
  
  

    

 تعزيز التجارة اإلقليمية البينية اآلمنة للثروة الحيوانية
األمراض الحيوانية  -التجارة ة للثروة الحيوانية والرقابة المنسقة ذات الصلة بالقائمة على أساس نهج شهادة مخاطر الصح

  العابرة للحدود

  دبي، اإلمارات العربية المتحدة ،2011يونيه، /حزيران 16- 13

  عمال المؤقتجدول األ

  الميسر/مقدم البند  البند من جدول األعمال  الوقت/التاريخ
      يونيه/حزيران 12األحد 

00/18  -00/21    فتح باب التسجيل 
      

     يونيه/حزيران 13، االثنين
30/7    التسجيل 
30/8  البروفيسور أحمد الصوالحي: رئيس الجلسة افتتاح حلقة العمل 

 
المعهد الدولي لبحوث الثروة  ،الدكتور جيفري مارينر )ILRI(لثروة الحيوانية المعهد الدولي لبحوث ا

 الحيوانية

 
المنظمة العالمية للصحة  ،الدكتور غازي يحيى )OIE(المنظمة العالمية للصحة الحيوانية 

 الحيوانية

 
البروفيسور أحمد الصوالحي، المكتب األفريقي  )AU-IBAR(المكتب األفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع لالتحاد األفريقي 

 المشترك المعني بم
 اإلمارات العربية المتحدة ،معالي وزير البيئة والمياه وزارة البيئة والمياه 
 جميع المشاركين ن بتقديم أنفسهميقوم المشاركو  



    األهداف وجدول أعمال 
 hواباتش دكتور جيمسال أهداف حلقة العمل 
 البروفيسور أحمد الصوالحي .إقرار جدول األعمال 
30/10    العصائر/القهوة/استراحة لتناول الشاي 

00/11  

لمنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومنظمة االعتبارات التجارية في الثروة الحيوانية 
 الدكتور اندرو كالرك :رئيس الجلسة التجارة العالمية

 
صحة لالمنظمة العالمية ل ،الدكتور جدعون بروكنر )JoE(في الحكم للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية  المساواة

 يةالحيوان

 
المعهد الدولي لبحوث الثروة  ،الدكتور جيفري مارينر العالمية للصحة الحيوانيةتحليل المخاطر ذات الصلة بالمساواة في الحكم للمنظمة 

 الحيوانية
00/12 األسئلة واألجوبة حول المساواة في الحكم للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية وتحليل مناقشة،  

 المخاطر
  

   
30/12    استراحة الغداء 
     
30/13 أساسيات أداة  -  1الجزء ) DST( أداة دعم اتخاذ القرار بشأن حمى الوادي المتصدع 

 دعم اتخاذ القرار بشأن حمى الوادي المتصدع
المعهد الدولي لبحوث الثروة  ،مارينرالدكتور جيفري 

 الحيوانية
   عرض وتوضيح أداة دعم اتخاذ القرار بشأن حمى الوادي المتصدع واستخدامها 
   1# تعريف المشكلة    

 
االستخدام األساسي ألداة دعم اتخاذ القرار بشأن  ،1# مشكلة  -  صغيرةمجموعات   

   حمى الوادي المتصدع

 
ومناقشة أداة دعم اتخاذ القرار بشأن حمى  1# مشكلة لمشكلة مجموعة اإلبالغ عن ا  

    الوادي المتصدع
     
30/15    العصائر/القهوة/استراحة لتناول الشاي 
     
 الدكتور غازي يحيى :رئيس الجلسة الخلفية والمستجدات - حمى الوادي المتصدع   
00/16  األمراضمركز مراقبة  ،الدكتور كاريوكي نجنغا  الحيوان/إلنسانا يواجهها وم ،حالة حمى الوادي المتصدع في منطقة القرن األفريقي 

)CDC( 



30/16 المملكة العربية السعودية/DVS ،الدكتور حسن عبد اهللا حالة حمى الوادي المتصدع في المملكة العربية السعودية 
00/17   ستيراد الثروة الحيوانيةا/حول القضايا المتعلقة بحمى الوادي المتصدع وتصدير ،وأسئلة ،مناقشة 
     
30/17   رفع الجلسة 
00/19  جميع المشاركين من وزارة البيئة والمياهعشاء مجاملة  
     

 الدكتور غازي يحيى :رئيس الجلسة الخلفية والمستجدات، متابعة - حمى الوادي المتصدع  يونيه/حزيران 14الثالثاء، 
30/8 مركز مراقبة األمراص  ،الدكتور كاريوكي نجنغا تتشخيص حمى الوادي المتصدع واللقاحا 

)CDC( 
00/9  كينيا/CVOالدكتور بيتر اثونيثكا،  االعتبارات العملية في السيطرة على وباء حمى الوادي المتصدع 
     
  الحيوانية في مراقبة األمراض مستوردي الثروة/التعاون بين مصدري  
30/9 لمكافحة ) SMR(األساليب القياسية والقواعد  -للصحة الحيوانية  المبادئ التوجيهية المنسقة إقليمياً  

 الدكتور اندرو كالرك  المتصلة بالتجارة (TADs) األمراض الحيوانية العابرة للحدود

00/10  

للحدود  ةالقياسية لمكافحة األمراض الحيوانية العابر  والقواعد أسئلة وأجوبة حول المعايير ،مناقشة
(SMR)  

     
30/10   العصائر/القهوة/استراحة لتناول الشاي 

     
00/11  الدكتور برنارد بين والدكتور كوري براون لماذا؟ وكيف؟ من هم المعنيين بذلك؟ وعن ماذا؟: االتصاالت بين الشركاء التجاريين 

  

ر من منطقة لقرن األفريقي، والقضايا االتصاالت المتعلقة بالقضايا الخاصة بالمصدّ   
  بالمستورد من شبه الجزيرة العربية والشرق األوسط الخاصة

  

 ،من كل من كينيا والصومال وٕاثيوبيا (CVOs) البيطري مسؤولي الطب ؛مجموع نقاش  
  واإلمارات العر ،وسلطنة ُعمان ،ة العربية السعوديةكوالممل

     
30/12    استراحة الغداء 
     
30/13 المعهد الدولي لبحوث الثروة  ،الدكتور جيفري مارينرالكاملة  األداة -  2الجزء ) DST( أداة دعم اتخاذ القرار بشأن حمى الوادي المتصدع 



 الحيوانية لدعم اتخاذ القرار بشأن حمى الوادي المتصدع
   حمى الوادي المتصدع وكيفية استخدامهاالتفاصيل الكاملة ألداة دعم اتخاذ القرار بشأن   

   2# تعريف المشكلة     

  

االستخدام األكثر تعقيدًا ألداة دعم اتخاذ القرار بشأن  ،2# مشكلة  -  صغيرةمجموعات   
   حمى الوادي المتصدع

      
30/15    العصائر/القهوة/استراحة لتناول الشاي 

     
00/16    قشة أداة دعم اتخاذ القرار بشأن حمى الوادي المتصدعومنا 2# المشكلة مجموعة  تقارير 

      
30/17    رفع الجلسة 
00/19    البيطري الزراعياإلماراتية للحجر  - من إدارة الشركة العربية السعودية عشاء مجاملة  

      
 ميوكاندا الميسر الدكتور بروس شهادة الصحة الحيوانيةالتدخالت في إصدار  يونيه/حزيران 15األربعاء، 

30/8  

تدخالت المكتب األفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع لالتحاد األفريقي في 
 القطاع الحيواني في الصومال ومنطقة القرن األفريقي

واماوايي، المكتب األفريقي المشترك  الدكتور هنري
 المعني بموار

00/9  

خل المكتب الموارد األفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع لالتحاد األفريقي في دت
 مشروع (إصدار شهادة الصحة الحيوانية للثروة الحيوانية 

المشترك  الدكتور جيمس واباتشا، المكتب األفريقي
 المعني بموارد ا

30/9  ممارسات إصدارة شهادة الصحة الحيوانية في الصومال 
الرئيس المسؤول عن المكتب  الدكتور بيتر اثونيثكا،

 كينيا/البيطري

00/10  

إصدارة شهادة قائمة على معايير المنظمة العالمية  - التقليل من خطر حمى الوادي المتصدع 
 وانيةللصحة الحي

الدكتور غازي يحيى، المنظمة العالمية للصحة 
 الحيوانية

     
30/10   العصائر/القهوة/استراحة لتناول الشاي 

     
 البروفسيور حسن عيدروس :رئيس الجلسة لمنظمة العالمية للصحة الحيوانية وتجارة الثروة الحيوانيةالمعايير الصحية ل  

00/11  الثروة الحيوانيةفي تصدير  ودورهاالحجر الزراعي محطات  
اإلماراتية إلدارة  -شركة المملكة العربية السعودية 

 الحجر البيطري



 سلسلة جيبوتي لالتصاالت اإلقليمية    
    Indhadeero

 المؤسسة الدولية لألنعام    
45/11  نيةتجار الثروة الحيوا على التجارة في الثروة الحيوانية ينوجهة نظر التجار القائم 
     
30/12    استراحة الغداء 

 البروفسيور حسن عيدروس :رئيس الجلسة    
30/13   الجدوى االقتصادية والمالية - نماذج إصدار شهادات الصحية الحيوانية  

 من أجل نظم إنتاج رعوية لمنطقة القرن األفريقي  
الكلية الملكية للطب  ،الدكتور جوناثان راشتون

 البيطري، لندن
00/14    شهادة الصحة الحيوانيةإصدار اقشة بشأن من 

30/14  رعاية الحيوان على طول سلسلة القيمة التسويقية للثروة الحيوانية 
البروفسيور نيفيل غريغوري، الكلية الملكية للطب 

 البيطري، لندن
00/15  جميع المشاركين مناقشة شواغل الرعاية الحيوانية 

     
30/15   العصائر/لقهوةا/استراحة لتناول الشاي 

     
00/16  الدكتور واراتشا والدكتور واناويي: رئيسا الجلسة 2010أغسطس /دبي في آب الصادرة عن اجتماع متابعة التوصيات 

  

تقارير مقدمة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، والمكتب األفريقي المشترك المعني بموارد 
 المشاركون فريقي، ومسؤولي المكاتب االثروة الحيوانية التابع لالتحاد األ

  مشغلي المحطات والتجار القائمين على التجارة في الثروة الحيوانية    
00/17   مناقشة لمتابعة التقارير الصادرة عن االجتماع األخير 
     
30/17    رفع الجلسة 

   تماسك مواضيع حلقة العمل يهيون/حزيران 16الخميس 

30/8  

االستيراد باستخدام المساواة /وٕانشاء برنامج تعاوني لمراقبة األمراض المتعلقة بالتصدير - ممارسة 
 كالرك ،واباتشا، مارينر الدكاترة: رؤساء الجلسة ، )JoE(في الحكم للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية 

 

أداة  ،)SMR(للحدود  ةمكافحة األمراض الحيوانية العابر وقواعد  المعايير القياسية ،تقييم المخاطر
  والحجر الزراعي المناسب لضمان  ، و)DST( دعم اتخاذ القرار بشأن حمى الوادي المتصدع



 ر للمستوردينالحد األدنى من المخاط والوصول إلىالتجارة اآلمنة 
      
30/10    العصائر/القهوة/استراحة لتناول الشاي 

      
00/11    مجموعةتقارير ال 

   االستيراد/التصديرب ذات الصلة مناقشة برنامج التعاون لمراقبة أمراض  
      
30/12    استراحة الغداء 
     
30/13  الميسر الدكتور بروس ميوكاندا :الجلسة رئيس مجموعة النقاش - جعل خطة عمل من أجل التقدم المحرز  

البيطرية إلثيوبيا والصومال، المكاتبمجموعة مسؤولي  الوقاية ومراقبة الصحة الحيوانية، واالختبارات، وبروتوكوالت الرعاية  إجراءات تنسيق    

  

لقرار ، وأداة دعم اتخاذ ا)JoE(دمج المساواة في الحكم للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية   
 /التصدير بشأن تصاالتاال داخل عملية، )DST( بشأن حمى الوادي المتصدع

والتاجر من  ،وسلطنة عمان ،المملكة العربية السعودية
 الصومال وٕاثيوبيا

  

الحجر ضمان اتساق التوحيد القياسي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية وعمليات   
  واالستيراد في التصديرالزراعي 

30/14  جميع المشاركين مناقشة خارطة الطريق 
     
00/15  الدكتور كوري براون - رئيس الجلسة  ملخص حلقة العمل 

 جميع المشاركين ما الذي غاب عنا ولم يتم تناوله؟    
  ؟بفعلهللقيام  تاج إليه أيضاً حوماذا ن    
  إلى أين ننطلق من هنا؟    
  سؤولية ضمان إحراز تقدم؟من الذي يتحمل م    
     
30/15   العصائر/القهوة/استراحة لتناول الشاي 

     
00/16  البروفيسور أحمد الصوالحي :رئيس الجلسة االستنتاجات، والتوصيات بشأن سبل المضي قدماً  

  مناقشة عامة من قبل جميع المشاركين  
      



00/17  البروفيسور أحمد الصوالحي :ئيس الجلسةر  مالحظات ختامية واختتام حلقة العمل 

   
المنظمة العالمية للصحة  ،الدكتور غازي يحيى

 الحيوانية

   
المعهد الدولي لبحوث الثروة  ،الدكتور جيفري مارينر

 الحيوانية
 الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،السيد جيفري أوستن   

   
البروفيسور أحمد الصوالحي، المكتب األفريقي 

 لمشترك المعني بما
 وزارة البيئة والمياه    
30/17    رفع الجلسة 

      
   رحلة العودة يونيه/حزيران 17الجمعة 

      

  

أن يكونوا جاهزين لالنضمام للمجموعات جميع مقدمو العروض  على ،طوال البرنامج - مالحظة 
أجزاء أخرى من  فيأو رؤساء جلسات /كميسرين ووقد يتم تعيينهم كموارد لألفراد، الصغيرة 
   االجتماع

     
 


