
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Agreement Chart and work plan for the CAMENET 

(CAmel Middle East NETwork) 

 

 

 

 : TEMENCA(كامينت) ل لإلب طشبكة الشرق األوس                      

 االتفاقية وخطة العمل                           
TEEN           



 : المفهوم األوسط لإلبل )كامينت(شبكة الشرق  . أ
 

 

 األسباب الموجبة 
 
 

  ، يةوترفيهمعروفة  خدمات منتجة وذات  ات حيوان  ، فهياإلبل )أو الِجمال( حيوانات عديدة الوظائف -

 (؛العراقو  األردن اليمن، الخليجي،منطقة الشرق األوسط )دول مجلس التعاون مميز في  ووجود 

 

 اإلبل الحية ومنتجاتها. الطلب على في  وجود ازدياد  -

 

التجارة  توسع واألمراض حيوانية المنشأ مع   العابرة للحدود ارتفاع مخاطر اإلصابة باألمراض  -

 األوسط؛ الشرق حتى من القرن األفريقي  انطالقاخاصة ، ولإلبلالدولية 

 

للتحري عن  الفتقار إلى المعرفة بعلم األمراض والحاجة إلى اختبارات تشخيصية ولقاحات محددة  ا -

 ( أفضل  بشكل  ومكافحتها  اإلبل  ب الصادرة عن    OIE توصيةأمراض  المتخصص  أمراض  الفريق 

 (. AHG اإلبل
 

 

 أهم أمراض اإلبل الموجودة في المنطقة:  -

 

 . Surra رة والس  مرض الجهاز الهضمي والدم:  طفيليات  ✓

 . Ringworm  الحلقية  القوباء اإلبل،  جدري  المعدية، اإلكثيما: الجلدية األمراض  ✓

 . التنفسي  الجهاز متالزمة اإلبل، عجول  إسهال: العوامل متعددة أمراض  ✓

 السل؛  الكلب،داء    المتصدع،حمى الوادي    المالطية،   الحمى:  المستوطنة   المنشأ  حيوانية   األمراض  ✓

 ؛ MERS-CoVمن أصل حيواني:   األوبئة  ✓

 . اقتصادي  تأثير  ذات  أخرى أمراض  ✓

 

هذه  في  خصصة  تالم  OIEمجموعة    وفقاً لرغبة الحاجة إلى إنشاء شبكة مختبرات ألمراض اإلبل   -

 ؛ OIEأكدتها لجنة المعايير البيولوجية لمنظمة التي واألمراض  
 

ك  طرقأهمية   - والتجارة  اإلنتاج  وأنظمة  وانتشارها    لظهور محتملة    مخاطرالتربية  اإلبل  أمراض 

 وانتقالها؛ 

 

للمكافحة التدريجية لألمراض الحيوانية العابرة    FAO  /OIE  تي منظمالعمل العالمي لطار  اجتماع اإل -

( الذي  GF TADsللحدود  اإلبل  أمراض  حول  الفترة    انعقد (  في  ظبي  أبو    16و  14  بينفي 

والمساهمة    ،وزارة البيئة والتغير المناخي في دولة اإلمارات العربية المتحدة  برعاية   2016فبراير

( الغذائية  للرقابة  أبو ظبي  لهيئة  االجتماع ADFCAالسخية  توصيات إلنشاء    (؛ كما صدرت عن 

  اإلبل في الشرق األوسط   تربيةشبكة إقليمية فرعية من المختبرات وعلماء أوبئة ومتخصصين في  

 .( (CAMENET  (كامينت  وسط لإلبل )شبكة الشرق األ 

 
 

 



 

 (CAMENET)  كامينتشبكة أهداف 
 

ة  مكافحب يتعلق    وخاصة فيما  ،اإلبلتطوير قطاع    فيمساعدة البلدان األعضاء    الهدف الرئيسي للشبكة هو 
 : تحقيق التالي إلى  الشبكة وسوف تسعى   ؛اإلبلمراض أ
 

والتكنولوجية   .1 العلمية  القدرات  منطقة    هاوتشخيص اإلبل    أوبئة   دراسات لتحسين  في 
 : خليجال

 
 . ها اإلبل وأمراض علوم أوبئةتشجيع البحث في  ▪
والتشخيص والوقاية من أمراض رصد الوبائي  لتدريب كوادر الدول األعضاء على ا ▪

 اإلبل. 
 الصحية المتعلقة باإلبل.  ات األزمإلبالغ عن التفشيات الوبائية ومعالجة ا ▪

 
الهامة  أمراض اإلبل  خاصة بواعتماد طرق تشخيص    المعايير   المساهمة في تطوير وتوحيد .2

 : OIEوفقًا لمعايير وإجراءات منظمة 
 

 المنطقة؛ محددة لألمن البيولوجي في مختبرات  طرق  نشرتصميم و  -
 ؛ونشرهاتطوير تقنيات تشخيص أمراض اإلبل  -
 ، إنتاج وتوزيع الكواشف التشخيصية -
 األعضاء؛األساليب المخبرية المستخدمة في البلدان  توحيد  -
 ؛ ألمراض اإلبل ات تطوير واعتماد العالج -
 إلبل؛ الخاصة با لقاحات التطوير ومراقبة جودة  -

 

 

لصحة  لالمنظمات الدولية )منظمة األغذية والزراعة / المنظمة العالمية   قبل   تنسيق الدعم المقدم من  .3
للبلدان    ية الحيوان  البيطرية(  الخدمات  ذلك  في  )بما  الوطنية  للسلطات  العالمية(  الصحة  منظمة   /

 ؛أعمال الرصد األعضاء في 
 ؛ بل بما في ذلك األمراض المستجدةمكافحة أمراض اإل و .4
تسهيل التعاون بين المؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية والمختبرات المرجعية لمنظمة األغذية   .5

العالمية   الحيوانلوالزراعة والمنظمة  القدرات وتبادل الخبرات    ية لصحة  لبناء  المتعاونة  والمراكز 
 والتعاون؛ 

طر أخرى  اخمماعية واالجت  ة االقتصاديالمخاطر  و  اإلبل،تربية    طرق تشجيع دراسات محددة حول   .6
 ؛ عل بين الحيوان واإلنسان والبيئةالتفا عند بوابات 

لدول األعضاء والمجتمع  دى اإنتاج اإلبل ل  الطرقنشر المعرفة حول مكافحة أمراض اإلبل وأفضل   .7
 العلمي الدولي. 

 

 

 إدارتهاو  كامينتشبكة إنشاء 
 

 من:  مكونة لجنة توجيهيةسيتم اإلشراف على أنشطة الشبكة من قبل  .1
 

 األعضاء؛ الدول  و/ مندوب   الطب البيطري يرومد  .أ
   ؛FAOو  OIE تيمنظمل نممثلو  .ب 
 . ADFCA  للرقابة الغذائية ي أبو ظبجهاز في  المدير التنفيذي للثروة الحيوانية  . ج
 . ADFCA للرقابة الغذائية ي أبو ظبجهاز في البيطرية  ختبرات مدير الم .د 

 صون إلى اجتماعات اللجنة التوجيهية حسب االقتضاء. تيدعى الخبراء االستشاريون المخ .2
 



اجتماعات  عقد  يمكن  و   ، في السنةعلى األقل    اجتماعا واحدا    كامينت التوجيهية لشبكة  اللجنة    سوف تعقد  .3
 من الدول األعضاء.  ةالمقدم ت أو الطلبا إضافية وفق ا للطلب 

 
كامينيت بالتنسيق الوثيق مع األمانة  لشبكة  األمانة الدائمة  للرقابة الغذائية    ي أبو ظبجهاز    منسيؤ .4

  (.التدريجية لألمراض الحيوانية العابرة للحدود للمكافحة  العالمي اإلطار)TADs  GFل الدائمة 
 

والمختبرات وتربية الحيوانات من قبل    الوبائية بالشؤون    المكلفيناالتصال  ضباط  سيتم تحديد دور   .5
 . التوجيهية للشبكة اللجنة 

 
لجنة  الوتحديثها بانتظام خالل اجتماعات    خطة العمل والميزانية والمساهمات الماليةستتم مناقشة   .6

 . التوجيهية 
 

 

تمويل   .7 جهاز    واستضافته   CAMENET  كامينت   شبكة   اإللكتروني   موقع السيتم  قبل  ظب من    ي أبو 
 . 2016اعتبارا  من مايو  ADFCAللرقابة الغذائية 

 
لِ   CAMENET  كامينت   بتصرف  OIEمنظمة    ستضع  .8 المرجعية  المختبرات    OIE  شبكة 

 والمراكز المتعاونة لتحقيق أهدافها. 
 

 

 

 للرقابة الغذائية  يأبو ظبجهاز وأدوار الدول األعضاء 
 

 يتعين على البلدان األعضاء: صحيح،وتشغيلها بشكل   CAMENET شبكة  من أجل إنشاء

 

    والتشخيص  الوبائي  رصد تربية اإلبل وال ت في مجاال ون عملياتصال  أطراف  3تعيين  -

 المخبري ألمراض اإلبل.  

 وطني واحد أو أكثر للمشاركة في أنشطة الشبكة.  مختبر تعيين  -
 

 

 بالتالي: القيام   كامينتلشبكة األنشطة العادية  كمساهمين فييتعين على الدول األعضاء  
 

  واإلبالغ عن العمل الجاري الشبكة    التوجيهية ومؤتمرات المشاركة في اجتماعات مختلفة للجنة   -
 عليها؛ والنتائج التي تم الحصول البلد     في

 
المإبالغ   - األمراض  عن  في  سالشبكة  المتفرقة  أو  حدث صحي    البلد توطنة  أي  عن  وكذلك 

 مستجدة؛  وأمراض 
 
جمع عينات من الحاالت السريرية أو المسالخ واألسواق والنقاط الحساسة إلرسالها عند   -

 الشبكة؛ ضمن أنشطة  OIEالمرجعية التابعة لمنظمة المراكز الحاجة إلى 
 
يتم تحديد عدد  و.  في البلد الدورية ألعداد اإلبل    مصلية وضع بروتوكول إلجراء المسوحات ال -

ومكان أخذ العينات من قبل اإلنتاج القطري بناء  على الحجم والتوزيع الجغرافي للسكان وأنواع  
الحليب أو     ، وفي أفضل األحوالوالزراعة(.    النقل  والترفيه،السباق    اللحوم،الماشية )إنتاج 

 ؛ القطعان٪ من 10 ل  أخذ العينات  يمكن 
 

 

وفق ا لتوصيات    OIE  إلى المختبرات المرجعية لِ   إرسالها جمع العينات السريرية والمصلية و -
 لمواد البيولوجية؛باالخاصة  IATA  اتحاد النقل الجوي الدولي

 



 . النتائج وتدوين  وتفسير   ةريب ليل المخاالمشاركة في التح -
 
 . وتشخيصها   على رصد أمراض اإلبل  أطر برامج للتدريب إرسال  -
 
لكفاءة( للتحقق من صحة أساليب التشخيص  لالمختبرات )مختلف    الفحوصات بينالمشاركة في   -

 لتحسين؛ القابلة لمجاالت ال، وإبالغ النتائج وتحليل توحيدهاو
 
 األنشطة. تنظيم والمشاركة في  كامينت اقتراح أنشطة لل -
 وتربيتها. المشاركة في البحوث والدراسات المتعلقة بأمراض اإلبل  -

 

وأنشطة    الالزم  إنجاز المسح من أجل لبلدان المحتاجة إ ل  الدعم FAOو   OIE  تين الدولي  تين المنظمتقدم  قد  

 بناء القدرات. 

 

جهاز للرقابة    سيقوم  ظبي  أبو  استضافة    كامينت أنشطة    بتنسيق الغذائية  هيئة  العامة مانته ألمن خالل    ا 

التوجيهية.   اللجنة  استضافة  كما  واجتماعات  األخرى  األعضاء  الدول  حسب  الشبكة  اجتماعات  تستطيع 

 . لها كما هو مخطط الرغبة و
 

وتحليل ونشر    مركزي    ألبو ظبي بتجميع  سيقوم مختبر الجهاز المركزي للرقابة الغذائية    ذلك،  باإلضافة إلى

 . بالتعاون مع المختبرات المرجعية العالمية والمراكز المتعاونة كامينت جميع البيانات المتعلقة بأنشطة 

 
 

 كامينتخطة عمل مشروع  .ب
 
 

 مسؤولين هم: ثالثة أشخاص  تعيين  من كل بلد   CAMENETمشروع  تطلب ي
 

 ل امجِ التربية في  خبير  -
 

 ،بيطري ممارس طبيب أو  إلبل األمراض الوبائية لاختصاصي في  -
 

 مخبري، أو فني  مخبري  طبيب بيطري  -
 

 : التالية  من دول تربية اإلبل في الشرق األوسط م تم اختياره ي على أن  
 
 البحرين  • 
 العراق  • 
 األردن  • 
 الكويت  • 
 سلطنة عمان • 
 دولة قطر  • 
 المملكة العربية السعودية  • 

 • سوريا 
 • اإلمارات العربية المتحدة 

 اليمن. • 
 
 

 



 على كل دولة عضو القيام بها  المهام التي يتعين 
 

الل  خمن  عمل لكامينت    بناء شبكة عمليا  كل دولة ب بدأ  ت، س لديها  االتصال والمختبر الوطني   أطراف بعد تعيين  
 يسمح بتحليل البيانات اإلحصائية.   ثابت ومناسب جمع العينات من اإلبل المحلية والمستوردة وفق ا لبروتوكول  

 
المسالخ بهدف إجراء مسح لألمراض    األمصالسيتم جمع عينات   أو  الحية  الحيوانات  بشكل عشوائي من 
 المنوي تحديدها. 

 

أو مسحات   أعضاء الحيواناتسيتم أيًضا جمع عينات من  -  يةقتصادذات األهمية االأمراض اإلبل 

 .تأكيد التشخيصمن أجل مشبوهة  لعطوب 

على النحو    ،للبلد الشامل  حول المسح    كامينتشبكة  وإبالغها إلى    وال  أ يتعين على كل دولة جمع البيانات  

 التالي: 
 

كل  بتربية اإلبل بإرسال تقرير عن أعداد اإلبل الموجودة في  الخاص  االتصال    طرفيقوم   .1

  ،االستيراد   بلد   المنشأ أو بلد  و   الجغرافي،والتوزيع    السالالت، ونوع    عدد،العن  بيانات  دولة مع  

 أخذ العينات.  مخطط معلومات أخرى قد تساعد في  ة وأي

  مكان التربية،و  السالالت،عدد  و  ،ات العين ويحدد عدد    المسح،بروتوكول    عالم األوبئةيقترح   .2

  الحيوانية. من الفئات  لكل    نسبيا  يجب أن يكون عدد العينات  كما  .  والمنشأ  والجنس،   والعمر،

  ؛ لمتاحة عن األمراض المحلية لإلبلالمسح وفق ا للبيانات ا عملية  يقوم عالم األوبئة بتصميم  ثم  

 لعينات التي تم جمعها. لقاعدة بيانات  يضع  المسح ويشرف على أخذ العينات و  عمليات   ينظم ثم  
 

المختبر مسؤوال  عن استالم العينات ومعالجتها وتحليلها وتخزينها  ي  فاالتصال  طرف  يكون   .3

ألبو ظبي  الجهاز المركزي للرقابة الغذائية  إلى  ثم يقوم بشحنها    ؛ لظروف الموصى بهاوفقا  ل

ADFCA    المختبرات المرجعية لمنظمة  أوOIE    .إلى    يةمصلفئة  قسم كل  ثم تإذا لزم األمر

ثالث  أو  نواحدة    ،أقسام  ةقسمين  بلد    تخز  لمجموعة    المنشأ،في  لمواد  ل  ADFCAوواحدة 

مختبر وطني مسؤول عن  وكل    . OIEِل    المرجعي المختبر  وواحدة للتحليل في    البيولوجية،

 تخزين وشحن العينات. 
 

بالتعاون   ألبو ظبي الجهاز المركزي للرقابة الغذائية   مختبر   يقوم  اإلقليمي، بصفته قاعدة للمختبر المرجعي  

لمسح وتنفيذه في كل  لوضع برنامج لعلى العملية الكاملة    باإلشراف OIEالمختبرات المرجعية لمنظمة    مع

  مسؤولية تفسير البيانات   وتعود   .OIE لى المختبرات المرجعية  وتنظيم االستقبال والتخزين والشحن إل  بلد،

  بدعم من  كامينتلشبكة  العامة    مانةاأل  هو عمل  نشر النتائجفي حين أن    ،OIE  المختبرات المرجعية لِ   إلى

 . OIEاللجنة اإلقليمية في الشرق األوسط ِل  

لتحديد  الواردة أدناه  غير الحصرية لألمراض  و باستخدام التقنيات المناسبة  العينات  تم إجراء تحليل  وف يس

 المناطق: في مختلف أمراض اإلبل أهم انتشار 
 

 



 ؛ Camel pox  جدري اإلبل   • 
 
 ؛Bluetongueاألزرق اللسان   • 
 
 ؛ Rift Valley Fever  ع المتصدالوادي حمى   • 
 
 ؛ Brucellosis  الحمى المالطية  • 
 
 ؛ Pasteurellosis الباْستُوِريالَت داء   • 
 
 ؛ Peste des Petits Ruminants  طاعون المجترات الصغيرة    •
 
 ؛ Rabies داء الكلب  • 
 
 ؛ Tuberculosis    داء السل • 
 

    West Nile fever .النيل• حمى غرب 
 

 
  OIE  لِ   المرجعي   قبل المختبر   من مدعوين   ستتم مناقشة التحقق من صحة التقنية وتفسير النتائج مع خبراء

 التشخيص. طرق لتبني والتوجيهات النتائج  واقتراح   واالجتماعات،خالل ورشة العمل  

والمتابعة. وستتولى البلدان التي    حصين تجارب التمن أجل    األكثر انتشارا  سيتم اختيار معظم األمراض  

سيتم  ولديها مرافق إيواء للحيوانات هذه التجارب إلجراء دراسات السالمة والفعالية على اإلبل المحصنة.  

التمثيلية   المجموعات  على  وتطبيقها  مرض  لكل  المعدلة  البروتوكوالت  أو   لحيوانات لتحديد    المحصنة 

 . حيوانات المراقبة 
 

 

 ستعطى األولوية لألمراض التالية:   ،لتلقيح(حصين )االتلتجربة 
 

 • جدري اإلبل. 
 

 • اللسان األزرق؛ 
 

 ؛ • حمى الوادي المتصدع
 

 • الحمى المالطية. 
 

 

 المتوسط لإلبل  البحر  اجتماعات شبكة
 

 سيتم تنظيم اجتماعات سنوية ألعضاء الشبكة: 

 

سيكون أمام البلدان المرشحة ولوضع خارطة طريق للمشروع.  أولي  ةإقليمي ت اتصاال إجراء .1

 الوبائية؛ ستة أشهر لجمع البيانات والعينات 

 



لمناقشة البيانات الوبائية التي تم الحصول عليها   خالل ستة أشهرإقليمي  اجتماع  عقد سيتم  .2

 . وتبنيها الهامةألمراض ا  التحصين ضد  واقتراح بروتوكوالت  المخبرية،والنتائج 

 

  البيانات واقتراح نشر    خبرية اجتماع إقليمي نهائي لمناقشة البيانات الوبائية والنتائج المعقد   .3

 ؛ الدوليلمؤتمر  تنظيم 

 مؤتمر دولي لنشر البيانات.  عقد  .4

 :ذلك سيلي ذلك،باإلضافة إلى 

إجراء  الوبائيات والمختبرات لمناقشة البيانات التي تم جمعها و  لخبراءاإلقليمي  فريق  اجتماع لل  .5

 التحاليل  

 . الخاصة بها  المخبرية     

 تقنيات التشخيص.  واعتماد ليل اإلجراء التح ات ورشتي عمل لفريق المختبر  .6

 

 
 االختبارات التشخيصية واللقاحات لألمراض ذات األولوية: 

 
 
 
 
 

 

        للقاحا
التشخيصي الختبار ا  

 
 

 

     المرض
 

 حي أو معطل 
 

Elisa/VN/PCR 
 

 جدري اإلبل 
 

 حي أو معطل 

 
Elisa/VN/PCR 

 

 اللسان األزرق 
 

 حي
 

Elisa/PCR 
 

 حمى الوادي المتصدع 
 

 حي 
 

Elisa/PCR 
 

مى المالطية الح  
 

 حي مخفف
 

Elisa/PCR 
 

 طاعون المجترات الصغيرة
 (?مرض السوّرا)

 

 معطل 
 

IF/PCR 
 

الكلبداء   
 

 معطل 
 

Isolation /PCR 
 

 باستوريال
 

 

االتصال بمحطات الحجر  من المهم    األفريقي، إلبل المستوردة من القرن  من ا: بسبب العدد الكبير  ملحوظة 

)في   إفريقيا  الصومال وجيبوتي  شرق  ا(  بشكل رئيسيفي  عينات  واحتمال  أو    أمصالمن  لحصول على 

مال هذا العمل.  تك اوهذه المحطات للسماح ب  اللجنة الفرعية لكامنت اتفاقية بين  توقيع  يمكن  كما  أعضاء اإلبل.  

 .نوع العملوتحديد  اتصال  أطراف/   طرفعيين يتم توسوف 
 

 

 
 



 ة كموالح
 

 2017مايو  كامينت، سر خطة العمل من قبل أمانة  وضع  ▪
 

 2017: مايو  فرعية تشكيل اللجنة ال ▪
 

 2017: سيتم تحديده الحق ا قبل نهاية عام لكامينت لجنة الفرعية االجتماع األول لـ ▪
 
 

 خطة مسح أمراض اإلبل 
 

 الثاني النصف 2017لمسح وتنظيمه: ل وضع بروتوكول ❖
 

 األول  لنصف ا 2018جمع العينات ومعالجتها:   ❖
 

 الثاني  النصف  2018: ات التحليل المخبري والتفسير ❖
 

 وي نصف السن خالل مؤتمر الشبكة   2019عرض البيانات والمنشورات:  ❖
 

 2019البروتوكول:  ووضع وتنظيمها   حددةالمسح الثاني حول أمراض م ❖
 

 للجنة الفرعية لكامينت. مؤتمر النهائيالخالل  2020: منشورات عرض البيانات وال ❖
 

 ة العادية للشبكة. أنسجة الحاالت السريرية وإرسالها ضمن األنشط سيتم جمع عينات من 
 
     .تها الفرعية لجن والموافقة عليها من قبل لثالث سنوات  شبكة "كامينت"  تناقش خطة عملوف  س

 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 


