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 : مقـــــــــدمة

م حهاش 
ً
ومىظمت ألاغرًت  للسكابت الغرائيت بالخعاون مع اإلاىظمت العاإلايت للصحت الحيىاهيت يأبى ظبهظ

خظس . ألمساض ؤلابلاحخماع شبه إكليمي  2016فبراًس  16-14في الفترة مً  (OIE/FAO) والصزاعت العاإلايت

الاحخماع ممثلين مً دول الخليج وألازدن ومصس والظىدان وخبراء مً اإلاىظمت العاإلايت للصحت الحيىاهيت 

ومىظمت ألاغرًت والصزاعت وشبكت اإلاخخبراث اإلاسحعيت ؤلاًطاليت وهيئت طيراد مً فسوظا باإلطافت إلى ممثلين 

غير اإلاىاخي والبيئت، بلدًت دبي، وعدد مً وشازة الخ)مً عدد مً الجهاث اإلادليت ذاث العالكت في الدولت 

 :الاحخماع لآلحي بهدف وكد. (يأبى ظبمخخبراث ؤلابل في إمازة 

 للسكابت  يأبى ظباإلاخخبراث البيطسيت الخابعت لجهاش  بين اإلاىكعت الخىأمت مشسوع إطالق عً ؤلاعالن

 ماًىالتي جم جىكيعه في  إًطاليا، في وبسيشيا باليرمى (ADFCA -IZS)الغرائيت وشبكت اإلاخخبراث اإلاسحعيت 

  .ؤلابل وحشخيص امساض ألاوبئتدزاطت ل OIE مسكص إلوشاء طىىاث، 5 إلادة 2015

 - ؤلابلودول الجىاز اإلاهخمت بسعاًت  الخليج دول ل ؤلابل مساضأل  تكليميا شبه شبكت إوشاء اكتراح 

(CEMENET)  اإلاىطلت في أخسي  دول  إلى الخلا ًمخدويمكً أن. 

 ت اإلاىلىلت حيىاهيال ألامساض ذلك في بما اإلاىطلت على جؤزس التي السئيظيت ؤلابل أمساض وبائياث وصف

  . لإلوظان

 .ملخص خىل الاحخماع ومخسحاجه وفيما ًلي

 :ملخص لالجتماع

وأهميت إوشاء شبكت للمخخبراث  جم خالل الاحخماع اطخعساض عدد مً اإلاىاطيع اإلاخعللت بأمساض ؤلابل

 : جم مىاكشت اإلاىاطيع الخاليتالبيطسيت في اإلاىطلت خيث 

، خيووث ًبلووو  عووودد ؤلابووول ؤلابووول فووي حميوووع أهدووواء العوووالمالثووروة الحيىاهيوووت موووً  اعووودادالظوووسيع فوووي الىمووى  .1

 
ً
موووووووً ٪ 8وحشوووووو ل دول متلووووووع الخعووووووواون الخليعووووووي والوووووويمً وألازدن والعووووووساق ، ليووووووىن زأضم 28عاإلايووووووا

 .متمىع أعداد ؤلابل في العالم

 

وخاصوووت مووووً  لإلبووولموووع هموووى الختوووازة الدوليووووت موووساض العوووابسة للحوووودود ىلوووول ألا شيوووادة وظوووبت الخطوووىزة ل .2

 .مىطلت اللسن ألافسيلي

 

ؤلابوووول وذلووووك بىوووواًء علووووى لظوووويطسة علووووى أمووووساض ل مىاطووووبتللاخوووواث و الحاحوووت إلووووى اخخبووووازاث حشخيصوووويت  .3

 .العاإلايت للصحت الحيىاهيت والخاص بأمساض ؤلابلجىصياث فسيم العمل الخابع للمىظمت 
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ظهىز اإلاسض مؤزسة في اخخماليت عىامل والختازة كوهظم ؤلاهخاج ؤلابل  ممازطاث جسبيتدزاطت أهميت  .4

 .العدوي  واهدشاز واهخلال

 

 : أمساض ؤلابل في اإلاىطلتأهم عامت عً  رةهب .5

 . الجهاش الهظمي والدمالطفيلياث الداخليت التي جصيب  -

 .ظعفتاإلاعدًت، والجدزي ومسض ال ألاكصيماالجسب، : أمساض الجلد -

 .اإلاخالشمت الخىفظيت، (الحيران)العجىل  اطهال: أمساض مخعددة ألاطباب -

 .، خمى الىادي اإلاخصدع، وداء ال لب والظلالبر وطيال: ألامساض اإلاظخىطىت -

 .الخأزير الاكخصادي ذاثألامساض  -

 (  MERS-CoV)الشسق ألاوطط الخىفظيت  لإلوظان مخالشمتألامساض الحيىاهيت اإلاىلىلت  -

 

الللاخووواث الطووويما  إلاىظموووت العاإلايوووت للصوووحت الحيىاهيوووتأطاطوووياث إهخووواج الللاخووواث وفوووم اشوووتراطاث ا .6

 .اإلاظخخدمت في ؤلابل

 .الدول اإلاشازكتكبل جلازيس الصحت الحيىاهيت مً باإلطافت الى 

 :عملالخطة 

اطخعساض أهم بىىد خطت  واللدزاث في اإلاىطلت في متال أمساض ؤلابل فلد جملخطىيس وحعصيص الخبراث 

 : العمل كالخالي

للسكابوووت  يأبووى ظبووخطووت العموول الخاصووت بمشوووسوع الخىأمووت بووين اإلاخخبووراث البيطسيووت الخابعوووت لجهوواش  جىفيوور .1

للصوووووحت  جدووووذ مظلووووت اإلاىظمووووت العاإلايووووت( 2020-2015) الغرائيووووت وشووووبكت اإلاخخبووووراث اإلاسحعيووووت ؤلاًطاليووووت

ول خيووث طووي ىن هوورا اإلاسكووص ألا  يأبووى ظبوو إمووازة فوياإلاسكووص اإلاسح ووي ألمووساض ؤلابوول  الحيىاهيوت بهوودف جأطوويع

 .مً هىعه على مظخىي العالم

 

 :تهدف لخدليم آلاحي( CAMENET)اإلاىطلت ض ؤلابل في امس شبكت الكتروهيت للخىاصل مخخصت بأإوشاء  .2

 

مً خالل حمع  علم ألاوبئت وحشخيص أمساض ؤلابلفي العلميت والفىيت  اللدزاثحعصيص وجطىيس  -

 .عيىاث مً اإلاىطلت وفدصها للكشف عً ألامساض الظازيت

الىطىيت  الجهاث مع( OIE  /FAO  /WHO)اإلاىظماث الدوليت  مً كبل خيظيمحظهيل الدعم وال -

بما في ذلك ألامساض  ؤلابل أمساضم افدت مساكبت و بشأن الدول ألاعظاء ذاث العالكت في 

 .جدًدةال
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واإلاساكص اإلاسحعيت  واإلاخخبراثوالدوليت حظهيل الخعاون بين اإلاؤطظاث الىطىيت وؤلاكليميت  -

 .الخبراثبىاء اللدزاث وجبادل بهدف 

عاًير وفلا إلاألمساض ؤلابل السئيظيت طسق مسحعيت اإلاظاهمت في جطىيس وجىخيد واعخماد  -

 . اإلاىظمت العاإلايت للصحت الحيىاهيتإحساءاث و 

 للخطىزة  تربيتالممازطاث وألابدار اإلاخعللت بحشجيع الدزاطاث  -
ً
والعىامل التي حش ل مصدزا

 .وؤلاوظانبيئت الالحيىان و اهدشاز ألامساض واهخلالها بين في 

 :املستقبلية خطواتال

 الفترة الصمىيت اإلا لف باإلحساء ؤلاحساء 

الخىاصل مع دول متلع الخعاون الخليعي  1

والعساق لخددًد هلاط واليمً وألازدن 

( focal points)الخىاصل وطباط الازجباط 

وإبداء للمشازكت في شبكت اإلاخخبراث 

حمع العيىاث  عملاإلاسئياث خىل خطت 

  .وحشخيص ألامساض في اإلاىطلت

 اإلاىظمت العاإلايت للصحت الحيىاهيت
 2016 مازض15

 

اطخلبال ؤلافاداث مً كبل الدول اإلاشازكت  2

 . في شبكت اإلاخخبراث
 الدول ألاعظاء

 2016إبسيل 15

 :فيما ًخعلم باآلحيوطع الخطط  3

حعصيص وجطىيس اللدزاث في دول اإلاىطلت في  -

، علم ألاوبئت، متال حمع العيىاث

 .واإلاخخبراث

بما  اإلاخخبراث البيطسيت عمل شبكتآليت  -

بسهامج وطني إكليمي آليت عمل في ذلك 

ذاث ؤلابل إلاساكبت وم افدت أمساض 

 .ألاولىيت

 اإلاىظمت العاإلايت للصحت الحيىاهيت

 حهاش أبىظبي للسكابت الغرائيت

 

 

 2016ًىهيى 

جىفير خطت عمل حمع العيىاث وحشخيص  4

ألامساض مً خالل الخعاون مع شبكت 

اإلاخخبراث اإلاسحعيت ؤلاًطاليت لخددًد 

 ألامساض اإلاىحىدة في اإلاىطلت  

 شبكت اإلاخخبراث اإلاسحعيت ؤلاًطاليت

 حهاش أبىظبي للسكابت الغرائيت

 الدول ألاعظاء

 

 2017ًىليى  -ًىهيى

 


