
 

 

 
RESOLUTION  

   11 –ق /50ل إ/ش م     اللجنة اإلقليمية
              EM/RC50/R.11  لشرق المتوسـط

   2003أآتوبر /تشرين األول                                                الخمسونالدورة 

    من جدول األعمال) ج( 8البند 

  التحّديات الرئيسية التي تواجه أنشطة مكافحة األمراض 
  الحيوانية المنشأ في إقليم شرق المتوسط

  ة،اللجنة اإلقليمي

بعد أن استعرضت تقرير المدير اإلقليمي حول التحدِّيات الرئيسية التي تواجه أنشطة مكافحة 
  ،)1(األمراض الحيوانية المنشأ في إقليم شرق المتوسط

  ، حول األمراض الحيوانية المنشأ5 –ق /39ل إ/تستذآر القرار ش م وإذ

نة والوبائية، والسيَّما داء الَكَلب، وإذ تدرك أن عددًا من األمراض الحيوانية المنشأ المتوطِّ
وداء البروسيالت، وداء العداريات الكيسي، وحمى الوادي المتصدِّع، وداء الليشمانيات، 
واألمراض الحيوانية المنشأ المنقولة بالغذاء، يقع في اإلقليم، وأن األمراض الحيوانية المنشأ 

بالغذاء تمثِّل خطرًا على البشر والحيوانات الجديدة والمستجدَّة وما يتصل بها من أمراض منقولة 
  في اإلقليم، وتؤدِّي إلى خسائر اقتصادية آبيرة،

وإذ تدرك أيضًا أن ترصُّد األمراض الحيوانية المنشأ ومكافحتها، بكفاءة، تقع مسؤوليتهما 
على قطاَعْي الصحة العمومية والصحة البيطرية آَلْيهما، وأن التعاون بين القطاَعْين أمر 

  ضروري،

وإذ تدرك اإلسهام المهم للبرنامج المتوسطي لمكافحة األمراض الحيوانية المنشأ في مكافحة 
  هذه األمراض في اإلقليم،

  
  .50/7ل إ/الوثيقة ش م )1(
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 : إلى الدول األعضاء ما يليتطلب .2

سَند                    1.1 رار، ُت اذ الق ى إنف ادرة عل ين القطاعات ق شترآة ب ة م ة وطني  ضمان إنشاء لجن
ا شأ      إليه ة المن راض الحيواني د األم شأن ترصُّ شورة ب سيق والم سؤولية التن  م

  ومكافحتها؛

راض       2.1 ن أم ا م صل به ا يت شأ وم ة المن راض الحيواني وطني لألم بء ال يم الع   تقي
ى                ا عل ًا ألثره ات األمراض وفق والسيَّما األمراض المنقولة بالغذاء، وتحديد أولوي

 المراضة واالقتصاد الوطني؛

ة                     تعزي  3.1 ة من األمراض الحيواني شطة الوقاي ذ أن ة في تنفي ز مشارآة المجتمع مشارآة فعَّال
ور، ومن خالل التثقيف الصحي،                    ة للجمه ة هام المنشأ ومكافحتها من خالل مواد إعالمي

  والشراآات المجتمعية؛

ة                  4.1 ارف الراهن ًا للمع ة والمهن الصحية، وفق    تحديث مناهج تعليم الصحة العمومية البيطري
اليب التي        واالحتياجات العملية لمكافحة األمراض الحيوانية المنشأ، مع الترآيز على األس

  تنهض على تنفيذها قطاعات متعدِّدة؛

دة لمكافحة األمراض              5.1 اليب الجدي دِّدة التخصُّصات حول األس   تشجيع ودعم البحوث المتع
ذاء، وبح     ة بالغ راض المنقول يَّما األم شأ والس ة المن ة   الحيواني صحية، لتقوي ُنُظم ال وث ال

  التعاون والتنسيق بين القطاعات؛

راض           6.1 يَّما األم شأ، والس ة المن راض الحيواني ن األم ة م ي الوقاي ا ف ا بينه ي م اون ف التع
المنقولة بالغذاء، وتبادل المعلومات في حال رفض أي دولة إلرسالية غذائية ثـََبَت احتمال             

  إحداثها للعدوى؛

ألعضاء إلى االنضمام إلى عضوية البرنامج المتوسطي لمكافحة األمراض  الدول اتدعو  .2
  الحيوانية المنشأ؛

  : إلى المدير اإلقليمي ما يليتطلب  .3

  تقوية شراآة المنظمة مع المنظمات اإلقليمية والدولية، مثل المنظمة العالمية للصحة 1.3
  أجل تعزيز أنشطة المكافحة؛الحيوانية، ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، من 

إنشاء قاعدة بيِّنات حول العبء االقتصادي لألمراض الحيوانية المنشأ، بما في ذلك تحليل   2.3
  مردودية مداخالت مكافحة هذه األمراض؛

 تعزيز العمل على تحقيق اآتفاء اإلقليم اآتفاًء ذاتيًا في ما يتعلق بلقاحات األمراض 3.3
  .الحيوانية المنشأ


