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 املقّدمة - أوًال 

للحّد من األعباء املنظمة) (طلًبا إىل منظمة الزراعة واألغذية  1السابعة والعشرين،وّجهت جلنة الزراعة، يف دورهتا  -1
عالية األثر ابســـــتخدام نظام الوقاية من األزمات الاملرتتبة على األمراض احليوانية العابرة للحدود واألمراض احليوانية املصـــــدر 

للوثيقة جراءات ذات األولوية، وأتيت استكماًال مربس). وتتضَّمن هذه الوثيقة آخر املستجدات بشأن التقدُّم احملرز يف اإلإ(
COAG:LI/2022/5 عنوان "تعزيز القدرات الوطنية املنســــــقة إلدارة خماطر األمراض احليوانية واألمراض احليوانية املصــــــدر ب

 الناشئة من خالل �ج صحة واحدة".

فات واألمراض احليوانية والنباتية العابرة للحدود وقد أّدى عنصـــــر الصـــــحة احليوانية يف نظام الوقاية من طوارئ اآل -2
 -مركز الطوارئ لألمراض احليوانية العابرة للحدود ومركز إدارة حاالت طوارئ الصــــحة احليوانية ي أ –ومنصــــاته التشــــغيلية 

 �ج صحة واحدة. ابستخدامعالية األثر ومكافحتها الإىل تعزيز قدرة األعضاء على الوقاية الفعالة من األمراض 

 ومكافحتهاالصحة احليوانية للوقاية من األمراض   جماليفتعزيز القدرات  - اثنًيا

 إىل 2بلًدا يف أفريقيا وآســـيا والشـــرق األدىن 28جهود مركز الطوارئ لألمراض احليوانية العابرة للحدود يف  فضـــتأ -3
حالة تفٍش  445ملواجهة الســــــــتجابة على صــــــــعيد ابلًدا، وتقدمي الدعم  22خمتربًا يف  90تعزيز القدرات التشــــــــخيصــــــــية يف 

األوبئــــة واملختربات  املراقبــــة وعلموتعزيز قــــدراهتم يف جمــــاالت  مهينّ  6 000وتــــدريــــب مــــا يقــــارب  بلــــًدا، 19يف  ألمراضل
 . 2021 أيلول /إىل سبتمرب 2020 تشرين األول /من أكتوبراملمتدة الفرتة  اللخ واالستجابة

بلًدا  14 احليوانية يفطوارئ يف جمال الصحة الوقّدم مركز إدارة حاالت طوارئ الصحة احليوانية الدعم يف حاالت  -4
وتوغو  نيجري�ومشلت جهود الدعم هذه االســـــــــــــتجابة حلمى اخلنازير األفريقية يف  ميدانية. افرتاضـــــــــــــية أومن خالل بعثات 

يف  إلمراضاوهاييت، والوقاية منها يف ســــــاموا؛ والتعامل مع مرض إنفلونزا الطيور الشــــــديد  نيكيةيالدومومؤخرًا يف اجلمهورية 
 السنغال، واألمراض اجللدية العقدية يف بنغالديش وميامنار، ومحى الوادي املتصدع يف مدغشقر وموريتانيا.

على  3اكز التعلم االفرتاضيوجاء دعم القدرات القطرية يف جمال إدارة خماطر األمراض ذات األولوية من خالل مر  -5
صــــــــــــحة واحدة واألمراض  �ج. وأُقيمت دورات عن 19-ظّل جائحة كوفيد الســــــــــــفر يفالرغم من القيود املفروضــــــــــــة على 

اإلبالغ عن األمراض ابستخدام ، إضافة إىل واإلسبانيةليزية والروسية كفريقية ابللغات اإلنلدية العقدية وّمحى اخلنازير األاجل
 i-EMA.(4تطبيق اهلاتف احملمول للبيا�ت الوابئية (

                                                            
 .C 2021/21من الوثيقة  18الفقرة   1
املتحدة ومجهورية الو الدميقراطية وتوغو ومجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية تنزانيا بنغالديش وبوركينا فاســــــــــو و واألردن وإندونيســــــــــيا وأوغندا  إثيوبيا  2

مبيق اوكمبود� وكوت ديفوار وكينيا وليبري� ومايل وموريتانيا وموز �م والكامريون  تيوالســــنغال وســــرياليون وغا� وغينيا وفي العربية مصــــرمجهورية الشــــعبية و 
 وميامنار ونيبال والنيجر ونيجري�.

البحر الكارييب والشـــرق األدىن الالتينية و أمريكا آســـيا واحمليط اهلادئ وشـــرق أفريقيا وأورواب وآســـيا الوســـطى و  قاليمألمت إنشـــاء مراكز التعّلم االفرتاضـــي   3
 /https://virtual-learning-center.fao.orgومشال أفريقيا. 

هو تطبيق على اهلاتف احملمول لإلبالغ عن األمراض احليوانية من امليدان ويف الوقت املناسب لتعزيز جهود املراقبة. ) i-EMAتطبيق البيا�ت الوابئية (  4
https://www.fao.org/3/i4853e/i4853e.pdf 

https://virtual-learning-center.fao.org/
https://www.fao.org/3/i4853e/i4853e.pdf
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 ر اإلنذار املبكو تعزيز املعلومات اخلاصة ابألمراض  - اثلثًا
 خاطراملواحلّد من 

 i-EMPRES 5+أصــــــدرت منظمة األغذية والزراعة النســــــخة املطّورة للنظام العاملي ملعلومات األمراض احليوانية  -6
بعد تزويد النظام األصــــلي خبصــــائص التشــــغيل البيين مع منصــــات بيا�ت الصــــحة العامة والقطاع البيئي لتبادل املعلومات 

واملنصــــــة  EMPRES-i+املي املطّور ملعلومات األمراض احليوانية ويســــــمح التكامل بني النظام الع. وتقييم املخاطر بســــــرعة
اجلغرافية املكانية التابعة ملبادرة العمل يًدا بيد ابلربط بني بيا�ت األمراض وجمموعات البيا�ت املناخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والزراعية 

 .اوتوقعاهتللمخاطر مناذج  عملية وضع اإليكولوجيــة هبدف حتسني

، وهو التطبيق امليداين للنظام العاملي املطّور ملعلومات EMA-iستخدم تطبيق اهلاتف احملمول للبيا�ت الوابئية ويُ  -7
بلًدا أفريقًيا ملراقبة األمراض احليوانية، ويضــــــمن نقل املعلومات الصــــــحية نقًال  6 12، يف i-EMPRES+األمراض احليوانية 

رفع كفاءة  لىعففي مجهورية تنزانيا املتحدة، على ســــــــــــبيل املثال، ســــــــــــاعد التطبيق  آنًيا من امليدان إىل املســــــــــــتوى املركزي.
 اإلبالغ عن األمراض أربعة أضعاف خالل العام املاضي، ومّكن من الكشف السريع عن األمراض واحتوائها. 

توصـــــــــــــيات رفع و  مليات تقييمعجراء إعنصـــــــــــــر الصـــــــــــــحة احليوانية من نظام الوقاية من األزمات (إمربس) اتح أو  -8
ملخاطر  يمقيت اتليعم، ســـــب ملواجهة التهديدات املســـــتجدة. ومن ضـــــمن ما قّدمه عنصـــــر الصـــــحة احليوانيةنااملتوقيت لاب
وبعد تفشـــــــي فريوس كورو� املســـــــتجد  7فريقية إىل األمريكيتني.اخلنازير األرض اجللدي العقدي يف آســـــــيا ووصـــــــول ُمحى ملا
)SARS-CoV-2واملنظمة العاملية لصــحة مة الصــحة العاملية ) بني حيوا�ت املنك، تعاونت منظمة األغذية والزراعة ومنظ

جراء تقييم مشــرتك للمخاطر هبدف توفري التوجيهات لألعضــاء. وُنشــرت التوصــيات بشــأن التحقيق يف االنتشــار إلاحليوان 
التوصـــيات بشـــأن تدابري التخفيف من املخاطر كذلك ، و هلذا اخلطر يف احليوا�ت املعرضـــةالوابئي لفريوس كورو� املســـتجد 

 ملهنيني املعنيني برتبية املاشية. إىل اابلنسبة 

 ملكافحة األمراض واإلقليمي التنسيق العامليتعزيز  - رابًعا

ســــاهم عنصــــر الصــــحة احليوانية من نظام الوقاية من األزمات (إمربس) يف تنفيذ اســــرتاتيجيات مكافحة األمراض  -9
عابرة للحدود من خالل اســــرتاتيجية اإلطار العاملي املشــــرتك بني منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصــــحة احليوانية ال

وقـــد مت تشـــــــــــــــكيـــل فريق  20258.-2021احليوان من أجـــل املكـــافحـــة التـــدرجييـــة لألوبئـــة احليوانيـــة العـــابرة للحـــدود للفرتة 
ات وآليات متويل مســتدامة ملكافحة األمراض احليوانية العابرة للحدود. للشــراكات والتمويل يُعىن ابملســاعدة يف إقامة شــراك

 وأمثر اإلطار العاملي ألسلوب املكافحة التدرجيّية لألمراض احليوانية العابرة عن:

تعزيز تبادل املعلومات وتنســـــيق جهود  ليت تتوىلاأتســـــيس جلنة التنســـــيق العاملية املعنية مبرض احلمى القالعية  •
 راقبة التدرجيية؛تنفيذ أسلوب امل

                                                            
 i.apps.fao.org-https://empres/على الرابط التايل: متاحة   5
 .ويالومايل وم وليسوتووليبري�  ت ديفوارو كو  وغا� وغينيا وسرياليون ومجهورية تنزانيا املتحدة وزميبابويومجهورية الكونغو الدميقراطية أوغندا   6
 .إقليميةلكرتونية إقيد النشر. مت نشر النتائج عرب ندوة   7
8  ancing control of transboundary animal diseases for global Enh2025. –2021TADs Strategy for -GF2021.  OIE. &FAO 

health  2022يناير/كانون الثاين  13[النسخة اإللكرتونية] [ورد ذكره يف.[ https://www.fao.org/3/cb6800en/cb6800en.pdf. 

https://empres-i.apps.fao.org/
https://www.fao.org/3/cb6800en/cb6800en.pdf
https://www.fao.org/3/cb6800en/cb6800en.pdf
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تدشــــــني مبادرة اإلطار العاملي ألســــــلوب املكافحة التدرجيّية لألمراض احليوانية العابرة ملكافحة محى اخلنازير و  •
جهود مكافحة محى اخلنازير األفريقية من خالل الندوة يف املشاركة  لىعوتشجيع القطاع اخلاص  9األفريقية،

 الشراكة بني القطاعني العام واخلاص"؛ -اإللكرتونية بعنوان "دعوة للعمل 
فريقية يف األمريكيتني، وعرض نتائج تقييم خماطر وضــــــــــــع االســــــــــــرتاتيجية اإلقليمية ملكافحة ّمحى اخلنازير األو  •

 فريقية على الدول األعضاء يف ندوة إلكرتونية لتعزيز التأهب؛ اخلنازير األ ّمحى
رصــــــدت شــــــبكة خرباء األنفلونزا احليوانية املشــــــرتكة بني املنظمة العاملية لصــــــحة احليوان ومنظمة األغذية د قو  •

ف البيا�ت العلمية يف االجتماعات نصــــــــ امت بتشــــــــاطرقوالزراعة فريوســــــــات األنفلونزا احليوانية الناشــــــــئة، و 
السنوية اخلاصة برتكيب اللقاحات املومسية يف منظمة الصحة العاملية إلدارة املخاطر اليت هتدد الصحة واألمن 

 الغذائي العامليني.

حتســـــــــــني التنســـــــــــيق الدويل والتبادل العلمي بشـــــــــــأن ختفيف املخاطر الناجتة عن إحراز تقدم على صـــــــــــعيد جرى و  -10
ثي بشــــــأن فريوس كورو� املســــــبب ملتالزمة الشــــــرق التفاعالت بني اإلنســــــان واحليوان والبيئة وتنظيم اجتماع تقين عاملي ثال

األوســط التنفســية وغريه من الفريوســات التاجية احليوانية املســتجّدة، وتوصــيات مشــرتكة ملنع انتقال فريوس كورو� املســتجد 
)SARS-CoV-2 واحلياة الربية (قيد النشر) ورصد تطور فريوس كورو� املستجد ( نإلنساا) بنيSARS-CoV-2 (دىل 

 يوا�ت.احل

 االستنتاجات واخلطوات املستقبلية - خامًسا

ســــــيكون عنصــــــر الصــــــحة احليوانية يف نظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية العابرة للحدود  -11
، 2025-2022للفرتة للمنظمة املتوســـطة األجل طة اخلواحدة ذات األولوية يف الصـــحة المكوً� أســـاســـًيا من جماالت �ج 

يعزز اإلنذار املبكر ويؤدي إىل التكامل بني �جي صـــــــــــــــحة واحدة وإدارة خماطر األمن البيولوجي على مســـــــــــــــتوى حيث 
واحدة. ومن شـــأن ز�دة ختصـــيص املوارد من أجل التقدم الصـــحة الاملنتجني من أجل اســـتدامة اإلنتاج احليواين ونتائج �ج 

م إىل األعضــــــاء يســــــمح للمنظمة بتعزيز الدعم املقدّ إلنذار املبكر والتنســــــيق املتعدد القطاعات أن يف جماالت االتكنولوجي 
 .وانتشارها األمراض الشديدة األثرملكافحة ظهور 

                                                            
9  2025–2020TADs initiative. -fever: A GF Global control of African swine2020.  OIE. &FAO   [النســــخة اإللكرتونية]. [ورد ذكره
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