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سالمة األغذیة في زمن كوفید-19

التخفیف من تأثیرات كوفید-19 على قطاع الثروة 
الحیوانیة

 الوقاية من ا��ائحة حیوانیة امل�شأ املقبلة
�عز�ز وتوسيع نطاق ن�� ��ة واحدة لتجنب ا��وائح حیوانية املصدر

برنامج منظمة األغذية والزراعة لالستجابة 
��ائحة كوفيد-19 والتعا�� م��ا

المشكلة

نشأ مرض فیروس كورونا المستجد 2019 (كوفید-19) من مصدر حیواني، كما ھو الحال بالنسبة لما 
یقدر بنحو 60 بالمائة من األمراض المعدیة للبشر. وتبرز الجائحة ضرورة التأھب لھذه األمراض 
والوقایة منھا واكتشافھا واالستجابة لھا في المناطق التي من المرجح أن تنتشر فیھا الجائحة المقبلة. 

وتكون المخاطر أعلى عندما یكون ھناك تفاعل وثیق بین الحیاة البریة واإلنتاج الحیواني أو الزراعي 
المكثف، وغالًبا ما تتفاقم في مناطق حیث  تتعدى الزراعة على النظم اإلیكولوجیة الطبیعیة أو تضغط 

علیھا. وتشمل "سیاقات انتقال األمراض بین الفصائل المختلفة"، التي تنطوي على مخاطر خاصة، 
أسواق الحیوانات الحیة والمناطق التي تشھد ارتفاًعا في استھالك اللحوم البریة. وقد أدى االستخدام 

المفرط للعقارات المضادة للمیكروبات إلى زیادة في مقاومة مضادات المیكروبات  مما یزید من خطر 
اإلصابة بأمراض جدیدة أو غیر قابلة للعالج.

وتتضمن أنشطة الوقایة من حاالت انتقال األمراض الخطیرة بین الفصائل العمل مع تلك المجتمعات التي 
تعیش في مناطق عالیة الخطورة. ویعتبر المزارعون األسریون أكثر عرضة للمخاطر، وعلى وجھ 

الخصوص النساء واألطفال، وال سّیما في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، حیث تكون الخدمات 
الطبیة والبیطریة وخدمات اإلنتاج الحیواني محدودة وتكون أنظمة مراقبة سالمة األغذیة غیر مجھزة 

للوقایة من األمراض حیوانیة المصدر الناشئة والكشف عنھا واالستجابة لھا. 

باإلضافة إلى كوفید-19، الذي یسببھ فیروس SARS-CoV-2، كان فیروس متالزمة الجھاز التنفسي 
الحاد (SARS-CoV) حیواني المنشأ في طبیعتھ. وتعتبر البحوث العاجلة والعمیقة حول 

SARS-CoV-2 والفیروسات التاجیة األخرى الناشئة في الحیوانات المضیفة المحتملة ذات أھمیة 
كبیرة لتحسین فھم الطبیعة الوبائیة لكوفید-19 ومصادر العدوى البشریة. فعلى سبیل المثال، نحن نعلم 
أن العدوى قد حدثت حیث یشارك البشر  نفس المساحة مع الحیوانات المصابة. ومع ذلك، فإننا نرى 

أیًضا تقاریر عن إصابة حیوانات بالعدوى بعد التعرض لحاالت بشریة من كوفید-19. وتشمل األنواع 
المعروفة لإلصابة القطط والكالب والمنك والنمور واألسود، مما یوضح المخاطر المحتملة للمضیفات 

الحیوانیة الجدیدة التي قد تطیل أمد األزمة الحالیة أو قد تسبب أوبئة في المستقبل. وقد طلب قرار جمعیة 
الصحة العالمیة الثالث والسبعون بشأن االستجابة لكوفید-19 التعزیز العاجل للتعاون الثالثي (بین منظمة 

األغذیة والزراعة ومنظمة الصحة العالمیة والمنظمة العالمیة لصحة الحیوان) باستخدام نھج صحة 
واحدة لمنع ظھور مضیفات حیوانیة جدیدة لجائحة كوفید-19 الحالیة واقتراح تدخالت موجھة للتصدي 

لتفشي أیة جائحة جدیدة في المستقبل.



اإلجراءات

من خالل تدعیم نھج صحة واحدة، ستعمل اإلجراءات الممتدة على ما یلي:

تعزیز التأھب والعمل على المستوى الوطني والدولي أثناء االستجابة لحاالت الطوارئ

تطویر خطط تحسین التأھب المتدرجة في كل بلد، بناًء على إجراءات منظمة األغذیة والزراعة في اإلدارة الجیدة لحاالت الطوارئ  ومجموعة أدواتھا، 
وسیتم توجیھ انتباه الحكومات إلیھا من أجل تحسین السیاسات.

قیاس تحسین األداء فیما یخص التأھب مقابل تقییمات خط األساس في البلدان عالیة الخطورة التي تمثل نقاًطا ساخنة.

إجراء تمارین محاكاة بین الوكاالت على المستویین الوطني والمتعدد البلدان لضمان تحسین االستجابة الدولیة لحاالت الطوارئ.

تطویر سیاسات احتواء حاالت انتقال األمراض بین الفصائل من خالل نھج االستشراف

إدخال واستخدام نھج االستشراف الستھداف النقاط الساخنة عالیة الخطورة. 

تطویر سیناریوھات لتحدید تھدیدات الجوائح المحتملة ومسبباتھا والنقاط الساخنة الجغرافیة والنظم البیئیة المعرضة للمخاطر من البشر والحیوانات والحیاة 
البریة. 

تخطیط التدخالت الصحیة المستقبلیة لنھج صحة واحدة وسیاسات تنمیة القدرات بناًء على كل سیناریو.

تعمیم نھج صحة واحدة في الوكاالت المعنیة بالبیئة والموارد الطبیعیة على جمیع المستویات

تقییم الوضع الحالي للمنصات الوطنیة لنھج صحة واحدة من أجل تحدید الثغرات في التنسیق ومشاركة أصحاب المصلحة والقدرات المؤسسیة والموارد 
البشریة والبیئة التمكینیة الالزمة لضمان التنفیذ الفعال.

مشاركة أصحاب المصلحة والتخصصات من جمیع القطاعات الصحیة ذات الصلة، بما في ذلك إدارة الموارد الطبیعیة الوطنیة والمحلیة ووكاالت التنمیة 
الریفیة، في عملیات اإلنذار المبكر والتقییم والتخطیط للتدخالت المستھدفة بشأن عوامل الخطر المعروفة التي تؤدي إلى انتقال األمراض بین الفصائل 

وظھور واستمرار األمراض ومسبباتھا، أي تعدیل الموائل الطبیعیة والتغیرات في الممارسات الزراعیة والسلوك البشري.

تحسین القدرات الوطنیة على تطبیق نھج صحة واحدة بشكل موّسع لمنع وإدارة حاالت انتقال األمراض بین الفصائل

تقییم قدرات جمیع شركاء نھج صحة واحدة باستخدام األدوات القائمة، بما في ذلك أدوات رسم الخرائط المختبریة والوبائیة وأدوات تقییم المراقبة، باإلضافة 
إلى تقییم خارجي مشترك لالمتثال للوائح الصحة الدولیة لعام 2005 والبرنامج العالمي لألمن الصحي التابعین لمنظمة الصحة العالمیة، لتحدید الثغرات 

واالحتیاجات. 

وضع استراتیجیة ثالثیة األبعاد لتطویر القدرات الصحیة على أساس نھج صحة واحدة من أجل دعم التدریب القائم على الكفاءة وخطة استثمار الموارد 
البشریة.

توسیع نطاق أدوات منظمة األغذیة والزراعة لجمع المعلومات والبیانات عن عوامل الخطر والبیئات التي من المرجح أن تؤدي إلى حدوث حاالت تفشي 
لألمراض، استناًدا إلى تجربة وخبرة نھج صحة واحدة، باإلضافة إلى تحلیل سلسلة القیمة وتطبیق توصیف أسواق الحیوانات الحیة.

إتاحة ترتیبات مكافحة قویة (تشخیصات ولقاحات) للكشف واالستجابة من أجل الحّد من عبء األمراض الحیوانیة العابرة للحدود ومسببات األمراض الناشئة 
ومقاومة مضادات المیكروبات. 

تعزیز تنفیذ السیاسات

تقییم الثغرات القائمة في السیاسات الوطنیة لدعم البلدان عالیة المخاطر وتحدید مجاالت التحسین لزیادة القدرة العالمیة على الصمود في مواجھة التھدیدات 
الناشئة. 

تحدید العقبات التي تعترض سبیل تنفیذ السیاسات ومعالجتھا وخلق بیئة تمكینیة لدعم تنفیذھا.

تصمیم وتنفیذ استراتیجیة للدعوة واالتصاالت من أجل تغییر المواقف وإشراك جمیع أصحاب المصلحة الضروریین على مستویات متعددة في نھج صحة 
واحدة.
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النتائج المتوقعة

تعزیز التأھب واالستجابة لحاالت الطوارئ على المستویین الوطني والدولي

النتیجة اإلجمالیة: تصبح البلدان عالیة المخاطر التي تمثل نقاًطا ساخنة أفضل تأھًبا لالستجابة بفعالیة للجوائح المستقبلیة.

النتائج المحددة: 

إعداد تقاریر أداء حول االستعدادات الوطنیة للجائحة وقدرات االستجابة لحاالت الطوارئ في البلدان عالیة المخاطر التي تمثل نقاًطا ساخنة. 

توفیر خطة تحسین متدرجة لكل بلد. 

تطبیق برنامج إجراءات منظمة األغذیة والزراعة في اإلدارة الجیدة لحاالت الطوارئ  ومجموعة أدواتھا على المستوى الوطني، مع إجراء تمارین 
محاكاة بین الوكاالت على المستویین الوطني والمتعدد البلدان.

تطبیق نھج االستشراف 

النتیجة اإلجمالیة: تحدید سیناریوھات األولویات للجوائح المستقبلیة المحتملة باستخدام نھج االستشراف. 

النتائج المحددة:

إعداد تقاریر استشرافیة لكل إقلیم وبلد، بناًء على سیناریوھات األولویات، بالتشاور مع مختلف أصحاب المصلحة على المستویین اإلقلیمي والمحلي. 

تجمیع سیناریوھات األولویات فیما یتعلق بالمخاطر والمسببات، باإلضافة إلى النقاط الجغرافیة الساخنة لتھدیدات الجوائح الناشئة المحتملة في التفاعل 
بین اإلنسان والحیوان والبیئة.

توسیع نطاق  منصات نھج صحة واحدة

النتیجة اإلجمالیة: تعّزز منصة نھج صحة واحدة مشاركة أصحاب المصلحة المعنیین من جمیع القطاعات الصحیة، بما في ذلك وكاالت إدارة الموارد 
الطبیعیة والتنمیة الریفیة على المستویین الوطني والمحلي، لمعالجة خصوصیة النقاط الساخنة عالیة الخطورة.

النتائج المحددة: 

إعداد تقاریر تقییم على منصات  نھج صحة واحدة ، وإعداد قوائم الثغرات واالحتیاجات، لضمان النشاط الفعال على المستوى القطري والمشاركة 
المناسبة ألصحاب المصلحة المعنیین في نھج صحة واحدة.

توسیع نطاق منصات صحة واحدة على المستوى القطري والنقاط الساخنة، بأھداف وأدوار ومسؤولیات مشتركة، إلى جانب آلیة تنسیق لتنفیذ تقییم 
المخاطر والتخطیط للتدخالت المستھدفة بشكل مشترك.

برنامج تطویر وتطبیق القدرات المستھدفة للشركاء المعنیین بنھج صحة واحدة  

النتیجة اإلجمالیة: تطویر وتعزیز القدرات على ثالثة أبعاد (البیئة التمكینیة والتنظیمیة والفردیة) في الوزارات المشاركة في التأھب لحاالت تفشي األمراض 
والوقایة منھا واكتشافھا واالستجابة لھا والتعافي منھا، إلى جانب القدرة على اتخاذ القرارات المستندة إلى األدلة.

النتائج المحددة:

تصمیم برنامج لتنمیة القدرات یستند إلى نھج صحة واحدة یغطي جمیع القطاعات 
الصحیة ذات الصلة بناًء على الفجوات المحددة. ویمتد ھذا إلى التقییم على مستوى 
النقاط الساخنة، مع تطویر القدرات على المستوى األساسي النتقال األمراض بین 

الفصائل. 

تمتع البلدان بقدرة ودعم أكبر للوقایة من تفشي األمراض واكتشافھا والتأھب 
واالستجابة لھا، إلى جانب القدرة على اتخاذ القرارات المستندة إلى األدلة، 

ال سّیما فیما یتعلق بتقییم المخاطر والتخطیط للتدخالت المتعلقة بھا في 
التفاعل بین اإلنسان والحیوان والبیئة. 

إتاحة تقاریر تقییم المخاطر ومشاركتھا بین أصحاب المصلحة ومستخدمین 
محددین. 

توفیر تقاریر عن الثغرات في السیاسات.

تنفیذ تدخالت متابعة على المستوى الوطني لمعالجة الفجوات ذات األولویة. 
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توفیر اختبارات تشخیصیة ولقاحات ذات جودة عالیة. 

إتاحة توصیات سیاساتیة لصانعي السیاسات المعنیین عند الطلب. 

دعم السیاسات وتمكین التنفیذ

النتیجة اإلجمالیة: اعتماد أصحاب المصلحة سیاسات قائمة على األدلة بشأن الوقایة من الجوائح المستقبلیة ومجابھتھا وضمان تنفیذ ھذه السیاسات. 

النتائج المحددة:

إتاحة وتنفیذ استراتیجیات وأدوات لدعم السیاسات.

وضع خطط عمل بناًء على السیاسات وتنفیذھا من ِقبل أصحاب المصلحة المعنیین.

تطویر خطط انتقالیة من أجل االستدامة.

الشراكات 

تعمل منظمة األغذیة والزراعة مع العدید من الشركاء، بما في ذلك منظمة الصحة العالمیة والمنظمة العالمیة لصحة الحیوان، لنشر نھج صحة واحدة وتعزیز اعتماده في استراتیجیات 
االستجابة الوطنیة. وسیتم تنفیذ ھذا البرنامج بدعم من جمیع إدارات وأقسام منظمة األغذیة والزراعة، بناًء على العمل الجاري في مجاالت تشمل الصحة الحیوانیة وبرنامج اإلدارة 

المستدامة للحیاة البریة  وبرنامج النظم الغذائیة وسالمة األغذیة التابعة إلدارة الغابات، باإلضافة إلى برنامج المنظمة المعني بحاالت الطوارئ وتعزیز القدرة على الصمود. وسیشمل 
الشركاء الخارجیون أعضاء المنظمة، ومنظمة األمم المتحدة للبیئة، والروابط اإلقلیمیة، والمنظمات غیر الحكومیة، ومعاھد البحوث وغیرھا، لتحسین وصول المنظمة إلى البیانات 

وتمكین تحدید السیاقات التي ینبغي أن تركز علیھا الجھود الوطنیة، من خالل منصات صحة واحدة الموسعة، مثل االستخبارات الفیروسیة واالستشعار عن ُبعد والبیئة واستخدام 
األراضي والظروف المناخیة والسكان.

روابط البرنامج 

ھذا البرنامج ھو جزء من حزمة استجابة منظمة األغذیة والزراعة الشاملة لجائحة كوفید-19. وستستخدم المنظمة مزایاھا النسبیة وخبرتھا المثبتة في مجاالت الصحة الحیوانیة لتقدیم 
دعم متكامل ومدروس جیًدا لألعضاء. وستجمع ھذا مع الخبرة في النظم الغذائیة والنظم اإلیكولوجیة القائمة على الغابات االستوائیة، واإلدارة المستدامة واالستعادة، من أجل إعادة البناء 
بشكل أفضل بعد الجائحة. وسیتم التركیز على تعزیز قدرات النظم دون اإلقلیمیة واإلقلیمیة والقطریة وضمان الملكیة على المستوى المحلي، ال سّیما من خالل برامج المنظمة المرتبطة 

بالحراجة والصحة الحیوانیة، مثل ما یلي:

نظم ومراكز حاالت الطوارئ (نظام الوقایة من حاالت الطوارئ لصحة الحیوان، ومركز الطوارئ لألمراض الحیوانیة العابرة للحدود ومركز إدارة حاالت طوارئ الصحة 
الحیوانیة)؛

النظام العالمي لإلنذار المبكر وقدرات األقسام المرتبطة بھ في تحلیل المخاطر؛

برنامج اإلدارة المستدامة للحیاة البریة والشراكة التعاونیة لإلدارة المستدامة للحیاة البریة، حیث توفر المنظمة األمانة لشراكة تضم 14 منظمة؛

المسؤولون الفنیون اإلقلیمیون والوطنیون التابعون لمنظمة األغذیة والزراعة في قسم الحراجة ومن خالل الخبرة في الشراكة التعاونیة في مجال الحراجة، حیث تستطیع 
المنظمة، بوصفھا رئیًسا، العمل مع 15 منظمة دولیة لھا والیات ذات صلة.

إن وجود فرق متعددة التخصصات معنیة بالصحة الحیوانیة في المكاتب المیدانیة الالمركزیة ومركز الطوارئ لألمراض الحیوانیة العابرة للحدود في 33 بلًدا في أقالیم أفریقیا 
وآسیا والمحیط الھادي والشرق األدنى وشمال أفریقیا قد مّكن المنظمة من تقدیم برنامج للصحة الحیوانیة على المستویات اإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة والقطریة.

التركیز اإلقلیمي والقطري 

تعتبر السیاقات اإلقلیمیة المذكورة ھنا قابلة للتغییر بحسب نتائج التقییمات والحوارات القطریة الجاریة مع الحكومات والمنظمات الشریكة. وبالتالي قد تتغیر البلدان المدرجة.

ستتم زیادة قدرة النظم الغذائیة على الصمود في عالم ما بعد كوفید-19 من خالل تعزیز الھیاكل اإلقلیمیة والوطنیة الحالیة لضمان الحوكمة المناسبة لنھج صحة واحدة، وتوحید الجھود 
المشتركة بین القطاعات وبین البرامج للتخفیف من المخاطر الصحیة التي قد تنشأ حیث یتقاطع البشر والحیوانات والبیئة. وھنا، تظل أنظمة الصحة الزراعیة وأنظمة سالمة األغذیة من 

األولویات اإلقلیمیة الرئیسیة وركیزة أساسیة للتخفیف من انعدام األمن الغذائي بالنسبة للفئات األكثر ضعفاً. وسیكون التركیز األساسي على البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط في 
جمیع األقالیم، بناًء على ما یلي:

المعاییر: 
• النقاط الساخنة عالیة الخطورة للتھدیدات الوبائیة الناشئة

• أھم منتجي الثروة الحیوانیة في اإلقلیم
• محدودیة القدرات والموارد

• وجود أنشطة ومشروعات جاریة لمنظمة األغذیة والزراعة.
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أفریقیا
أجرت منظمة األغذیة والزراعة مؤخًرا دراسة استقصائیة لتقییم القدرات تبًعا لنھج صحة واحدة لتقییم القدرات الوطنیة والجھود المبذولة لمواجھة التحدیات الصحیة في 

التفاعل بین اإلنسان والثروة الحیوانیة والحیاة البریة والنظام اإلیكولوجي. وخلصت إلى أنھ ینبغي توسیع نطاق نھج صحة واحدة لیشمل إجراء تعدیالت على الموائل الطبیعیة 
وتغییرات في الممارسات الزراعیة والسلوك البشري. ویجب أن یتضمن النھج أیًضا حلوًال مجتمعیة، لتحقیق فھم أفضل للتضارب بین أصحاب المصلحة من البشر والحیاة 

البریة على جمیع المستویات (الوطنیة واإلقلیمیة والمحلیة) ولتحدیات التعاون عبر القطاعات بین الوزارات والوكاالت الحكومیة. وتعمل منظمة األغذیة والزراعة بالفعل من 
خالل التحالف الثالثي بین المنظمات لمعالجة القضایا المتعلقة بنھج صحة واحدة، ودعم التواصل والتعاون بین مختبرات الصحة العامة والمختبرات البیطریة للكشف عن 

األمراض الحیوانیة المنشأ، بما في ذلك كوفید-19. وفي حین أن اإلقلیم سیساھم في جمیع النتائج المتوقعة لھذا البرنامج، بما في ذلك نھج صحة واحدة، ستركز الجھود على تقییم 
ورسم خرائط للمخاطر والنقاط الساخنة للتھدیدات الوبائیة الناشئة على المستوى القطري واإلقلیمي، باستخدام نھج نظامي على طول سلسلة القیمة، وتعزیز القدرات الوطنیة للتأھب 
واالستجابة للتھدیدات الناشئة والمتجددة من األمراض الحیوانیة المنشأ، وتوسیع منصات نھج صحة واحدة. وتشمل البلدان التي قد یستھدفھا البرنامج بوركینا فاسو وتشاد وجیبوتي 

وكینیا ومالي والنیجر ونیجیریا ورواندا وأوغندا.

آسیا والمحیط الھادي
یعتبر عدد من البلدان، وھي أفغانستان وبوتان وإندونیسیا ونیبال وباكستان والفلبین وتیمور لیشتي وفییت نام والدول الجزریة الصغیرة النامیة في المحیط الھادي، مناطق 

ساخنة لألمراض الناشئة التي قد تتحول إلى جوائح، في حین أن العدید من البلدان لیس لدیھا قدرة كافیة على االستجابة ألیة فاشیات. ومن خالل ھذا البرنامج، ستساعد منظمة 
األغذیة والزراعة على تعزیز قدرة البلدان على التأھب والوقایة والكشف واالستجابة والتخفیف من المخاطر في تلك األكثر تعرًضا لخطر ظھور أمراض حیوانیة المنشأ. كما 

سیعمل البرنامج على تعزیز التعاون اإلقلیمي للتحالف الثالثي وجلب شركاء الموارد الطبیعیة لمعالجة القضایا الحاسمة في السیاسات والتنفیذ، ودعم تطبیق نھج االستشراف 
وتوسیع منصات صحة واحدة. وستعطى األولویة للبلدان الواقعة في المناطق الساخنة والبلدان ذات القدرات المحدودة.

أوروبا وآسیا الوسطى
تعتبر الممارسات في اإلقلیم متنوعة للغایة. ففي حین أن االتحاد الروسي وبیالروس وأوكرانیا لدیھا إنتاج حیواني متقدم للغایة، ال سیما فیما یتعلق بالخنازیر والدواجن ومنتجات األلبان 

ولحوم األبقار، فإن بلداًنا أخرى، مثل قیرغیزستان وجورجیا، لدیھا أعداد كبیرة من الماشیة في مناطق أوسع بكثیر. وغالًبا ما تعاني الخدمات البیطریة من نقص القدرات والدعم 
الحكومي. وفي بعض البلدان، ال سیما في آسیا الوسطى، تكون القدرة على الوقایة من الفاشیات واالستجابة لھا ومكافحتھا محدودة للغایة. وسیساعد ھذا البرنامج اإلقلیم على تطبیق نھج 

استشرافي وتعزیز التأھب واالستجابة للتھدیدات الناشئة والمتجددة من األمراض والجوائح الحیوانیة المنشأ، سواء كانت تنتشر من األقالیم المجاورة أو من خالل التجارة الدولیة.

دول الخلیج والیمن
كانت دول مجلس التعاون الخلیجي والیمن بؤرة لتفشي متالزمة الشرق األوسط التنفسیة  في عام 2012، وبالتالي فإن مكافحة األمراض الحیوانیة المنشأ والقضاء علیھا، مثل 

كوفید-19، والحمى المتموجة، والسل البقري، وحمى القرم والكونغو النزفیة، والُحمى المجھولة، لھا أھمیة قصوى. وتعد المنطقة مركًزا للتجمعات الجماھیریة الدولیة وموطًنا للتفاعل 
المتزاید بین الحیوانات والبشر في مھرجانات، مثل سباقات الھجن - مما یجعلھا بوتقة تنصھر فیھا الفیروسات التاجیة. وتعتمد البلدان في المنطقة على الواردات لما یصل إلى 90 في 
المائة من أغذیتھا. ولذلك، ففي الوقت الذي تحاول فیھ البلدان تكثیف اإلنتاج الحیواني للحفاظ على اإلمدادات الغذائیة في ظل جائحة كوفید-19، تعمل منظمة األغذیة والزراعة على 
تعزیز قدرتھا على التأھب والوقایة والكشف واالستجابة والتخفیف من مخاطر األمراض الحیوانیة العابرة للحدود واألمراض المعدیة الناشئة. وستعمل المنظمة مع التحالف الثالثي 

إلنشاء مجموعة تنسیق إقلیمیة لمواجھة تھدیدات األمراض والجوائح الحیوانیة المنشأ ذات األولویة في المنطقة ودعم التجمعات الوطنیة.

أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي
تخطط منظمة األغذیة والزراعة لتأسیس منصة إقلیمیة للمساعدة في مجال صحة الحیوان والصحة النباتیة (بما في ذلك سالمة األغذیة) لـ 33 بلًدا في أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي 
بحلول عام 2024. وسیتم إنشاء ھذه المنصة متعددة التخصصات من خالل دمج قدرات المنظمات الدولیة واإلقلیمیة وشبھ اإلقلیمیة الفاعلة في اإلقلیم. وسیركز البرنامج اإلقلیمي على 
تحسین التأھب واالستجابة لطوارئ األمراض الناشئة والمتجددة الحیوانیة واألمراض حیوانیة المنشأ العابرة للحدود ومكافحة مقاومة مضادات المیكروبات في أنظمة األغذیة والزراعة 
على المستوى الوطني واإلقلیمي. كما تھدف المنظمة إلى جمع أصحاب المصلحة لدعم أنشطة الصحة النباتیة (اآلفات واألمراض النباتیة) وإدارة سالمة األغذیة في قطاعات المعالجة 

والتوزیع والبیع بالتجزئة واالستھالك، في االستراتیجیة الشاملة لنھج صحة واحدة. ومن خالل ھذا البرنامج، سیساھم اإلقلیم في تحقیق النتائج المتعلقة بتعزیز التأھب واالستجابة 
للتھدیدات الناشئة والمتجددة من األمراض والجوائح الحیوانیة المنشأ على المستوى الوطني. وسیتم تجمیع اإلجراءات حسب المنطقة دون اإلقلیمیة - البحر الكاریبي وأمریكا الوسطى 

وأمریكا الجنوبیة - لضمان التنسیق القوي بین السلطات الوطنیة والمنظمات اإلقلیمیة.

الشرق األدنى وشمال إفریقیا
تعمل منظمة األغذیة والزراعة بشكل وثیق مع عدد من الشركاء في اإلقلیم لدعم البرنامج اإلقلیمي. على سبیل المثال، تدعم المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة البلدان في جھودھا 
لحمایة قطاع الثروة الحیوانیة من األمراض الحیوانیة العابرة للحدود، مع تعزیز القدرات اإلقلیمیة على التنسیق والعمل. ویساعد المكتب اإلفریقي للموارد الحیوانیة التابع لالتحاد 

األفریقي بلدان شمال إفریقیا ومصر والسودان في الحد من تأثیر الفاشیات على سبل المعیشة والصحة العامة. وفي شمال إفریقیا، یدعم اتحاد المغرب العربي البلدان في تنسیق 
استراتیجیاتھا لمراقبة مرض الحمى القالعیة ومكافحتھ. وتوفر الشبكة المتوسطیة للصحة الحیوانیة منصة للدول األعضاء. وبالتعاون مع ھؤالء الشركاء، سیعمل البرنامج على 

توسیع نطاق منصات صحة واحدة وتنفیذھا. وتشمل الدول المھتمة حالًیا مصر والعراق ولبنان وموریتانیا والسودان.
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