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 املقدمة -أوًلا 
يف املائة( يف احلياة  72معظمها )ينشئئئئئأ ، و املصئئئئئدريف املائة من األمراض املعدية الناشئئئئئوة حيوانية  60حوايل تعترب  -1

 بني الروابطعلى مسئئئئتو   العوامل املمرضئئئئةانتشئئئئار عن املبكر  والكشئئئئفأن الوقاية  19-ت جائحة كوفيدأثبتقد و . 1الربية
 يتطلبو  2االسئئئئئئئئئئئئئئت ابة لل ائحة. ابملقارنة مع التكاليف حيثمن  مردوديةأكثر  نسئئئئئئئئئئئئئئانواإل والثروة احليوانيةاحلياة الربية 

التنوع البيولوجي ومحاية يُعّد و  3."صئئئئئئئئئئئئئئحة واحدة"املخاطر القائم على األدلة اتباع هنج من وطأة تخفيف الاإلنذار املبكر و 
ل هئئئئذه 4النظم اإليكولوجيئئئئة واسئئئئئئئئئئئئئئتعئئئئاد ئئئئا تئئئئد الت وقئئئئائيئئئئة. وثيقئئئئة معلومئئئئات لوثيقئئئئة املنئئئئاقشئئئئئئئئئئئئئئئئئة الوثيقئئئئة  وتشئئئئئئئئئئئئئئكئئئئّ

COAG:LI/2022/5  إلدارة خماطر األمراض احليوانية واألمراض احليوانية املصئئئئئئئئئئئئئئدر القدرات الوطنية املنسئئئئئئئئئئئئئئقة تعزيز عن
 .الناشوة، من  الل هنج "صحة واحدة"

 

 التحدايت -اثنياا 
 
 5:من احلياة الربية إىل اإلنسان و/أو احليواانت األليفة لألسباب التالية وتنتشراألمراض املعدية  تنشأ -2
 

  ؛عليها  استخدامات األراضي والتعدايت البشريةتغرّي 
  ي؛التكثيف الزراعو 
  ؛للرقابة غري  اضعةبصورة  واستهالكها هبا واالجتار ،وتربيتها ،الربية األحياء صيدو 
  يف الوقت املناسب؛  االنتشارعدم الكشف عن و 
  عدم كفاية األمن البيولوجي على طول سالسل قيمة احليواانت األليفة والربيةو. 

  

                                                           
1, P. (2008). Global trends in Jones, K. E., Patel, N. G., Levy, M. A., Storeygard, A., Balk, D., Gittleman, J. L., & Daszak 
 https://doi.org/10.1038/nature06536993. –emerging infectious diseases. Nature, 451(7181), 990 
2 , Bernstein, A., Busch, J., Daszak, P., Dobson, A. P., Pim, S. L., Hannah, L., Kaufman, L., Ahumad, J. A., And, A. W.

Engelmann, J., Kinnair, M. F., Li, B. V., Loch-Temzelides, T., Lovejoy, T., Nowak, K., Roehrdan, P. R., & Va, M. M. 
(2020). Ecology and economics for pandemic prevention: Investments to prevent tropical deforestation and to limit wildlife 

trade will protect against future zoonosis outbreaks. In Science (Vol. 369, Issue 6502, pp. 379–381). Science.. 
)منظمة األغذية والزراعة  للمنظمات الثالث البيان املشرتك. 2021. منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة احليوان ومنظمة الصحة العاملية  3

 فريقوبرانمج األمم املتحدة للبيوة تعريف  تدعم املنظمات الثالثواملنظمة العاملية لصحة احليوان ومنظمة الصحة العاملية( وبرانمج األمم املتحدة للبيوة: 
 [.2021 كانون األول/ديسمرب 30يف  ذكره ورد[. ]النسخة اإللكرتونية] "صحة واحدة" لنهجاخلرباء الرفيع املستو  املعين بنهج الصحة الواحدة 

www.fao.org/3/cb7869en/cb7869en.pdf. 
4  . et al. 2010. Impacts of., Dobson, A., Drew Harvell, C. Holt, R.D., Hudson, PKeesing, F., Belden, L., Daszak, P

biodiversity on the emergence and transmission of infectious diseases. Nature, 468: 647–652. 
https://doi.org/10.1038/nature09575. 

5  (CIRAD), Center for International Forestry  FAO, French Agricultural Research Centre for International Development
Research (CIFOR) & Wildlife Conservation Society (WCS). 2020. White paper: Build back better in a post-COVID-19 

world – Reducing future wildlife-borne spillover of disease to humans: Sustainable Wildlife Management (SWM) 

Programme [2021 كانون األول/ديسمرب 30يف  ذكره ورد[. ]النسخة اإللكرتونية]. http://www.fao.org/3/cb1503en/cb1503en.pdf. 

https://doi.org/10.1038/nature06536
https://www.fao.org/3/cb7869en/cb7869en.pdf
https://doi.org/10.1038/nature09575
http://www.fao.org/3/cb1503en/cb1503en.pdf
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 :أمرًا صعًبا بسبب وطأ االتخفيف من و  واملخاطر دوافعال يزال رصد الو  -3
 

 وإدارة املوارد  ،ومشئئئاركة الواارات املسئئئؤولة عن التنوع البيولوجي سئئئقةسئئئياسئئئات وتشئئئريعات كافية ومت االفتقار إىل
 6:الطبيعية والبيوة

 
o " ؛من قبل القطاع العام وقطاع الصحة احليوانية أغلب األحيانيف  "صحة واحدةممارسة هنج 
o  ؛"صحة واحدة" اإليكولوجي لنهجضعف فهم أبعاد النظام 
o  ؛احلرجيتخطيط الالصحية يف استخدام األراضي و  املخاطرتقييم حمدودية 
o  من قطاعات إدارة املوارد الطبيعية )مثل  املستمدة البياانت الرئيسيةتشاطر العمل بصورة روتينية على عدم

كميات و أعداد احليواانت الربية، و  ؛احلرجي/ياألرضئئئئئئالغطاء يف  اليت يتم رصئئئئئئدهاالتغيريات املخطط هلا أو 
 ؛ي املنشأ(التعدي البشر و احلالة الصحية؛ و احلصاد، 

o  ؛ وعلى مستو  الروابط يف املراحل األوىلراقبة املضعف 
o واحدة"صحة " لنهجإنذار مبكر  نظم عدم وجود. 

 
  7:واستهالكها هبا واالجتار ،وتربيتها ،األحياء الربية بصيدوالضوابط املتعلقة  األنظمةاالفتقار إىل 

 
o  ؛بصورة جيدةمناط األو  النطاقعدم فهم 
o تنظيمية؛الطر عدم كفاية/غياب األ 
o واالجتاراليت يتم اسئئئئئتهالكها، ن احليواانت الربية الناشئئئئئوة ع املصئئئئئدرخماطر األمراض احليوانية  حمدودية فهم 

 ؛هبا، وتربيتها
o األمراض املعدية يف احلياة الربية؛  حمدودية رصد ومراقبة 
o ستدام.املشامل غري الظر احل 

  

                                                           
6  Strengthening Human, Animal, and Environmental Public Operational Framework for  One Health:World Bank. 2018. 

Health Systems at their Interface. [2021 كانون األول/ديسمرب 30يف  ورد ذكره[. ]النسخة اإللكرتونية.] 
https://documents1.worldbank.org/curated/en/703711517234402168/pdf/123023-REVISED-PUBLIC-World-Bank-One-

Health-Framework-2018.pdf. 

7  lawOne Health legislation: Contributing to pandemic prevention through 2020. FAO.  [30يف  ذكره ورد[. ]النسخة اإللكرتونية 
 .https://www.fao.org/3/ca9729en/ca9729en.pdf [.2021 كانون األول/ديسمرب

https://documents1.worldbank.org/curated/en/703711517234402168/pdf/123023-REVISED-PUBLIC-World-Bank-One-Health-Framework-2018.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/703711517234402168/pdf/123023-REVISED-PUBLIC-World-Bank-One-Health-Framework-2018.pdf
https://www.fao.org/3/ca9729en/ca9729en.pdf
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 احللول -ا اثلثا 
 من أجل:تدعم املنظمة األعضاء  -4
 

 وتعزيز مبادرات تنسيق وطنية شاملة ومتعددة القطاعات إطالق: 
 

o احليواانت و احليوان )أي احلياة الربية، و البيوة، و ملوارد الطبيعية، قطاعات اضئئئئئئئئئئئئئئمان املشئئئئئئئئئئئئئئاركة العادلة ل
 لدليللوفًقا  وتنفيذها "صئئئئئئئئحة واحدة" وضئئئئئئئئع برامجالصئئئئئئئئحة البشئئئئئئئئرية يف و املائية( واحليواانت ، األليفة
 8؛املصدرألمراض احليوانية ل الثالثي

o  أدوات  على النحو الذي توضئئحهوالبنية التحتية،  "صئئحة واحدة" ابلنسئئبة إىل قدراتالمعاجلة الثغرات يف
 9لألمراض احليوانية العابرة للحدودمركز الطوارئ نظمة من  الل برامج خمصئئئصئئئة، مثل ابمل اخلاصئئئةالتقييم 

 10والتعايف منها؛ 19-وبرانمج االست ابة جلائحة كوفيد
o  وتغري املناخ ،وتدهور املوائل ،وإدارة احلياة الربية احلراجة،اسئئتخدام أفضئئل للمعلومات املسئئتمدة من، 

التنوع البيولوجي، على سئئئئئئئئئئئئئئبيئئل املثئئال وفقئًئا لئدراسئئئئئئئئئئئئئئئة منظمئئة األغئذيئة فقئئدان و  ةيكولوجيئئاإلوالنظم 
حول احلئئد من خمئئاطر األمراض املعئئديئئة النئئاشئئئئئئئئئئئئئئوئئة يف النظم  اإليكولوجيئئةوالزراعئئة/لئئالف الصئئئئئئئئئئئئئئحئئة 

مبادرة منظمة األغذية والزراعة و (؛ قيد اإلعداد السئئئئئئياسئئئئئئات وموجزاإليكولوجية للغاابت )املخطوطة 
يف برانمج اإلدارة  ومكون "صئئحة واحدة"وسئئبل العييف يف يسئئيا )قيد اإل؛اا(؛ للصئئحة واحلياة الربية 
 11املستدامة للحياة الربية؛

o ألغراض على املسئئئئئتو  الوطين يف التخطيط اإلمنائي )وإدار ها  12لمخاطرل متعدد القطاعات تطبيق تقييم
 استخدام األراضي، والتنمية الزراعية، ومرافق الرعاية الصحية(؛

o من أنشئئئطة املراقبة واإلنذار املبكر واالسئئئت ابة  املتعلقة ابلصئئئحة املسئئئتمدةاألحداث عن بياانت السئئئني ل
 من  الل مجع بياانت عالية اجلودة وضمان وصول القطاعات ذات الصلة؛

                                                           
8  One Health Approach: a Tripartite Guide to Addressing Zoonotic  Taking a Multisectoral. 2019FAO, OIE & WHO. 

Diseases in Countries [2021 كانون األول/ديسمرب 30يف  ذكره ورد[. ]النسخة اإللكرتونية.] 
www.fao.org/documents/card/en/c/CA2942EN/. 

9  .. RomeFAOor Transboundary Animal Diseases. In: s Emergency Centre f’FAO -FAO. 2021. ECTAD  
 ./https://www.fao.org/emergencies/fao-in-action/ectad/en [.2021 كانون األول/ديسمرب 30يف  ذكره ورد]

10   .. RomeFAO19 Response and Recovery Programme. In: -date. Resource Mobilization: FAO COVID FAO. no 

 ./https://www.fao.org/partnerships/resource-partners/covid-19/en [.2021 كانون األول/ديسمرب 30يف  ذكرهورد ]
11  SWM Sustainable Wildlife Management Programme2020.  FAO, CIRAD, CIFOR & WCS. [النسخة اإللكرتونية.] 
 ./https://www.swm-programme.info [.2021 كانون األول/ديسمرب 30يف  ذكره ورد]

12  Joint Risk Assessment Operational Tool (JRA OT): An Operational Tool of the Tripartite OIE. 2020.  &WHO, FAO 

Zoonoses Guide [2021 كانون األول/ديسمرب 30يف  ذكره ورد[. ]النسخة اإللكرتونية.] http://www.fao.org/3/cb1520en/cb1520en.pdf. 

file:///S:/Shared%20Folders/Translation/FAO/Jobs%202021/COAG-SLC%20-%208%20documents/Source/Jess/www.fao.org/documents/card/en/c/CA2942EN/
https://www.fao.org/emergencies/fao-in-action/ectad/en/
https://www.fao.org/partnerships/resource-partners/covid-19/en/
https://www.swm-programme.info/
http://www.fao.org/3/cb1520en/cb1520en.pdf
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o والتنوع  ةفعال واخلاضئئئئئئئئئعة إلدارة، على سئئئئئئئئئبيل املثال دور الغاابت السئئئئئئئئئليمة الدوافعو عوامل اخلطر  رصئئئئئئئئئد
نظام تيسري  ابستخدام منصة مسببات األمراضتغري املناخ وخماطر انتشار  ياثر  التخفيف منالبيولوجي يف

 13؛الوصول إىل بياانت رصد األرض ومعاجلتها ولليلها ألغراض رصد األراضي
o  يف  العوامل املمرضةانتشار عن  كشفللواملعلومات والبياانت  اتلخرب قطاع املوارد الطبيعية لضمان توفري

نظمة امل جتريهذلك من  الل مسئئ   تيسئئري ميكنالوقت املناسئئب وتعزيز فهم املخاطر، على سئئبيل املثال، 
 تبادل بياانت مراقبة احلياة الربية؛ ل الوطنية لياتاآلحول 

o التغيري اإلجيايب للسلوك على خاطرامللتعزيز فهم  ك اجملتمعات احملليةإشرا. 
 

  استهالكها بصورة يمنة ومستدامةو  هبا واالجتار وتربيتهاالربية  األحياء لصيدوضع أطر تنظيمية: 
o  ًاتفاقية الت ارة مع األطر الدولية ) يتواءم(، وحيظى ابالحرتاما إصئئئئئئئالي تشئئئئئئئريعي شئئئئئئئامل )مقبول اجتماعي

 على سئئئئئئئئئئئئئئبيل( 15اتفاقية التنوع البيولوجي،و  14؛الدولية أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املهّددة ابالنقراض
  16؛احلزمة القانونية ومركز اإلدارة املستدامة للحياة الربية املثال

o  تنظيم األنشئئئطة املتعلقة ابحلياة الربية ومتطلبات األمن البيولوجي، وففيف اآلاثر االجتماعية واالقتصئئئادية
 للحياة الربيةاملسئئئئئئتدامة دارة اإلتوفري ممارسئئئئئئات يمنة أو بدائل مقبولة، مثل مناذج  عن طريق الناجتةوالبيوية 

 17.لإلدارة املستدامة للحياة الربيةوالشراكة التعاونية بشأن املبادئ التوجيهية 
 

                                                           
13  Assessment of deforestation and forest degradation and related direct drivers using SEPALFAO. No date.  

-https://www.fao.org/redd/news/deforestation-et-degradation-en [.2021 كانون األول/ديسمرب 30يف  ذكره ورد[. ]النسخة اإللكرتونية]

afrique-centrale. 
اتفاقية الت ارة الدولية أبنواع احليواانت والنبااتت الربية دون اتريخ. من . والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض تفاقية الت ارة الدولية أبنواع احليواانتا  14

 .https://cites.org/eng [.2021 كانون األول/ديسمرب 30يف  اذكره ورد[. ]النسخة اإللكرتونية] املهددة ابالنقراض
 [.2021 كانون األول/ديسمرب 30يف  اذكره ورد[. ]النسخة اإللكرتونية] اتفاقية التنوع البيولوجيدون اتريخ. من برانمج األمم املتحدة للبيوة.   15

https://www.cbd.int/. 
16  SWM Sustainable Wildlife Management ProgrammeWCS. 2020. Legal hub. In:  &FAO, CIRAD, CIFOR  

 .https://swm-programme.info/web/guest/legal-hub [.2021 كانون األول/ديسمرب 30يف  ذكره ورد[. ]النسخة اإللكرتونية]
17  Collaborative Partnership on Sustainable  –challenge: Zoonotic diseases and wildlife 19 -The COVIDFAO. 2020. 

Wildlife Management’s four guiding principles to reduce risk from zoonotic diseases and build more collaborative 

approaches in human health and wildlife management [2021كانون األول /ديسمرب 30يف  ذكره ورد[. ]اإللكرتونية النسخة.] 
https://www.fao.org/3/cb1163en/cb1163en.pdf. 

https://www.fao.org/redd/news/deforestation-et-degradation-en-afrique-centrale
https://www.fao.org/redd/news/deforestation-et-degradation-en-afrique-centrale
https://www.fao.org/redd/news/deforestation-et-degradation-en-afrique-centrale
https://cites.org/eng
https://www.cbd.int/
https://swm-programme.info/web/guest/legal-hub
https://www.fao.org/3/cb1163en/cb1163en.pdf

