
 

 

 
  FAO تي من قبل منظم ألوسطالشرق  لإنشاء لجنة توجيهية إقليمية 

 لحدودلالعابرة  يةمراض الحيوانلأل للمكافحة التدريجيةالعالمي  للبرنامج OIEو 
(GF-TADs)  (لبنان)  بيروت ، 2006أبريل في 

 
 
 

 

 اللجنة التوجيهية اإلقليمية للشرق األوسط  -1
 

 تي للمرة األولى بعد إنشائها من قبل منظماألوسط  ( للشرق  GF-TADSاجتمعت اللجنة التوجيهية اإلقليمية ) 

FAO  وOIE  لبنان. بيروت،في  2006من عام  أبريل في 

 

 

الرئيسية  بعلم  للجنة   األهداف  يتعلق  فيما  المنطقة  احتياجات  مع  والبرامج  السياسات  تكييف   :

 . األولويةاألوبئة وانتشار األمراض ذات 

 

 

 عضاء:األ

 )رئيساً(              الدكتور جورج خوري )سوريا( 

( دومينيك  جوزيف  رئيس(       الفاو(الدكتور  )نائب 

سيبارتي ديوان  رئيس(      OIEمن     الدكتور  )نائب 

 الدكتور سلمان عبد النبي )البحرين( 

)السودان(   مصطفى حسنالدكتور أحمد 

 الدكتور عبيدة مدور )لبنان( 

  Aristarhos Seimenisأريستارهوس سيمينيس  الدكتور

WHO / MZCC  الدكتور زهير حالج )منظمة الصحة

 العالمية / المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط( 

 ( AOADالدكتور صادق العوني )

 

 السكرتير الدائم:

 غازي يحيى  رالدكتو

 في الشرق األوسط  OIEاإلقليمي لمنظمة   المدير

 

 المراقبون: 

دائرة تفتيش الدكتورة ليندا لوجان )وزارة الزراعة األمريكية / 

 لحيوان والنبات صحة ا



للثروة الحيوانية اتحاد اإلفريقي ( AU-IBARالدكتور رينيه بيسين ) 

 جوهر )أستراليا(  كيران

 فيريرا )فرنسا(  زمارتينيالدكتور تشارلز 

 
 

 دور اللجنة التوجيهية اإلقليمية:   .أ

  ، تهاوإداراألنشطة    وتخطيط  الميزانية،  واعتماد   اإلقليمية،السياسة  تحديد  اللجنة التوجيهية اإلقليمية  مهام    من  

غير الحكومية وأصحاب المصلحة األخرى والمنظمات  والتنسيق مع الجهات المانحة الدولية والمنظمات  

 واإلشراف على تنفيذها. اللجنة التوجيهية لدعم أنشطة 

 

 إنشاء سكرتارية دائمة:   .ب

أمانة  س إنشاء  التنظيمي سر  يتم  واألنشطة  والميزانية،  واللوجستية  اإلدارية  األعمال  ألداء  لـدائمة  لجنة  ة 

منظمة  و.  GF-TADs  اإلقليمية في  السكرتارية  مقر  في  /OIEسيكون  اإلقليمية  اللجنة  بيروت  مكتب 

 . )مصر( القاهرة أفريقيا، وشمالاألدنى لشرق ا  FAO/NENAالفاو بالتعاون الوثيق مع منظمة  (،)لبنان

 
 

 ضباط اتصال للجنة التوجيهية:  تعيين .ج

وأمانة    البلد،داخل    GFTADSأنشطة    لتنسيق(  NLO)  تعيين ضابط اتصال لها يُطلب من كل دولة  س

GF-TAD  .اإلقليمية 

 

 اإلقليمية وشبه اإلقليمية:  اإلستراتيجيات -2

 

الحيوانية   • األمراض  لمكافحة  المنسقة  اإلقليمية  السياسات  حول  استراتيجية  رؤية  وثيقة  تطوير 

بهدف بناء قدرات البنى التحتية للخدمات البيطرية ومكافحة   األوسط،الشرق  فيالمنشأ والحيوانية 

 وميزانية مؤقتة.  ات ستتضمن هذه الوثيقة خطة نشاطكما األمراض الحيوانية. 

 األداء، )  PVSالبيطرية  تقييم الخدمات    من خالل تطبيق أداة  للخدمات البيطريةلبنية التحتية  تعزيز ا •

  .واالستراتيجية( والرؤية،

 في المنطقة  TAD’sللحدود الرئيسية العابرة  وبئةاأل وتحديد ترصد  •

 تعزيز قدرات التشخيص المخبري. و تطوير  •

 المستفادةالدروس  وعلى أساس الخبرات اإلقليمية    TADتطوير استراتيجيات الستئصال مرض   •

 .GREPالعالمي لطاعون األبقار  االستئصال من برنامج

 

 

 

 



   :نشطة األلدعم  GF-TADsإنشاء الصندوق اإلقليمي  وجمع األموال  -3

إنشاء صندوق  وف  س المنطقة ذات الصلة  RTF)  إقليميائتماني  يتم  أنشطة الصندوق في  ( إلدارة جميع 

مختلفة  المانحة  الجهات  اللن تشمل أنشطة التمويل المدفوعات المباشرة من قبل  و.  GF-TADs  برنامجبـ

 التدريب والمعدات والمساهمات المادية وحتى الدعم الفني الطارئ.  أعمالبل ستشمل أيًضا  فحسب،
 
 

 إنشاء مركز إقليمي ألنشطة الصحة الحيوانية:  -4
 

 الفنية    األنشطة  سيمولوالذي    ،على النحو المتفق عليه  يةالحيوان لصحة  لسيشمل ذلك إنشاء المركز اإلقليمي  

في المنطقة حيث سيتم تنفيذ جميع أنشطة الصحة الحيوانية بما في ذلك التخطيط      GF-TADSلبرنامج

األخرى.   واليومية  الفنية  األنشطة  وجميع  المركز    فوسووالتدريب  رئيسييعمل  لالستشارات   كمكتب 

باإلضافة    البلدان،الخبرات إلى مختلف  لنقل  عمل أيًضا كقاعدة  يوخبرات الصحة الحيوانية في المنطقة. وس 

ألي جزء من المنطقة في حال    ةالالزم  ةالفني  ةالمساعد   اإلقليمية وتوفيراألزمات    ةمكتب دعم لمعالجإلى  

 ظهور أي مرض عابر للحدود.

 

 يدعم المركز اإلقليمي جميع أنشطة بناء القدرات في المنطقة.  وفس
 
 

 

 

 :GF-TADs نشاء موقع ويب إقليمي لـا -5
 

وستكون    ،والوثائق واالتفاقيات األساسية اإلقليمية  ، سيحتوي الموقع على قاعدة بيانات إقليمية للخبرات الفنية

البيانات   الشركاء.  المنشورة  جميع  لجميع  الدخول  تسجيل  لجميع  كما سوف  متاحة من خالل رمز  يُسمح 

 المتعلقة باألنشطة في هذا الموقع.واألطراف بنشر جميع المعلومات المتاحة 

 

_______________________________________________ _________ 


