
  صحة احليوان

وتغير املناخ

حماية صحة الحيوانات للمساعدة 
ي الحد من آثار تغ�ي المناخ

 �ف
عىل الجوع والفقر

©
FA

O
/G

. N
ap

ol
ita

no



أزمة
املناخ 

وة الحيوانية أك�ث  تدعم ال�ث
من    750مليون شخًصا من 

ي العالم
أفقر الناس �ف
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قد يشكل تغ�ي المناخ التحدي الأك�ب لعرصنا. ويمثل الحد من الآثار الناجمة عنه 
ات أولوية عالمية وملحة. اته والتكيف مع التغي�ي والتخفيف من تأث�ي

“يتحرك تغ�ي المناخ عىل 
نحو أرسع مما نحن عليه” 

يس أنطونيو غوت�ي

“لقد أدركُت منذ وقت طويل أن تغ�ي المناخ 
ليس قضية بيئية فحسب، بل قضية ذات أبعاد 

إنسانية واقتصادية وصحية وأبعاد تتعلق 
 بالعدالة أيًضا“.“

فرانسيس بينيك

اتيجية لمعالجة العالقة  لقد وضعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة لالأمم المتحدة اس�ت

ي دراسة 
ي والتنمية المستدامة وتغ�ي المناخ. وينبغي الستفاضة �ف

ف الأمن الغذا�أ المعقدة ب�ي

ي إطار هذه العالقة.
الدور المهم لصحة الحيوان �ف

ي المناخ، ول 
ات �ف ايد الوعي بأن كوكبنا ومجتمعاتنا عرضة بالفعل إىل حدوث تغ�ي ف ي�ت

ي القضاء عىل الجوع والحد 
يُستث�ف من ذلك قطاعي الأغذية والزراعة. ول يمكن النجاح �ف

من الفقر وزيادة إنتاجية الزراعة والغابات ومصايد الأسماك وجعلها أك�ث استدامة  بدون 

ي الوقت نفسه ل يمكن مواجهة تغ�ي المناخ 
اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن تغ�ي المناخ. و�ف

إذا لم يتم إدارة الموارد الطبيعية والُنظم الزراعية عىل نحو مستدام. 
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صحة احليوان 

وتغير املناخ

ي تلك 
يمكن أن يكون لتغ�ي المناخ آثار مدمرة عىل صحة الحيوانات. ويمكن أن يؤثر أيًضا عىل أنماط الأمراض، مما يجعل السيطرة عىل تف�ش

ي تعتمد عىل الحيوانات أقل أمانًا.
الأمراض أك�ش صعوبة. ونتيجة لذلك، أصبحت سبل المعيشة ال�ت

اآلثار املباشرة

ي الظروف البيئية مثل الجفاف والحرائق والفيضانات 
ي يسببها المناخ �ف

تؤثر التقلبات ال�ت
واالإجهاد الحراري والطقس الذي ال يمكن التنبؤ به عىل االستجابات الفسيولوجية 

والمناعية لدى الماشية. 

 اآلثار غير املباشرة

صابة باالأمراض  يؤثر تغ�ي المناخ عىل نسبة االإ

الحيوانية وانتشارها وإمكانية التنبؤ بها.

الأثر

من الصعب السيطرة عىل االإجهاد الناجم عن هذه العوامل 

ي والصحة العامة وسالمة 
نتاج الحيوا�ف ويمكنه أن يؤثر عىل االإ

يا والطفيليات  ي تسببها البكت�ي
االأغذية وأعباء االأمراض ال�ت

وناقالتها.
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صحة احليوان 

وتغير املناخ

لقد سهل تغير املناخ، من خالل التفاعالت 
املعقدة مع العوائل والناقالت والبيئة، انتشار 

فيروس اللسان األزرق في أوروبا، وحمى 
الوادي املتصدع في أفريقيا، وفيروسات 

األنفلونزا شديدة التثبيط في آسيا.

الحيوانية  وة  ال�ث إنتاج  أن  به حالًيا  المسلم  من 

انبعاثات غازات الحتباس  ي 
�ف ة  يساهم بدرجة كب�ي

ًا أن  الحراري. وما هو معروف بدرجة أقل كث�ي

إنتاجية  أك�ث  تكون  الأفضل صحة  الحيوانات 

المنتج. لكل وزن من  أقل  انبعاثات  وتسبب 

ف صحة الحيوان يقلل من كثافة النبعاثات  إن تحس�ي

ويعزز كفاءة استخدام الموارد من خالل تقليل عدد 

نتاجية والخصوبة. ومن ثم يكون  ف الإ الوفيات وتحس�ي

هناك حاجة إىل عدد أقل من الحيوانات لتلبية حجم 

الطلب.

وة الحيوانية بشكل كب�ي  يتم تكييف العديد من نُظم ال�ث

لتتما�ث مع المناخ غ�ي المتوقع أو غ�ي المنتظم، 

ف من الفئات الضعيفة بالفعل عىل  ويعتمد مئات المالي�ي

ات البيئية  وة الحيوانية لتدعمهم خالل التغ�ي ال�ث

الصعبة.

ينبغي اعتبار صحة الحيوان جزًءا ل يتجزء من 
اتيجيات تغ�ي المناخ. أولً، للحد من آثار  اس�ت
تغ�ي المناخ عىل صحة الحيوان، والعمل مع 

قطاع صحة الحيوان عىل التخفيف من آثار 
ات المناخية والتكيف معها. التغ�ي

التخفيف من حدة الآثار

التكُيف
قد تصبح املناطق املعتدلة أكثر مالءمة لألمراض 

االستوائية املنقولة بالنواقل مثل حمى وادي 
الريفت ومرض الخيل األفريقي وفيروس النيل 

الغربي وداء البلهارسيات.

يؤدي عدم اليقني املستمر حول كيفية تأثير التغيرات 
املناخية على أمراض املاشية إلى صعوبة أكبر في 

التأهب للحد من لتأثير األمراض. كما يؤدي التفاعل 
مع التغيرات العاملية األخرى مثل استخدام األراضي 
وعوملة التجارة وحركة السكان إلى تفاقم عدم القدرة 

على التنبؤ.

الحيوانات أك�ث قدرة من المحاصيل عىل التكيف مع 

الظروف الهامشية وتحمل الصدمات المناخية.

ومع ذلك، فإن هناك مجموعة من الأمراض الحيوانية 

وة الحيوانية عىل  المتوطنة والوبائية تعوق قدرة قطاع ال�ث

الصمود أمام تغ�ي المناخ والتكيف معه بأقىص ما يمكن.

وقد ثبت ما تقدمه صحة الحيوان من مساهمة إيجابية 

نتاج مع تقليل النبعاثات فيما يتعلق  ف الإ ي تحس�ي
�ف

ع وداء  ي التهاب ال�ف
بعدد من الأمراض تتمثل �ف

المثقبيات الأفريقي والأمراض الدودية وحمى الساحل 

ي والحمى القالعية.
�ت ال�ث

تي� صحة الحيوان الجيدة من حركة التجارة والتبادل، 

كما أنها تسهل النتقال إىل نُظم منخفضة الكربون.



الفرص

الأثر

التحديات

الحد من تأث�ي تغ�ي المناخ عىل صحة الحيوان وعىل انتشار الأمراض المعدية.

الفرص املتاحة التخاذ اإلجراءات الالزمة

ي  	
تعزيز وتوسيع المنصات والب�ف التحتية والأدوات عىل الصعيدين العالمي والوط�ف

ي حالت الطوارئ المتعلقة بصحة الحيوان الناجمة عن تغ�ي المناخ 
للوقاية �ف

والتأهب لمواجهتها والتصدي لها.

تطوير القدرة عىل المراقبة الوبائية لالأمراض وناقالتها. 	

تعزيز البحوث من أجل نمذجة وتوقع تأث�ي تغ�ي المناخ عىل انتشار الأمراض  	

المعدية.

اإلجراءات التي تتخذها منظمة األغذية والزراعة

ف الوقاية من التهديدات وحالت الطوارئ  تعمل منظمة الأغذية والزراعة عىل تحس�ي

ي يمكن أن تنجم عن تغ�ي المناخ وعىل رفع مستوى 
المتعلقة بصحة الحيوان ال�ت

: التأهب لها والكشف المبكر عنها والستجابة المبكرة لها من خالل ما يىلي

ي حالت الطوارئ  	
ي ذلك نظام الوقاية �ف

الأدوات والآليات الرئيسية بما �ف

اتيجيات إدارة  ي الأمراض ووضع اس�ت
ف وتتبع حالت تف�ث الذي يقوم بتعي�ي

قليمية للتصدي لها، ومركز إدارة حالت طوارئ الصحة الحيوانية  المخاطر الإ

. ي الأمراض عالية التأث�ي
الذي يوفر دعم الستجابة للسيطرة عىل حالت تف�ث

ي مجال ترصد الأمراض الحيوانية والتأهب لها  	
تعزيز القدرات الوطنية �ف

ومكافحتها من خالل:

دعم القوى العاملة وتنميتها وتوف�ي التدريب الالزم لها. 	

تطوير أدوات لتقييم القدرات بغرض استخدامها داخل البلد. 	



التخفيف والتكيف

التحديات

ف صحة الحيوان من أجل: تحس�ي

وة الحيوانية. 	 الحد من انبعاثات غازات الحتباس الحراري من قطاع ال�ث

تعزيز قدرة المجتمعات الضعيفة عىل الصمود أمام تغ�ي المناخ. 	

الفرص املتاحة التخاذ اإلجراءات الالزمة

ف العام والخاص. 	 ي القطاع�ي
تعزيز نُظم الصحة الحيوانية من خالل الستثمار �ف

تعزيز المكافحة التدريجية لالأمراض الحيوانية ذات الأولوية والقضاء عليها. 	

ي ذلك قطاعات  	
ي مجال الصحة لمكافحة الأمراض - بما �ف

تعزيز نُهج توحيد الأداء �ف

ية والصحة البيئية. الصحة العامة والخاصة والحياة ال�ب

تعزيز الصحة الحيوانية بوصفها جزء من المتطلبات الصحية العامة لُنظم الأغذية  	

الزراعية الدائرية، وتسهيل إعادة تدوير تيارات الكتلة الأحيائية المختلفة.

اإلجراءات التي تتخذها منظمة األغذية والزراعة

، بما فيهم  ف اتيجي�ي كاء الس�ت تقوم منظمة الأغذية والزراعة، بالتعاون مع ال�ث

المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية للطاقة 

قليمية للأمراض  اتيجيات صحة الحيوان العالمية والإ الذرية، بدعم برامج واس�ت

ي ذلك:
الحيوانية ذات الأولوية، بما �ف

الخطة العالمية لالستجابة للنفلونزا الحيوانية 	

ة 	 ات الصغ�ي اتيجية العالمية لمكافحة واستئصال طاعون المج�ت الس�ت

اتيجية العالمية لمكافحة مرض الحمى القلعية 	 الس�ت

قليمية بشأن حمى الخنازير الأفريقية 	 اتيجيات الإ الس�ت

برنامج مكافحة داء المثقبيات الأفريقي 	

وة الحيوانية ، تقوم منظمة الأغذية والزراعة  ي قطاع ال�ث
للحد من النبعاثات �ف

بتقييم الفرص المتعلقة بصحة الحيوان.

وة الحيوانية العالمية )GLEAM( هو إطار يحاكي  ي لل�ث
نموذج التقييم البي�أ

اء بتقدير انبعاثات  ي والبيئة. ويسمح النموذج للخ�ب
نتاج الحيوا�ف ف الإ التفاعالت ب�ي

ي ذلك المساهمة 
وة الحيوانية، بما �ف غازات الحتباس الحراري من قطاع ال�ث

ف صحة الحيوان. المخفضة الناجمة عن تحس�ي

ي صحة الحيوان الأمن 
سيحسن الستثمار �ف

ي بشكل دائم، ح�ت إذا كان من الصعب 
الغذا�أ

ي المستقبل
التنبؤ بأنماط المناخ �ف
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دعوة للعمل

تعزيز وتوسيع المنصات والسياسات والب�ف التحتية والأدوات العالمية 

ي حالت الطوارئ المتعلقة بصحة الحيوان والناجمة عن
والوطنية للوقاية �ف

تغ�ي المناخ والتأهب لمواجهتها والستجابة لها.

تعزيز البحوث لزيادة قدرتنا عىل التنبؤ بالمخاطر المستقبلية عىل صحة 

ي يسببها أو يفاقمها تغ�ي المناخ.
الحيوان ال�ت

دارة صد لإ ي مجال صحة الحيوان وتعزيز ال�ت
تعزيز البتكار والتكنولوجيا �ف

ي ظل تغ�ي المناخ.
خطر الأمراض الناشئة �ف

ي من المتوقع 
ف عىل البلدان ال�ت ك�ي تعزيز النظم البيطرية الوطنية، مع ال�ت

ات تغ�ي المناخ أو المعرضة لخطرها. أن تكون أك�ث عرضة لتأث�ي

AGA-Director@fao.org : ي
و�ف لك�ت يد الإ  ال�ب

www.fao.org/animal-health : ي
و�ف لك�ت الموقع الإ
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ف الأمن  ي مجال الصحة الحيوانية وتغ�ي المناخ من أجل تحس�ي
ي يمكن فيها تعزيز عمل منظمة الأغذية والزراعة �ف

هناك عدد من المجالت ذات الأولوية ال�ت

: ي مع حماية الكوكب، تتمثل فيما يىلي
الغذا�أ

ي مجال الصحة من خالل تعزيز إدراج حزم
اتباع نهج لتوحيد الأداء �ف

ي
كاء ال�ت ي مبادرات ومشاريع منظمة الأغذية والزراعة وال�ث

صحة الحيوان �ف

تهدف إىل التخفيف من تغ�ي المناخ والتكيف معه.

ي ستتصدى أيًضا  
ضمان توفر خيارات للتعامل مع صحة الحيوان، وال�ت

اته والتخفيف من آثاره والتكيف معه -  لمسألة تغ�ي المناخ - الحد من تأث�ي

وة الحيوانية مثل التغذية  ويج جيد ع�ب الأبعاد الأخرى لقطاع ال�ث تحظى ب�ت

نتاج وسالمة الأغذية وسالسل القيمة. والموارد الوراثية ونُظم الإ

اك القطاع الخاص وتعزيز التعاون الدوىلي من أجل  	 اكات وإ�ث بناء ال�ث

توف�ي استجابة عالمية لتحدي المناخ والتهديدات ذات الصلة بصحة 

الحيوان.
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