
 

 

 

 

 

 

  

 فعالية كبيرة للفاو وشركائها حول مرض الحمى النزفية  
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 2022  ايار 10بغداد 

منظمة االغذية والزراعة لالمم  من خالل مواكبة احداث انتشار مرض الحمى النزفية في العراق اسهمت 

الزراعة في تنظيم   وزارة الصحة والبيئة ووزارةوكلية الطب البيطري جامعة بغداد وبالتعاون مع  المتحدة

 .(النزفية بمنظور الصحة الواحدة الكونغو-حمى القرم)بعنوان   ورشة عمل

برعاية رئيس جامعة بغداد االستاذ الدكتور منير حميد السعدي وباشراف السيد عميد كلية   ورشةاقيمت ال

الطب البيطري أ.د. حميد علي كاظم  وبحضور السيد وكيل وزارة الزراعة الفني الدكتور ميثاق عبد الحسين  

والدكتورة سميرة  ، والدكتور صالح الحاج حسن / ممثل منظمة االغذية والزراعة لالمم المتحدة في العراق 

من خالل منصة   الدكتور كريم بن جبارةكل من عن منظمة الفاو ثل  م، وم طيف / نقيبة االطباء البيطريينل

    .حضوريا الدكتور عامر موسى ياسينو الزوم

قت  تتناول في نفس الووالتي   واحدةال صحة مفهوم الإلى بناء وتنفيذ استراتيجيات تعاونية فعالة ل ورشةالهدفت 

إلحراز تقدم في  أمًرا ضروريًا  بات  نهج الصحة الواحدة، تاكيدا على ان صحة اإلنسان والحيوان والبيئة

ومنع    وضمان سالمة األغذية  رتوقع ومنع وكشف ومكافحة األمراض التي تنتشر بين الحيوانات والبش

   مكافحة العديد من التحديات األخرى.، فضالً عن نسان والحيوان المتعلقة بالبيئةصحة اإل على تهديدات 



 

 

محاضرة   لدولي في منظمة األغذية والزراعة، الدكتور كريم بن جبارة ، ألقى الخبير اوتماشياً مع هذا النهج

والتوزيع الجغرافي بين الحيوانات  حاالتهابما في ذلك  مكافحة ومنع حدوث الحمى النزفية حول تدابير 

في   مراضيةاإل وقابليةال الفيروس في القراد والحيوان ؛ انتق؛ انتقال الفيروس إلى البشروالبشر في العراق

 والوقاية من األمراض ومكافحتها.  اإلنسان والحيوان 

وصيات التالية  التمنظمة االغذية والزراعة    عنعرض الدكتور عامر موسى ياسين ممثالوفي الختام 
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