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 زوجامل
. أفريق ادولة عضحححححححححو يف  35ال امة يف  مت لقاا ابلصحححححححححةةحداثا  114عن  ، أبلغت منظمة الصحححححححححةة ال امل ة2018يف عام 

. يف املائة( 81)حداثا  92 1،احل وان ة املصحححد مبا يف ذلك األوبئة  ،األمراض امل دية  تسححح   ، تلك األحداث ضحححمن ومن
 أفريق ايف غر   إي والتتضحححححر الاث  الواسححححح ة النحاا ، ع األحداث، على سححححح  ب املما ، يف أعقا  أ مة مرض ف و  و 

حالة وفاة بشرية وأعاقت 000 26كانت األ مة الصة ة مسؤولة عن أكمر من و . 2016و 2013اليت حدثت بني عامي 
يف الونة األخ ة، وعلى نحاا أوسححححححححع بكم ، و . على حد سححححححححوا  بشححححححححكب ك   النمو االقتصححححححححادا والتنم ة اال تماع ة

املرتابحة بني صححححححححةة ا نسححححححححا   ( الح   ة1) :على ثالث قضححححححححا   ئ سحححححححح ة التأك د املسححححححححتمرة 19- ائةة كوف د أعادت
سحححححل  ة غ  م اشحححححرة  آاث اا اليت تولد اجلوائرللسححححح حرة على املحلوبة الضحححححرو ية التداب  و ( 2) ؛واحل وا  والنظم ا يكولو  ة

ممحب االضحححححححححححححححححراابت يف النظم الغح ائ ة،  ،الوطن حة وا قل م حة وال حامل حةقتصحححححححححححححححححادات اال يف هحائلحة على القححاعحات احلر حة
التخصحححححصحححححات و احلا ة املاسحححححة إر مشحححححا كات مت ددة القحاعات و ( 3) ؛يف سححححح ب ال  ن والنقب والت ا ة واالختالالت

لتشححححححمب  ال القات املت ادلة التقل دية بني احل وا  وا نسحححححححا  والنظم ا يكولو  ة يت او وتتوسحححححححع إر ما  تتسحححححححم ابل  ال ة
ا  والح ا ، ،والحاقة ،السحح احة ممب قحاعات ممب ه ع اجلوائر، أكرب آاث  مشححا كة القحاعات األخرا اليت تتةمب أيضححا

 .وما إر ذلكوالت ل م،  ،والنقب ،والت ا ة
 

                                                             
1 1-europe-and-americas-africa-offices-regional-who-assessed-events-health-public-https://www.paho.org/en/documents/acute ،

  .17الص ةة 

http://www.fao.org/
https://www.paho.org/en/documents/acute-public-health-events-assessed-who-regional-offices-africa-americas-and-europe-1
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ال امل ة والتقدم اال تماعي  للصححححححححححححححححةة لتهديدات املتزايدةل التصححححححححححححححححداتناقن ه ع الوث قة الل ات والتقدم احملر  حنو و 
حتسحححححني املشحححححا كة  وذلك عن طريق، املسحححححتق ل ة اجلوائروحنو منع  ،املصحححححد األمراض احل وان ة  ت رضحححححها اليتواالقتصحححححادا 

ال القات املت ادلة بني ا نسا   ال ة االست ابة للمخاطر الصة ة يف ت ددة القحاعات، وتحوير فهم مشرتك لت ق د وفامل
ت ددة املواحللو  اليت تتم ز ابملشححححا كة الصححححةة الواحدة هنج  تح  قسحححح تحلي حتق ق ذلك و . واحل وا  والنظم ا يكولو  ة

 ويت او ها. وال  ئ ةالصةة احل وان ة وال شرية  نظمت دد التخصصات ال ا يشمب املالقحاعات والت او  
 املؤمتر اإلقليمياإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب 

 الق ام مبا يلي: قد يرغي املؤمتر ا قل مي يف
ل ضوية آل ات التنس ق املت ددة  ةاملرغوب الرتك  ةالصةة الواحدة، مبا يف ذلك هنج  حوكمةبشأ   تو  هاتتقدمي  -1

إد اج قحاعات إضاف ة ممب  عن طريقحتسني التكامب القحاعي من أ ب الواحدة  لنهج الصةةالقحاعات 
 واحدة؛الصةة هنج التم ات احملل ة يف تن    ال ا تؤديه اجمل، وإبرا  الدو  األساسي والح ا امل اع والحاقة 

للصةة الواحدة يف واثئق الس اسات الشاملة  املشرتكةاالعرتاف أبمه ة دمج هنج الصةة الواحدة/خحة ال مب و  -2
 ال ن نيوت زيز التآ   بني الشركا   ،إطا  األمم املتةدة للت او  من أ ب التنم ة املستدامةوأطر الت او  ممب 

 ؛ الصةة الواحدة القضا  املرت حة بنهج ما خيص يفواملال ني لتويل املسؤول ة 
 أهداف التنم ة املستدامة. حتق ق الصةة الواحدة يف هنج فوائدتقدمي املشو ة بشأ  هنج منسق لرصد و  -3

 
 ميكن تو  ه أا است سا ات بشأ  مضمو  ه ع الوث قة إر:

 أمانة املؤمتر ا قل مي
ARC-Secretariat@fao.org 
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 املقدمة -أوالا 
وال ميكن اسححححححححححححححححت  اد  ا،صحححححححححححححححح  ا  اأمرا  ةالقادم اجلائةة ني حلدوثاحملتمل ابملكا  والزما التن ؤ ُي د  : التنبؤ الوابئي -1

 جبحائةة من املتوقع أ  تزداد هتحديحدات واحتمحا  ا صحححححححححححححححححابحة مبرض ف و  ا ي وال أوو  2.أفريق حاححدوث ذلحك يف  إمكحان حة
 لتةوالت    ية ا يكولو  ةالنظم مع خضححححححححححححححوع  ا من األمراض الناشححححححححححححححئة اليت قد تتحو  إر  ائةةأو غ مه 19-كوف د

يف املناطق احلضححححرية  احل وان ة املصححححد  األغ يةأ  تؤدا الز دة املتوق ة يف الحلي على  ويُتوقع. النشححححاب ال شححححراانمجة عن 
يف املناطق احلضحححرية  األسحححوااالمروة احل وان ة املو  هني حنو  ال املني يف قحاعيف السحححنوات القادمة إر   دة عدد  أفريق امن 

إنتاج المروة  ونظم التوسححححع احلضححححرا، وابلنظر إر ما سحححح ق، سححححتصحححح ر اال ت اطات بني يف ال قود القادمةو وشحححح ه احلضححححرية. 
والاث  اال تماع ة واالقتصحححححادية املرت حة اا، مبا يف ذلك الاث  على  وحتو،ااملناطق احلضحححححرية وشححححح ه احلضحححححرية،  احل وان ة يف

االصةة ال امة وال  ئة وس ب ال  ن،   . هتاص وبة يف إداوأشد  أكمر ت ق دا
: هناك اجتاهات متغ ة يف جماالت ممب   دة الت دين وإ الة الغاابت، والتغ  السييييناريوهات واالااهات املت  ة -2

املوائب، وتوسححححححححع احلدود  وجتزؤنظم ا نتاج احل واين، و  دة تكامب األسححححححححواا وسححححححححالسححححححححب الق مة،  ال ا تشححححححححهدعالسححححححححريع 
من سحححو   بهغ  املنضححح م وما يرت م  والتوسحححع احلضحححرا، الحرائدالت ا ة غ  املشحححروعة يف األح ا  الربية وحلوم  صححح  د على

األدوية املضادة للم كروابت، وحتويب النظم  استخدام وسو استخدام الن ا ت ال شرية واحل وان ة والتخلص منها، وا فراب 
يسححححححاهم يف  األمر ال اوانتقا،ا وانتشححححححا ها واسححححححتمرا ها، وانتشححححححا ها راض مسحححححح  ات األم ظهو بحرا تزيد من  ا يكولو  ة

 3املستق ب.يف  اجلوائراحتمال ة انتشا  
للتهديدات املتزايدة للصححححححححححححححححةة ال امل ة والتقدم اال تماعي  من أ ب التصححححححححححححححححدا: ة العامليةيخاطر الصييييييييييييحامل -3

أمو  أخرا،  مجلة ، جيي على أفريق ا، من بنياملسححتق ل ة اجلوائرومنع  املصححد األمراض احل وان ة  اليت ت رضححهاواالقتصححادا 
ال القات املت ادلة يف املخاطر الصحححححححححة ة  ت ق د فهم السحححححححححاع ة إر ت ددة القحاعات واجلهود املنسحححححححححقةاملحتسحححححححححني املشحححححححححا كة 

ضححححححح ا  الحابع إحتق ق ذلك من خال   ت سححححححح سححححححح تم و . ،ا ب  ال ةواالسحححححححت ابة  ا يكولو  ةالنظم و  ا نسحححححححا  واحل وا  بني
ت دد التخصصات املت ددة القحاعات والت او  املاليت تتم ز ابملشا كة وتح  قها وحلوله هنج الصةة الواحدة املؤسسي على 
 4.ويت او ها الصةة احل وان ة وال شرية وال  ئ ة نظمال ا يشمب 

واحل واانت األل  ة  ال شحرد ي رتف أب  صحةة هو هنج متكامب وموح   : هنج الصحةة الواحدة اإلجراءات اجلماعية -4
يهدف وهو وت تمد على ب ضححححححححححححها ال   .  بصححححححححححححو ة وث قة( مرت حة نظم ا يكولو  ةالوالن ااتت وال  ئة األوسححححححححححححع ) ،والربية
حيشححححححححححد النهج قحاعات و . ا يكولو  ةواحل واانت والنظم  لصححححححححححا  ال شححححححححححرحتق ق النتائج الصححححححححححة ة اململى واملسححححححححححتدامة  إر

لتهديدات ل ادف التصححححححححححححدام اا  من أ ب ال مبمسححححححححححححتو ت اجملتمع  كافةمت ددة على   حمل ة صححححححححححححات وجمتم اتوختصحححححححححححح

                                                             
2 28551; -Wilke & Bergstrom. (2020). Predicting an epidemic trajectory is difficult.  PNAS, 117 (46) 28549

https://doi.org/10.1073/pnas.2020200117 
3 -Rousham EK, Unicomb L, Islam MA. 2018 Human, animal and environmental contributors to antibiotic resistance in low

Proc. R. Soc. B 285: 20180332, . gical and One Health approachesresource settings: integrating behavioural, epidemiolo
.http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2018.0332. 
4 being. Prev. Vet. -and systemic approaches to health and well” one health“to ” one medicine“From . Zinsstag et al., (2011)

Med, 101, 148-156 

https://doi.org/10.1073/pnas.2020200117
http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2018.0332
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اختاذ ، و وامل اع والحاقة وا،وا  ةالصححححححححححة  من األغ ية، مع تل  ة احت ا اتنا اجلماع ة ا يكولو  ةتوا ه الصححححححححححةة والنظم  اليت
  5.إ را ات بشأ  تغ  املناخ وت زيز التنم ة املستدامة

فوائدع النقدية وغ  لدعم هنج الصحححححححةة الواحدة و  م هوم مؤكدإر  ي  ق االفتقا : واحدةالصيييييحة هنج الاعتماد  -5
 أدتقائمة، و  عقل ة التقوقع ضمن التخصصالصةة الواحدة وتشغ له، وال تزا   هنج إض ا  الحابع املؤسسي على النقدية

بد اا وذلك صحنع القرا ،  مل ة باجلهات األخرا واهتمامها التزام  ا  إر ترا عه منة عدد قل ب من التخصحصحات على اجمل
 6.هنج الصةة الواحدةتن    تدخالت  ووصوالا إرالتخح م  من
واحدة ضححححححرو ية الصححححححةة نهج اللوالك ؤة ت ددة القحاعات ال  الة املآل ات التنسحححححح ق   د  : تُ القدرة على الصييييمود -6

على املستويني ا قل مي والقحرا، وابلتايل املسامهة  املق لة اجلوائروحتسني الوقاية من  قاد ة على الصمودصة ة  نظمل نا  
 .أهداف التنم ة املستدامةحتق ق  يف

 كافة  الت ي  التحويلي مطلوب على املستوايت - اثنياا
. هاآاث   احلد منأو  املسحححححححححححتق ل ةاجلوائر  ابلغ األمه ة ملنع احنو هنج متكامب متاماا للصحححححححححححةة أمرا  نوع ةالنقلة ال ت ترب -7

اب ضحححححافة ومت ددة القحاعات،  وف الة من انح ة التكال فمنه  ة ومت ددة التخصحححححصحححححات  هُن ااه ا التةو   ويسحححححتدعي
آل ات التنس ق  يف ه ا الصحدد، سحتقومو . ال ن نيمسحامهات من جمموعة واسح ة من  تصحاح هعمب مت دد التخصحصحات  إر

اجلوائر ت دد املستو ت للنظم الصة ة وتوف  ب ئة متك ن ة ملنع املالتكامب  بتسريعاملت ددة القحاعات لنهج الصةة الواحدة 
 .وغ ها من التهديدات الصة ة الناشئة املق لة

 ابلغا يكولو  ة، مصحد  قلق  ة، مبا يف ذلك النظم ال  وة املسحتمرة بني أدا  الصحةة ال امة واحل وان ة وال  ئ وُت د   -8
الصححححةة الواحدة  ابسححححتخدام هنج. و اخلا   ة املشححححرتكة ملنظمة الصححححةة ال امل ة عمل ات التق  مكما يتضححححر من خال  ا  أيضححححا 

 املشحححححححرتكة اخلا   ة عمل ات التق  مو  تقا ير أدا  اخلدمات ال  حرية توفر، جلم ع األخحا  وعلى مسحححححححتوا احلكومة أبسحححححححرها
الال مة لتةسححني و تق  مات شححاملة وم لومات عن املوا د واخلحوات املحلوبة  الصححةي الالحقةوخحم ال مب الوطن ة لألمن 
. ،ا واالسحححححت ابة وكشححححح ها اجلوائر،الحوا ئ الصحححححة ة ال امة، مبا يف ذلك  حاالتمنع  ادفقد ة النظم الصحححححة ة الوطن ة 

ا إبمتام 52 أصبمن  84 قام، 2021 تشرين الماين/نوفمرب شهر حبلو و   7أفريق ا.يف  مشرتكة خا   ة عمل ات تق  م بلدا
األطر االفتقا  إر  تتممب يفواحدة الصحححححححححةة ال هنج تن    ت  قنقاب الضححححححححح ف اليت  أهم من الواضحححححححححر أ  ب  و  -9

واألطر التشححري  ة  السحح اسححاتعدم مال مة ب   القحاعات، و  متم ب ك اية  عدم، و املناسحح ة لنهج الصححةة الواحدة املؤسححسحح ة
آل ات التنس ق املت ددة القحاعات  س كو  إنشا و الصةة الواحدة.  هنج ، ونقص املوا د ال شرية واملادية وب اانتوالصكوك

 ،وال ىن التةت ة ،والتخح م الشححامب واملسححؤول ات املشححرتكة ،الت ك  النظامي لت سحح حامساا وتدع مها  لنهج الصححةة الواحدة
ا 20فريق ا، قام أ إقل ميف و . وال ةوث ال ابرة للتخصحححححصححححاتت ددة التخصحححححصحححححات املوال ةوث  ،وا دوال مل ات وامل فقم  بلدا

                                                             
ف فريق املشرتك )منظمة األغ ية والز اعةح واملنظمة ال امل ة لصةة احل وا  ومنظمة الصةة ال امل ة( وبرانمج األمم املتةدة لل  ئة يدعم ت ري ال  ا  المالثي 5

 ao.org/3/cb7869en/cb7869en.pdfhttps://www.f اخلربا  الرف ع املستوا امل ين بنهج الصةة الواحدة 

6Saharan African countries. One Health, 13, 100325,  -Fasina et al., (2021). The one health landscape in Sub  
 https://doi.org/10.1016/j.onehlt.2021.100325 
7 https://extranet.who.int/sph/jee 

https://www.fao.org/3/cb7869en/cb7869en.pdf
https://doi.org/10.1016/j.onehlt.2021.100325
https://extranet.who.int/sph/jee
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قامت ب   و صححالح ات قانون ة.  ذاتلنهج الصححةة الواحدة  تنسحح ق مت ددة االختصححاصححاتآل ات من ال لدا  بتأسحح   
التن   ية  الرائسحح ةالقرا ات  مؤسححسحح ة ةتل ة ممب مبو ي ترت  اتل ات ه ع ال أتسحح   ال لدا  إبضحح ا  الحابع الرمسي على

 ةو ا يات القرا  العن  ئ   جمل  الو  ا  )الكام و  والسححححححححنغا ( و  ةصححححححححاد  ات القرا  ال)بنن، بو ك نا فاسححححححححو، كوت دي وا ( و 
أو وان ة املصد  ألمراض احل اباملتخصصة ت ددة القحاعات أو جمموعات ال مب ال ن ة املم كرات الت اهم )غ ن ا( و  ةتن   يال

وما إر عمب مراق ة مقاومة مضحححححححححادات امل كروابت، فرا يف ك ن ا،  املصحححححححححد )ممب وحدة األمراض احل وان ة  مبوضحححححححححوع حمدد
 (.ذلك

منظمة األغ ية والز اعة واملنظمة ال امل ة لصةة احل وا  ومنظمة  ت مب الشراكة المالث ة بنيعلى الص  د ال املي، و  -10
 8بني ا نسحححححححححححا  واحل وا  وال  ئة، يف جما  ال القات املت ادلةرانمج األمم املتةدة لل  ئة من  سحححححححححححنوات مع بالصحححححححححححةة ال امل ة 

، 2022حىت  2021 آذا /من  ما  و . الواحدة وتح  قهصححححححححححححححححةة ال هنجيف ت زيز  مؤكدة وأتث ات خربة مم تة متتلك وهي
 مشحححححرتكةعمب إعداد خحة  وسحححححح شححححححك بعلى املسححححححتويني ال املي وا قل مي.  الشححححححراكة المالث ةترتأ  منظمة األغ ية والز اعة 

 9للشراكة المالث ة. أحد ا جنا ات الرئ س ة واحدةالصةة نهج الل
على املسحححتو ت ال امل ة  لإل را ات املشحححرتكة واملنسحححقة إطا االصحححةة الواحدة نهج ال املشحححرتكةسحححتوفر خحة ال مب و  -11

عن مسححتوا التقدم  والسحح اا واألولو ت الوطن ة ودو  الوطن ة، فضححالا  ،اخلصححائص ا قل م ة وسححرتاعيوا قل م ة والقحرية، 
 .والتشري ات واالسرتات   ات والتمويب والتدخالت ذات الصلة الصةة الواحدة هنجاحملر  يف تن    س اسات 

ا طا  يف  الرئ سحح ة لرباجم ةااألولوية  أحد جماالت على أنهالصححةة الواحدة هنج ، مت حتديد ملنظمةاعلى مسححتوا و  -12
هنج ت زيز من أ ب  ريئة  وبراجم ةتتخ  املنظمة خحوات اسحححححححححححححححرتات   ة و  2031.10-2022 لل رتةللمنظمة  االسحححححححححححححححرتات  ي

أُنشح  املركز املشحرتك بني و . ةوالقحري ةوا قل م  ةال امل   توبرامج ال مب على املسحتو  الشحُ يعرب ه وت م مالصحةة الواحدة 
ادف  2020( يف عام املواصحححح ات الغ ائ ة للدسححححتو  الغ ائي واألمراض احل وان ة املصححححد ومنظمة الصححححةة ال امل ة )نظمة امل

ومقاومة مضححححححادات امل كروابت، وت زيز  املصححححححد بشححححححأ  األمراض احل وان ة  عمب الشححححححراكة المالث ةنظمة يف املت زيز مسححححححامهة 
 11لل  ئة.الت او  مع برانمج األمم املتةدة 

 املكتي األفريقي للموا د احل وان ةو على املستوا ا قل مي، ت ترب املراكز األفريق ة ملكافةة األمراض والوقاية منها و  -13
قد تشمب و . وس اساهتا هنج الصةة الواحدة تنس قخاصة ب اتآل  ةا قل م االقتصادية  واجلماعات التابع لالحتاد األفريقي

كب ا ه  وضحححححححع (2؛ )إنشحححححححا  أو ت زيز االلتزام السححححححح اسحححححححي والق ادة (1)مي ما يلي: األنشححححححححة على املسحححححححتوا القا ا وا قل 
ت زيز قد ات ا دا ة والتنسححححح ق على املسحححححتويني  (3)االقتصحححححادية ا قل م ة؛  واجلماعاتاملنصحححححات القا ية  ضحححححمن ةمؤسحححححسححححح 

الت  ئة املشححححرتكة  (5)؛ الصححححةة الواحدة التخح م والتن    املشححححرتكا  ابسححححتخدام األطر ال وق ة لنهج (4)الوطين وا قل مي؛ 
 12واملال ة.للموا د ال ن ة 

                                                             
8 https://www.fao.org/3/i7377e/i7377e.pdf 
9 /https://www.fao.org/news/story/ar/item/1401734/icode 

10 page 17 - https://www.fao.org/3/cb7099ar/cb7099ar.pdf 
11 https://www.fao.org/3/nd208ar/nd208ar.pdf 

12 Scoping 2019): –(2016Lokossou et al. (2021). Operationalizing the ECOWAS regional one health coordination mechanism 

https://doi.org/10.1016/j.onehlt.2021.100291review on progress, challenges and way forward. One Health, 13, 100291, . 

https://www.fao.org/3/i7377e/i7377e.pdf
https://www.fao.org/news/story/ar/item/1401734/icode/
https://www.fao.org/3/cb7099ar/cb7099ar.pdf
https://www.fao.org/3/cb7099ar/cb7099ar.pdf
https://www.fao.org/3/nd208ar/nd208ar.pdf
https://doi.org/10.1016/j.onehlt.2021.100291
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 عمل حححات تق  ممع ال لحححدا    را  يف التنم حححة شححححححححححححححححركحححا  الخرو  النظمحححة و املوعلى الصحححححححححححححححح  حححد القحرا، عملحححت  -14
عن  ، فضححححححححححححححالا قوة ال مبوإ را  تد يي هادف وتنم ة  ،يف ال لدا  م هومإث ااتت للو لالحت ا ات، ووضححححححححححححححع خحم عمب 
 ،ضحححما  االلتزام السححح اسححيإر حا ة  ومثةالصحححةة الواحدة. املنصحححات الوطن ة لنهج إضححح ا  الحابع الرمسي واملؤسحححسحححي على 

 ستخدام هنج الصةة الواحدة.وتكم ف الدعوة ال وتسل م املزيد من الضو واجلهود املنسقة  ،والتمويب املستدام

 أمثلة على بعض املمارسات اجليدة وقصص النجاح -اثلثاا 
 ة، و د ا القرد2005اجلمرة اخل  مة يف عام  مرض ممب املصححد : يف أعقا  ت شححي األمراض احل وان ة الكام ون -15

ني القحاعات ضحححححح ف التنسحححححح ق ب بر ، 2016، ويف عام 2006يف عام  ا مراضشححححححديدة ال الح و ، وإن لونزا 2014يف عام 
 ال لد. وبنا ا على ذلك، أنشأ ال وامب الرئ س ة اليت ت  ق املراق ة والتدخالت ال  الة على أهنما ب ضاا مناملوا د وعدم ك اية 

مراق ة  نظمت زيز من أ ب لصححةة الواحدة يف مكتي  ئ   الو  ا  نهج امت ددة القحاعات لو منصححة تنسحح ق  ف  ة املسححتوا 
ا للةوا   املسححتو ت احلكوم ةأاتحت ا  ادة السحح اسحح ة وااللتزام والق ادة على أعلى و الصححةة ال امة والتدخب الوطن ة.  فرصححا

 املصحد إر تصحم م برانمج وطين للوقاية من األمراض احل وان ة  األمر ال ا أدا ،الصحةة الواحدة هنج لتوع ة الربملا  أبمه ة
 .ومكافةتها

ت زيز الت او  بني قحاعي الصحححححةة من أ ب  صحححححةة الواحدةنهج الجلنة تو  ه ة ل 2016يف عام  إثيوبياشحححححأت أنو  -16
رتوكشحححححح ها واالسححححححت ابة ،ا ومكافةتها.  املصححححححد احل وان ة وال شححححححرية للوقاية من األمراض احل وان ة  التو  ه ة  ل نةال ويسحححححح 

ق  م التقدم احملر  أدت إر تلنهج الصةة الواحدة، و توق ع م كرة الت اهم املت ددة القحاعات  الصةة الواحدة جالوطن ة لنه
 ،والكشحححححححححف ،تسحححححححححتهدف خا طة الحريق الوقايةو الصحححححححححةة احل وان ة وال شحححححححححرية.  ييف تن    خا طة الحريق املشحححححححححرتكة لقحاع

ت او  و بني ا نسحححا  واحل وا .  ال القات املت ادلةوغ ها من األحداث الصحححة ة يف  املصحححد واالسحححت ابة لألمراض احل وان ة 
ممب  املصحد صحةة احل وا  مؤخراا مع و ا ة الصحةة يف اخت ا  األمراض احل وان ة  جما  التةق ق يفاملركز الوطين للتشحخ ص و 

. ع نات بشحححححححححححريةعلى  19- ائةة كوف د الخت ا  وحال ااإن لونزا الح و  الشحححححححححححديدة ا مراض، والسحححححححححححب احل واين، وا ي وال، 
 .احل واانت وال شر ال القات املت ادلة بنييف الس حرة على ه ع األمراض احل وان ة املصد   يفا،دف  ويكمن

 19- ائةة كوف دال شححححححرية يف سحححححح اا مكافةة  19- ائةة كوف د : دعم ةترب أكرا ال  حرا اخت ا  ع ناتغاان -17
 .ت دد القحاعات على املستوا القحرااملالحريق أمام ت   ب الت او   ذلكوفقاا للم اي  الدول ة. وقد فتر 

  و  كو وان املسحححح ي ملتال مة الشححححرا األوسححححم م ن ة بجمموعة عمب فن ة مت ددة التخصححححصححححات  كينيا أنشححححأتو  -18
ال القات يف  ملتال مة الشححرا األوسححم التن سحح ة املصححد ت زيز التنسحح ق وال هم األفضححب للمخاطر احل وان ة من أ ب  التن سحح ة

أصحححححححةا  املصحححححححلةة من ت ددة التخصحححححححصحححححححات امل ن ة المب  الجمموعة  جتمعو وال  ئة يف ال الد.  وال شحححححححرا بب  املت ادلة بني
، الشحححرا األوسحححم التن سححح ة متال مة قحاعات صحححةة احل وا  وصحححةة ا نسحححا  وال  ئة لت اد  امل لومات وامل رفة حو  أحباث

اب ضححححافة إر ف وسححححات  ملتال مة الشححححرا األوسححححم التن سحححح ةوتو هات ال ةث املسححححتق ل ة  ات ةتدخالت السحححح اسححححال وإ شححححاد
 .األخرااملصد   وان ة احلكو وان 

واحدة لت شحححححي دا  الكلي يف مقاط ة موشحححححي الصحححححةة نهج الاسحححححت ابة مت ددة القحاعات ل كانت هناك:  تنزانيا -19
و ام ة مومه  لي للصححححةة  تنسححححح ق هنج الصحححححةة الواحدة،مكتي  وذلك من ق ب؛ 2018مجهو ية تنزان ا املتةدة يف عام  يف

نت  ة ل لك، اسححححححححت اد و الصححححححححةة والمروة احل وان ة يف مقاط ة موشححححححححي.  ودوائر، و ام ة سححححححححوكوين للز اعة، التح  ق ةم وال لو 
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، ح ث مت تد يي حوايل احل واين املصححد م اشححر من اا اض عي  دا  الكلي  بشححكب نسححمة( 431 509سححكا  موشححي )
هنج وعلوم ال  ئة وامل لومات ة الصححححححححححححة ة على تن     ،والحي ال  حرا ،طال اا من طال  الصححححححححححححةة من الحي ال شححححححححححححرا 50
 . امل دا واحدة يف الصةة ال

ت زيز من أ ب تتألف من الو ا ات والوكاالت الوطن ة ذات الصحححلة  لنهج الصحححةة الواحدةمنصحححة  روانداأنشحححأت و  -20
 عمبواملنزل ة( وصحححححححححححححححةة الن ات وال شحححححححححححححححر، ومواصحححححححححححححححلة بنا  قوة  ال حرية احل واانتالت او  بني الصحححححححححححححححةة ال  ئ ة واحل وان ة )

قادت املنصحححححة و . مؤسحححححسحححححات الت ل م ال ايلالصحححححةة الواحدة تتمتع ابلقد ات املحلوبة من خال   هنج املسحححححتق ب يف جما  يف
ن ة املصحححد  لضحححما  الوقاية من األمراض احل وا 2024-2019 لل رتة لصحححةة الواحدةنهج اإعداد خحة  واندا االسحححرتات   ة ل

اومكافةتها وغ ها من هتديدات الصحححححححةة ال امة.  يف حتق ق االسحححححححرتات   ة الوطن ة للتةو  من خال   وهي تسحححححححاهم أيضحححححححا
 بصححححو ةواألمن، وابلتايل حتسححححني الوضححححع اال تماعي واالقتصححححادا لشحححح ي  واندا  األغ يةحتسححححني الصححححةة ال امة وسححححالمة 

ا يف حتقو . ك  ة  1 ق أهداف التنم ة املسحححححححتدامة، مبا يف ذلك القضحححححححا  على ال قر )ا،دف سحححححححتسحححححححاهم االسحححححححرتات   ة أيضحححححححا
وحتق ق الصحححححححةة اجل دة  ،(من أهداف التنم ة املسحححححححتدامة 2ا،دف ، والقضحححححححا  على اجلوع )أهداف التنم ة املسحححححححتدامة( من

بتنسحح ق صحح اغة هنج الصححةة الواحدة اب ضححافة إر ذلك، قامت منصححة و (. من أهداف التنم ة املسححتدامة 3 ا،دف(والرفاع 
 ال الدعلى مسحتوا  الصحةة الواحدةالصحةة الواحدة لتوف  التو  ه بشحأ  ختح م مج ع األنشححة يف إطا  هنج هنج سح اسحة 
 ها. وتق  مها و صد

: يدعم  ئ   قسم األح ا  الدق قة يف كل ة الحي والص دلة وطي األسنا  يف  ام ة الش خ أنتا ديو  السن ال -21
ألمه ة ت زيز قد ات الصححححححةة ال امة  وتقديراا. األشححححححخام ال املني يف جما  الصححححححةةداكا  حكومة السححححححنغا  يف تد يي يف 

دويل مشححححححرتك بني اجلام ات عن مقاومة مضححححححادات  دبلوممقاومة مضححححححادات امل كروابت، مت إنشححححححا  صحححححح  د واحل وان ة على 
ا  31ن ما جمموعه متك  و امل كروابت.  أط ا  ب حريني، من احلصحححححححو   9، مبا يف ذلك جما  الصححححححححةة ال املني يفمن شححححححححخصححححححححا

ردبلوم يف الكشححححف عن مقاومة مضححححادات امل كروابت ومراق تها واالسححححتخدام احلك م ملضححححادات امل كروابت. وقد  على  يسححح 
ت ذلك إد اج مقاومة مضححححححححححححححححادات امل كروابت يف  داو  األعما  الوطن ة ال امة واألكادمي ة، وسححححححححححححححححاهم يف تنم ة القد ا

 اجملا . ه ا يف

 اإلمجاع العاملي واملسامهة يف أهداف التنمية املستدامة -عاا راب
 هنج الصةة الواحدة لتدخالت وال وائد كل ة، وحتل ب الإر املنافع كل ة، وف ال ة الواملنافعكل ة حتل ب ال من شأ  -22

اال تماع ة، وا نصححاف وال دالة الصححة ة، والتضححامن، االسححتدامة املسححامهة يف فهم منافع هنج الصححةة الواحدة ابلنسحح ة إر 
بني احل وا   ال القات املت ادلةلتهديدات الصحة ة يف ل يتصحدا هنج الصحةة الواحدة كو ل نظرااو  13والتماسحك اال تماعي.
 أهداف التنم ةكقاصحححححححححححححححد ن  م دي دالضحححححححححححححححرو ا لتةق ق النهج  إمجاع عاملي على أ  تح  ق فإ  هناكوا نسحححححححححححححححا  وال  ئة، 

االقتصحححححححادية  ا،زات والكوا ثابملناخ وغ ها من  املتصحححححححلةاملتحرفة  للظواهر( بشحححححححأ  الت رض -15مبا يف ذلك ) املسحححححححتدامة،

                                                             
13 Bodenham et al. (2021). Multisectoral cost analysis of a human and livestock anthrax outbreak in Songwe Region, Tanzania 

0259, ak Costing Tool. One Health, 13, 10January 2019), using a novel Outbre–(December 2018
.https://doi.org/10.1016/j.onehlt.2021.100259. 

https://doi.org/10.1016/j.onehlt.2021.100259
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 15بشححححححححححححححححأ  ا ن ا  امل كر، واحلد من املخاطر وإدا ة املخاطر الصححححححححححححححححة ة الوطن ة وال امل ة،د( -3و) 14واال تماع ة ال  ئ ة،
 16وامل اع. النظم ا يكولو  ة لأل اضي بشأ ( 8-15و)
 دو  األعما  خال  األحداث الرف  ة املسحححححتوا اليت  ضحححححمنك ند  ئ سحححححي   واحدةالصحححححةة هنج المتت مناقشحححححة و  -23

ا و  17.غ هامبا يف ذلك قميت جمموعة السحححححح ع وجمموعة ال شححححححرين من بني  ،اختتمت مؤخراا قد أاتحت ه ع األحداث فرصححححححا
 هنج الصةة الواحدة. لصا ات خي ة  حرا  تقدم ك   

 بعني االعتبار هاألخذنقاط العمل الرئيسية  -املضي قدماا  -خامساا 
الصحححححححةة الواحدة  هُنجلصحححححححةة الواحدة من أ ب ت م م نهج اموا مة السححححححح اسحححححححات ا قل م ة والوطن ة ل/اسحححححححت راض -24
 .الصةة الواحدة والنظم ا يكولو  ة الصة ة ُنظم هنجاملستو ت وت زيز  كافة على
 .دعم األعضا  لتق  م و صد التقدم احملر  يف إض ا  الحابع املؤسسي على هنج صةة واحدة وتن   ع -25
جما   إطا  عمب األمم املتةدة للت او  يفواحدة يف برجمة الصححححححححححححححححةة نهج الل يف إدما هادعم  هود األعضححححححححححححححححا   -26

 .وا بالغمويب، للت ابتكا ية ، و هود ت  ئة املوا د من خال  آل اتالتنم ة املستدامة
والوطن ة ودو  الوطن ة(،  ،واحدة على مج ع املستو ت )ا قل م ةالصةة نهج الل س اسايتإنشا  منصات تنس ق  -27
 .القحاعات ذات الصلة يشمب كافةمبا 
وأدوات تن   ية  18لسححححححححححححححد ال  وات ج حلقات ال مب الوطن ةونتائالصححححححححححححححةي خحم ال مب الوطن ة لألمن ن    ت -28

وآل ات الت او  املت ددة  20)التق  م املشحححححححححححححححرتك للمخاطر، 19لدل ب الشحححححححححححححححراكة المالث ة بشحححححححححححححححأ  األمراض احل وان ة املصحححححححححححححححد 
 يفتقوية القد ات ا قل م ة والوطن ة للةد من املخاطر الصححححة ة ال امل ة من أ ب القحاعات، واملراق ة وتشححححاطر امل لومات( 

 .يف املستق ب واجلوائرت زيز التأهي ا قل مي لالست ابة حلاالت الحوا ئ  ما خيص
 .حمددين الصةة الواحدة على مستوا اجملتمع احمللي مع وضع س اسة وس اا مؤسسي هنج دعم ت   ب -29

                                                             
14 https://unstats.un.org/sdgs/metadata/?Text=&Goal=&Target=1.5. 

15 https://unstats.un.org/sdgs/metadata/?Text=&Goal=3&Target=3.d 

16 https://unstats.un.org/sdgs/metadata/?Text&Goal=15&Target 

17 /approach-health-one-g7-celebrates-presidency-https://www.g7uk.org/uk  
18 workshop-bridging-pvs-https://extranet.who.int/sph/ihr 
19https://www.fao.org/ag/againfo/resources/en/publications/TZG/TZG.htm  
20  https://www.fao.org/documents/card/ar/c/CB1520AR 
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