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 موجز
تتناول هذه الوثيقة أمهية األمن البيولوجي على مستتتتتتتتتتتتتوط املنتطب عن ط "ق ت بيق ة" منتتتتتتتتتتتت ة وا   م من أج  

ا على ا مباشتتتتتت ر أتثير  البيولوجيالوقا"ة من األم اض احليوانية واحليوانية املصتتتتتت ج املستتتتتتتط   ور اجءاا و" ث   تتتتتتو  األمن 
، "نبغي البيولوجيغيهم من أنتتت امل املصتتتل ة    تتتال تتت  القيمة احليوانيةا ومن أج  ت  "  األمن على املنتطب و 

 عم املنتطب واجلهات الفاعلة    تتتلستتتلة القيمة وغيها من أنتتت امل املصتتتل ة على الصتتت ي "ن ا لي والوط  من 
ت التقنيةا وهلذا الغ ض،  تتتتتتقوم منظمة خالل املبا جات املتفق عليها وختفيف املخاط  والستتتتتيا تتتتتات املواتية والق جا

  جمال األمن  ا ت ججييرااألغذ"ة وال جاعة بوضع مساج ر اج  ت ججيي لألمن البيولوجي ل عم البل ان على حتسب ق جاء
  نُظم اإلنتاج و تتال تت  القيمةا وتصتتف هذه الوثيقة ال عم الذه تق مم املنظمة ألعيفتتائها   جهو هم  البيولوجي
  ق اع الث و  احليوانية، مع التستتتتتتتتتتتتتتليم ووجم التف ج و وائ  ختفيف  البيولوجيالصتتتتتتتتتتتتتت ة الوا    واألمن  ل م" ة"

املخاط    ق اعات رنتاج ا انتتتتتتتتتتي  والث و  احليوانية وت بية األ يا  املائية واحل اجة واحليا  الد"ة واملواج  ال بي ية من 
 .أج  حتسب اإلنتاج والص ة ال املية

 ءات املقرتح اختاذها من قبل اللجنة الفرعيةاإلجرا
   ابلقيام مبا "لي: جلنة ال جاعةرن اللطنة الف عّية م عو  رىل تونية 

 على امت ا   تتتتتتلستتتتتتلة قيمة الث و   البيولوجي عم أعيفتتتتتتائها على ت  "  األمن بمنظمة األغذ"ة وال جاعة  تونتتتتتتية
وما " تبط بم من ق جات م  تتستتية وتقنية لتقييم  البيولوجياحليوانية عن ط "ق وضتتع مستتاج ر اج  ت ججيي لألمن 

املخاط ، والتخفيف الت ججيي للمخاط  وعلى أ تتتتتتتتام األ لة من أج  ر اج  راط  األم اض احليوانية واحليوانية 
 املص ج املستط  ، مبا   ذلك مقاومة ميفا ات امليك وابت؛
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  اج  اإلتنفيذ مستتتتتتتتتتتتتتاج   جمال ق جات الت و"   ج من أأعيفتتتتتتتتتتتتتتائها رىل  عم  عو  منظمة األغذ"ة وال جاعة و 
  جمموعتتة متنوعتتة من نُظم وق تتاعتتات اإلنتتتاج وتقتت ظ تقتتاج"  منتظمتتة عن التقتت م  البيولوجيتتت ججيي لألمن ال

 ا   ؛
  ا تتتتتتتتتتتتتت  اض وت  "  األط  القانونية  ، عن  طلبهم، من أج  عم األعيفتتتتتتتتتتتتتا رىل منظمة األغذ"ة وال جاعة  و عو

   اج  املست امة لل يا  الد"ة؛داجمهم لإل     الق اعات ذات الصلة بالوطنية املت
  وضع أو ت  "  أط  وطنية لإلنذاج املبك    جمال  ،  سب االقتيفا ، من أج  عم أعيفائهاباملنظمة وتونية

 و  ألم اض من ق اعات الثابل وام  الناقلة لة" الصتتتتتتتتتتتتتت ة الوا    من أج  وع ور ماج امل لومات املت لقة 
عمليتات احليوانيتة واحل اجتة واحليتا  الد"تة واملواج  ال بي يتة، وذلتك لت عم اال تيتاجتات الوطنيتة والت وليتة إلج ا  

 .  " ة للمخاط  املت لقة ابلته " ات الناوة عن األم اض احليوانية واحليوانية املص ج تقييم

 :ميكن توجيم أه ا تفساجات بشأن ميفمون هذه الوثيقة رىل
 Keith Sumption السي 

 جئيس املس ولب البي  "ب
 ش بة اإلنتاج احليواين ون ة احليوان

 53371 570 06 39+ اهلاتف:
 

 مقدمة -أوًل 
  ق اع  البيولوجيالصتتتتتتتتتتت ة الوا    واألمن  يّ ةط   ت ميمتلتمس هذه الوثيقة توجيهات اللطنة الف عية بشتتتتتتتتتتتأن  -1

املستتتتتتتتتتتتط    احليوانية املصتتتتتتتتتتت جاألم اض احليوانية واألم اض  الث و  احليوانية مع التستتتتتتتتتتتليم ووجم التف ج و وائ  ختفيف راط 
والنظام  تتتتتتتتتال تتتتتتتتت  القيمة وعلى مستتتتتتتتتتوط ال القات بب احليوان واإلنستتتتتتتتتان  امت ا ومقاومة ميفتتتتتتتتتا ات امليك وابت على 

 احليوانية املصتتتتتت جة" منتتتتتت ة وا   م   عم  املنظمة ألصتتتتتتو  األم اض  ب نوانوهي تستتتتتتتن  رىل الوثيقة اإل"كولوجيا 
ا رىل ال وج  اخلامسة وتستطيب أ"يفر ا ، اليت أع ت لل وج  الثالثب ب   املائة للطنة الدانم"1ومقاومة ميفا ات امليك وابت

اإل اج  املستتتتتت امة لل يا  الد"ة على  ت  " مون ت م  على  وال جاعةمنظمة األغذ"ة  تونتتتتتياليت  2وال شتتتتت "ن للطنة الغاابت
، احليوانية املصتتتتتتت جامت ا   تتتتتتتلستتتتتتتلة قيمة حلوم ال  ائ  الد"ة وتملها واعتما  ت ابي لت ستتتتتتتب الوقا"ة من راط  األم اض 

  اماملنظمة ال املية لص ة احليوان ومنظمة الص ة ال امليةالت اون مع  توطي "شم  ة" من ة وا   م، ومن خالل  مبا

ط الستتتتتيا تتتتتات اليت  تتتتتتتخذها املنظمة لت  "  ق جات البل ان تتناول هذه الوثيقة اإلج ا ات التقنية وعلى مستتتتتتو و  -2
منتتتتتت ة وا   ما  املستتتتتتتط   من خالل ة" احليوانية املصتتتتتت جر اج  راط  األم اض احليوانية واألم اض    جمالاألعيفتتتتتتا  

                                                      
ة" منتتتتتتتتتتتتتتت ة وا   م   عم  املنظمة ألصتتتتتتتتتتتتتتتو  األم اض احليوانية املصتتتتتتتتتتتتتتتت ج ومقاومة ميفتتتتتتتتتتتتتتتتا ات امليك وابت ا 2021منظمة األغذ"ة وال جاعةا  1

 اhttps://www.fao.org/3/ne861ar/ne861ar.pdf [ا2021 "سمد/تانون األول  16ا ]وج  ذت ه   PC 130/10 الوثيقةاإللكرتونية[ا  ]النسخة
  ا ]وج  ذت ه /REP/2020COFO الوثيقة ا]النستتتتتتخة اإللكرتونية[تق "  ال وج  اخلامستتتتتتة وال شتتتتتت "ن للطنة الغاابت ا 2020منظمة األغذ"ة وال جاعةا  2

 ا https://www.fao.org/3/ne205ar/ne205ar.pdf [ا2021 "سمد/تانون األول  16
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جمال األولو"ة الداجمية:  2031،3-2022وال جاعة للفرت  و تتت    هذه اإلج ا ات تنفيذ اإلطاج اال تترتاتيطي ملنظمة األغذ"ة 
نتتت ة اإلنستتتان واحليوان من أج  ظم الوطنية وال ولية املتكاملة للصتتت ة الوا    النُ  ( وت  " 3أ يفتتت  نتتت ة وا    ترنتاج 

قها من خالل حتستتتتتتتتتتتتتتب الوقا"ة من اا ات واألم اض واإلنذاج املبك  ور اج  املخاط  البيئة اليت مت حتقي تتتتتتتتتتتتتتالمة والنبات و 
 الص ية الوطنية وال املية، مبا   ذلك مقاومة ميفا ات امليك وابتا

 

 العابرة للحدود واحليوانية املصدر  يةاحليوانمراض ألالتحدي املرتبط اب -ااثنيً 
ا، أ تتتتتتتتتتتت ع الق اعات  ور أ   رىل ج   ق اع الث و  احليوانية  جاملصتتتتتتتتتتتت أ ط ال لب املت ا"  على األغذ"ة احليوانية  -3
تث  أل يش ال ب  تسب أتمب  يما   البل ان املنخفيفة واملتو  ة ال خ ا و"ساهم ق اع الث و  احليوانية تذلك    ال

 وال عا ا ،من النسا  امن نغاج منتطي الث و  احليوانية، وغالبر م ظم م يب املاشية هم علمرا أّن من ملياج شخص، 

هم   اوتستتتتتما ا   احل  من الفق  وحتستتتتب التغذ"ة والصتتتت ة،  ا مهم  ا رجيابي  الث و  احليوانية ر تتتتهامر  هم نُظماوتستتتت -4
كون لُنظم الث و  احليوانية آاثج  تتتتتتلبية، مبا   ق  ت  ون ر اج  متأنية،من ذلك،  معال  "  من أه اف التنمية املستتتتتتت امةا و 

وا تخ ام ميفا ات امليك وابت اليت ت  ه وت هوج النظم اإل"كولوجية واملواج  ال بي ية ذلك  اي   انب ااثت غا ات ال  يئة 
 "ق األغذ"ةاواألم اض املنقولة عن ط   احليوانية املص جخالل األم اض ا على ن ة اإلنسان من رىل املقاومة وتشك  خ  ر 

اجم نتتتتتتتتتي  احليواانت الد"ة وميُ  4  احليا  الد"ةا احليوانية املصتتتتتتتتت جاألم اض امل  "ة    املائة( 72غالبية تتنشتتتتتتتتتأ و  -5
الد"ة  األ يا وو ها وت بيتها وا تتتتتتتتتتتتهالتها   أج ا  تثي  من ال ا ا ومع ذلك،  من م اقبة ومكا  ة األم اض امل  "ة   

(ا COAG:LI/2022/INF/6األعيفتتتتتا  ابعتباجها الوثيقة  كي "نظ   يهانظ  وثيقة امل لومات املتا ة لأحم و   أو ان ج  ت
الد"ة، وت "  من خ    حليواانتعلى اتصتتتتتال أوثق اب نستتتتتانواإلجت   املاشتتتتتية  ق   م الة الغاابت من أج  التو تتتتتع ال جاعي

ما "نت" عن ذلك من انتشتتتتتتاجها وا تتتتتتتف اهلا   ، مع الد"ة األ يا انتشتتتتتتاج ال وام  املستتتتتتببة لألم اض احليوانية ا تملة من 
 االث و  احليوانية

، مبا   ذلك توطنة والناشتتتتتتئة وال اب   لل  و رن تنمية ق اع الث و  احليوانية مه    اب تتتتتتتم اج ب ب  األم اض املو  -6
ا تتتتتم اج الته " ات الناجتة عن احلمى القالعية وم ض  ن وهواألم اض اليت حت  من اإلنتاجا و" احليوانية املصتتتت جاألم اض 

وانتشاج مّحى اخلنا "  األ  "قية على الص ي  ال املي و خول م ض اجلل  ال ق ه وانتشاجه  اإلم اض  رنفلون ا ال يوج الش " 
 نخفيفتتة ال خ ،  يفتتالر   آ تتيا، واتستتاع تو ع محى الوا ه املتصتت ع وا تتتم اج احلمى املتموجة والستتّ  البق ه   البل ان امل

على ت قي ات تثي  ابلنستتتتتتتتتتتتتتبة رىل عن انتشتتتتتتتتتتتتتتاج االلتهامل ال ئوه البلوجه امل  ه   األبقاج   ال  "  من بل ان أ  "قيا، 
 اخل مات البي  "ة الوطنيةا

الكامنة وجا  ب و  األم اض وانتشتتتتتاجها وا تتتتتتم اجها   وام التصتتتتت ه لل احلاجة رىل 19-وأب  ت آاثج جائ ة تو ي  -7
وا   ات االقتصتتتتتتتا "ة واالجتماعية والبيئية امل ق   لك  من الصتتتتتتت ة احليوانية وال امةا تما أب  ت احلاجة رىل ر اج  راط  

                                                      
جومتتتتتاا ]النستتتتتتتتتتتتتتتختتتتتة اإللكرتونيتتتتتة[ا ا 2031-2022للفرت   ا اإلطتتتتتاج اال تتتتتتتتتتتتتتترتاتيطي ملنظمتتتتتة األغتتتتتذ"تتتتتة وال جاعتتتتتة2021منظمتتتتتة األغتتتتتذ"تتتتتة وال جاعتتتتتةا  3
 https://www.fao.org/3/cb7099ar/cb7099ar.pdf ا 
4 2008. Global trends in  Jones, K.E., Patel, N.G., Levy, M.A., Storeygard, A., Balk, D., Gittleman, J.L. and Daszak, P.
.993-451: 990 Nature. emerging infectious diseases 

https://www.fao.org/3/cb7099ar/cb7099ar.pdf
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 "ق ت  "  ق جات والنظام اإل"كولوجي عن ط احليوانعلى مستتتتتوط ال القات بب اإلنستتتتان و  احليوانية املصتتتت جب و  األم اض 
 البل ان على اال ت  ا  ملث  هذه األم اض والوقا"ة منها والكشف عنها واال تطابة هلاا 

 

 : مسار مشرتكالبيولوجيهنج "صحة واحدة" واألمن  -ااثلثً 
رىل حتستتتتتتتتتب ر اج  راط  األم اض عد  تمستتتتتتتتتاج مشتتتتتتتتترت  "  ه  البيولوجيواألمن  ما   و نتتتتتتتتت ة ة" متالقى " -8

الونول رىل و ا "ه ف رىل حتقيق توا ن مست ام  ر ةطرا متكامالر ومو ّ   5"ُ تد ة" من ة وا   مو  ال   القيمة احليوانيةا 
واحليواانت األليفة  اإلنستتتتتانواحليوان والُنظم اإل"كولوجيةا وهو " رتف ون نتتتتت ة  اإلنستتتتتان ججة مثلى من الصتتتتت ة ل ط 

ا وحيشتتت  هذا النه" ومتكا لةالد"ة والنبااتت والبيئة على ن اق وا تتتع تمبا   ذلك الُنظم اإل"كولوجية( ذات اجتباث وثيق و 
ا من أج  ت  "  ال  اه ق اعات وختصتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتات وجمتم ات مت     على مستتتتتتتتتتتتتوايت رتلفة من ا تمع لل م  م ر طاقات 

، املياه النظيفة وال اقة واهلوا  لوجية، مع م اجلة احلاجة اجلماعية رىلوالتصتتتتتتت ه لألخ اج اليت ء   الصتتتتتتت ة والنظم اإل"كو 
  بشأن تغي املناخ، واإل هام   التنمية املست امةاواملغذ"ة، واختاذ رج ا ات  اامنةذ"ة غواأل

ا "شتتتتتك  حت اير  -ال  تتتتتيما على الصتتتتت ي "ن الوط  و ون الوط  -منتتتتت ة وا   منه" وال " ال التنفيذ الف ال ل -9
وبال شتتتك ميكن القول رن الت  ه األتث  أمهية "تلخص   التميي  امله ، والتفاوت بب ق اع الصتتت ة واإلنتاج احليوانيب 

نظ  وثيقة أشتتتتتتتتتاجتة ق اعات املواج  ال بي ية ت؛ وع م تفا"ة ماملواج  املالية والقوط ال املة وق اع الصتتتتتتتتت ة ال امة من  ي 
( واال تقاج رىل الستتتتيا تتتتات واألط  القانونية الشتتتتاملة ل    ق اعات الختاذ ق اجات COAG:LI/2022/INF/6امل لومات 

قائمة على األ لةا وتت لب الق ج  على ا تتتتخ ام البياانت اليت تول ها ق اعات مت     بغية وضتتتع الق اجات والستتتيا تتتات 
 التنسيق والت اون بب الق اعات والتخصصاتا

   الستتتيا تتتات، حتوالر والغذائية ظم ال جاعية لنُ لج شتتتام  و احليواين من خالل منظو تتتتت لب رعا   تصتتتميم اإلنتاج  -10
م اإل"كولوجي، وتو تتتتتيع ن اق  ف  ا، والتنوع البيولوجي، ورنتتتتتالظ النظالبيولوجي، واألمن منتتتتت ة وا   مور ماج ة" 

ا ما "تم ا ولكن غالبر ا  اسر األ تتتتواق، عنصتتتت ر ، وال  تتتتيما   البيولوجيو" تد األمن ال بي ية وا تتتتتخ امها املستتتتت اما  املواج 
 رغفالم   رطاج ة" الص ة الوا   ا

ة" متكام  لت لي  ور اج  املخاط  على الصتتتتتتتتت ة "شتتتتتتتتتم  م ونم البيولوجيمصتتتتتتتتت ل  ماألمن  ج ط ت  "فوق   -11
ومن خالل حتستتتتتتب  6واملماج تتتتتتات ال امية رىل محا"ة ال جاعة واألغذ"ة والبيئة من املخاط  البيولوجيةا واألنظمةالستتتتتتيا تتتتتتات 

الد"ة واخل مات البي  "ة ب وج أ تتا تتي   ر اج  راط  األم اض ل ط  واأل يا ، "قوم ق اع الث و  احليوانية البيولوجياألمن 
 ااإلنسانة رىل احليوانيال وام  املم ضة احليواانت ومنع انتشاج 

و   ب بُذلت جهو  تثي  على الص   الوطنية واإلقليمية وال ولية لت  "  م ا"ي األمن احليوه ونكوتم تو يلة  -12
اقتصتتتا "ة تبي  ت تبط بت بيق امل ا"ي ال ولية على األمن و نتشتتتاجها، هنا  حت ايت اجتماعية وا ال وام  املم ضتتتةملنع ر خال 

                                                      
5 Joint tripartite (FAO, OIE, WHO) and . 2021. FAO, World Organisation for Animal Health and World Health Organization

UNEP statement: Tripartite and UNEP support OHHLEP’s definition of “One Health”  التتتتتتتتتنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتتتة اإللتتتتتتتتتكتتتتتتتتترتونتتتتتتتتتيتتتتتتتتتة[ا[
 اwww.fao.org/3/cb7869en/cb7869en.pdf[ا2021 "سمد/تانون األول  16   ذت ه ]وج 

 من الوثيقتتتة 2الفق    ]النستتتتتتتتتتتتتتتختتتة اإللكرتونيتتتة[االتتت وج  الستتتتتتتتتتتتتتتتتاب تتتة عشتتتتتتتتتتتتتتت  : األمن احليوه   األغتتتذ"تتتة وال جاعتتتة ا 2003منظمتتتة األغتتتذ"تتتة وال جاعتتتةا  6
9/2003COAG/ [ا2021 "سمد/تانون األول  16]وج  ذت ه   ا https://www.fao.org/3/y8453a/y8453a.htm ا 

http://www.fao.org/3/cb7869en/cb7869en.pdf
https://www.fao.org/3/y8453a/y8453a.htm
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"صتتتتتتتتتتتتتت تب تنفيتذها   ال ت "  من البلت ان ابلنظ  رىل القيو   الوط ا وت تد هذه امل تا"ي مب يت   املنتالم ومن  ّ  البيولوجي
ا لية ال  البيولوجيالتكنولوجية وامل  تتتتتتستتتتتتية واملت لقة ابملواج ا و  ال  "  من البل ان،    اعتما  أط  و اج تتتتتتات األمن 

 مة احليوانيةاا   ويع مفان   ال   القي" ال ض يفر 

ا ةطر  البيولوجيمساج اإل اج  الت ججيي لألمن من خالل  ة" من ة وا   مو  البيولوجيو يشك  ر ماج األمن  -13
، و تتيشتتم  التخ يط للت خالت املي انية ض ور خاهلا وانتشتتاجها بب الستتكانظهوج األم ا   تتيت  على تقييم راط شتتامالر 

 واإلنستتتتانالتوجيهية اليت ء ف رىل محا"ة نتتتت ة احليواانت والنبااتت  اخل وثو امل  تتتتستتتتية والستتتتيا تتتتات التمكينية واألط  
ا لتقييم املخاط  البيولوجية على اإلنتاج ا مت ججر ا ت اوني  ةطر  البيولوجيوالبيئةا و تتتتتتتتتتتتتتيكون مستتتتتتتتتتتتتتاج اإل اج  الت ججيي لألمن 

و تتي  ه ليات بب الق اعب ال ام واخلا ا املستت و  تشتتاط  ، معا بتو ي األ وات املنا تتبةم عومر  ،ور اجءا احليواين ونتت تم
رىل اخنفاض عب  امل ض ومقاومة ميفتتا ات امليك وابت، واحل  من انتشتتاج األم اض  البيولوجيمستتاج ر اج  ت ججيي لألمن 

 اوا   ممن ة ة" واالقتصا "ة   ق اع الث و  احليوانية، وت  "  نتائ" االجتماعية  و ، وحتسب الفوائ  عد احل

وضتتتتتتتتتتتتتع ُة" ت ججيية إل اج  املخاط  من أج  الستتتتتتتتتتتتتي    على جمال غذ"ة وال جاعة ألد  تبي    وتتمتع منظمة األ -14
األم اض الشتتت "   التأثي ال اب   لل  و  تاحلمى القالعية وطاعون ا رتات الصتتتغي ( واألم اض املتوطنة احليوانية ت ا  الكلب 

هذا النه" الت ججيي رىل  ن اق تو يعب  أن "  ه  والاحليواين   أ  "قيا( ومقاومة ميفا ات امليك وابتا  وم ض الرت"بانو وما
   تتتتتال تتتتت  القيمة احليوانية توعلى وجم الت  "  اخلنا "   البيولوجير اج  راط  األمن بغية ما هو أب   من األم اض ا     

 تتتتال تتتت  القيمة مع الرتتي  بشتتتتك   امت ا   من بنا  الق ج  على الصتتتتمو  على وال واجن واأل يا  الد"ة( رىل متكب األعيفتتتتا
ت ججيي لألمن ال اج  اإلا تتتتتتتتتتتتتتخ مت منظمة األغذ"ة وال جاعة ة" مستتتتتتتتتتتتتتاج ق  خا  على ا تياجات املنتطب األوليبا و 

ااجا    ت بيق ة" من القمتتة رىل القتتاعتت   ومن القتتاعتت   رىل القمتتة لبنتتا  توا ق من خالل  7لرتبيتتة األ يتتا  املتتائيتتة، البيولوجي
وابال تتتتتفا   من تلك التط بة،  تتتتتستتتتتن  ا البيولوجي وم ا لمر اج  راط  األمن حت "  مستتتتاج من أج  على الصتتتت ي  الوط  

ن تستتتتتخ مها البل ان لوضتتتتع خ " ة ط "ق أو رىل نتائ" حم    ميكن أ البيولوجيامل ا    اخ  مستتتتاج اإل اج  الت ججيي لألمن 
 االبيولوجيخ ة عم  لألمن 

 

 البيولوجيواملتعلقة ابلسياسات لتحسني األمن  الفنيةتعزيز اإلجراءات  -ارابعً 
 على طول سالسل القيمة احليوانية

خالل السنتب التاليتب ب   رج ا   البيولوجياملقرتظ أن "تم وضع رطاج ملساج اإل اج  الت ججيية لت سب األمن من  -15
   البيولوجيمشتتتتاوجات ألنتتتت امل املصتتتتل ة على الصتتتت ي "ن ال املي واإلقليميا و تتتتي بق مستتتتاج اإل اج  الت ججيي لألمن 

البل ان امل نية  اخ  جمموعة متنوعة من  تتتتتتتال تتتتتتت  القيمة، مبا   ذلك احليا  الد"ة خالل الستتتتتتتنتب التاليتبا والغ ض من 
 ا قابالر  للتكيف مع التغيات   نظم اإلنتاج و تتتتال تتتت  القيمة امل تب ة واا و تتتتيكون أ"يفتتتتر  وقابالر و أن "كون م انر اإلطاج ه

 البيولوجيا مع الصتتتتتتتتتتتتكو  ال ولية لألمن ا متامر للتكيف مع أه اف املنتطب على ن اق نتتتتتتتتتتتتغي وتبي، و تتتتتتتتتتتتيكون متوا قر 

                                                      
7 Report of the progressive management pathway for improving aquaculture biosecurity (PMP/AB): First . 2020. FAO

technical working group meeting التتتوثتتتيتتتقتتتتتتتتة ]التتتنستتتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتتة اإللتتتكتتترتونتتتيتتتتتتتتة[ا NFIA/R1322.    ستتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتد/تتتتتتتتتانتتتون األول 16]وج  ذتتتت ه"  
 اwww.fao.org/3/cb0582en/CB0582EN.pdf[ا2021

http://www.fao.org/3/cb0582en/CB0582EN.pdf
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مع الرتتي  بصتتتتوج  خانتتتتة على الشتتتتبامل  ابالهتمام نتتتتغاج املنتطبي ظى الصتتتت ة النباتيةا و تتتتوامل ا"ي الصتتتت ية وم ا"ي 
 واإل ماج اجلنساين والفئات األش  ض فراا

، و تتت  ى األولو"ة  نيةو وات منا تتبة وتوجيهات  البيولوجيتنفيذ مستتاج اإل اج  الت ججيي لألمن  ط ه  عمو تتي -16
 للمطاالت التالية:

  من أج  حتستتتتتتتب اإلنتاج واملماج تتتتتتتات الصتتتتتتت ية من خالل ا تتتتتتتتخ ام  يالبيولوجبشتتتتتتتأن األمن  توجيهاتتق ظ
وحتستتتب ُة" الت ج"ب االبتكاج"ة مث  م اجم امل اجعب احلقلية والُنه" املتنقلة الذتية لإل اج   اخ  امل اجع، وتذلك 

 تتتال تتت   امت ا ذات الصتتتلة ملق مي اخل مات وعلى  البيولوجيمن أج  راط   تتتلستتتلة التستتتو"ق، وت ابي األمن 
 التسو"قا

  الت اون   من  مبا ميّكنوضع خ وث توجيهية لل واج بب الق اعب ال ام واخلا  على الص ي "ن الوط  وا لي
 تتتتتتتتتتال تتتتتتتتتت  قيمة الث و  احليوانية واحليا  الد"ةا  امت ا على  البيولوجيالت و"  واعتما  مبا جات جي   لألمن جمال 

الصتتت ة الوا   ، وتيستتتي حت "  نه" ع بب أنتتت امل املصتتتل ة امل نيب بو تتتتستتتاع  اخل وث التوجيهية على اجلم
أولوايت احللول القابلة للتنفيذ ليفتتتتتتتمان  صتتتتتتتول املنتطب وا ه "ن والتطاج والناقلب وغيهم من اجلهات الفاعلة 

ة اليت تقل  رىل  لسلة قيمة الث و  احليوانية على  وا   تا ية العتما  جمموعة من املماج ات األ ا ي امت ا على 
 ن احليواانت واملنتطات احليوانيةاالناوة عأ ىن    من الته " ات امليك وبية 

  لصتتتتان املنتطب تعلى  تتتتبي  املثال، املماج تتتتات اجلي   لرتبية احليواانت  البيولوجيألمن ل خ طت و"  أ وات أو
، البيولوجياألمن  الت قيق   جمالت عمليا(، وت ج"ب األطبا  البي  "ب على 8  جاب ة  ول جنومل شتتتت ق آ تتتتيا

 اإلقليمية أو ال وليةا البيولوجياالجتباث مب ا"ي األمن  على حتقيق ات ججيي  ال م   ف و

   تنفيذ ت ابي وقائية أخ ط مث  اللقا ات، ورمكانية الت قب، والتقستتتيم القائم على الق  ان/األ تتت امل اخلالية من
والت و"ض، ومبا جات من  الشتتتتتها ات للم اجع واملنتطات من أج   اي   خلق القيمة، وخ ط التأمب  9األم اض،

الد"ة  األ يا  عن وضتتتتتتع رطاج تنظيمي ال تتتتتتتغالل من خالل ة" الشتتتتتت اتة بب الق اعب ال ام واخلا ،  يفتتتتتتالر 
 وت بيتها واالجتاج  يها وا تهالتها على حنو مست ام وآمنا

 تتتتتتتشتتتتتتاج  ع   بل ان   بنا  الق جات   جمال اإلنذاج املبك  ، البيولوجياإل اج  الت ججيي لألمن ول عم مستتتتتتاج  -17
نظام الوقا"ة من طواجئ اا ات واألم اض  واأل وات اليت وضتتتتتتتتتتت ها الفنية اتوالكشتتتتتتتتتتتف واال تتتتتتتتتتتتطابة من خالل التوجيه

امل اقبة املت     املصتتتتتتتتتتتتتتا ج، وتكام  البياانت عد احليوانية والنباتية ال اب   لل  و ا و تتتتتتتتتتتتتتيتم رع ا  األولو"ة لت ستتتتتتتتتتتتتتب 
 الق اعات، واإلنذاج املبك  واال تطابة من خالل األنش ة التالية:

                                                      
8 Enhancing ASEAN competitiveness in the livestock and livestock product industry through ASEAN . no date. Australian Aid

GAPHP ]النسخة اإللكرتونية[. ASEAN GAHP Policy Brief.    [2021 "سمد/تانون األول  16]وج  ذت ه. http://aadcp2.org/wp-

content/uploads/Policy-GAHP_AR-with-RP-reply.pdf. 
9 . In: compartmentalisation. no date. Terrestrial Animal Health Code: Application of l HealthWorld Organisation for Anima

World Organisation for Animal Health ]النسخة اإللكرتونية[. Paris. 
www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/2018/en_chapitre_application_compartment.htm. 

http://aadcp2.org/wp-content/uploads/Policy-GAHP_AR-with-RP-reply.pdf
http://aadcp2.org/wp-content/uploads/Policy-GAHP_AR-with-RP-reply.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/2018/en_chapitre_application_compartment.htm
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 من أج   10ت  "  امل اقبة القائمة على املخاط  من خالل حتسب ت بيق منظمة األغذ"ة وال جاعة لتصنيف األ واق
ستتتهي  حت "  مالم  نقاث  تتتلستتتلة القيمة ال ئيستتتية، وتصتتتوج وت ،ت و"  منصتتتة لل جا تتتة الوابئية لستتتال تتت  القيمة
 وحتلي  هذه البياانت لت  "  الب ج الساخنةا

  حتستتتتب امل اقبة الستتتتلبية على مستتتتتوط  تتتتلستتتتلة القيمة من أج  وع البياانت واإلبالا عنها   وقت مبك  بوا تتتت ة
قة ابألع اض وعوام  اخل   واإلبالا عنها من و تتتتتتتتتتتتتيط ه ت  "  وع البياانت املت للتكنولوجيات ال قمية واملتنقلةا ا

جانب األطبا  البي  "ب واملستتتتتتتتتتتاع "ن البي  "ب وال املب   جمال نتتتتتتتتتتت ة احليواانت   ا تم ات ا لية من أج  
 اواإلنسان على مستوط ال القات بب احليوان الكشف املبك  عن هذه البياانت وحت "  خصائصها وتقييم املخاط 

  لومات املت    الق اعات، والتقييمات املشتتتتتتترتتة للمخاط ، والت قيقات املت لقة بتفشتتتتتتتي األم اض، من تبا ل امل
على وا   ، الص ة ة" الخالل ا تخ ام أ وات أج   هم أعبا  األم اض وت  "  اإلنذاج املبك  واال تطابة من 

، واأل ا  11(2021، اليت ب أ ال م  وا عام SISOTامل لومات التشتتتتتتتتتتتغيلية ت شتتتتتتتتتتتاط وجم الت  "  أ ا  امل اقبة وت
هي أ ا  و ، JOIN، وأ ا  الت قق املشرتتة من تفشي األم اض تJRA OT)12التشغيلية املشرتتة لتقييم املخاط  ت

 ا(ا الير  ع ا قي  اإل

  جمال ت  "  اال تتتتتتطابة حلاالت ال واجئ من خالل رنشتتتتتا  م ات  عمليات ال واجئ   البل ان لت و"  الق جات  
 امن ة وا   مر اج  وتنسيق اال تطابة حلاالت ال واجئ املت     الق اعات ملواجهة الته " ات على ة" 

 

 البيولوجيتعزيز القدرات الوطنية لتطبيق مسار اإلدارة التدرجيي لألمن  -اخامسً 

رال رذا تانت الق جات الوطنية وتفا ات  البيولوجيال ميكن أن حيالف النطاظ مستتتتتتتتتتتتتتاج اإل اج  الت ججيي لألمن  -18
 البيولوجيالقوط ال املة تا ية للم اقبة واإلنذاج املبك  والتشتتتتتتخيص املخده والتنستتتتتتيق امل  تتتتتتستتتتتتي وت و"  رج ا ات األمن 

وحتستتتتتب  الفنيةو تتتتتت عم منظمة األغذ"ة وال جاعة األعيفتتتتتا    عمليات تقييم الق جات األم اضا وا تتتتترتاتيطيات مكا  ة 
 ه" واأل وات التالية:ر اج  املخاط  اب تخ ام االيات والنُ 

  املنظمة ال املية لصتت ة منظمة الصتت ة احليوانية و أه تشتت "كتيها   الت اون الثالثي و قوم منظمة األغذ"ة وال جاعة ت
من أج  الصتت ة الوا    امل لومات عن ة" إبج ا   جا تتة لتقييم ب انم" األمم املت    للبيئة رضتتا ة رىل ( احليوان

و ت م  منظمة األغذ"ة وال جاعة مع تقييم املخاط    الوقت احلقيقيا اقرتاظ رطاج عاملي لإلنذاج املبك  الشام  و 
ما خيص اإلنذاج املبك  وتقييم املخاط   أط  وطنية مالئمة للستتتتتياق   ضتتتتتمناإلطاج  هذا األعيفتتتتتا  على تكييف

والت ليت  املتقت مب للبيتاانت، والتقييمتات املتكتاملتة للمختاط ، و عم التت ختت  وبنتا  القت جات   جمتاالت اإل اج  
 القائم على األ لةا

                                                      
10 making:the Market Profiling Application-time decision-k markets for realCharacterizing livestoc. 2019. FAO 

 اwww.fao.org/3/ca6132en/CA6132EN.pdf [ا2021 "سمد/تانون األول  16اإللكرتونية[ا جوماا ]وج  ذت ه    ]النسخة
11 FAO, OIE, and WHO launch a guide for countries on taking a One Health approach to addressing zoonotic . 2019. FAO

diseases. In: Food and Agriculture of the United Nations    [ 2021 "ستتتتتتتتتمد/تانون األول  16]النستتتتتتتتتخة اإللكرتونية[ا جوماا ]وج  ذت ه
 ا www.fao.org/ag/againfo/home/en/news_archive/2019_TZG.htmlا

12 Joint risk assessment operational tool . 2020. FAO, World Organisation for Animal Health and World Health Organization
(jra ot). An operational tool of the tripartite zoonoses guide – taking a multisectoral, one health approach: a tripartite guide 

to addressing zoonotic diseases in countries   [ا2021 "ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتد/تتتتتتتتتانتتتتتون األول  16ذتتتتتت ه   ]التتتتتنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتتة اإللتتتتتكتتتتترتونتتتتتيتتتتتتتتة[ا ]وج 

www.fao.org/3/cb1520en/cb1520en.pdf. 

http://www.fao.org/3/ca6132en/CA6132EN.pdf
http://www.fao.org/3/cb1520en/cb1520en.pdf
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  تتتتت عم منظمة األغذ"ة وال جاعة ق جات املناطق والبل ان على منع ور اج  راط  االنتشتتتتاج غي املباشتتتت  من خالل 
ونُظم امل اقبة اب تتتتتتتتخ ام أ ا  تقييم امل اقبة ، وتقييم وت  "  املختدات الوطنية ألم اض احليوان منتتتتتتت ة وا   مة" 

 موا   ن ة م ق جات مل اقبة ة"الو يط ه بنا   14وأ ا  ج م اخل ائط املخد"ةا 13التاب ة ملنظمة األغذ"ة وال جاعة
 اوحت " ها ع   بل ان اب تخ ام  جا ة ا تقصائية مصممة حلص  األنش ة الوطنية مل اقبة احليا  الد"ة  

  ق جات البل ان املت     الق اعات   جمال ر اج  ال واجئ من خالل املستتاج الت ججيي للتأهب حلاالت  تتيتم ت  " 
أ ا  املستتتتتتتتتتتتتتاج التت ججيي للتتأهتب حلتاالت ال واجئ للبلت ان لكي تتمكن من رج ا   يط ه تو يو تتتتتتتتتتتتتت 15ال واجئا

   االت ال واجئ   جمال الصتتتتتتتتتتتتتت ة ذاتية حت   الثغ ات   الق جات، وت لب الت ج"ب على ر اج  عمليات تقييم
 احليوانيةا

   على أ تتتتتتام الكفا   و ف  عم الت و"   منتتتتتت ة وا   م ما خيص ة"  تتتتتتيط ه وضتتتتتتع رطاج لبنا  الق جات
الد"ة  احليا  ر اج  ناملستتت ولون عامله  املستتتتم  ملختلف مستتتتوايت القو  ال املة البي  "ة وما وجا ها، مبن   ذلك 

 وذج  اختباجوابلت اون مع املفوضية األوجوبية من أج  مكا  ة م ض احلمى القالعية،  يط ه واملواج  ال بي يةا 
ج "  لبنا  الق جات البي  "ة شتتتتبم املهنية اليت  تتتتت صتتتت  القو  ال املة من خالهلا على تفا ات حم   ،  ا "كف  

 نية امليفمونة النوعيةاخ مات الص ة احليوامن تنفيذ مالشوث األخيم 

 عش   وجات  جا ية عن وا   مت   أق  من عام ق ّ و  16أنشأت منظمة األغذ"ة وال جاعة م ات  ت ليمية ا رتاضية
األم اض احليوانية ذات األولو"ة، وأ وات منظمة األغذ"ة وال جاعة، واملواضتتتتتتتيع املتصتتتتتتتلة ابإلنتاج احليواين، ومقاومة 

ا و تتتتستتت ى شتتتخص 1 900 وايل صتتت ة الوا    بلغات رتلفة، وقامت بت ج"ب ميفتتتا ات امليك وابت، وة" ال
منظمة األغذ"ة وال جاعة رىل وضتتتتتتع نظام إل اج  الت ج"ب الت و"لي ور ماجم ضتتتتتتمن م ات  ت ليمية ا رتاضتتتتتتية رتاج  

  وجات اق بااللتعلى ل عم تقييم الت و"  امله  املستتتتتتتتتتتم  من جانب اهليئات القانونية تأ ا  لتشتتتتتتتتتتطيع املهنيب 
 االبيولوجيمهاجاءم   ر اج  راط  األمن ت ج"بية لصق  

 

 تعزيز التنسيق العاملي واإلقليمي إلدارة املخاطر -اسادسً 

لة للبل ان إل  ا  تق م بشتتتتتتتأن امل ا"ي ال ولية للصتتتتتتت ة و تتتتتتتي البيولوجي تتتتتتتيكون مستتتتتتتاج اإل اج  الت ججيي لألمن  -19
الوا   ا و تتتتتتت عم منظمة األغذ"ة وال جاعة وضتتتتتتع الستتتتتتيا تتتتتتات والتنستتتتتتيق ورقامة  والصتتتتتت ة النباتية، بت بيق ة" الصتتتتتت ة

رن و  وجي من خالل أط  ت اونية  وليةاالشتتتتتتتتتتتتبكات على الصتتتتتتتتتتتت ي "ن ال املي واإلقليمي من أج  ر اج  راط  األمن البيول
ة احليوان للمكا  ة الت ججيية لألم اض ا رتاتيطية اإلطاج ال املي املشرت  بب منظمة األغذ"ة وال جاعة واملنظمة ال املية لص 

                                                      
13 Evaluation for action: FAO Surveillance Evaluation Tool (SET). 2018. FAO  النسخة اإللكرتونية[ا[ 

 اwww.fao.org/3/i9143en/I9143EN.pdfا[2021 "سمد/تانون األول  16  ]وج  ذت ه 
14 Strengthening veterinary diagnostic capacities: the FAO laboratory mapping tool. 2016. FAO  النسخة اإللكرتونية[ا[ 

 اwww.fao.org/3/i5439e/i5439e.pdfا[2021 "سمد/تانون األول  16ذت ه   ]وج  
15 assessment tool for countries to develop and improve -pathway for emergency preparedness: A self Progressive. 2021. FAO

their animal health emergency management capabilities  [ا2021 "سمد/تانون األول  16  ]النسخة اإللكرتونية[ا ]وج  ذت ه 

www.fao.org/3/cb7324en/cb7324en.pdf. 
  جوماا ]النسخة اإللكرتونية[امنظمة األغذ"ة وال جاعة لألمم املت    : ا م ات  الت لم اال رتاضيا   ون اتج"خمن  منظمة األغذ"ة وال جاعةا 16

 ا/https://virtual-learning-center.fao.org [2021 "سمد/تانون األول  16ذت ه   ]وج  

http://www.fao.org/3/i9143en/I9143EN.pdf
http://www.fao.org/3/i5439e/i5439e.pdf
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ا على ة" الصتتت ة الوا   ، و تتتتستتت ى ا، ت ت  جم  ر مت تنقي ها م خ ر  ، اليت2025-2021للفرت   17احليوانية ال اب   لل  و 
 رىل ت  "  الُنه" املت     التخصتتتتتصتتتتتات، والشتتتتت اتات، وق جات األعيفتتتتتا  ملكا  ة األم اض احليوانية ذات األولو"ة، مبا  

 لألم اض ذات األولو"ةا و  ذلك احلصول   الوقت املنا ب على لقا ات ميفمونة اجل

اإلطاج ال املي املشتتتتترت  بب منظمة   تتتتترتاتيطيةوهي مبا ج  ال –ا للمكا  ة ال املية حلمى اخلنا "  األ  "قية و عمر  -20
 تتتتتتتتتتتيتم ت و"  - 18األغذ"ة وال جاعة واملنظمة ال املية لصتتتتتتتتتتت ة احليوان للمكا  ة الت ججيية لألم اض احليوانية ال اب   لل  و 

غيفتتتتتتون  "ستتتتتتته ف ق اع رنتاج اخلنا "  على ن اق نتتتتتتغي و  املنا ل   البيولوجيوتنفيذ مستتتتتتاج اإل اج  الت ججيي لألمن 
ا تنقي  اال تتترتاتيطية ال املية املشتتترتتة بب منظمة األغذ"ة وال جاعة واملنظمة ال املية و تتتيط ه أ"يفتتتر ستتتنوات الثالمل املقبلةا ال

و تتتتتيكون مستتتتتاج اإل اج  الت ججيي لألمن ا اإلم اضلصتتتتت ة احليوان من أج  املكا  ة الت ججيية ألنفلون ا ال يوج الشتتتتت "   
 أنفلون ا ال يوج وغيها من أم اض ال واجنا ا ال "تط أ من مكا  ةاحليوه ج  ر 

من  ستتتتتط   تتتتيتم  عم اإلنذاج املبك  امل    واال تتتتتطابة لألم اض احليوانية ال اب   لل  و  واألم اض احليوانية املو  -21
( على شتتتتتبكة اإلنرتنت التابع ملنظمة األغذ"ة وال جاعة، i-EMPRES+ت 19خالل النظام ال املي مل لومات األم اض احليوانية

ا رىل منصة رلكرتونية   ابية ج "  ا ومن خالل الونلة الق  "ة اامنة،  تتمكن البل ان م خ ر   و" هتحت "ثم و والذه مت 
 من احلصول على هذه البياانت إلج ا  حتليالت وتقييمات للمخاط  من أج   عم عملية اختاذ الق اجاتا

لت  "  اإلنذاج املبك  ورج ا ات ة"  20ا رىل جناظ أ ا   عم ق اجات اإلنذاج املبك  حبمى الوا ه املتصتتتتتتت عوا تتتتتتتتنا ر  -22
لتنب  من أج  امن خالل التنب  حبمى الوا ه املتصتتتتت ع   أ  "قيا،  تتتتتيتم ا تتتتتت  امل أ ا  لإلنذاج املبك   منتتتتت ة وا   م

 ااإلم اض  أل   ب و  م ض رنفلون ا ال يوج الش " 
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