

 
 

 يـةالتنفيذات ـرتيبالت  ❖
 
 

 

األوسط ااستراتيجية    تعتمد  .19 للبرنامجإلدارة  ا   صالحيات   على  لشرق  وهي  اإلقليمية   ،

 تحديدا   أكثر وبشكل  .  التابعة لها   والسكرتارية األوسط    للشرق التوجيهية اإلقليمية اللجنة  

الشاملة  المتابعة  مسؤولة عن   GF-TADs اللجنة التوجيهية اإلقليمية للشرق األوسط 

 لتنفيذ  

العمل العامة  ،خطة  األمانة  من  البندين  )للجنة    بدعم  شروط  من    4.3و  4.1راجع 

 .(الصالحيات 

 

 
 

  التوجيهية اإلقليمية للشرق األوسط   للجنةالمنتظمة  في الفترات الفاصلة بين االجتماعات   .20

حول  إلكترونية  ات إجراء مشاورنشطة من خالل األ  تحديد يتم   ، GF-TADs لبرنامج 

  لشرقفي ا  GF-TADالتوجيهية لبرنامج  اللجنة   تقوم بها أمانة سر   مستجد موضوع  

اللجنة وتشمل  األوسط.   ورئيس    TADs -GFلبرنامج عالمية ال  ية داراإل  المشاورات 

اللجنة التوجيهية اإلقليمية للشرق األوسط على النحو التالي: بناًء على مبادرة منظمة  

مصلحة آخرين  أصحاب  أو أي    ية لصحة الحيوان لاألغذية والزراعة أو المنظمة العالمية  
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ايتم  وف  س   المنطقة،في   العامة  إرسال  األمانة  إلكترونيًا بواسطة  الشرق  القتراح  في 

اإلقليمية للحصول على موافقة ضمنية أو تعليقات التوجيهية    ة أعضاء اللجنإلى  األوسط  

  قد تصدر موافقة على اللجوء إلى   ستثنائية االحاالت  الفي  وأيام عمل.   10في غضون  

 .ضيبالتراعلى القرار المتخذ  المصادقة مع  إجراءات الطوارئ

 

 

 

يتم القيام    لشرق األوسط في ا  GF-TAD    برنامجل   الحاجة لتنفيذ خطة عمل  دعت كلما   .21

 بالتالي: 

 ؛ GF-TADs األخرى لبرنامج اإلقليمية دون التنسيق مع اللجان  •

المنظمة العربية  ك  األخرىالتنسيق مع المبادرات اإلقليمية أو فوق اإلقليمية   •

 (؛(AOAD للتنمية الزراعية 

النظام العالمي لإلنذار  وهي    ،GF-TADs  بـ ات الصلة  اللجان ذ طلب دعم   •

  ؛غذية والزراعةومنظمة األ  OIEالصحة العالمية ومنظمة  منظمة  المبكر ل

ومركز إدارة   ؛OIE / FAOلمنظمتي    إنفلونزا الحيوانات وشبكة رصد  

 .FAO /OIE أزمات الصحة الحيوانية لمنظمتي 

 

 
 

 

لجنة  الخالل اجتماعات    العملللتقدم الحاصل في خطة  مرحلي  التقرير  ال  عرض   يتم  .22

في  و .  اللجنة  لشرق األوسط من قبل رئيسا  في  GF-TADs  لبرنامج اإلقليميةالتوجيه  

التي   مرحلية خالل   ، ات االجتماع ههذ   مثلفيها    تعقد ال  السنوات  تقارير  تقديم  يمكن 

اللجنة   إدارة    ويقوم  . OIE  لمنظمة  التابعة مؤتمرات  مجلس    الشرقبرنامج  رئيس 

تقارير    بتنظيم األوسط  الشرق  في   F-TADs األمانة العامة للجنةبمساعدة  و  -األوسط  

إلى   العمل  تنفيذ خطة  المحرز في  التقدم  العالمية  لسنوية عن  التوجيه  للمشروع  جنة 

.ها الدورية خالل اجتماعات



 

 

 . الخاصة بالموضوع  TADs-GFملخص للتوصيات الرئيسية التي قدمت خالل اجتماعات  -1الملحق 
 

 
 

  عنوان االجتماع          أهم التوصيات 

 

بما في ذلك إنشاء    اإلقليمية،تنفيذ البرامج اإلقليمية ودون   •
    شبكات 

الوبائية  الحمى   لألمراض  مرض  لمكافحة  والمختبرات 
األوسط   الشرق  في  ً القالعية  وتوصيات    وفقا الستنتاجات 

 ذات الصلة. االجتماعات السابقة 

 

حمى الوادي المتصدع  مرض وضع برنامج إقليمي للوقاية من  •

 .هاومكافحت

 

  األوسط،تقييم تأثير طاعون المجترات الصغيرة في الشرق  •
الخليجي  دول مجلس التعاون لقليمية دون استراتيجيات  وضعو

 .المتوسط  البحر وشرق
 

في الشرق   البروسياللمرض  االستيطانوفقا لوضع  •
لمكافحة  كاملة إجراءات منسقة ومت اتخاذ يجب  األوسط، 

 المرض؛هذا 
 

 
 2019-2016 للفترة بالموضوع  الخاصة  GF-TADsاجتماعات 

 

 

 



 

اإلعالن  و  المنطقة،في    داء الكلب  ازدياد إصابات بناًء على   •
طة  سابوالمنقول  إرشادات جديدة الستئصال داء الكلب  عن  

  تنفيذ الخطط الوطنية واإلقليميةوتشجيع  يوصى ب،  الكالب 
 .لمكافحة المرض 

 

  المعنية   خدمات البيطرية في جميع البلدانالمواصلة تعزيز   •
األمراض  والعابرة للحدود  الحيوانية  لوقاية من األمراض  ل

  OIE  برنامجبواسطة  ومكافحتها  الناشئة المنتقلة لإلنسان  

PVS يجب  عمليات التكميلية:  الوالخدمات البيطرية    لتقييم
  بالتعاون بواسطة البرنامج المذكور   الثغراتتحليل  القيام ب

عمليات  و  المانحة، مع منظمة األغذية والزراعة والجهات  
و  الخاصة  تطبيق  المتابعة   OIE ببرنامجالتشريعات 

PVS؛ 
 

والمعاهد التعليمية البيطرية   ختبرات تشجيع مشاريع توأمة الم •
وغيرها من مبادرات بناء القدرات المخبرية الوطنية لدعم  

 اإلقليمية؛ االحتياجات 

 

 

 

 
t of Veterinary Services (VS) 

 
 
 

 
 
 

. Core activities 
 

 


