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Executive summary
The webinar on Health management of Arabian Oryx collections in the UAE: Successes
and national aspirations was held via Microsoft Teams on 8th June 2021. It was
attended by a total of 53 participants from Arabian Oryx and other wildlife institutions
in the UAE. The key objectives of the webinar were to provide participants with
detailed information on the Federal Law No. 8 of 2013 on the Prevention and Control
of Contagious and Epidemic Animal Diseases and its notification requirements.
Additionally, the webinar highlighted the key steps of the process map for developing
the regional Oryx disease survey. Participants were well-informed on the need to
notify concerned authorities on any disease incident listed in Federal law number 8 of
2013 on the Prevention and Control of Contagious and Epidemic Animal Diseases in
the UAE. GSCAO urged local Oryx institutions to continue contributing to Arabian Oryx
conservation through engaging with the GSCAO and being informed about national and
scientific standards of herd and veterinary management practices.
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Introduction
Promoting best health practices in Arabian Oryx management is one of GSCAOs’
objectives as highlighted in its strategic workplan and mission (GSCAO, 2015). The
GSCAO aims to achieve this by strengthening communication with national partners
in the range states including UAE. The Arabian Oryx disease survey has been an
effective tool that the GSCAO has established to determine the health status of Oryx
populations at breeding facilities and nature reserves in the region. One of GSCAO’s
key recommendations to its partners and range states is to implement veterinary
practices that are in line with national and international criteria and that help fulfil
requirements including disease reporting to concerned authorities and establishing
preventive measures.
This webinar was a good opportunity for raising awareness amongst conservation
managers and veterinarians on the need to systematically report diseases to
concerned authorities including the Ministry of Climate Change and Environment in
the UAE. This reporting is a legal requirement in the UAE as per Federal law number 8
of 2013 concerning the Prevention and Control of Contagious and Epidemic Animal
Diseases. Adhering to legal and scientific requirements can effectively ensure Oryx
populations stay healthy and sustainable. Additionally, the webinar was a platform to
hear feedback and recommendations from participants on the disease survey and
veterinary management practices implemented by local Oryx facilities in the UAE.

2

Objectives
•
•
•
•
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Present to participants the Federal Law No. 8 of 2013 on the Prevention and
Control of Contagious and Epidemic Animal Diseases and its requirements
Highlight the key steps of the process map for developing the regional Oryx disease
survey
Identify institutional challenges in reporting Oryx diseases and seek solutions
accordingly
Collect feedback and recommendations from participants on improvement of
future Oryx disease surveys in terms of contents, response rate and reporting.
Opening remarks and agenda
The webinar was opened with welcome remarks delivered by Ahmed Esmaeil Alsayed
Alhashmi, Acting Executive Director- Terrestrial & Marine Biodiversity Sector (TMBS)
of EAD. He welcomed participants to the webinar which was organized to enhance the
national collaborative work on Arabian Oryx health management. Mr. AlHashmi hoped
that through this webinar disease notification and reporting by local Oryx institutions
can be more enforced to be consistent with local and federal requirements in the UAE.
7
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He stated that the aim of this online gathering was to result intangible positive
outcomes that can contribute to the sound health management and conservation of
Arabian Oryx in the country.
Table 1. Agenda of the webinar

Time

Agenda

10:00 a.m-10:05

Welcome speech
EAD management
Overview talk about the webinar, objectives, expected
outputs and forward actions

10:05-10:10

Rajeyah Binkulaib, EAD
Overview talk about The Federal Law No.8 of 2013
concerning the Prevention and Control of Contagious and
Epidemic Animal Diseases: Objectives, notified diseases per
the law and the notification mechanism

10:10-10:30

Ministry of Climate Change and Environment
The process map for developing the regional survey of
Arabian Oryx diseases in the range states

10:30-10:40

Yassir Al Kharusi, EAD
Identify institutional challenges on Oryx disease notification
and reporting with proposed solutions

10:40-11:10

Panel discussion facilitated by Nessrine Alzahlawi, EAD
What needs to improve in the current Oryx disease survey:
- Content
- Design
- Communication
- Timing
- Final report

11:10-11:25

Panel discussion facilitated by Nessrine Alzahlawi and Yassir
Al Kharusi, EAD

11:25-11:30 a.m.

Webinar summary and closing remarks
Nessrine Alzahlawi, EAD
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Abstracts of oral presentations
Overview talk about The Federal Law Number 8 of 2013 concerning the Prevention
and Control of Contagious and Epidemic Animal Diseases: Objectives, notified
diseases per the law and the notification mechanism
Dr. Ahmed Zahran
Ministry of Climate Change and Environment
This presentation highlighted the objectives, key contents and reporting procedures
of the Federal Law No.8 of 2013 concerning the Prevention and Control of Contagious
and Epidemic Animal Diseases. It detailed the notification procedures of animal
diseases and required measures to be taken when suspect animal diseases. It also
aimed to bring all partners together to implement the law, identify the animal health
priorities to ensure that national animal health practices are in line with international
standards and mandates. To maximize the health standards of Arabian Oryx
populations in the UAE, breeding facilities and release programmes were required to
be more actively involved in implementing this law.

The process map for developing the regional survey of Arabian Oryx diseases in the
range states
Yassir H. Al Kharusi, EAD
The Regional disease survey of Arabian Oryx populations in the range states is an
important initiative of GSCAO and the only such initiative for a species in the region.
The survey targets Oryx collections in the range states with a goal of monitoring
health management practices and exchange of information amongst veterinarians and
conservation managers to limit the risks of Oryx diseases through sharing information
and establishing guidelines and protocols. Developing the disease survey involves
three key stages including questionnaire construction, questionnaire administration
and writing-up the disease report. Throughout the versions of the disease report from
2011-2018, the percentage of response rates was high with more than 80%. Three key
challenges have been encountered during the various versions of the survey including
1) difficulty in finding and approaching new collections; 2) some approached collections
do not have veterinarians or wildlife managers to answer the questionnaire and 3) data
loss due to lack of proper record keeping systems for some Oryx collections. During
the previous years, GSCAO has organized technical workshops and developed
guidelines on proper herd and veterinary management practices. GSCAO also
encourages Arabian Oryx collections to meet the minimum requirement of veterinary
9
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management guidelines which were designed to maintain the health of captive and
released populations.

Wild Arabian Oryx At Abu Dhabi Emirate of the UAE (© EAD).

10
Classification: Open - ﻣﻔﺘ�ح

5

Recommendations
•

•

6

Arabian Oryx collections are encouraged to meet the minimum requirements for
developing healthy Oryx populations including reporting diseases to concerned
authorities as per requirement of Federal law number 8/2013, hiring wildlife
veterinarians and having adequate record keeping systems for Oryx data.
Conservation managers, wildlife biologists and veterinarians are urged to
contribute to GSCAO conservation efforts more actively through periodically
sharing Oryx numbers in their facilities and media materials (e.g., photos and
videos), participating in the regional Oryx disease survey and communicating to
GSCAO about Arabian Oryx conservation efforts and initiatives in their respective
institutions.

Next steps
GSCAO will continue to monitor health status of Arabian Oryx populations at both
national and regional levels through its disease survey conducted every three years,
with the next edition due out in late 2022. In 2021, GSCAO will carry out a regional
assessment of Arabian Oryx populations in protected areas and part of this
assessment will cover how management measures help maintain the health of the
species. Finally, in 2022-2023, GSCAO is planning to assess the implementation
status of its housing and husbandry guidelines in the UAE.
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Appendix I:
Participants’ feedback on the webinar
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Are there any challenges that your institution/facility encounters in Arabian Oryx disease
reporting? Please list them (if any).
•

•
•
•

Oryx collections should be notified beforehand on any disease communicated to
concerned authorities, so that they can have enough time to establish preventive
measures
Management authorization is needed on disease notification. This is particularly
applicable for private collections
Data confidentiality
Difficulty of surveying and monitoring Oryx populations in protected areas which
their terrain is characterized by sand dunes that are difficult to drive through.
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What kind of support that your institution/facility would like to receive from GSCAO to
enhance and enforce Arabian Oryx disease reporting at both local and federal levels?
•
•
•
•

Sharing disease information
Regular visits and data exchange between collection managers
Veterinary protocols and guidelines
Continuous interaction through Webinars, documents, and updated information to
enable better management of diseases and reporting.

A captive herd of Arabian Oryx at Al Ain Zoo (© Al Ain Zoo).
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Appendix 2:

Presentation on The Federal Law Number 8 of 2013 concerning the
Prevention and Control of Contagious and Epidemic Animal
Diseases: Objectives, notified diseases per the law and the
notification mechanism
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قانون الوقاية من االمراض املعدية والوبائية ومكافحتها
والئحته التنفيذية
FEDERAL LAW ON THE PREVENTION AND CONTROL OF CONTAGIOUS AND
INFECTIOUS ANIMAL DISEASES AND ITS BY-LAW

1

التشريعات االتحادية املتعلقة بالثروة الحيوانية
التشريعات التي تنظيم
عمليات استيراد وتصدير
الحيوانات

التشريعات املنظمة للصحة
الحيوانية بالدولة

تشريعات اتحادية خاصة
بالرفق بالحيوان
تشريعات بشأن السالمة
الغذائية

2

تشريعات بشأن الحياة
البرية

 بشأن الوقاية من االمراض الحيوانية املعدية2013  ) لسنة8 (  قانون اتحادي رقم
.والوبائية ومكافحتها
Federal law no 8 /2013 on the PREVENTION AND CONTROL OF CONTAGIOUS
AND EPIDEMIC ANIMAL DISEASES .

 بشأن الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي2014  ) لسنة25 (  قرار مجلس الوزراء رقم
. بشأن الوقاية من االمراض املعدية والوبائية ومكافحتها2013  ) لسنة8 ( رقم
Ministerial Council resolution no 25 /2014 concerning the By-Law of Federal law
no 8 ON THE PREVENTION AND CONTROL OF CONTAGIOUS AND EPIDEMIC
ANIMAL DISEASES.
3

الجهات املختصة واألفراد املعنيين بتنفيذ القانون
The Competent authorities and Personnel for implementation

1

Identification of the Law التعريف بالقانون

2

Compulsory Reporting التبليغ اإللزامي

2

االجراءات عند االشتباه باألمراض املعدية والوبائية
Measures to be taken when suspect animal disease
االجراءات واملهام عند تأكيد االصابة
Measures and tasks in case of confirmation of the disease
التخلص اآلمن من جثث الحيوانات النافقة
Hygienic disposal of carcasses

4

Epidemiological Surveillance الرصد الوبائي

6

Penalties العقوبات

7

املحتوى
CONTENT

3

5

4

Goal of the Law : الهدف من القانون
 يهدف هذا القانون الى الحفاظ على صحة الحيوان من خالل تنفيذ برامج الوقاية من
. األمراض الحيوانية ومكافحتها
 This law is aiming to protect animal health by implementing prevention and
control programs for the animal diseases
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جهات املختصة واألفراد املعنيين بتنفيذ القانون
The Competent authorities and Personnel for implementation
 Ministry: MOEW
.  وزارة البيئة واملياه: الوزارة
 Competent Authorities : The local
 السلطة املعنية بشؤون: السلطة املختصة
authority concerned about animal health in
. الصحة الحيوانية في كل إماره
the Emirate
 Owner of Animal: the person who own,
 مالك الحيوان أو حائزه أو: صاحب الحيوان
hold, guardian or the one in charge of
.حارسه أو املتولي مالحظته ورعايته
raising and tutoring it.
 الطبيب البيطري الذي: الطبيب بيطري الحكومي
 Governmental Veterinarian : The
يعمل الوزارة او السلطة املحلية املختصة
Veterinarian working for the Ministry and
 الطبيب بيطري الحاصل على: الطبيب بيطري
the Competent Authority .
. مزاولة مهنة من الوزارة
 Veterinarian : the person licensed by the
 وزارة الصحة والهيئات: السلطة الصحية
Ministry to practice said profession
الصحية بالدولة
 Health Authority : Ministry of Health and
the local Health Authorities in the country
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Reporting compulsory التبليغ اإللزامي
 Report an animal Contagious and infectious
diseases is mandatory in the state.
 The Law determine 38 compulsory notifiable
disease .
 Mandatory reporting to be done either by the
owner and/ or the veterinarian, and they should
inform the competent local authority or the
ministry or the nearest police station.
 Competent Authority shall report to MOEW
within 24 hours of receiving the communication.
 There are certified models for reporting initial
and follow-up report.
 The Minister has the right to announce the area
as an affected area, and that area is not
considered free except by a decision from the
minister .

التبليغ عن االمراض الحيوانية الوبائية واملعدية
. الزامي في الدولة
. مرض حيواني واجب االبالغ عنها39 القانون حدد
االبالغ الزامي على صاحب الحيوان والطبيب
 وعليهما ابالغ السلطة املحلية املختصة، البيطري
. او الوزارة او اقرب مركز شرطة
24 السلطة املختصة ملزمة تبليغ الوزارة خالل
. ساعة من تلقيها البالغ
يوجد نماذج معتمدة لإلبالغ االولي وتقرير املتابعة
.
يصدر الوزير قرار االعالن عن اية منطقة موبوءة
 وال تعتبر تلك املنطقة خالية اال بعد صدور قرار،
. من الوزير بذلك
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االجراءات عند االشتباه باألمراض املعدية والوبائية
Measures to be taken when suspect animal disease



In case of suspicion of an infectious or contagious disease, the

 فعليه،في حال اشتباه الطبيب البيطري الحكومي بوجود مرض معد أو وبائي

government veterinarian may take any of the following procedures

: اتخاذ أي من اإلجراءات اآلتية حسب ما تقضيه طبيعة املرض

depending on nature of the disease:




Assigned to the animal owner to come in time and place designated

 بعدم التصرف، الحصول على تعهد من صاحب الحيوان أو املنشأة

examination.

بأي من حيواناتهم أو منتجاتها أو مخلفاتها أو مستلزماتها لحين إشعاره

To obtain a pledge from the owner of the animal or the facility, not
or accessories until officially notified otherwise.
Write all the briefs done by the relevant people, and record the
names, addresses and all information about the relevant to the
disease.
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.عملية التسجيل أو التحصين أو االختبار أو الفحص

to conduct the registration process vaccination or testing or

to dispose/ transfer/ act of any of the animals, their products, offal



 تكليف صاحب الحيوان بالحضور في الزمان واملكان املعين إلجراء

Take samples, evidence or copies of records and documents.

.رسميا بخالف ذلك
 وتسجيل أسماء وعناوين ومعلومات كل من، تدوين إفادة األشخاص
.له عالقة باملرض
. الحصول على العينات أو األدلة أو نسخ من السجالت والوثائق



االجراءات عند االشتباه باألمراض املعدية والوبائية
Measures to be taken when suspect animal disease

Enter the facilities and inspect it, examine of the
products, equipment, supplies and used means of
transport.

.ومعداتها ومستلزماتها ووسائل النقل املستخدمة فيها
 أو منع نقل منتجاتها أو مخلفاتها أو، تقييد انتقال الحيوانات

Restrict the movement of animals, or prevent the

مستلزماتها لحين استكمال أخذ العينات املرضية أو إجراء

transfer of products, offal or accessories until the

.املعاينة أو التفتيش أو املعالجة أو التطهير

completion of sampling, inspection, treatment or

 منع بيع أو نقل أو ذبح أو تداول الحيوانات املشتبه بإصابتها

disinfection.

باملرض أو منتجاتها أو مخلفاتها أو مستلزماتها إال بعد

Prevent the sale, transfer, slaughter of suspected
diseased animals, its products, offal or accessories
except after obtaining an approval of the competent

authority and MOEW.
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 وفحص منتجاتها، دخول املنشآت وفحصها وتفتيشها

.الحصول على موافقة الوزارة والسلطة املختصة

االجراءات التي يجب القيام بها في املنشأة عند وجود دالئل على وجود املرض
Measures to be taken when suspect animal disease
 يجب على الطبيب البيطري الحكومي الكشف الفوري على الحيوانات واملنشأة املشتبه بها ،في حال وجود دالئل أو أعراض ملرض وبائي أو
مشترك أو معد ،عليه اتخاذ كافة اإلجراءات التالية حسبما تقتضيه طبيعة املرض:
 حصر أعداد وأنواع الحيوانات املوجودة باملنشأة وعزل الحيوانات املشتبه بإصابتها باملرض عن السليمة.
 تطبيق تدابير الحجر الصحي البيطري في املنشأة ،والتحفظ على الحيوانات املشتبه بإصابتها باملرض واملخالطة لها.
 التحفظ على منتجات وأعالف ومخلفات الحيوانات املشتبه بإصابتها باملرض واملخالطة لها.
 منع أو ضبط نقل وحركة األشخاص واآلليات واملعدات واملستلزمات أو أي مادة يمكن أن تمثل خطرا في نقل املسبب املرض ي،
وذلك بالتنسيق مع الشرطة.
 تطبيق إجراءات التنظيف والتطهير والتعقيم في املنشأة.
 التخلص اآلمن من جثث الحيوانات النافقة ومخلفاتها ،وأي مواد أخرى غير قابلة للتطهير أو التعقيم أو املعالجة.

 تطبيق إجراءات التخلص من الحشرات والقوارض والطفيليات.
 تطبيق إجراءات األمن الحيوي.
 تعبئة نموذج استمارة اإلبالغ.
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جمع العينات التشخيصية
Collection of Samples
ُ
يجب على الطبيب البيطري الحكومي جمع العينات التشخيصية الالزمة ،حسب طبيعة املرض ،على أن تراعى اإلجراءات اآلتية :
 تمييز األنابيب والحاويات التي توضع بها العينات بملصقات ،واستخدام أقالم مقاومة للماء لتسجيل بيانات الحيوان .
 تغليف العينات بواسطة أكياس بالستكية مزدوجة تضمن عدم تسرب السوائل منها ،ووضع ملصق على كل كيس يبين محتوياته وعدد
العينات املوجودة فيه.
 وضع األكياس التي تحتوي على العينات في صندوق آمن ،ووضع العينات التي تحتاج إلى تبريد في حافظة مبردة.
 تعبئة نموذج إرسال العينات املعتمد من قبل الوزارة ،على أن يبين فيه نوع العينات ،وعددها ،وأنواع الحيوانات التي جمعت منها،
واسم مالكها ،وعنوانه ،وتاريخ ومكان جمع العينات ،واألعراض املرضية التي ظهرت على الحيوانات املشتبه بإصابتها باملرض ،واملرض
املشتبه به ،واسم الطبيب املرسل ،وعنوانه.
 نقل قل العينات فورا إلى املختبر والتنسيق مع املعنيين الستالم العينات.
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االجراءات واملهام عند تأكيد االصابة
Measures and tasks after confirmation of lab tests
الوزارة : MOCCAE
 متابعة وتقييم اإلجراءات والتدابير التي تقوم بها السلطات املختصة  -إخطاركافة الجهات املشاركة لتفعيل خطة الطوارئ الخاصة باملرض -ان وجدت . -
 مشاركة السلطة املختصة  -عند الحاجة  -في تطبيق املعايير الصحية علىالحيوانات املصابة واملخالطة لها ومنتجاتها ومخلفاتها حسب طبيعة املرض الوبائي
أو املعدي.
 التنسيق مع السلطة املختصة إلجراء رصد وبائي للمنطقة املوبوءة واملناطقاملحيطة.

السلطة املختصة :Concerned Authorities
 تطبيق املعايير الصحية على الحيوانات املصابة واملخالطة لها ،ومنتجاتها،ومخلفاتها حسب طبيعة املرض.
 اإلشراف على تطبيق إجراءات األمن الحيوي والتخلص اآلمن من جثث الحيواناتالنافقة ،ومعالجة مخلفات ومنتجات الحيوانات املصابة واألعالف امللوثة حسب
طبيعة املرض.

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتطهير والتعقيم التنسيق مع الوزارة إلجراء رصد وبائي للمنطقة املوبوءة واملناطق املحيطة -تنظيم عمل أو إغالق أسواق بيع الحيوانات الحية.

الطبيب البيطري الحكومي : Gov. Vet. Officer

مراكز الشرطة :Police stations

 تقييد انتقال الحيوانات أو منع نقل منتجاتها أو مخلفاتها أو مستلزماتها لحيناستكمال أخذ العينات املرضية أو إجراء املعاينة أو التفتيش أو املعالجة أو
التطهير.

 -منع حركة الحيوانات من املنطقة املوبوءة وإليها.

 اإلشراف على تطبيق اإلجراءات الصحية الالزمة حسب طبيعة وخصائص انتشاراملرض وطرق الوقاية منه.
 رفع تقارير دورية للوزارة والسلطة املختصة بشأن تطورات الوضع في املنطقةاملوبوءة.

 حظر بيع ونقل وتداول أي من الحيوانات املصابة أو منتجاتها إال بعد الحصولعلى إذن من الوزارة والسلطة املختصة.
 منع دخول وخروج األشخاص ووسائل النقل من املنطقة املوبوءة وإليها ،إال فيحاالت الضرورة.
 -تأمين كافة اإلجراءات الخاصة بتطبيق خطة الطوارئ.
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التخلص اآلمن من جثث الحيوانات النافقة
Disposal of carcasses

 يجب على السلطة املختصة اإلشراف على عملية التخلص اآلمن من جثث الحيوانات النافقة بسبب مرض معد أو وبائي في املحارق الخاصة
باملنشآت ،وفي حال عدم توفرها فيتم نقل الجثث إلى املحارق أو املكبات املعتمدة من قبل الوزارة أو السلطة املختصة لهذه الغاية ،وذلك
باستخدام حاويات ومركبات ال تسمح بتسرب اإلفرازات والسوائل خالل النقل ويسهل تنظيفها وتطهيرها.

 يتم تطبيق التخلص اآلمن من جثث الحيوانات النافقة بسبب مرض معد أو وبائي بالحرق في موقع املنطقة املوبوءة إذا وجدت مخاطر
عالية من نشر العدوى عند نقلها إلى أماكن أخرى ،ويتم التخلص اآلمن من املواد امللوثة بها في املحارق واملكبات املعتمدة في كل إمارة .مع
مراعاة االشتراطات الواردة في الالئحة التنفيذية
 يتم التخلص اآلمن من جثث الحيوانات النافقة بواسطة الدفن في املنشآت في حال تعذر نقلها إلى املحارق أو املكبات املعتمدة ،على أن ُيراعى
ااالشتراطات الواردة في الالئحة التنفيذية .
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التطهير والتعقيم
Cleaning and disinfection

 يجب على الطبيب البيطري الحكومي تطبيق آلية ونظم التطهير والتعقيم ،وتحديد نوع املواد املطهرة أو املعقمة الفعالة ضد املسبب
املرض ي ،واإلشراف على تنفيذ هذه اآللية ،بما في ذلك ما يأتي:

 جميع األشخاص املتواجدين في املنطقة املوبوءة ،بمن فيهم القائمون على التعامل مع املرض ومعداتهم وآلياتهم.
 موقع اإلصابة املرضية ،بما في ذلك التربة واملنتجات واملخلفات واملعدات ووسائل النقل.
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االستقصاء الوبائي
Surviellence

 حسب ما تقتضيه طبيعة البؤرة املرضية يتم تشكيل فريق للرصد الوبائي ،يتولى املهام اآلتية:
 السيطرة على املرض الوبائي أو املعدي وتقص ي مصدره ،والحد من انتشاره.
 متابعة املنطقة املوبوءة ،إلى أن يتم القضاء على املرض ،أو عودة الوضع الصحي إلى ما كان عليه ،أو استقرار الحالة الصحية.

 يقوم فريق الرصد الوبائي بإعداد تقرير عن الرصد الوبائي يتضمن :
.1

حدود ومساحة املنطقة املوبوءة حول املنشأة التي ظهرت فيها اإلصابة ،وفقا لطبيعة وبائية املرض وطرق انتقاله والعوامل املحددة
النتشاره ،والطبيعة الجغرافية للمنطقة وكثافة تواجد الحيوانات فيها.

.2

حدود ومساحة منطقة الرصد الوبائي حول املنطقة املوبوءة ،وفقا لطبيعة وبائية املرض وطرق انتقاله والعوامل املحددة النتشاره
وكثافة تواجد الحيوانات في هذه املنطقة ،على أن يتم الفحص السريري وجمع العينات الالزمة من الحيوانات القابلة لإلصابة
باملرض بشكل دوري في املنطقة ذاتها ،وذلك لرصد أي عالمات أو دالئل النتشار املرض طبقا للمعايير الصحية العاملية.

.3

حدود ومساحة منطقة التحصين حول املنطقة املوبوءة في حال األمراض التي يمكن التحصين ضدها ،وذلك وفقا لطبيعة وبائية
املرض وكثافة الحيوانات القابلة للتحصين واستخدام اللقاح املعتمد.
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مهام فريق الرصد الوبائي
Tasks of Epi. Surveillance team
 تسجيل البيانات ،ومتابعة املنطقة املوبوءة ،والقيام بما يأتي:












تحديد وتعريف املكان واملنشأة التي حدث فيها املرض واسم وعنوان مالكها.
إحصاء جميع الحيوانات املوجودة في املنشأة أو املنشآت التي ظهر فيها املرض.
وصف الحاالت املرضية وعددها وعدد الحيوانات النافقة.
استقصاء أسباب حدوث املرض ومصدره.
استقصاء البرنامج العالجي والوقائي املتبع ضمن املنطقة املوبوءة.
استقصاء برنامج التغذية املتبع وأي تغير حدث على نوعية وكمية ومصدر األعالف املقدمة للحيوانات قبل ظهور املرض.
تحديد انتشار املرض بين حيوانات املنشأة واملناطق املحيطة بها.
أخذ العينات الالزمة وإرسالها إلى املختبر.
تحديد مسبب املرض ومصدره ،وكيفية انتشار املرض والحيوانات الحاملة للمسبب املرض ي.
تحديد العوامل املمهدة التي ساهمت في ظهور املنطقة املوبوءة.
وضع برنامج ملراقبة ورصد املرض للفترة الزمنية الالحقة.

 جمععع املعلومععات وتحليلهععا بعععد انتهععاء املععرض أو عععودة الوضععع الصععحي إلععى مععا عكعان عليععه أو اسععتقرار الحالععة الصععحية ،علععى أن يععتم تعبئععة اسععتمارة
االستقصاء الوبائي مصحوبة بنتائج الرصد والتوصيات املتعلقة بها.
 تقديم تقارير املتابعة حتى القضاء نهائيا على املرض أو عودة الوضع الصحي إلى ما كان عليه أو استقرار الحالة الصحية ،وذلك في حعال وجعود
األمراض املعدية املستوطنة واملسجلة رسميا.
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العقوبات

حبس وغرامة
قدرها 300- 10
الف درهم
او احدى
العقوبتين
غرامة مالية قدرها
 50 – 3الف
درهم

غرامة مالية قدرها
الف الى خمسة
اآلف درهم







االعالن عن الوضع الصحي للحيوانات بالدولة في وسائل االعالم دون أخذ موافقة الوزارة.
عدم االلتزام بتعليمات الوزارة او السلطة املختصة في عزل وحجر الحيوانات املريضة او املشتههة بها.
ارسال عينات مرضية حيوانية او استيرادها او اجراء تجارب علمية على الحيوانات دون الحصول على
اذن الوزارة
االتجار او التصرف او نقل حيوانات مريضة او مشتبه اصابتها باملرض او منتجاتها او مخلفاتها دون
اذن الوزارة او السلطة املحلية .

 عدم االبالغ عن االمراض الواجب التعامل معها بموجب القانون .

 التخلص من الحيوانات النافقة او املذبوحة او اية اجزاء منها في الطرق او موارد املياه او البرك لو
السدود او الوديان او املياه االقليمية للدولة
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.39حمى الكونغو القرم النزفية CCHF
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خطط وآليات
 -1الخطة الوطنية ملكافحة األوبئة التي تصيب الحيوان

 -2الخطة الوطنية للصحة الحيوانية
 - 3نظام اإلبالغ املبكر لألمن البيولوجي

نظام اإلبالغ املبكر لألمن البيولوجي

 -4نظام اإلبالغ املبكر لألمن البيولوجي
 -1تم اعداد دليل إجراءات نظام اإلبالغ املبكرلألمن البيولوجي (اإلصداراألول)
يهدف الدليل الى الوصول لخارطة طريق تنفيذية ُمتفق عليها مع الجهات ذات الصلة الستغالل إمكانيات
النظام من أجل تحقيق أمن بيولوجي متكامل ينسجم مع االستراتيجية الوطنية لألمن البيولوجي.

 -2تم تنفيذ دورات حول " إجراءات نظام اإلبالغ املبكرلألمن البيولوجي"

مع خالص الشكر
لحسن استماعكم
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Appendix 3:

Arabic copy of The Federal Law Number 8 of 2013 concerning the
Prevention and Control of Contagious and Epidemic Animal Diseases
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Classification: Open - ﻣﻔﺘ�ح

قانون احتادي رقم ( )8ل�صنة 2013م
ب�صاأن الوقاية من الأمرا�س احليوانية املعدية والوبائية ومكافحتها
نحن خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة،

 بعد الطالع على الد�شتور،وعلى الق�نون الحت�دي رقم ( ،1972 áæ°ùd (1ب�ش�أن اخت�ش��ش�ت الوزارات و�شالحي�ت الوزراء ،والقوانني املعدلة له،
وعلى الق�نون الحت�دي رقم ( ،1979 áæ°ùd (6يف �ش�أن احلجر البيطري ،والقوانني املعدلة له،
وعلى املر�شوم بق�نون احت�دي رقم ( ،1983 áæ°ùd (9يف �ش�أن تنظيم �شيد الطيور واحليوان�ت،
وعلى ق�نون العقوب�ت ال�ش�در ب�لق�نون الحت�دي رقم ( ،1987 áæ°ùd (3والقوانني املعدلة له،
وعلى ق�نون الإجراءات اجلزائية ال�ش�در ب�لق�نون الحت�دي رقم ( ،1992 áæ°ùd (35والقوانني املعدلة له،
وعلى الق�نون الحت�دي رقم ( ،2002 áæ°ùd (10يف �ش�أن مزاولة مهنة الطب البيطري،
وعلى الق�نون الحت�دي رقم ( ،2002 áæ°ùd (11ب�ش�أن تنظيم ومراقبة الجت�ر الدويل ب�حليوان�ت والنب�ت�ت
املهددة ب�لنقرا�ض،
وعلى الق�نون الحت�دي رقم ( ،2007 áæ°ùd (16ب�ش�أن الرفق ب�حليوان ،وبن�ء على م� عر�شه وزير البيئة واملي�ه،
وموافقة جمل�ض الوزراء واملجل�ض الوطني الحت�دي ،وت�شديق املجل�ض الأعلى لالحت�د،

اأ�سدرنا القانون الآتي:
الف�سل الأول
املادة ()1
تعاريف
يف تطبيق اأحك�م هذا الق�نون يق�شد ب�لكلم�ت والعب�رات الت�لية املع�ين املبينة قرين كل منه� م� مل يق�ض �شي�ق
الن�ض بغري ذلك:
 : d dGالإم�رات العربية املتحدة.
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 :IQGRƒdGوزارة البيئة واملي�ه.
 : RƒdGوزير البيئة واملي�ه.
dG

G

 :ال�شلطة املحلية املعنية ب�شئون ال�شحة احليوانية يف كل اإم�رة.

dG

dG

 :وزارة ال�شحة والهيئ�ت ال�شحية املحلية ب�لدولة.

 : É Gاأي مك�ن حتتفظ اأو حتتجز اأو ت�شتولد اأو تربى اأو تذبح اأو تع�لج اأو تنقل فيه احليوان�ت ،وت�شمل موؤ�ش�ش�ت
البحث العلمي وال�شفن والط�ئرات وال�ش�حن�ت وو�ش�ئل النقل الأخرى.
dG

dG

G

 : ƒالطبيب البيطري الذي يعمل لدى الوزارة اأو ال�شلطة املخت�شة.

 :ال�شخ�ض احل��شل على درجة بك�لوريو�ض معتمد يف الطب البيطري اأو م� يع�دله� من اإحدى
dG
dG
اجل�مع�ت املعرتف به� واحل��شل على ترخي�ض مبزاولة املهنة من الوزارة.
 : Gƒ Gكل اأنواع احليوان�ت مب� فيه� الثديي�ت والطيور والزواحف والربم�ئي�ت والأ�شم�ك والنحل.
 : Gالأعرا�ض ال�شريرية اأو املر�شية اأو كالهم� لداء م� ،وي�شمل اأي انحراف اأو تغري يف الوظ�ئف الطبيعية اأو
احليوية جل�شم احليوان.
 :جميع العين�ت امل�أخوذة من احليوان من الأن�شجة واخلالي� والرباز والبول اأو غريه لأغرا�ض
G É dG
الفح�ض املخربي.
 : Gاملر�ض الن�جت عن م�شبب مر�شي والق�بل لالنتق�ل من ك�ئن اإىل اآخر عن طريق النتق�ل املب��شر
G
اأو غري املب��شر.
 : É ƒdGالأمرا�ض املعدية التي تتطور وتنت�شر ب�شرعة.

G
G

 :مر�ض اأو انت�ش�ر مل�شبب مر�ض ينتقل طبيع ًي� من احليوان اإىل الإن�ش�ن.

G
dÉ

G

 :منطقة جغرافية يتم الت�أكد من خلوه� من مر�ض حيواين حمدد وم�شببه.

 :I ƒ ƒمنطقة جغرافية مت التثبت من وجود مر�ض حيواين حمدد اأو م�شببه.
 : É ƒdGالتجميع امل�شتمر للعين�ت واملعلوم�ت ومق�رنته� وحتليله� من اأجل معرفة و�شع ال�شحة احليوانية.

dG

 : dGتقييد نقل احليوان�ت املري�شة اأو امل�شتبه ب�إ�ش�بته� ب�أحد الأمرا�ض املعدية اأو الوب�ئية اأو امل�شرتكة املوجودة
مبنطقة م� وعدم ال�شم�ح له� ب�لختالط ب�حليوان�ت ال�شليمة.
 : Gƒ Gم�لك احليوان اأو ح�ئزه اأو ح�ر�شه اأو املتويل مالحظته ورع�يته.

É
G

 : Gƒ G Éجميع اأجزاء احليوان الق�بلة لالأكل ومن ذلك :اللحوم احلمراء والبي�ش�ء وحلوم الأ�شم�ك
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الط�زجة واملجففة واملربدة واملجمدة واملدخنة وامل�شنعة وم�شحوق اللحوم وم�شحوق الأ�شم�ك والألب�ن الط�زجة
واملجففة واملركزة ومنتج�ته� وم�شتق�ته� واحليوان�ت املنوية والأجنة واجليالتني احليواين والبي�ض �شواء ك�ن
لال�شتهالك اأو التفريخ اأو الأغرا�ض العلمية.
 : Gƒ G É Gجميع اأجزاء احليوان غري الق�بلة لالأكل ومن ذلك الدم والقرون واحلوافر وال�شعر وال�شوف
والوبر واجللود والفراء والري�ض وال�شم�د احليواين والروث والعظ�م والأمع�ء واملعدة والكرو�ض والأجنة املجه�شة
وبق�ي� احليوان�ت امل�شتخدمة يف ال�شم�د وزع�نف وعظ�م الأ�شم�ك وم�شحوق العظ�م والأ�شداف.

املادة ()2

يهدف هذا الق�نون اإىل احلف�ظ على �شحة احليوان من خالل تنفيذ برامج الوق�ية من الأمرا�ض احليوانية
ومك�فحته�.

الف�سل الثاين
الإبالغ عن الأمرا�س احليوانية
املادة ()3

على �ش�حب احليوان متى لحظ اأو ا�شتبه اأو اأخطر ب�إ�ش�بة احليوان ب�ملر�ض الإبالغ عن ذلك لأي من الوزارة اأو
ال�شلطة املخت�شة اأو مركز ال�شرطة و�شرعة فح�شه مبعرفة طبيب بيطري ،وعلى كليهم� الإبالغ فو ًرا عن اأي مر�ض
من الأمرا�ض الواردة يف اجلدول امللحق بهذا الق�نون اإىل اأي من اجله�ت امل�ش�ر اإليه�.

املادة ()4

على ال�شلطة املخت�شة ومراكز ال�شرطة التي تلقت البالغ امل�ش�ر اإليه يف امل�دة ( )3من هذا الق�نون ،اإبالغ الوزارة
بذلك خالل � 24ش�عة مع حتديد مك�ن وعنوان �ش�حب احليوان.
وعلى الوزارة التثبت فو ًرا من �شحة البالغ.

املادة ()5

ي�شدر الوزير قرار ًا ب�لإعالن عن اأية منطقة موبوءة ،ول تعترب منطقة خ�لية من املر�ض اإل بعد �شدور قرار من
الوزير بذلك.

املادة ()6

يحظر الإعالن عن الو�شع ال�شحي للحيوان�ت يف و�ش�ئل الإعالم اإل بعد احل�شول على موافقة الوزارة.
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املادة ()7

على الوزارة اأو ال�شلطة املخت�شة فور علم اأي منهم� ،اإبالغ ال�شلطة ال�شحية لتخ�ذ الإجراءات والتدابري الالزمة
يف ح�ل ظهور مر�ض من الأمرا�ض امل�شرتكة.

الف�سل الثالث
الإجراءات الوقائية لالأمرا�س احليوانية
املادة ()8

تقوم الوزارة ب�لتع�ون مع ال�شلطة املخت�شة مب� ي�أتي:
 - 1اإجراء برن�مج الر�شد الوب�ئي والفحو�ش�ت الالزمة لت�شخي�ض الأمرا�ض وتطبيق الإجراءات ال�شحية املطلوبة.
 - 2التوعية ب�لأمرا�ض احليوانية وكيفية الوق�ية منه� ومك�فحته�.
 - 3و�شع برن�مج ي�شتمل على ق�ئمة ب�لأمرا�ض الواجب التح�شني �شده� والإجراءات الوق�ئية وال�شحية
املطلوبة.
 - 4اإن�ش�ء ق�عدة ب�لرثوة احليوانية وترقيمه�.
 - 5حت�شني احليوان�ت �شد الأمرا�ض والإذن للغري ب�لقي�م بذلك ،ب�شرط توفر الإ�شراف الطبي عليه.

الف�سل الرابع
مكافحة الأمرا�س احليوانية
املادة ()9

على الوزارة اأو ال�شلطة املخت�شة اأو مراكز ال�شرطة –بح�شب الأحوال– عند اكت�ش�ف منطقة موبوءة اتخ�ذ
الإجراءات املن�شو�ض عليه� يف الالئحة التنفيذية لهذا الق�نون.

املادة ()10

 - 1يجب عزل احليوان�ت املري�شة اأو امل�شتبه ب�إ�ش�بته� مبر�ض وب�ئي اأو م�شرتك اأو معدي يف الأم�كن التي
حتدده� الوزارة اأو ال�شلطة املخت�شة ،ول يحق مل�لكه� الت�شرف فيه� اإل مبوافقة الوزارة وال�شلطة املخت�شة
مع ً�.
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ويتحمل م�لك احليوان م� يرتتب من تك�ليف التغذية خالل فرتة العزل.
 - 2اإذا تبني �شالمة احليوان�ت امل�ش�ر اإليه� ب�لبند ال�ش�بق بعد انته�ء املدة التي حتدده� الوزارة اأو ال�شلطة
املخت�شة للمالحظة وجب على اأ�شح�به� ت�شلمه� خالل اأ�شبوعني من ت�ريخ اإخط�رهم بذلك كت�بة واإل
ج�ز بيعه� وخ�شم التك�ليف الالزمة من الثمن.

املادة ()11

يحظر اإر�ش�ل عين�ت مر�شية اإىل خ�رج الدولة اأو ا�شترياده� اأو اإجراء اأي جت�رب علمية على احليوان�ت دون
احل�شول على اإذن م�شبق من الوزارة.

املادة ()12

على الوزارة اأو ال�شلطة املخت�شة الأمر ب�لتخل�ض الآمن من احليوان الذي يثبت اإ�ش�بته ب�ملر�ض الوب�ئي اأو
امل�شرتك اأو املعدي دون اأن يكون مل�لك احليوان اأي حق فيه اإل اإذا ك�نت حلومه �ش�حلة لال�شتهالك الآدمي
فيكتفي بت�شليمه� اإليه.

املادة ()13

يحظر الجت�ر اأو الت�شرف ب�حليوان�ت امل�ش�بة اأو امل�شتبه ب�إ�ش�بته� ب�ملر�ض اأو منتج�ته� اأو خملف�ته� كم� يحظر
نقله� من جهة اإىل اأخرى اإل بعد موافقة الوزارة وال�شلطة املخت�شة.

املادة ()14

يحظر التخل�ض من احليوان�ت الن�فقة اأو املذبوحة اأو اأية اأجزاء منه� يف الطرق اأو العراء اأو موارد املي�ه اأو ب�لقرب
منه� اأو ال�شرف ال�شحي اأو الربك اأو ال�شدود اأو الودي�ن اأو املي�ه الإقليمية للدولة ،وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا
الق�نون اآلية التخل�ض من احليوان�ت الن�فقة.

املادة ()15

اإذا نفق احليوان اإثر اإ�ش�بته ب�ملر�ض وجب على الطبيب البيطري احلكومي اأو الطبيب البيطري ،اأن ي�شدر
فو ًرا التعليم�ت الالزمة للتخل�ض الآمن من احليوان الن�فق اأو خملف�ته اأو اأية اأدوات اأو مواد ك�نت مت�شلة بذلك
احليوان ،وف ًق� مل� حتدده الالئحة التنفيذية لهذا الق�نون.

املادة ()16

على الطبيب البيطري احلكومي اتخ�ذ الإجراءات الآتية:
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 - 1التحفظ على احليوان املري�ض اأو امل�شتبه ب�إ�ش�بته ب�ملر�ض وخملف�ته والأدوات واملواد املخ�ش�شة
خلدمته.
 - 2منع بيع اأو نقل اأو تداول اأية منتج�ت للحيوان امل�ش�ب اأو امل�شتبه ب�إ�ش�بته ب�ملر�ض.
 - 3فح�ض اأي حيوان اأو حت�شينه اأو اأخذ عينة منه لإجراء الختب�ر الذي يراه من��ش ًب� وله دخول اأي من�ش�أة
من اأجل ذلك.
 - 4تطبيق الإجراءات ال�شحية على املن�ش�أة املوجود فيه� احليوان امل�ش�ب اأو امل�شتبه ب�إ�ش�بته ب�ملر�ض.
 - 5الت�أكد من �شحة عملي�ت التطهري.
 - 6اأية اإجراءات اأخرى حتدده� الالئحة التنفيذية لهذا الق�نون.

الف�سل اخلام�س
العقوبات
املادة ()17
مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة اأ�شد ين�ض عليه� اأي ق�نون اآخر:
 - 1يع�قب ب�حلب�ض وبغرامة ل تقل عن ( )10.000ع�شرة اآلف درهم ول تزيد على ( )300.000ثالثم�ئة
األف درهم اأو ب�إحدى ه�تني العقوبتني كل من خ�لف اأي حكم من اأحك�م املواد ((13( ،)11( ،)10( ،)6
من هذا الق�نون.
 - 2يع�قب ب�لغرامة التي ل تقل عن ( )3.000ثالثة اآلف درهم ول تزيد على ( )50.000خم�شني األف درهم
كل من خ�لف اأي حكم من اأحك�م امل�دة ( )3من هذا الق�نون.
 - 3يع�قب ب�لغرامة التي ل تقل عن ( )1.000األف درهم ول تزيد على ( )5.000خم�شة اآلف درهم كل من
خ�لف حكم امل�دة ( )14من هذا الق�نون.
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الف�سل ال�ساد�س
اأحكام عامة
املادة ()18
يكون لالأطب�ء البيطريني احلكوميني وموظفي الوزارة وال�شلطة املخت�شة ،الذين ي�شدر بتحديدهم قرار من
وزير العدل ب�لتف�ق مع الوزير اأو ال�شلطة املخت�شة �شفة م�أموري ال�شبط الق�ش�ئي يف اإثب�ت م� يقع ب�ملخ�لفة
لأحك�م هذا الق�نون ،واللوائح والقرارات ال�ش�درة ً
تنفيذا له ،وذلك يف نط�ق اخت�ش��ض كل منهم.

املادة ()19

للوزير تعديل اجلدول امللحق بهذا الق�نون ب�إ�ش�فة اأو حذف اأية اأمرا�ض.

املادة ()20

ت�شدر بقرار من جمل�ض الوزراء لئحة ب�جلزاءات الإدارية التي توقع على كل من يخ�لف اأي حكم من اأحك�م هذا
الق�نون.

املادة ()21

ي�شدر جمل�ض الوزراء الالئحة التنفيذية لهذا الق�نون وذلك خالل �شتة اأ�شهر من ت�ريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

املادة ()22

يلغى كل حكم يخ�لف اأو يتع�ر�ض مع اأحك�م هذا الق�نون.

املادة ()23

ين�شر هذا الق�نون يف اجلريدة الر�شمية ،ويعمل به بعد �شتة اأ�شهر من ت�ريخ ن�شره.
خليفة بن زايد اآل نهي�ن
رئي�ض دولة الإم�رات العربية املتحدة
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
�شدر عن� يف ق�شر الرئ��شة ب�أبو ظبي:
بت�ريخ 16 :ذي احلجة 1434هـ
املوافق 21 :اأكتوبر 2013م
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جدول بالأمرا�س الواجب الإبالغ عنها
وامللحق بالقانون الحتادي رقم ( )8ل�صنة 2013

ب�صاأن الوقاية من الأمرا�س احليوانية املعدية والوبائية ومكافحتها
 - 1مر�ض ط�عون اخليل الإفريقي (.(African Horse Sickness
 - 2مر�ض الدورين (.(Dourine
 - 3مر�ض الرع�م (.(Glanders
 - 4مر�ض الته�ب املخ ال�شوكي يف اخليول (.(Equine Encephalomyelitis
 - 5مر�ض الته�ب ال�شرايني الفريو�شي يف اخليول (.(Equine Viral Arteritis
 - 6مر�ض اأنيمي� اخليول املعدية (.(Equine Infectious Anaemia
 - 7مر�ض الته�ب الرحم املعدي يف اخليول (.(Contagious Equine Metritis
 - 8مر�ض اأنفلونزا اخليول (.(Equine Influenza
 - 9مر�ض الته�ب الأنف والرئة يف اخليول (.(Equine rhinopneumonitis
 - 10مر�ض الته�ب املخ الي�ب�ين (.(Japanese encephalitis
 - 11مر�ض ال�شرا .(Surra (Trypanosoma evansi
 - 12مر�ض حمى غرب النيل.(West Nile Fever( .
 - 13مر�ض الته�ب الفم التقرحي (.(Vesicular Stomatitis
 - 14اللبتو�شبريوز�ض (.(Leptospirosis
 - 15مر�ض جونز (نظري ال�شل) (.(paratuberculosis
 - 16مر�ض داء الكلب (.(Rabies
 - 17مر�ض احلمى الفحمية (.(Anthrax
 - 18مر�ض احلمى القالعية (.(Foot and Mouth Disease
 - 19مر�ض اجللد العقدي (.(Iumpy skin disease
 - 20مر�ض الل�ش�ن الأزرق (.(Blue tongue
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 - 21مر�ض جنون البقر (.(Bovine Spongiform Encephalopathy
 - 22اللته�ب الرئوي البلوري املعدي لالأبق�ر والأغن�م (.(Contagious Pleuropneumonia
 - 23مر�ض الط�عون البقري (.(Rinderpest
 - 24ط�عون املجرتات ال�شغرية (.(Peste des Petits Ruminants
 - 25مر�ض حمى الوادي املت�شدع (.(Rift Valley Fever
 - 26مر�ض الربو�شيال ب�أنواعه� (.(Brucellosis
 - 27جدري الأغن�م وامل�عز (.(Sheep & Goat Pox
 - 28ال�شل ب�أنواعه (.(Tuberculosis
 - 29مر�ض �شكريبي (.(Scrapie
 - 30الدودة احللزونية (.(Screwworm
 - 31مر�ض نيوك��شيل (.(Newcastle Disease
 - 32انفلونزا الطيور (.(Avian Influenza
 - 33الته�ب احلنجرة والق�شبة الهوائية ال�ش�ري يف الدواجن (.(Infectious Laryngotracheitis
 - 34كولريا الطيور (.(Fowl cholera
 - 35تيفوئيد الدج�ج (.(Fowl Typhoid
 - 36مر�ض اللي�شم�ني� يف الكالب (.(Ieishmaniasis in canine
 - 37احلمى املجهولة (.(Q fever
 - 38جدري اجلم�ل (.(Camel pox
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قرار جمل�س الوزراء رقم ( )25ل�صنة  2014ب�صاأن الالئحة التنفيذية للقانون
الحتادي رقم ( )8ل�صنة  2013ب�صاأن الوقاية من الأمرا�س احليوانية املعدية
والوبائية ومكافحته

جمل�ض الوزراء:
 -بعد الطالع على الد�شتور،

 وعلى الق�نون الحت�دي رقم ( 1972 áæ°ùd (1يف �ش�أن اخت�ش��ش�ت الوزارات و�شالحي�ت الوزراء والقواننياملعدلة له،
 وعلى الق�نون الحت�دي رقم ( 1975 áæ°ùd (7يف �ش�أن مزاولة مهنة الطب الب�شري ،والقوانني املعدلة له، وعلى الق�نون الحت�دي رقم ( 2002 áæ°ùd (10يف �ش�أن مزاولة مهنة الطب البيطري، وعلى الق�نون الحت�دي رقم ( 2013 áæ°ùd (8ب�ش�أن الوق�ية من الأمرا�ض احليوانية املعدية والوب�ئية ومك�فحته�، -وبن� ًء على م� عر�شه وزير البيئة واملي�ه ،وموافقة جمل�ض الوزراء،

قرر:
املادة ()1
التعريفات
يف تطبيق اأحك�م هذا القرار يق�شد ب�لكلم�ت والعب�رات الت�لية املع�ين املبينة قرين كل منه� م� مل يدل �شي�ق الن�ض
على خالف ذلك:
 : d dGالإم�رات العربية املتحدة.
 : ƒ É dGالق�نون الحت�دي رقم ( ،2013 áæ°ùd (8ب�ش�أن الوق�ية من الأمرا�ض احليوانية املعدية والوب�ئية
ومك�فحته�.
 :IQGRƒdGوزارة البيئة واملي�ه.
 : RƒdGوزير البيئة واملي�ه.
dG
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dG

dG

 :وزارة ال�شحة والهيئ�ت ال�شحية املحلية ب�لدولة.

 : É Gاأي مك�ن حتتفظ اأو حتتجز اأو ت�شتولد اأو تربى اأو تذبح اأو تع�لج اأو تنقل فيه احليوان�ت ،وت�شمل موؤ�ش�ش�ت
البحث العلمي وال�شفن والط�ئرات وال�ش�حن�ت وو�ش�ئل النقل الأخرى.
 :ال�شخ�ض احل��شل على درجة بك�لوريو�ض معتمدة يف الطب البيطري اأو م� يع�دله� من اإحدى
dG
dG
اجل�مع�ت املعرتف به� ،واحل��شل على ترخي�ض مبزاولة املهنة من الوزارة.
dG

dG

G

 : ƒالطبيب البيطري الذي يعمل لدى الوزارة اأو ال�شلطة املخت�شة.

 : Gƒ Gكل اأنواع احليوان�ت مب� فيه� الثدي�ت( )1والطيور والزواحف والربم�ئي�ت والأ�شم�ك والنحل.
 : Gالأعرا�ض ال�شريرية اأو املر�شية اأو كالهم� لداء م� ،وي�شمل اأي انحراف اأو تغري يف الوظ�ئف الطبيعية اأو
احليوية جل�شم احليوان.
 :جميع العين�ت امل�أخوذة من احليوان من الأن�شجة واخلالي� والرباز والبول ،اأو غريه� لأغرا�ض
G É dG
الفح�ض املخربي.
 : Gاملر�ض الن�جت عن م�شبب مر�شي والق�بل لالنتق�ل من ك�ئن اإىل اآخر عن طريق النتق�ل املب��شر
G
اأو غري املب��شر.
 : É ƒdGالأمرا�ض املعدية التي تتطور وتنت�شر ب�شرعة.

G

G

G

 :مر�ض اأو انت�ش�ر ل�شبب مر�شي ينتقل طبيع ًنّي� من احليوان اإىل الإن�ش�ن.

منطقة خ�لية من املر�ض :منطقة جغرافية يتم الت�أكد من خلوه� من مر�ض حيواين حمدد وم�شببه.
 :I ƒ ƒمنطقة جغرافية مت التثبت من وجود مر�ض حيواين حمدد اأو م�شببه.
 : É ƒdGالتجميع امل�شتمر للعين�ت واملعلوم�ت ومق�رنته� وحتليله� من اأجل معرفة و�شع ال�شحة احليوانية.

dG

 : dGتقييد نقل احليوان�ت املري�شة اأو امل�شتبه ب�إ�ش�بته� ب�أحد الأمرا�ض املعدية اأو الوب�ئية اأو امل�شرتكة املوجودة
مبنطقة م� ،وعدم ال�شم�ح له� ب�لختالط ب�حليوان�ت ال�شليمة.
É

 : Gƒ Gم�لك احليوان اأو ح�ئزه اأو ح�ر�شه اأو املتويل مالحظته ورع�يته.

املنتج�ت احليوانية جميع اأجزاء احليوان الق�بلة لالأكل ،ومن ذلك اللحوم احلمراء والبي�ش�ء وحلوم الأ�شم�ك
الط�زجة واملجففة واملربدة واملجمدة واملدخنة وامل�شنعة وم�شحوق اللحوم وم�شحوق الأ�شم�ك والألب�ن الط�زجة
واملجففة واملركزة ومنتج�ته� وم�شتق�ته� واحليوان�ت املنوية والأجنة واجليالتني احليواين والبي�ض� ،شواء ك�ن
لال�شتهالك اأو التفريخ اأو الأغرا�ض العلمية.
G

 : Gƒ G Éجميع اأجزاء احليوان غري الق�بلة لالأكل ،ومن ذلك الدم والقرون واحلوافر وال�شعر وال�شوف
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والوبر واجللود والفراء والري�ض وال�شم�د احليواين والروث والعظ�م والأمع�ء واملعدة والكرو�ض والأجنة املجه�شة
وبق�ي� احليوان�ت امل�شتخدمة يف ال�شم�د وزع�نف وعظ�م الأ�شم�ك وم�شحوق العظ�م والأ�شداف.

الف�سل الأول
التدابري الوقائية من الأمرا�س املعدية اأو الوبائية
املادة ()2
التدابري الوقائية
اأ -يجب على �ش�حب احليوان والطبيب البيطري اإبالغ ال�شلطة املخت�شة اأو مركز ال�شرطة فور مالحظتهم اأو
ا�شتب�ههم اأو اإخط�رهم بوجود اأي من الأمرا�ض املعدية اأو الوب�ئية امل�ش�ر اإليه� يف الق�نون ،وعلى ال�شلط�ت
املخت�شة ومراكز ال�شرطة اإعالم الوزارة بذلك خالل (� )24ش�عة من ورود البالغ اإليهم ،وعلى ال�شلطة
املخت�شة تزويد الوزارة ب��شتم�رة الإبالغ املعتمدة من قبله� ،والإجراءات التي مت اتخ�ذه� بهذا ال�ش�أن.
ب -ي�شدر الوزير قرا ًرا ب�لإعالن عن اأية منطقة موبوءة ،ول تعترب تلك املنطقة خ�لية من املر�ض اإل بعد �شدور
قرار من الوزير بذلك.
ج -يجب على الوزارة اأو ال�شلطة املخت�شة فور علم اأي منهم� ،اإبالغ ال�شلطة ال�شحية لتخ�ذ الإجراءات والتدابري
الالزمة يف ح�ل ظهور مر�ض من الأمرا�ض امل�شرتكة.

الف�سل الثاين
الإجراءات عند ال�ستباه بالأمرا�س املعدية اأو الوبائية
املادة ()3
ال�ستباه يف الأمرا�س املعدية اأو الوبائية
يف ح�ل ا�شتب�ه الطبيب البيطري احلكومي بوجود مر�ض معد اأو وب�ئي ،فعليه اتخ�ذ اأي من الإجراءات الآتية:
 - 1تكليف �ش�حب احليوان ب�حل�شور يف الزم�ن واملك�ن املعني لإجراء عملية الت�شجيل اأو التح�شني اأو الختب�ر اأو
الفح�ض.
 - 2احل�شول على تعهد من �ش�حب احليوان اأو املن�ش�أة ،بعدم الت�شرف ب�أي من حيوان�تهم اأو منتج�ته� اأو
خملف�ته� اأو م�شتلزم�ته� حلني اإ�شع�ره ر�شم ًنّي� بخالف ذلك.
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 - 3تدوين اإف�دة الأ�شخ��ض ،وت�شجيل اأ�شم�ء وعن�وين ومعلوم�ت كل من له عالقة ب�ملر�ض.
 - 4احل�شول على العين�ت اأو الأدلة اأو ن�شخ من ال�شجالت والوث�ئق.
 - 5دخول املن�ش�آت وفح�شه� وتفتي�شه� ،وفح�ض منتج�ته� ومعداته� وم�شتلزم�ته� وو�ش�ئل النقل امل�شتخدمة فيه�.
 - 6تقييد انتق�ل احليوان�ت ،اأو منع نقل منتج�ته� اأو خملف�ته� اأو م�شتلزم�ته� حلني ا�شتكم�ل اأخذ العين�ت
املر�شية اأو اإجراء املع�ينة اأو التفتي�ض اأو املع�جلة اأو التطهري.
 - 7منع بيع اأو نقل اأو ذبح اأو تداول احليوان�ت امل�شتبه ب�إ�ش�بته� ب�ملر�ض اأو منتج�ته� اأو خملف�ته� اأو م�شتلزم�ته�،
اإل بعد احل�شول على موافقة الوزارة وال�شلطة املخت�شة.

املادة ()4
منع انت�سار الأمرا�س الوبائية اأو املعدية اأو امل�سرتكة
اأ -يجب على الطبيب البيطري احلكومي الك�شف الفوري على احليوان�ت واملن�ش�أة امل�شتبه به� ،واتخ�ذ الإجراءات
الالزمة لت�شخي�ض الإ�ش�بة من خالل الك�شف ال�شريري اأو ت�شريح احليوان الن�فق اأو اأخذ العين�ت املر�شية ،اأو
اأية عين�ت اأخرى للت�شخي�ض املخربي.
ب -مع مراع�ة اأحك�م امل�دة ( )16من الق�نون ،يجب على الطبيب البيطري احلكومي يف ح�ل وجود دلئل اأو
اأعرا�ض ملر�ض وب�ئي اأو م�شرتك اأو معد ،اتخ�ذ ك�فة الإجراءات الالزمة لل�شيطرة على املر�ض اأو الق�ش�ء عليه
اأو احلد من انت�ش�ره ح�شبم� تقت�شيه طبيعة املر�ض ،وذلك وف ًق� مل� ي�أتي:
-1

ح�شر اأعداد واأنواع احليوان�ت املوجودة ب�ملن�ش�أة ،وعزل احليوان�ت امل�شتبه ب�إ�ش�بته� ب�ملر�ض عن
احليوان�ت ال�شليمة.

 - 2تطبيق تدابري احلجر ال�شحي البيطري يف املن�ش�أة ،والتحفظ على احليوان�ت امل�شتبه ب�إ�ش�بته� ب�ملر�ض
واملخ�لطة له�.
 - 3التحفظ على منتج�ت واأعالف وخملف�ت احليوان�ت امل�شتبه ب�إ�ش�بته� ب�ملر�ض واملخ�لطة له�.
 - 4منع اأو �شبط نقل وحركة الأ�شخ��ض والآلي�ت واملعدات وامل�شتلزم�ت ،اأو اأي م�دة ميكن اأن متثل خط ًرا يف
نقل امل�شبب املر�شي ،وذلك ب�لتن�شيق مع ال�شرطة.
 - 5تطبيق اإجراءات التنظيف والتطهري والتعقيم يف املن�ش�أة.
 - 6التخل�ض الآمن من جثث احليوان�ت الن�فقة وخملف�ته� ،واأي مواد اأخرى غري ق�بلة للتطهري اأو التعقيم اأو
املع�جلة.
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 - 7تطبيق اإجراءات التخل�ض من احل�شرات والقوار�ض والطفيلي�ت.
 - 8تطبيق اإجراءات الأمن احليوي.
 - 9تعبئة منوذج ا�شتم�رة الإبالغ.

املادة ()5
العينات الت�سخي�سية
يجب على الطبيب البيطري احلكومي جمع العين�ت الت�شخي�شية الالزمة ،ح�شب طبيعة املر�ض ،من احليوان�ت
امل�شتبه ب�إ�ش�بته� ب�ملر�ض اأو املخ�لطة له� ،على اأن تراعى الإجراءات الآتية:
-1

متييز الأن�بيب واحل�وي�ت التي تو�شع به� العين�ت مبل�شق�ت ،وا�شتخدام اأقالم مق�ومة للم�ء لت�شجيل بي�ن�ت
احليوان والرقم التعريفي له.

-2

تغليف العين�ت بوا�شطة اأكي��ض بال�شتكية( )2مزدوجة ت�شمن عدم ت�شرب ال�شوائل منه� ،وو�شع مل�شق على
كل كي�ض يبني حمتوي�ته وعدد العين�ت املوجودة فيه.

-3

و�شع الأكي��ض التي حتتوي على العين�ت يف �شندوق اآمن ،وو�شع العين�ت التي حتت�ج اإىل تربيد يف ح�فظة
مربدة.

-4

تعبئة منوذج اإر�ش�ل العين�ت املعتمد من قبل الوزارة ،على اأن يبني فيه نوع العين�ت وعدده� ،واأنواع احليوان�ت
التي جمعت منه� وا�شم م�لكه� وعنوانه ،وت�ريخ ومك�ن جمع العين�ت ،والأعرا�ض املر�شية التي ظهرت على
احليوان�ت امل�شتبه ب�إ�ش�بته� ب�ملر�ض واملر�ض امل�شتبه به ،وا�شم الطبيب املر�شل وعنوانه.

-5

نقل العين�ت فو ًرا اإىل املخترب والتن�شيق مع املعنيني ل�شتالم العين�ت.

الف�سل الثالث
الإجراءات الواجب اتخاذها حال تاأكيد الإ�سابة مبر�س معد اأو وبائي
املادة ()6
الإجراءات والتدابري
يجب على الوزارة اأو ال�شلطة املخت�شة اأو مراكز ال�شرطة ،ك ًّال ح�شب اخت�ش��شه ،اتخ�ذ الإجراءات الت�لية عند
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الت�أكد من وجود اأي منطقة موبوءة:
اأ -الوزارة:
-1

اإخط�ر ك�فة اجله�ت امل�ش�ركة لتفعيل خطة الطوارئ اخل��شة ب�ملر�ض الوب�ئي اأو املعدي.

-2

م�ش�ركة ال�شلطة املخت�شة –عند احل�جة– يف تطبيق املع�يري ال�شحية على احليوان�ت امل�ش�بة واملخ�لطة له�
ومنتج�ته� وخملف�ته� ح�شب طبيعة املر�ض الوب�ئي اأو املعدي.

-3

مت�بعة وتقييم الإجراءات والتدابري التي تقوم به� ال�شلط�ت املخت�شة ب�شكل م�شتمر.

-4

التن�شيق مع ال�شلطة املخت�شة لإجراء ر�شد وب�ئي للمنطقة املوبوءة واملن�طق املحيطة ،وف ًق� لأحك�م هذا القرار
وخطة الطوارئ املطبقة.

ب -ال�سلطة املخت�سة:
-1

تطبيق املع�يري ال�شحية على احليوان�ت امل�ش�بة واملخ�لطة له� منتج�ته� ،وخملف�ته� ،ح�شب طبيعة املر�ض
داخل املنطقة املوبوءة.

-2

الإ�شراف على تطبيق اإجراءات الأمن احليوي والتخل�ض الآمن من جثث احليوان�ت الن�فقة ،ومع�جلة خملف�ت
ومنتج�ت احليوان�ت امل�ش�بة والأعالف امللوثة ح�شب طبيعة املر�ض.

-3

اتخ�ذ الإجراءات الالزمة لتطهري وتعقيم الأ�شخ��ض وو�ش�ئل النقل الداخلة واخل�رجة من املنطقة املوبوءة
.É¡«dEGh

-4

التن�شيق مع الوزارة لإجراء ر�شد وب�ئي للمنطقة املوبوءة واملن�طق املحيطة ،وف ًق� لأحك�م هذا القرار وخطة
الطوارئ املطبقة.

-5

تنظيم عمل اأو اإغالق اأ�شواق بيع احليوان�ت احلية يف املنطقة املوبوءة وتنفيذ عملي�ت التطهري والتعقيم فيه�.

ج -مراكز ال�سرطة:
-1

منع حركة احليوان�ت من املنطقة املوبوءة واإليه�.

-2

حظر بيع ونقل وتداول اأي من احليوان�ت امل�ش�بة اأو منتج�ته� اإل بعد احل�شول على اإذن من الوزارة وال�شلطة
املخت�شة.

-3

منع دخول وخروج الأ�شخ��ض وو�ش�ئل النقل من املنطقة املوبوءة واإليه� ،اإل يف ح�لت ال�شرورة.

-4

ت�أمني ك�فة الإجراءات اخل��شة بتطبيق خطة الطوارئ.
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د -الطبيب البيطري احلكومي:
-1

تقييد انتق�ل احليوان�ت اأو منع نقل منتج�ته� اأو خملف�ته� اأو م�شتلزم�ته� حلني ا�شتكم�ل اأخذ العين�ت املر�شية
اأو اإجراء املع�ينة اأو التفتي�ض اأو املع�جلة اأو التطهري.

-2

الإ�شراف على تطبيق الإجراءات ال�شحية الالزمة ح�شب طبيعة وخ�ش�ئ�ض انت�ش�ر املر�ض وطرق الوق�ية منه.

-3

رفع تق�رير دورية للوزارة وال�شلطة املخت�شة ب�ش�أن تطورات الو�شع يف املنطقة املوبوءة.

الف�سل الرابع
التخل�س الآمن من اجلثث النافقة
املادة ()7
التخل�س الآمن عن طريق املحارق واملكبات
اأ -يجب على ال�شلطة املخت�شة الإ�شراف على عملية التخل�ض الآمن من جثث احليوان�ت الن�فقة ب�شبب مر�ض
معد اأو وب�ئي يف املح�رق اخل��شة ب�ملن�ش�آت ،ويف ح�ل عدم توفره� فيتم نقل اجلثث اإىل املح�رق اأو املكب�ت
املعتمدة يف كل اإم�رة ،وذلك ب��شتخدام ح�وي�ت ومركب�ت ل ت�شمح بت�شرب الإفرازات وال�شوائل خالل النقل
وي�شهل تنظيفه� وتطهريه�.
ب -يتم تطبيق التخل�ض الآمن من جثث احليوان�ت الن�فقة ب�شبب مر�ض معد اأو وب�ئي ب�حلرق يف موقع املنطقة
املوبوءة اإذا وجدت خم�طر ع�لية من ن�شر العدوى عند نقله� اإىل اأم�كن اأخرى ،ويتم التخل�ض الآمن من املواد
امللوثة به� يف املح�رق واملكب�ت املعتمدة يف كل اإم�رة ،على اأن يراعى الآتي:
-1

مالئمة طبيعة البيئة املحيطة ب�ملوقع لعملية احلرق.

-2

عدم ت�شريح اأو فتح جثة احليوان الن�فق يف ح�ل ك�ن م�ش� ًب� مبر�ض احلمى الفحمية.

-3

حرق اجلثث يف موقعه� الذي وجدت فيه ،وحرق الرتبة املوجودة حتته� والتي اختلطت ب�إفرازات احليوان
حتى عمق (� )20شم.

-4

حرق جميع املخلف�ت امللوثة الن�جتة عن احليوان.

-5

ونوع� ،وذلك ب�لتن�شيق مع الدف�ع املدين ،اإذا لزم الأمر.
ا�شتخدام املحروق�ت املن��شبة ك ًنّم� ً

-6

ت�أمني �شالمة الق�ئمني على عملية احلرق والبيئة املحيطة بهم عند التنفيذ.
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املادة ()8
التخل�س الآمن عن طريق الدفن يف املن�ساآت
يتم التخل�ض الآمن من جثث احليوان�ت الن�فقة بوا�شطة الدفن يف املن�ش�آت يف ح�ل تعذر نقله� اإىل املح�رق اأو
املكب�ت املعتمدة ،على اأن يراعى الآتي:
اأ -اإجراء تقييم فني فوري لختي�ر املوقع املعد للدفن ،بحيث يتم التحقق من الآتي:
-1

مالئمة املوقع وطبيعة البيئة املحيطة به من حيث املي�ه والرتبة واجت�ه الري�ح واإمك�نية الو�شول اإىل املوقع
و�شالمة ال�شحة الع�مة ،وا�شتخدام�ت املوقع امل�شتقبلية.

-2

حتديد مدخل وخمرج موقع الدفن ،وم�ش�ر املركب�ت الن�قلة عند التنفيذ.

-3

البتع�د عن حدود اأرا�شي امللكي�ت اخل��شة الف�رغة من العمران واملج�ورة ،مب� ل يقل عن ( )30مرت.

-4

البتع�د مبوقع احلفرة عن اأي م�شدر م�ئي �شطحي اأو جويف ،اأو من�طق جتمع مي�ه الأمط�ر وال�شيول
وال�شرف ال�شحي ،مب� ل يقل عن ( )100مرت.

-5

البتع�د عن حدود امللكي�ت املج�ورة ذات الأبنية ،مب� ل يقل عن ( )100مرت .واإمك�نية عمل حفر الدفن
بعمق ل يقل عن ( )1.5مرت.

ب -عدم جت�وز جمموع اأوزان اجلثث مب� ي�ش�وي ( )2500كغم يف احلفرة الواحدة.
ج -توفري �شالمة الق�ئمني على تنفيذ الدفن.
د -تطبيق اإجراءات الأمن احليوي امل�شددة يف ح�لت الأمرا�ض الوب�ئية اخلطرة.
هـ -عدم الت�شبب يف تقطع الأع�ش�ء اأو جرح اجللد ،وحت��شي ال�شغط امل�شبب خلروج الإفرازات من الفتح�ت
الطبيعية للج�شم.
و -تغطية جثث احليوان�ت ب�جلري احلي عند الإ�ش�بة ب�أمرا�ض اجلمرة اخلبيثة اأو احلمى القالعية اأو داء الكلب
اأو حمى الوادي املت�شدع ،اأو اأي اأمرا�ض اأخرى يتم ت�شنيفه� على اأنه� ع�لية اخلطورة.
ز -تغطية اجلثث ب�لرتاب ب�شمك ل يقل عن (� )20شم ،ثم ردمه� ب�شكل نه�ئي ب�لرتاب ب�شمك ل يقل عن ((70
�شم فوق م�شتوى �شطح احلفرة.
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املادة ()9
التطهري والتعقيم
يجب على الطبيب البيطري احلكومي تطبيق اآلية ونظم التطهري والتعقيم ،وحتديد نوع املواد املطهرة اأو املعقمة
الفع�لة �شد امل�شبب املر�شي ،والإ�شراف على تنفيذ هذه الآلية ،مب� يف ذلك م� ي�أتي:
 -1جميع الأ�شخ��ض املتواجدين يف املنطقة املوبوءة ،مبن فيهم الق�ئمون على التع�مل مع املر�ض ومعداتهم واآلي�تهم.
 -2موقع الإ�ش�بة املر�شية ،مب� يف ذلك الرتبة واملنتج�ت واملخلف�ت واملعدات وو�ش�ئل النقل.

الف�سل اخلام�س
الر�سد الوبائي
املادة ()10
فريق الر�سد الوبائي
تقوم الوزارة ب�لتن�شيق مع ال�شلطة املخت�شة بت�شكيل فريق للر�شد الوب�ئي ،يتوىل امله�م الآتية:
-1

ال�شيطرة على املر�ض الوب�ئي اأو املعدي وتق�شي م�شدره ،واحلد من انت�ش�ره.

-2

مت�بعة املنطقة املوبوءة اإىل اأن يتم الق�ش�ء على املر�ض ،اأو عودة الو�شع ال�شحي اإىل م� ك�ن عليه ،اأو ا�شتقرار
احل�لة ال�شحية.

املادة ()11
تقارير الر�سد الوبائي
تتوىل الوزارة ب�لتن�شيق مع ال�شلطة املخت�شة القي�م بتنفيذ خطة الطوارئ اخل��شة ب�ملر�ض ،مب� يف ذلك اإجراءات
الأمن احليوي الالزمة ملنع نقل العدوى من املنطقة املوبوءة اإىل املن�طق املحيطة وال�شليمة ،واإعداد تق�رير عن
الر�شد الوب�ئي ،على اأن تت�شمن هذه التق�رير م� ي�أتي:
 - 1حدود وم�ش�حة املنطقة املوبوءة حول املن�ش�أة التي ظهرت فيه� الإ�ش�بة ،وف ًق� لطبيعة وب�ئية املر�ض وطرق
انتق�له والعوامل املحددة لنت�ش�ره ،والطبيعة اجلغرافية للمنطقة وكث�فة تواجد احليوان�ت فيه�.
 - 2حدود وم�ش�حة منطقة الر�شد الوب�ئي حول املنطقة املوبوءة ،وف ًق� لطبيعة وب�ئية املر�ض وطرق انتق�له
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والعوامل املحددة لنت�ش�ره وكث�فة تواجد احليوان�ت يف هذه املنطقة ،على اأن يتم الفح�ض ال�شريري وجمع
العين�ت الالزمة من احليوان�ت الق�بلة لالإ�ش�بة ب�ملر�ض ب�شكل دوري يف املنطقة ذاته� ،وذلك لر�شد اأي
عالم�ت اأو دلئل لنت�ش�ر املر�ض طب ًق� للمع�يري ال�شحية الع�ملية.
 - 3حدود وم�ش�حة منطقة التح�شني حول املنطقة املوبوءة يف ح�ل الأمرا�ض التي ميكن التح�شني �شده� ،وذلك
وف ًق� لطبيعة وب�ئية املر�ض وكث�فة احليوان�ت الق�بلة للتح�شني وا�شتخدام اللق�ح املعتمد.

املادة ()12
التزامات فريق الر�سد الوبائي
يجب على فريق الر�شد الوب�ئي اللتزام ب�لآتي:
اأ -ت�شجيل البي�ن�ت ومت�بعة املنطقة املوبوءة ،والقي�م مب� ي�أتي:
-1

حتديد وتعريف املك�ن واملن�ش�أة التي حدث فيه� املر�ض وا�شم وعنوان م�لكه�.

-2

اإح�ش�ء جميع احليوان�ت املوجودة يف املن�ش�أة اأو املن�ش�آت التي ظهر فيه� املر�ض.

-3

و�شف احل�لت املر�شية وعدده� وعدد احليوان�ت الن�فقة.

-4

ا�شتق�ش�ء اأ�شب�ب حدوث املر�ض وم�شدره.

-5

ا�شتق�ش�ء الربن�مج العالجي والوق�ئي املتبع �شمن املنطقة املوبوءة.

-6

ا�شتق�ش�ء برن�مج التغذية املتبع واأي تغري حدث على نوعية وكمية وم�شدر الأعالف املقدمة للحيوان�ت
قبل ظهور املر�ض.

-7

حتديد انت�ش�ر املر�ض بني حيوان�ت املن�ش�أة ،واملن�طق املحيطة به�.

-8

اأخذ العين�ت الالزمة واإر�ش�له� اإىل املخترب.

-9

حتديد م�شبب املر�ض وم�شدره ،وكيفية انت�ش�ر املر�ض واحليوان�ت احل�ملة للم�شبب املر�شي.

 -10حتديد العوامل املمهدة التي �ش�همت يف ظهور املنطقة املوبوءة.
 -11و�شع برن�مج ملراقبة ور�شد املر�ض للفرتة الزمنية الالحقة.
ب -جمع املعلوم�ت وحتليله� بعد انته�ء املر�ض اأو عودة الو�شع ال�شحي اإىل م� ك�ن عليه اأو ا�شتقرار احل�لة
ال�شحية ،على اأن يتم تعبئة ا�شتم�رة ال�شتق�ش�ء الوب�ئي املرفقة بهذا القرار ،م�شحوبة بنت�ئج الر�شد
والتو�شي�ت املتعلقة به�.
665

áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IQGRh

ج -تقدمي تق�رير املت�بعة حتى الق�ش�ء نه�ئ ًنّي� على املر�ض ،اأو عودة الو�شع ال�شحي اإىل م� ك�ن عليه ،اأو ا�شتقرار
احل�لة ال�شحية ،وذلك يف ح�ل وجود الأمرا�ض املعدية امل�شتوطنة وامل�شجلة ر�شم ًنّي�.

الف�سل ال�ساد�س
الأحكام اخلتامية
املادة ()13
اإ�سدار القرارات
اأ -ي�شدر الوزير القرارات الالزمة لتنفيذ اأحك�م هذا القرار ،مب� يف ذلك اعتم�د من�ذج ا�شتم�رة الإبالغ
وا�شتم�رة اإر�ش�ل العين�ت.
ب -للوزير تغيري اأو تعديل اأو تبديل اأي من بي�ن�ت ا�شتم�رة ال�شتق�ش�ء الوب�ئي املرفقة بهذا القرار ،اأو اأي من
من�ذج ال�شتم�رات امل�ش�ر اإليه� يف هذا القرار.

املادة ()14
الإلغاءات
يلغى اأي ن�ض يف اأي قرار اآخر اإىل املدى الذي يتع�ر�ض فيه واأحك�م هذا القرار.

املادة ()15
الن�سر وال�سريان
ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية ،ويعمل به من اليوم الت�يل لن�شره.
حممد بن را�شد اآل مكتوم
رئي�ض جمل�ض الوزراء
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
�شدر عن�:
الت�ريخ 19 :رم�ش�ن 1435هـ
املوافق 17 :يوليو 2014م
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ا�صتمارة ال�صتق�صاء الوبائي املرفقة بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )25ل�صنة 2014
ب�صاأن الالئحة التنفيذية للقانون الحتادي رقم ( )8ل�صنة 2013

ب�صاأن مكافحة الأمرا�س احليوانية املعدية والوبائية ومكافحته
نوع التقرير (مت�بعة ،نه�ئي).

مت�بعة ( ) Follow

 upنه�ئي ( ) Final

ا�شم املر�ض وامل�شبب.
ت�ريخ ظهور احل�لت املر�شية.
ا�شم �ش�حب احلي�زة وعنوانه.
عنوان املزرعة والإحداثي�ت
اجلغرافية.
ت�أكيد الإ�ش�بة (ا�شم املخترب
وطريقة الت�شخي�ض).
و�شف الأعرا�ض الظ�هرية.

عدد احليوان�ت الكلي يف املن�ش�أة.

Name of disease and causative
agent
Date of start of the event
(Owner )name, address
Farm address and GPS data.
Disease Confirmation )Laboratory’s
name and diagnostic tests(.
(Clinical signs )short description
Post mortem findings )short
(description

و�شف الأعرا�ض الت�شريحية.
نوع وعدد العين�ت.

)Report type )follow up or final

Number and type of samples.

( ) م�عز ( ) �ش�أن (
) اأبق�ر ( ) اأخرى
حيوان�ت �شغرية غري
ب�لغة ( ) حيوان�ت
كبرية ( )

Total number of animals and
species present.

) Goats ) ( Sheep
( Cattle ) ( Other
()
( ) Adult ) ( Young

ف�شيلة احليوان�ت امل�ش�بة.

( ) م�عز ( ) �ش�أن (
) اأبق�ر ( ) اأخرى
حيوان�ت �شغرية غري
ب�لغة ( ) حيوان�ت
كبرية ( )

Affected animal species.

) Goats ) ( Sheep
( Cattle ) ( Other
()
( ) Adult ) ( Young
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عدد احليوان�ت الق�بلة لالإ�ش�بة
قبل ظهور البوؤرة املر�شية.

( ) م�عز ( ) �ش�أن (
) اأبق�ر ( ) اأخرى
حيوان�ت �شغرية غري
ب�لغة ( ) حيوان�ت
كبرية ( )

عدد احليوان�ت الق�بلة لالإ�ش�بة
عند انته�ء املر�ض.

( ) م�عز ( ) �ش�أن (
) اأبق�ر ( ) اأخرى
حيوان�ت �شغرية غري
ب�لغة ( ) حيوان�ت
كبرية ( )

Number of susceptible animals
before outbreak.

) Goats ) ( Sheep
( Cattle ) ( Other
()
( ) Adult ) ( Young

Number of susceptible animals at
the end of outbreak.

) Goats ) ( Sheep
( Cattle ) ( Other
()
( ) Adult ) ( Young

( ) م�عز ( ) �ش�أن (
) اأبق�ر ( ) اأخرى
حيوان�ت �شغرية غري
اأعداد احليوان�ت الن�فقة ونوعه� .ب�لغة ( ) حيوان�ت
كبرية ( )

Number of dead animals by and
species.

) Goats ) ( Sheep
( Cattle ) ( Other
()
( ) Adult ) ( Young

( ) م�عز ( ) �ش�أن (
) اأبق�ر ( ) اأخرى
حيوان�ت �شغرية غري
اأعداد احليوان�ت امل�ش�بة واملوؤكدة ب�لغة ( ) حيوان�ت
خمرب ًنّي�.
كبرية ( )

) Goats ) ( Sheep
( Cattle ) ( Other
()
( ) Adult ) ( Young
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Number of suspected animals and
not laboratory confirme.

( ( ) م�عز ( ) �ش�أن
) اأبق�ر ( ) اأخرى
حيوان�ت �شغرية غري
ب�لغة ( ) حيوان�ت
) ( كبرية

Goats ) ( Sheep )
( Cattle ) ( Other
)(
Adult ) ( Young ) (
Have any susceptible animals been
introduced directly before the onset
of the first clinical signs? Source
and date.
Is there is a possibility of contact
with wild animals?
Is the disease appeared in the
neighborhood before?

º©fYes ’ No
هل مت اإدخ�ل حيوان�ت جديدة
.....للقطيع قبل ظهور املر�ض مب��شرة ؟ امل�شدر والت�ريخ
Source and date
.حدد امل�شدر والت�ريخ
…
No ’ Yes º©f
هل هن�ك اإمك�نية الختالط
) ( نوع احليوان�ت
ب�حليوان�ت الربية؟
) ( Species

No  لYes º©f

Unknown ل اأعلم

Is the disease appeared before in
same farm?

No  لYes º©f

Is the disease has spread to other
animal farms located near the
outbreak?

) (  العددYes º©f
No ’

Description for the infected animals
)Breed, age, sex, ID number(

Were the animals vaccinated
against the disease? When?

اأعداد احليوان�ت املري�شة والغري
.موؤكدة

No ’ Yes º©f

هل ظهر املر�ض يف اجلوار قبل
الإ�ش�بة؟
هل ظهر املر�ض يف املزرعة يف
امل��شي؟
هل انت�شر املر�ض اإىل مزارع
اأخرى؟
و�شف احليوان�ت امل�ش�بة
، اجلن�ض، العمر،(ال�شاللة
.(ºbôdG

...هل احليوان�ت ك�نت حم�شنة �شد ت�ريخ اآخر حت�شني
املر�ض؟ ت�ريخ اآخر حت�شني؟
Date of last
… vaccination

Measures that have been applied in
the farm.
Measures applied around the
infected premises and number of
vaccinated animal– if done?
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�الإجراءات التي مت تطبيقه
.لل�شيطرة على املر�ض يف املزرعة
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No ’ Yes º©f

هل مت نقل حيوان�ت اأو منتج�ته�
اإذا نعم
اإىل مزارع اأخرى اأثن�ء وقبل ظهور حدد...................:
اأعرا�ض املر�ض مب��شرة؟
If yes, insert details
……………

الطريقة التي مت اعتم�ده�
للتخل�ض من احليوان�ت الن�فقة.
م�شدر العدوى املحتمل.

Exit of animal/ animal products
infected premises during or directly
before the first onset of clinical
?signs on the infected premises
Dead animal disposal method.
Suspected source of the
outbreak)s( or origin of infection.

هذه ال�شتم�رة لي�شت بدي ًال عن ا�شتم�رة التبليغ عن الأمرا�ض ،ويتم تعبئته� عند انته�ء الوب�ء اأو ا�شتقرار الو�شع
ال�شحي اأو عند احل�جة لالإبالغ عن معلوم�ت جديدة ذات قيمة وب�ئية اأثن�ء املت�بعة امل�شتمرة للبوؤرة املر�شية.
الت�ريخ..........................:
) )1وردت هكذا يف الأ�شل ونرى �شحته� (الثديي�ت).
) )2وردت هكذا يف الأ�شل ونرى �شحته� (بال�شتيكية).
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Appendix 4:

English copy of The Federal Law Number 8 of 2013 concerning the
Prevention and Control of Contagious and Epidemic Animal Diseases

19
Classification: Open - ﻣﻔﺘ�ح

This text is a translation of the original text
The prevailing text the law is the Arabic text published in the Ofﬁcial Gazette

Federal Law No. 8
Promulgated on 21/10/2013
Corresponding to 16 Dhi Al-Hijjah 1434 H.

ON THE PREVENTION AND CONTROL OF CONTAGIOUS AND EPIDEMIC
ANIMAL DISEASES
Amended by virtue of
Ministerial Decision No. 275/2017 dated 29/06/2017

We, Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates,
After perusal of the Constitution;
Federal Law No. 1 of 1972 on the competencies of the Ministries and the Powers of Ministers
and
its amending laws;
Federal Law No. 6 of 1979 on veterinary quarantine and its amending laws;
Decree of Federal Law No. 9 of 1983 on regulating the hunting of birds and animals;
Penal code promulgated by Federal Law no.3 of 1987 and its amending laws;
Penal Procedures Law promulgated by Federal Law no.35 of 1992 and its amending law;
Federal Law No. 10 of 2002 on the practice of the Veterinary Medicine Profession;
Federal Law No. 11 of 2002 on the regulation and control of the international trade in
endangered
animals and plants;
Federal Law No. 16 of 2007 on animal welfare;
Based on the suggestion of the Minister of Environment and Water, the approval of the
Cabinet
and the Federal National Council and the ratification of the Federal Supreme Council,
Have issued the following Law:

Chapter 1
Article 1
In the application of the provisions of this Law, the following terms and expressions
shall have the meanings stated beside them, unless the context requires otherwise:
State: The United Arab Emirates State.
Ministry: The Ministry Environment and Water
Minister: The Minister of Environment and Water

Competent Authority: The local authority concerned about animal health in the Emirate
Health Authority: Ministry of Health and the local Health Authorities in the country.
Establishments: Any place within which animals are kept, held, bred, raised,
slaughtered, treated or moved. Such establishments shall include scientific research
institutions, vessels, planes, trucks and other means of transport.
Governmental Veterinarian: The Veterinarian working for the Ministry and the
Competent Authority.
Veterinarian: The person holding a Bachelor degree, certified in veterinary medicine,
or its equivalent from any recognized university, and the person licensed by the Ministry
to practice said profession.
Animal: All kinds of animals including mammals, birds, reptiles, amphibians, fish and
bees.
Disease: Clinical, pathological or both symptoms of a disease, including the deviation
or variation of the natural and biological functions of the animal’s body.
Pathological samples: All samples taken from an animal, the tissues, cells, faeces, urine
or else for purposes of laboratory testing.
Contagious Disease: The disease resulting from the aetiology thereof and that is
transmissible from a person to another in a direct or indirect way.
Epidemic Disease: Contagious diseases that develop and rapidly spread.
Common Disease: A disease or the spread of aetiology naturally transmissible from
animals to humans.
Disease-Free Zone: A geographic zone that is confirmed to be free of a defined animal
disease and its aetiology.
Infected Zone: A geographic zone that is confirmed to be infected by a defined animal
disease and its aetiology
Epidemiological Surveillance: The constant collection of samples and information,
their comparison and their testing in order to diagnose the animal’s health condition.
Isolation: Restrict the transportation of animals that are sick or suspected to be infected
by any of the contagious, epidemic or common diseases in certain zone. Prohibit, as well,
their mingling with other healthy animals.
Animal’s Owner: The animal’s owner, holder, guardian or the one in charge of raising
and tutoring it.

Animal Products: All the eatable part of animals such as: red and white meat, fresh,
cured, chilled, frozen, smoked and processed fish meat, meat powder, fish powder, fresh,
dried and concentrated dairy and dairy products, spermatozoa animals, embryos, animal
gelatin and eggs whether for consumption, incubation or scientific purposes.
Animal Wastes: All the uneatable parts of animals such as: blood, horns, hooves, hair,
fleece, skins, fur, feather, animal manure, faeces, bones, intestines, stomach, rumens,
aborted embryos, animal remains used in manure, fins, fish bones, bones powder and
shells.
Article 2
The present Law shall aim at maintaining the animal’s health during the
implementation of the program on the prevention and control of animal diseases.
Chapter 2
Animal Diseases Reporting
Article 3
The animal’s owner shall, whenever noticing, suspecting or being notified of the
animal’s disease, report said incident to the Ministry, the Competent Authority or the
Police Station, and said animal shall also be examined by a veterinarian. Both the owner
and the veterinarian shall immediately report any of the diseases mentioned in the table
annexed to this Law to any of the abovementioned authorities.
Article 4
The Competent Authority and the Police Station that received the notification,
abovementioned in article 3 herein, shall also notify the Ministry of the disease with 24
hours, mentioning therein the owner’s Location and address.
The Ministry shall immediately verify the validity of said notification.
Article 5
The Minister shall issue a decision on declaring any infected zone. Said zone shall not
be considered as a Disease-Free one until the Minister issue a decision on this matter.
Article 6

The health conditions of animals is prohibited to be unveiled by the Media without
having the Minister’s approval on said matter.
Article 7
The Ministry or the Competent Authority shall, upon their notification, notify the
Health Authority in order to take the necessary procedures and measures if any of the
common diseases emerges.
Chapter 3
Prevention Procedures for Animal Diseases
Article 8
The Ministry shall perform the following tasks in cooperation with the Competent
Authority:
1- To proceed with the Epidemiological Surveillance Program, to do the necessary tests
to diagnose the diseases and to apply the required health procedures.
2- To raise awareness of animal diseases, their prevention and their control.
3- To set a program including the list of diseases requiring immunization, as well as the
required prevention and health procedures.
4- To set up a data on livestock and number it.
5- To immunize animals against diseases and allow others to do so provided that they
are medically supervised.
Chapter 4
Control of Animal Diseases
Article 9
The Ministry, The Competent Authority or the Police Station- depending on the
circumstances- shall take the necessary procedures stipulated in the implementing
regulation of this Law, upon detecting an infected zone.
Article 10
1- The animals that are sick or suspected to be infected by any of the contagious,
epidemic or common diseases in the zones defined by the Ministry or the Competent

Authority, shall be isolated. Their owner may not dispose of them unless having both
approvals of the Ministry and the Authority.
The animal’s owner shall bare all the food expenses during the isolation period.
2- If the animals mentioned in the previous clause are deemed as healthy after the end
of the observation period defined by the Ministry or the Competent Authority, the owner
shall get them back within two weeks from the date of notification of the Authorities, in
writing. Otherwise, said animals may be sold and the necessary expenses may be
deducted from the price.
Article 11
It shall be prohibited to send pathological samples outside the country or import them
or do scientific tests on animals without having the prior approval of the Ministry.
Article 12
The Ministry or the Competent Authority shall order to safely dispose of the animal
that was proved infected of a contagious, epidemic or common disease. The owner shall
have no right to keep it unless its meat is valid for human consumption. Therefore, said it
shall be delivered to him.
Article 13
It shall be prohibited to trade or dispose of animals that are sick or suspected to be
infected, or their products and wastes. It shall also be prohibited to transfer them from a
zone to another without both approvals of the Ministry and the Competent Authority.
Article 14
It shall be prohibited to dispose of dead or slaughtered animals, or any parts thereof on
the roads, outdoors, in water sources or nearby, sewage, ponds, dams, valleys and
regional water of the country. The implementing regulation of this Law shall define the
disposal process of dead animals.
Article 15
If the animal dies because of his disease, the governmental veterinarian or the
veterinarian shall immediately issue the necessary instructions to safely dispose of the

dead animal, its wastes or any tools and items related thereto, according to the provisions
of the implementing regulation of this Law.
Article 16
The governmental veterinarian shall take the following procedures:
1- To reserve the animal that is sick or suspected to be infected, its wastes or any tools
and items used for its service.
2- To prohibit the sale, transport or exchange of any products coming from sick
animals or the ones suspected to be infected.
3- To examine any animal, immunize it and take samples to do the test he deems to be
appropriate as he may enter any establishment for said purpose.
4- To apply the health procedures on the establishment where the sick animal or the
one suspected to be infected is present.
5- To ensure that sterilization operations are being held well.
6- Any other procedures prescribed by the implementing regulation of this Law.
Chapter 5
Penalties
Article 17
Without prejudice to any more severe penalty provided for in any other law:
1- Whoever violates any provision of articles 6, 10, 11 and 13 herein shall be
imprisoned or pay a fine of minimum (10. 000) ten thousand AED and maximum
(300.000) three hundred thousand AED, or shall subject to one of said penalties.
2- Whoever violates any provision of articles 3 herein shall pay a fine of minimum
(3000) three thousand AED and maximum (50.000) fifty thousand AED.
3- Whoever violates any provision of articles 14 herein shall pay a fine of minimum
(1000) one thousand AED and maximum (5000) five thousand AED.
Chapter 6
General Provisions
Article 18

The governmental veterinarians or the staff of the Ministry or the Competent Authority
appointed by a decision of the Minister of justice in accordance with the Minister and the
Competent Authority, shall have the capacity of judicial officers, each within his
competence, to detect all violations to the provisions of the law and its implementing
regulations and decisions.
Article 19
The Minister shall amend the table annexed to this Law, and add or remove any of the
present diseases.
Article 20
The Cabinet shall issue the regulation of administrative penalties prescribed for the
violators of any provision herein.
Article 21
The Cabinet shall issue the Implementing Regulation of this Law1 within six months
from the date of publication of the Official Gazette.
Article 22
Every provision contradicting or contravening with the provisions hereof shall be
abrogated.
Article 23
This Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force after six
months from the date of publication thereof.
Issued in the Presidential Palace in Abu Dhabi
On16 Dhi Al-Hijjah 1434 H
Corresponding to 21 October 2013

Khalifa Bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates
The present Federal Law was published in the Official Gazette, issue no. 555 p. 17.

The Implementing Regulation of this Law was issued by virtue of Cabinet Decision No.25/2014 dated 17/7/2014 1
published in Official Gazette No. 567 P. 45. Mention is in order.

Table of the Diseases that shall be reported and the Appendix attached to Federal
Law No. 8 of 2013 On the Prevention and Control of Contagious and Epidemic
Animal Diseases
1- African Horse Sickness.
2- Dourine.
3- Glanders.
4- Equine Encephalomyelitis.
5- Equine Viral Arteritis.
6- Equine Infectious Anaemia.
7- Contagious Equine Metritis.
8- Equine Influenza.
9- Equine Rhinopneumonitis
10- Japanese Encephalitis
11- Surra (Trypanosoma Evansi)
12- West Nile Fever
13- Vesicular Stomatitis
14- Leptospirosis
15- Paratuberculosis
16- Rabies
17- Anthrax
18- Foot and Mouth Disease
19- Lumpy skin disease
20- Blue tongue
21- Bovine Spongiform Encephalopathy
22- Contagious Pleuropneumonia
23- Rinderpest
24- Peste des Petits Ruminants (PPR) or Ovine Rinderpest
25- Rift Valley Fever

26- Brucellosis
27- Sheep & Goat Pox
28- Tuberculosis
29- Scrapie
30- Screwworm
31- Newcastle Disease
32- Avian Influenza
33- Infectious Laryngotracheitis
34- Fowl cholera
35- Fowl Typhoid
36- Leishmaniasis in canine
37- Q fever
38- Camel pox
A new paragraph was added under No. 39 by virtue of Article 1 of the Ministerial Decision No.
275/2017 dated 29/06/2017, as follows:

39- Crimean-Congo hemorrhagic fever.

Appendix 5:
List of webinar participants
Name

Institution

E-mail

1

Ahmed Al Hashmi

EAD

ahmed.alhashmi@ead.gov.ae

2

Dr. Salim Javed

EAD

sjaved@ead.gov.ae

3

Dr. Maria Elena
Pesci

EAD

Maria.Pesci@ead.gov.ae

4

Christiaan Gobler

Al Ajban Wildlife Safari

chrisgrobs@yahoo.co.uk

5

Jon LLona Minguez

EAD

Jon.Minguez@ead.gov.ae

6

Gabriel Gusta

Al Wadi Desert Resort

gutsagabriel@gmail.com

7

Gregory Simkins

Dubai Desert
Conservation ReserveDDCR

Greg.simkins@emirates.com

Vijay kumar

Al Ajban Wildlife Safari

drvijay0220@gmail.com

Chris Lloyd

Al Bustan Zoological
Centre

chris@2feet4paws.ae

Dr. Ahmed Zahran

Ministry of Climate
Change and
Environment

amzahran@moccae.gov.ae

Fergal Quinn

Wadi Al Safa Wildlife

fergal@shp.ae

12

Faisal Almuammari

Dubai Municipality

FIALMUAMMARI@dm.ae

13

Mohammed Yousef
Al Faqeer

Al Ain Zoo

mohammed.alfaqeer@alainzoo.ae

8

9

10

11
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14

Wadima Matar
AlDhaheri

Dubai Municipality

wmdhaheri@dm.ae

15

Hessa Dhaen
Alfalasi

Dubai Municipality

HDFALASI@dm.ae

16

Sultan Khalifa
Alkaabi

Al Ain Zoo

17

Mira Mohamed
AlSuwaidi

Dubai Municipality

mmsuwaidi@dm.ae

18

Abdullah
Mohammed

Al Ajban Protected
Management

Abd3171133@gmail.com

19

Anas Mohamed Idris

Mawarid Holding

anas@mawaridsc.com

20

Abid Mehmood

Department of Culture
and Tourism- Abu Dhabi

abid@barari.ae

21

Ibrahim Al Nassan

Department of Culture
and Tourism- Abu Dhabi

ibrahim@barari.ae

22

Mazna AlMutawa

EAD

Mazna.AlMutawa@ead.gov.ae

23

Dr Erik Doran

Wadi Al Safa Wildlife

Erik@waswc.com

24

Dena Khan

Dubai Municipality

DHALEEM@dm.gov.ae

25

Riyad Alabid

Mawarid Holding

r.alabid@mawaridsc.com

26

Dumisani Mudenda

Emirates Park Zoo

dumisani@emiratespark.ae

27

Ciprian Giurgiu

The Ritz-Carlton Ras Al Ciprian.Giurgiu@ritzcarlton.com
Khaimah, Al Wadi Desert

28

Khaldoun Al Omari

EAD

khaldoun.alomari@ead.gov.ae

29

Nessrine Alzahlawi

EAD

Nessrine.Alzahlawi@ead.gov.ae

30

Yassir H. Al Kharusi

EAD

yalkharusi@ead.gov.ae

31

Rajeyah Binkulaib

EAD

rajeyah.binkulaib@ead.gov.ae

32

Justin Chuven

EAD

justin.chuven@ead.gov.ae

33

Ahmed Arabi

Emirates Park Zoo

dr.ahmedarabi@emiratespark.ae

sultan.alkaabi@alainzoo.ae
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34

Moayyed Sher Shah

35

52

Ahmed Abdulla Al
Dhaheri
Dr. Jane Budd
Rashed Al Zaabi
Adriana Nielsen
Dr. Hend
Manal Youssef Abdo
Asma Bulshawareb
Saif Humaid AL Ali
Ghalya Alrashidi
Lara Shinette Valino
Naser abubaker
mohammad
Feroz Shafiqul Islam
Fatma Ibrahim
AlOtaibi
Nawal Al-Hammadi
Sreejith Lekshman
Krishnan
Shakkir Panola
Rayaroth
Maitha Saeed
Almansoori
Kate Burns

53

Eisa Alyafaee

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Dubai Desert
Conservation ReserveDDCR
EAD

moayyed.shershah@emirates.co
m

EPAA-Sharjah
EAD
Wadi Al Safa Wildlife
Dubai Municipality
Dubai Municipality
Dubai Municipality
Dubai Municipality
Dubai Municipality
Dubai Municipality
Dubai Municipality

jane.budd@bceaw.ae
rashed.alzaabi@ead.gov.ae
Adrianamwn@gmail.com
hendgabanji@gmail.com
MYABDO@dm.ae
ASMAMA@dm.gov.ae
shali@dm.ae
GHRASHIDI@dm.ae
LSVALINO@dm.ae
NAMOHAMMAD@dm.ae

Mawarid Holding
Dubai Municipality

feroz@mawaridsc.com
FIOTAIBI@dm.ae

Dubai Municipality
Dubai Municipality

NAHAMMADI@dm.ae
SLKRISHNAN@dm.ae

Dubai Municipality

SARAYAROTH@dm.ae

EAD

Maitha.Almansoori@ead.gov.ae

Al Bustan Zoological
Centre
Ministry of Climate
Change and
Environment

kate@albustanzoo.ae
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aaldhaheri@ead.gov.ae

ealyafee@moccae.gov.ae

References:
The General Secretariat for the Conservation of the Arabian Oryx (GSCAO), 2015. Strategic
work plan (2015-2019). Available for download at www.arabianoryx.org
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