
 

 FAO التعاون الدولي بين منظمة األغذية والزراعة

 ومنظمة   OIE  لصحة الحيوانيةل والمنظمة العالمية

  WHO الصحة العالمية

 

من   العديد  بين  التنسيق  لمواجهة    الفرقاء يعد  حيويًا  أمًرا  والبيئة  والحيوان  اإلنسان  بصحة  المعنيين 

منظمة    هي  رئيسيةثالث منظمات دولية معاً تعمل   السياق،في هذا و . القريب التحديات الصحية في الغد

العالمية    العالمية،الصحة   الحيوانيةوالمنظمة  األغذية    ،للصحة  ومكافحة    والزراعة،ومنظمة  لمنع 

وتعمل المنظمات الثالث معاً على وضع  في واجهة النظم البيئية بين اإلنسان والحيوان.    المخاطر الصحية 

أنحاء    الالزمة  دواتاألوعالمية    استراتيجيات  وتطوير جميع  في  متناسق  نهج  اتباع   العالم، لضمان 

 .سياسات الصحة البشرية والبيطرية والبيئية على الصعيدين الوطني والدوليبين تنسيق وال

 

منظمة الصحة العالمية:  و  للصحة الحيوانيةالمنظمة العالمية  ومنظمة األغذية والزراعة 

 "واحدةالصحة ال" نهج  استراتيجية عالمية متعددة القطاعات من أجل

طويلة لوقاية اإلنسان من التهديدات الصحية المنقولة بواسطة  عملت هذه المنظمات الثالث معًا لسنوات  

 . مباشر أو غير مباشر بشكل عليها  والقضاء   كافحتهاومها  اكتشافطرق و الحيوانات 

من خالل تحالف رسمي بين المنظمات  قيد التطبيق  "  One Health  واحدة الصحة  ال"  نهج   تسهيل وضع تم  

تأثير  ال  ذات مسؤوليات كل منها في مكافحة األمراض  عن    هذه المنظمات   تعلن  السياق،في هذا  والثالث.  

 .الحيوانية المنشأوخاصة األمراض   واالقتصاد،  العامة شديد على الصحة ال

ومنظمة الصحة   للصحة الحيوانيةأساس التحالف الثالثي المشترك بين منظمة األغذية والزراعة والمنظمة العالمية 

 .(FAO-OIE-WHO) العالمية

تصف تعاونها وأهدافها في الوقاية من    ثالثية، نشرت المنظمات الثالث مذكرة مفاهيم    ،2010عام  الفي  

 .إلنسان والحيوانلاألنظمة البيئية  واجهة تماس  عند ومكافحتها العامة مخاطر الصحة 

  التواصل فيما خبرات وأنشطة  الالتآزر في    إيجاد   تستطيع المنظمات   الطريقة، من خالل العمل معًا بهذه  

وحكومات    والخاص،في القطاعين العام    الشركاءمن أجل تعبئة    المشترك،بشأن القضايا ذات االهتمام  بينها  

 .الدول األعضاء والرأي العام

الكشف المبكر عن ظهور األمراض الحيوانية  نحو  الرئيسية    ا أنشطته  وجهوتمنتظم    المنظمات بشكل  جتمعت

ومنع انتشارها    المرضية   التفشيات لمكافحة  موجهة  ال سريعة والستجابة  البحيث يمكن مواجهتها با  شرية،والب

 . جميع أنحاء العالم  لتشمل

 

 



 : على سبيل المثال األنشطة تشمل هذه 

من خالل البيانات الوبائية   ،عليها لسريع والرد ا رصد األمراض على الخاصة  تطوير قدراتها  •

 .الصحية واإلنذار المبكر المراقبة تها المعتمدة في تم جمعها بواسطة أنظميالتي  

المعايير الحكومية  ) لمنظمات الثالث ا وضع معايير الخاصة بنشطة ألل أعمال التنسيق ضمان  •

والمعايير الغذائية   العالمية، لمنظمة الصحة  الصحية الدوليةواألنظمة   ،OIE   لمنظمةالدولية 

 ؛ (Codex Alimentariusالغذاء دستور  الواردة فيالدولية 

 ؛الالزمة لمعالجتها واتخاذ التدابير مخاطر األمراض تقييم  •

 .لبلدان األعضاء للسلطات الصحية ابناء قدرات 

 

 المستقبل االلتزام الثالثي لمواجهة التحديات الصحية في آفاق توسيع 

 

  ومنظمة الفاو ومنظمة الصحة العالمية   للصحة الحيوانية أصدرت المنظمة العالمية    ،2017في أكتوبر  

اتيجية الثالثية الثانية التي تؤكد التزامها بتوفير قيادة تعاونية متعددة القطاعات في مواجهة  وثيقتها االستر

الصحية.   توسيع  وسوف  التحديات  المنظمات    تعاونال  مجاالت يتم  نهج    ليشملبين  أوسع  نطاق  على 

 .هافيما بين واحدة" مع االعتراف بأن صحة اإلنسان وصحة الحيوان والبيئة مترابطة الصحة ال"

في  على الزخم الذي تم تحقيقه    الحفاظومع  الذي ستتبعه المنظمات الثالث.    المستقبليالوثيقة الطريق  تبرز  

تعاونهم مع التركيز    قرر الشركاء توسيع  الحيوانية، مقاومة مضادات الميكروبات وداء الكلب واألنفلونزا  

 ى النقاط التالية: بشكل خاص عل

 .اإلنسان والحيوان وسالمة الغذاء على صحةلمحافظة ل أعمال الدوائر الصحيةتعزيز  •

 .والمتابعة  الرصد الوبائي تعزيز وتحديث أنظمة اإلنذار المبكر و •

 .والمهملة  عائدة للظهور وال الظاهرة حديثاً ألمراض المعدية الرد على االتبصر والتأهب و •

وتعزيز   • والتطوير  أعمال  تشجيع  الرسميةوالتنسيق  البحث  األجهزة  إلى    بين    إدراكوالتوصل 

 .مشترك لألمراض الحيوانية المنشأ ذات األولوية القصوى

تعزيز األمن    ضمن إطار   عدة  قطاعات يشمل  تطلب نهًجا  تي  تلاالغذاء  سالمة  ب  المتعلقة  ات ديالتح •

 .الغذائي

 

العالمية   والمنظمة  والزراعة  األغذية  منظمة  بين  موقعة  تفاهم  الحيوانية مذكرة    للصحة 

 فيما بينها  طويلة األمدالشراكة الومنظمة الصحة العالمية لتعزيز 

ومنظمة الصحة    (،وقعت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو  ،2018من العام  مايو    31في  

( مذكرة تفاهم بالموافقة على تكثيف العمل  OIE) للصحة الحيوانيةوالمنظمة العالمية    (،WHO)العالمية  

 التفاعل بين اإلنسان والحيوان والبيئة. بعمليات لتهديدات الصحية المرتبطة والتصدي لالمشترك 

https://www.oie.int/fileadmin/home/eng/Media_Center/docs/pdf/onehealthportal/Tripartite_2017.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/home/eng/Media_Center/docs/pdf/onehealthportal/Tripartite_2017.pdf


التعاون    استراتيجية التي تصف    2010لعام  الموقعة في االسابقة    الثالثية مذكرة  الرة التفاهم هذه  تدعم مذك

 . 2017عام الفي لتي تم نشرها ا االستراتيجية بين المنظمات الثالث باإلضافة إلى الوثيقة 

يمكن أن يؤدي الجمع بين المعرفة والرؤى والقدرات التقنية في مجال صحة اإلنسان والحيوان واألغذية  

أكثر قوة وفعالية من حيث التكلفة للمشاكل    حلول  ابتكارمن أجل    قويةأوجه تآزر  إيجاد  والزراعة إلى  

 الصحية المعقدة التي يواجهها العالم اليوم. 

 

 :ما يليالثالثي  مذكرة التفاهم  الواردة في تشمل األنشطة المشتركة 

  والمتعلق أنشأته الجمعية العامة لألمم المتحدة    الذي  المنظمات بين    دعم فريق التنسيق المشترك  •

مواصلة تنفيذ خطة العمل العالمية  دعم  فضالً عن    ، 2016عام  البمقاومة مضادات الميكروبات في  

 . مقاومة مضادات الميكروبات المتعلقة ب

على  الغذاء  الحيوان وسالمة  وصحة اإلنسان  المتعلقة ب خدمات  الالبلدان لتعزيز    مختلفالعمل مع   •

 الوطني واإلقليمي  يينمستوال

بين   • التعاون  المعنية تحسين  الستجابات  ل  والتأهب   المخاطر، وتقييم    التوقعات تحليل  ب   الهيئات 

التماس بين    ات واجه  عند والمهملة  العائدة للظهور  ألمراض المعدية الناشئة ولمكافحة االمشتركة  

 اإلنسان والحيوان والبيئة. 

 تعزيز األمن الغذائي.   مسار التصدي لتحديات سالمة األغذية التي تتطلب نهجا متعدد القطاعات في   •

تعزيز البحث والتطوير المنسقين لتحقيق فهم مشترك لألمراض الحيوانية المنشأ ذات األولوية   •

 والبحث والتطوير الالزمين للوقاية منها واكتشافها ومكافحتها  ، القصوى

ط  • سلوك  مدونة  والحوضع  المسؤول  االستخدام  بشأن  الدولية  المعايير  تنفيذ  لتعزيز    ذروعية 

 . لمضادات الميكروبات 


