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جميـع الحقـوق محفوظة. وتشـجع منظمة الصحـة العالمية ومنظمة األمم المتحدة لألغذيـة والزراعة والمنظمة العالمية 

لصحـة الحيـوان علـى اسـتخدام المـواد الـواردة فـي هذا المنتـج اإلعالمي وعلى نسـخ تلك المواد ونشـرها. ويجوز نسـخ 

تلـك المـواد وتنزيلهـا وطباعتهـا ألغـراض غيـر تجاريـة مجانًا عنـد الطلب، شـريطة االعتـراف بمصدرها بالكامـل. ويحظر 

أي نسـخ أو نشـر مقتـرح إلعـادة بيعـه أو ألغـراض تجاريـة أخـرى، بما فـي ذلـك األغـراض التعليميـة، دون الحصول على 

إذن كتابـي مسـبق مـن مالكـي حقـوق الطبع والنشـر، وقـد تُتقاضى عن ذلك رسـوم. 

وينبغـي توجيـه طلبـات الحصـول على اإلذن بنسـخ منشـورات المنظمـة أو ترجمتها - سـواء كان ذلك لبيعهـا أم لتوزيعها 

ألغـراض غيـر تجاريـة - إلى قسـم الطباعة والنشـر عبـر موقع المنظمـة اإللكتروني  
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ال وإن التسـميات المسـتعملة فـي هـذا المطبـوع وطريقة عرض المـواد الواردة فيه ال تعني ضمناً إعـراب منظمة الصحة 

العالميـة وال منظمـة األمـم المتحـدة لألغذيـة والزراعـة وال المنظمـة العالميـة لصحـة الحيـوان عـن رأيهـا بـأي حـال من 

األحـوال بشـأن الوضـع القانونـي ألي بلـد أو أرض أو مدينـة أو منطقـة أو سـلطات أي منهـا أو بشـأن تحديـد حدودها أو 

تخومهـا، علمـاً بـأن الخطـوط المنقوطـة والمقطّعـة المبيّنة علـى الخرائط تمثـل حـدوداً تقريبية قد ال يوجـد بعد اتفاق 

كامل بشـأنها.

كمـا أن ذكـر أسـماء شـركات بعينهـا أو منتجـات جهـات مصّنعة في حد ذاتها، سـواًء كانـت محمية ببراءات اختـراع أم ال، 

ال يعنـي ضمنـاً أن منظمـة الصحـة العالمية ومنظمة األمم المتحـدة لألغذية والزراعة والمنظمـة العالمية لصحة الحيوان، 

تؤيدهـا أو توصـي بهـا تفضيـالً لهـا علـى سـواها مما يماثلها فـي الطابع ولم يـرد ذكره. وتُـوزع المواد المنشـورة من دون 

أي ضمان مهما كان نوعه صريحاً كان أم ضمنياً. ويتحّمل القارئ لوحده المسـؤولية عن تفسـير هذه المواد واسـتعمالها، 

وال تتحمـل منظمـة الصحـة العالميـة وال منظمـة األمـم المتحدة لألغذيـة والزراعـة وال المنظمة العالمية لصحـة الحيوان 

بـأي حـال مـن األحوال المسـؤولية عن األضـرار الناجمة عن اسـتعمالها. واآلراء الـواردة ههنا هـي آراء المؤلفين وال تمثل 

بالضـرورة آراء منظمـة الصحة العالميـة وال منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، وال المنظمة العالمية لصحة الحيوان. 

  )www.who.int(ويمكـن الحصـول علـى مطبوعـات منظمـة الصحـة العالميـة مـن علـى موقـع المنظمـة اإللكترونـي 

 20 Avenue Appia، 1211 Geneva 27، Switzerland أو شـراءها مـن قسـم الطباعة والنشـر، منظمة الصحـة العالميـة

.) bookorders@who.int :هاتـف رقـم: 3264 791 22 41+؛ فاكـس رقـم: 4857 791 22 41+؛ عنوان البريد اإلكتروني(

 وتتـاح المنتجـات اإلعالميـة الصـادرة عـن منظمـة األمـم المتحـدة لألغذيـة والزراعـة علـى موقعهـا اإللكترونـي التالـي

.)publications-sales@fao.org( ويمكن شراؤها بإرسال الطلبات إلى )www.fao.org/publications(

 )www.oie.int( ويمكـن الحصـول علـى مطبوعات المنظمـة العالمية لصحة الحيـوان من على موقع المنظمـة اإللكترونـي

.)www.oie.int/boutique( أو شـراءها عبـر مكتبـة المنظمة على اإلنترنت وعنوانهـا كالتالـي
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مقدمة 

يصـل إلـى مسـامعنا كل يـوم أخبـار عن تحديات تتعلـق بالصحة في واجهة اإلنسـان والحيـوان والبيئة. وال تـزال األمراض 

الحيوانيـة المصـدر، مثـل مـرض أنفلونـزا الطيـور، وداء الكلب، واإليبـوال وحمى الـوادي المتصدع فضال عـن األمراض التي 

تنقلهـا األغذيـة ومقاومـة مضـادات الميكروبـات ذات تأثير كبير على الصحة وسـبل العيـش واالقتصاد. 

وتـدرك العديـد مـن البلـدان فوائـد تبنـي نهج متعـدد القطاعـات ومتعدد التخصصـات "لتوحيـد األداء في مجـال الصحة 

)نهـج صحـة واحـدة(" لبنـاء آليـات وطنيـة للتنسـيق والتواصـل والتعـاون للتصـدي للتهديـدات الصحية لواجهة اإلنسـان 

والحيـوان والبيئـة. ويعتبـر النهـج الصحي الموحد مهم أيضا لألمـن الصحي الوطني والعالمي عند تطبيـق اللوائح الصحية 

العالميـة الخاصـة بمنظمـة الصحة العالميـة )2005( والمعايير الدولية لصحة الحيوان والصحـة البيطرية العامة واألمراض 

حيوانيـة المصـدر ورعايـة الحيـوان التـي أعدتهـا المنظمـة العالمية لصحـة الحيوان وللمسـاهمة في العديـد من أهداف 

التنمية المسـتدامة وأجندة 2030. 

ويعكـس التعـاون الثالثـي بيـن منظمـة الصحـة العالميـة ومنظمة األغذيـة والزراعـة لألمم المتحـدة والمنظمـة العالمية 

لصحـة الحيـوان شـراكة طويلـة وناجحـة فـي تبنـي نهـج موحـد للتعامـل مـع تحديـات الصحـة العامـة وصحـة الحيـوان 

)األليـف والبـري( والبيئـة التـي تواجـه العالـم حاليـا. وفـي الواقـع، تدعو الجهـات الثالثـة إلى تعـاون متعـدد القطاعات 

والتخصصـات علـى المسـتويات المحليـة والوطنيـة واإلقليميـة والعالمية. 

ومـن المهـم وجـود تعـاون متعـدد القطاعـات والتخصصـات مـن خـالل نهـج صحـي موحـد مـن أجـل القيـام باإلعـداد 

الفعـال وكشـف وتقييـم واالسـتجابة لألمـراض حيوانية المصدر الناشـئة والمتوطنـة. وبالرغم من ذلك، الزالـت التقييمات 

الخارجيـة والداخليـة ألنظمـة الصحـة تحـدد الثغرات الكبيرة فـي القدرات التي تتعلـق بتطبيق تعاون متعـدد القطاعات 

والتخصصـات داخـل الـدول وبينهـا وتطلـب الـدول الدعـم مـن الجهـات الثالثة لعالج هـذه الثغـرات. ويأتي هـذا الدليل 

كاسـتجابة لتلـك الطلبات. 

ويوجـد حتـى اآلن دليـل واحـد فقـط تـم تطويـره بصـورة مشـتركة يركز علـى األمـراض حيوانيـة المصدر وهـو: "األمراض 

حيوانيـة المصـدر: دليـل إلقامة تعاون بيـن القطاعات الحيوانية والصحية على مسـتوى القطر" من إعـداد الجهات الثالثة 

فـي 2008. وقـد تمـت االسـتعانة بهـذا الدليـل مـن قبل مكتب منظمـة الصحـة العالمية اإلقليمي في جنوب شـرق آسـيا 

ومكتـب منظمـة الصحـة العالميـة فـي غـرب المحيـط الهادي عنـد تطبيق أنشـطة الصحة الموحـدة متعـددة القطاعات 

فـي إطـار اسـتراتيجية آسـيا والمحيـط الهـادئ لألمـراض الناشـئة. وبعـد مـرور عقـد مـن الزمـان، قامـت الجهـات الثالثة 

بتحديـث والتوسـع فـي دليـل عـام 2008 بحيـث يغطـي الوقايـة واالسـتعداد والكشـف واالسـتجابة للتهديـدات حيوانية 

المصـدر التـي تواجـه البيئـة التـي يتفاعـل فيهـا اإلنسـان والبيئة في كافـة الـدول والمناطق وبحيـث يتضمـن أمثلة على 

أفضـل الممارسـات والخيـارات بنـاء علـى تجـارب الـدول. وبالرغم مـن تركيزه علـى األمـراض حيوانية المصدر، فـإن دليل 

عـام 2019 مـرن بصـورة كافيـة بحيـث يغطـي المخاطر الصحيـة األخرى لواجهة اإلنسـان والحيـوان والبيئة )مثـل مقاومة 

مضـادات الميكروبات وسـالمة الغذاء(. 
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ولتقديـم دعـم إضافـي للـدول التي تقـوم بتطبيق دليل عـام 2019، تقـوم الجهات الثالثـة بتطوير أدوات تشـغيلية لدعم 

تنفيـذ كل مجـال مـن مجـاالت الموضوعـات التقنية في هـذا الدليل مثل أفضل الممارسـات في اإلجـراءات التعاونية بين 

الهيئـات وجمـع البيانات ونماذج التقارير وإجراءات التشـغيل القياسـية النموذجية. 

ومـن خـالل اتبـاع  نهـج متعـدد القطاعـات لتوحيـد األداء في مجال الصحـة، تؤكد الجهـات الثالثة على أننـا ال نعلم حتى 

اآلن أفضـل طريقـة لبنـاء هياكل وأنظمـة تمكننا من التعامل مع األمراض حيوانية المصدر في كل موقف، بسـبب النطاق 

الكبيـر للـدول والسـياقات. ولجعل تلك الهياكل واألنظمـة، التي تطورت بمرور الزمن كاسـتجابة الحتياجات وأحداث )بما 

فيهـا الكـوارث(، أكثـر فاعلية واسـتدامة، فإننا ندعو مسـتخدمي هذا الدليل إلى تنفيذ األنشـطة التي تناسـب احتياجاتهم 

وسـياقهم الوطنـي ومتطلبـات األطراف المعنية أو المتأثرة من كافـة القطاعات ذات الصلة. 

ونتقـدم بالشـكر للعديـد مـن الخبراء من كافـة أنحاء العالـم ولمانحينا المتفانين والشـركاء اآلخرين الذيـن تجمعوا بروح 

توحيـد األداء فـي مجـال الصحـة للمسـاهمة بوقتهـم وطاقاتهـم في هـذا الدليـل. وال يتعلـق جوهر هذا الدليل فحسـب 

بتطبيـق نهـج لتوحيـد األداء في مجال الصحـة لكنه يعكس االلتزام العالمي الجماعي باسـتخدام النهـج متعدد القطاعات 

والتخصصـات فـي التعامل مـع األمراض حيوانية المصـدر والمخاطر الصحيـة ذات الصلة. 

ونأمل أن يكون هذا الدليل مفيدا وعمليا ونتطلع إلى إجراء مناقشات إضافية بشأن كيفية تحسينه وتعزيزه في المستقبل. 

بيتر سالمة 

نائب المدير العام

 االستعداد للحاالت الطارئة
واالستجابة لها 

منظمة الصحة العالمية 

بوكار تيجاني

مساعد المدير العام 

 إدارة الزراعة وحماية
المستهلك  

منظمة األغذية والزراعة 

ماثيو ستون 

نائب المدير العام 

 المعايير الدولية
والعلوم

المنظمة العالمية لصحة الحيوان 
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شكر وتقدير 

قـام بإعـداد مضمـون هذه الوثيقـة منظمة الصحة العالمية ومنظمـة األغذية والزراعة والمنظمـة العالمية لصحة الحيوان 

)والتـي تعـرف باسـم الجهـات الثالثة( بمشـاركة مكاتبها اإلقليميـة والقطرية بالتعـاون الوثيق مع خبـراء الموضوعات من 

كافـة أنحـاء العالم، كما هو وارد فـي ]الفصل 10[.

وتعرب الجهات الثالثة عن تقديرها للوقت والمجهود الضخم المبذول من قبل هؤالء الخبراء بصفتهم الفردية والمؤسسية. 

كمـا تعـرب الجهـات الثالثـة عـن شـكرها للشـركاء والمنظمـات التاليـة على تقديـم الدعـم التقنـي و/أو التمويـل العيني 

والدعـم إلعـداد هـذا الدليل: وكالـة التنمية الدولية التابعـة للواليات المتحـدة ومراكز الواليات المتحـدة لتقصي األمراض 

والوقايـة منهـا مكتـب توحيـد األداء فـي مجـال الصحة والوكالـة األمريكية للحـد من تهديـدات الدفاع وجمهوريـة ألمانيا 

االتحادية وجامعة مينيسـوتا. 
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خلفية   -1

١-١ تهديدات األمراض حيوانية المصدر 

األمـراض حيوانيـة المصـدر هـي أمراض تصيب الحيوانات – بما في ذلك الماشـية والحيوانات البريـة والحيوانات المنزلية 

األليفـة – واإلنسـان. ويمكـن أن تمثـل خطـرا على حياة الحيوان واإلنسـان وقد يكون لها آثارا بعيدة على االقتصاد وسـبل 

العيش. ويشـيع انتشـار األمراض حيوانية المصدر في واجهة اإلنسـان والحيوان والبيئة – حيث يتفاعل اإلنسـان والحيوان 

معـا فـي بيئـة مشـتركة. ويمكـن أن تنتقـل األمـراض حيوانيـة المصـدر عن طريق الطعـام أو المـاء أو ناقـالت األمراض أو 

مـن خـالل االتصـال المباشـر بالحيوانات أو بصورة غير مباشـرة عن طريـق الجماد الملوث بالمـرض أو التلوث البيئي. 

تتضمن تهديدات األمراض حيوانية المصدر ما يلي: 

حاالت األمراض حيوانية المصدر والحاالت الطارئة؛	 

األمراض حيوانية المصدر المتوطنة؛	 

األمراض حيوانية المصدر الجديدة أو الناشئة؛ 	 

تهديـدات أخـرى علـى واجهـة اإلنسـان والحيـوان والبيئـة مثـل مقاومـة مضـادات الميكروبـات وسـالمة الغـذاء 	 

الغذائي. واألمـن 

لألمـراض  الثالثـة  الجهـات  دليـل  فـي  الصحـة  مجـال  فـي  األداء  لتوحيـد  أساسـي   مبـدأ 
حيوانية المصدر 

فـي دليـل الجهـات الثالثـة لألمـراض حيوانيـة المصـدر، يعنـى اتبـاع نهج متعـدد القطاعـات لتوحيد األداء فـي مجال الصحـة أن كافة 

القطاعـات والتخصصـات فـي البيئـة التـي يتفاعـل فيهـا اإلنسـان مـع الحيـوان تشـارك فـي التعامل مـع الصحـة بطريقة أكثـر فاعلية 

وكفـاءة واسـتدامة ممـا يمكـن القيـام بـه إذا لم تشـارك كافـة القطاعـات ذات الصلة. ويتضمـن اتباع نهـج متعدد القطاعـات لتوحيد 

األداء فـي مجـال الصحـة ضمـان التـوازن والمسـاواة بين كافة الشـركاء.  



تبني نهج متعدد القطاعات "لتوحيد األداء في مجال الصحة":
البلدان" في  المصدر  حيوانية  األمراض  لمواجهة  ثالثي  دليل   3

خلفية   -1

١-2  نهج متعدد القطاعات لتوحيد األداء 
في مجال الصحة 

ال يمكـن التعامـل بفعاليـة مـع المسـائل الصحيـة فـي واجهـة اإلنسـان والحيـوان والبيئـة1 مـن خـالل قطاع واحـد فقط. 

وهنـاك ضـرورة للتعـاون بين كافـة القطاعات والتخصصات المسـؤولة عن الصحـة للتعامل مع األمـراض حيوانية المصدر 

وللتعامـل مـع التهديـدات الصحيـة المشـتركة األخـرى فـي واجهـة اإلنسـان والحيـوان والبيئة )1-12(. ويشـار لهـذا النهج 

المتعلـق بالتعـاون بتوحيـد األداء في مجـال الصحة. 

ويعتبـر توحيـد األداء فـي مجـال الصحـة نهـج تعاونـي متعـدد القطاعـات والتخصصـات يمكنـه التعامـل مـع التهديدات 

الصحيـة العاجلـة أو الدائمـة أو المحتملـة في واجهة اإلنسـان والحيوان والبيئـة على المسـتويات دون الوطنية والوطنية 

والعالميـة واإلقليميـة. ويتضمن هذا النهج ضمان تحقيق التوازن والمسـاواة بين كافـة القطاعات والتخصصات2  المعنية.

1.   نعني بالتعامل معالجة وسائل الوقاية من األمراض حيوانية المنشأ والكشف عنها واالستجابة لها والحد منها والحد من مخاطرها على المستويات 

القطرية واإلقليمية والعالمية.

2.   تمثل القطاعات ذات الصلة، على أقل تقدير، تلك القطاعات أو التخصصات أو أصحاب المصلحة أو الوزارات التي تعتبر ضرورية للتصدي للتهديدات 

الصحية التي يتعين معالجتها باستخدام نهج متعدد القطاعات، ونهج لتوحيد األداء في مجال الصحة. ويمكن أن تكون القطاعات والهيئات األخرى، بما في 

ذلك القطاع الخاص واألوساط األكاديمية، من أصحاب المصلحة في تهديد صحي معين، ويتم تضمينها عند الحاجة إليها.

نهج متعدد القطاعات لتوحيد األداء في مجال الصحة 

يعنـى تعـدد القطاعـات أن هنـاك أكثـر مـن قطـاع يعملـون معا )علـى برنامج مشـترك على سـبيل المثال أو اسـتجابة لحالـة( لكنه ال 

يعنـى أن كل القطاعـات ذات الصلـة تعمـل معا. 

ويعنـى تعـدد التخصصـات أن هنـاك أكثـر مـن تخصـص تعمـل معا )فـي وزارة واحـدة أو مركـز أبحاث على سـبيل المثـال يعمل فيه 

أطبـاء وممرضـات وأطبـاء بيطرييـن وأخصائـي أمـراض مسـتوطنة وعلمـاء مختبـرات وعلمـاء أساسـيين و/أو متخصصيـن آخريـن في 

مجـال الصحة.

يتضمـن النهـج الـذي يهـدف لتوحيـد األداء فـي مجال الصحة دائمـا تعاونا متعدد القطاعـات لكن مصطلح متعـدد القطاعات ال يعنى 

دائمـا مشـاركة كافـة القطاعـات المعنيـة بمـا فـي ذلك قطـاع صحة اإلنسـان وقطاع صحـة الحيـوان وقطاع البيئـة. اتباع نهـج لتوحيد 

األداء فـي مجـال الصحـة يعنى أن كافـة القطاعات والتخصصات مشـاركة.  



تبني نهج متعدد القطاعات "لتوحيد األداء في مجال الصحة":
البلدان" في  المصدر  حيوانية  األمراض  لمواجهة  ثالثي  دليل   4

خلفية   -1

ال تمتلـك غالبيـة الـدول آليـات مطبقـة كافيـة للتعـاون اإلداري والتقنـي بين قطاعـات الصحـة الحيوانية والصحـة العامة 
والبيئـة مـع القطاعـات والتخصصـات  األخرى.3

عنـد اإلصابـة بأمـراض حيوانيـة المنشـأ أو حـدوث حـاالت طارئة، يمكـن أن يؤدي غيـاب التعاون المشـترك ووجود 	 

آليـات مطبقـة للتعـاون إلـى حـدوث ارتبـاك وتأخـر في االسـتجابة ويمكـن أن يؤدي إلـى نتائج صحيـة ضعيفة. 

وبالنسـبة لألمـراض حيوانيـة المصـدر المتوطنـة، يـؤدي غيـاب التخطيط المنسـق وعدم تبـادل المعلومـات وغياب 	 

التقييـم وأنشـطة التحكـم فـي كافـة القطاعـات المعنيـة إلى إعاقـة وتعقيد تطبيـق برامج فعالة للسـيطرة علـى المرض. 

3.   من المسلم به جيدا عدم وجود آليات وطنية التباع نهج متعدد القطاعات لتوحيد األداء في مجال الصحة بالنسبة لألمراض الحيوانية المصدر في 

معظم البلدان، وتم تحديد العناصر الرئيسية المتعلقة بتنفيذ التعاون الفعال بين الوزارات خالل االجتماع الثالثي الفني رفيع المستوى الذي عقد في 

المكسيك عام 2011 )13(. وغالبا ما يتم تحديد الثغرات الموجودة في التعاون من خالل التقييمات الخارجية )REG4 ، PK1 ، US1( ،)15-14( وعند االستجابة 
)TZ1( .لحاالت األمراض الحيوانية المصدر

المجال الصحي مطبق بفاعلية  القطاعات لتوحيد األداء في  اتباع نهج متعدد  مزايا 
بالنسبة لألمراض حيوانية المصدر

االستجابة لإلصابة باألمراض حيوانية المصدر والحاالت الطارئة في الوقت المناسب وبفاعلية. 	 

تمتلك كافة القطاعات المعلومات التي تحتاج إليها. 	 

تعتمد القرارات على تقييمات دقيقة ومتبادلة للموقف.	 

المسائلة المتبادلة وأمام صناع القرار تضمن أتخاذ إجراءات من قبل كافة القطاعات.	 

اللوائح والسياسات واإلرشادات واقعية ومقبولة وقابلة للتطبيق من قبل كافة القطاعات.	 

كافة القطاعات تفهم أدوارها ومسؤولياتها في عملية التعاون.	 

يتم استخدام الموارد الفنية والبشرية والمالية بفاعلية وتقاسمها بصورة منصفة.	 

يتم تحديد ومأل الثغرات الموجودة في البنية التحتية والقدرات والمعلومات.	 

الدعوة للتمويل والسياسات البرامج أكثر فاعلية.	 
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١-3  اعتبارات استدامة 
تنفيذ نهج متعدد 

القطاعات لتوحيد األداء 
في مجال الصحة 

فـي بعـض البلـدان، يتـم تطبيـق نهـج متعـدد القطاعـات لتوحيـد األداء في مجـال الصحـة بفاعليـة للتعامل مـع التهديد 

الحالـي لألمـراض حيوانيـة المصـدر، ثـم يتـم التخلـى عنـه بعـد انتهـاء الحالـة الطارئـة. ولضمـان فاعليـة تطبيق أنشـطة 

التحكـم فـي األمـراض حيوانيـة المصـدر ينبغـي أن يصبـح هـذا النهـج روتينيا ومسـتداما. 

تتضمن العوامل األساسية لالستدامة ما يلي: 

 	)CM; MN2; TZ2; TH2(  اإلرادة السياسية: ارتفاع مستوى اإلرادة السياسية وااللتزام والمشاركة من كافة القطاعات المعنية؛

 	 )BD1; IN1; QT4( الموارد: موارد بشرية ومالية كافية وموزعة بالتساوي من المصادر المحلية؛

 	 )BD4; HT1; IN1(  السياق: إنشاء أنشطة في البنية التحتية الوطنية الحالية والنظر في الظروف الوطنية؛

األهـداف المشـتركة: اسـتراتيجيات وأنشـطة تعتمـد علـى االحتياجـات واألهـداف المشـتركة واألولويـات الصحيـة 	 
 )US1( والمزايـا المشـتركة؛

قـوة الحوكمـة: هيـاكل حوكمـة وطنية قويـة وأطر قانونية وسياسـات وتوجيهات متسـقة وامتثال للمعاييـر اإلقليمية 	 
 )IT1( والعالمية؛

 التنسيق الروتيني: تنسيق روتيني وفعال بين كافة القطاعات المعنية في التخطيط والتطبيق؛ 	 

التواصـل الروتينـي: تواصـل روتينـي وفعـال بيـن كافـة القطاعـات المعنيـة وعلـى المسـتويات المناسـبة بالنسـبة 	 
 )JO1; KE2; CR1(  للسـياق الوطنـي؛

أنظمة قطاعية قوية: أنظمة صحية قوية وفعالة في كافة القطاعات؛ 	 

 	 )CA1( .االعتراف بالنجاح: دليل موثق للنتائج المحسنة
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١-3-١  األطر الدولية واإلقليمية  

يـؤدي التوافـق مـع األطـر  الدوليـة واإلقليميـة الحاليـة 4 إلـى تعزيـز اسـتدامة نهج متعـدد القطاعـات لتوحيـد األداء في 

مجـال الصحـة لمواجهـة األمـراض حيوانيـة المصـدر. وتعمـل غالبيـة الـدول مـن خـالل إطـار أو أكثـر بما يتطلـب تعاون 

بيـن مختلـف القطاعـات والتخصصـات. ومـن أمثلـة ذلك: 

اللوائح العالمية للصحة )16(؛	 

معايير المنظمة العالمية لصحة الحيوان )17(؛	 

أهداف التنمية المستدامة ]المربع 1[؛ )18(؛	 

األطر اإلقليمية5؛  	 

جدول أعمال أمن الصحة العالمي )21(؛	 

الدستور الغذائي )22(؛	 

أطر مقاومة مضادات الميكروبات )23-25(؛	 

الشبكة الدولية للسلطات المعنية بسالمة األغذية، ]المربع 2[؛ )27-26(.	 

4.   يمكن لألطر أيضا أن تتخذ شكل االستراتيجيات واللوائح والقرارات وقواعد الممارسة.

5.   مثل استراتيجية آسيا والمحيط الهادئ لألمراض الناشئة 3  واألطر الخاصة باالتحاد األوروبي، وأطر منظمة الصحة األمريكية والمكتب األفريقي للموارد 

الحيوانية )19-18(.

 المربع 1: أهداف التنمية المستدامة، األمراض حيوانية المصدر
ونهج توحيد األداء في مجال الصحة 

تهـدف أهـداف التنميـة المسـتدامة )18(، التـي تحمـل عنـوان "تحويل عالمنـا: جدول أعمـال 2030 للتنمية المسـتدامة" إلـى القضاء 

علـى الفقـر وتحقيـق التنميـة المسـتدامة. وتتبـع هـذه األهداف نهجـا متكامال وتؤكـد على العدالـة واالسـتدامة وتعنى كافـة الدول. 

علـى المسـتوى الوطنـي واإلقليمـي والدولـي، أصبحـت المؤشـرات التي تقيـس التقدم نحـو تحقيق أهـداف التنمية المسـتدامة أحد 

أولويـات الحكومـات الوطنية. 

إن اتبـاع نهـج متعـدد القطاعـات لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة للتعامـل مع األمـراض حيوانيـة المصدر التـي تتعامل مـع الترابط 

المتبـادل بيـن الصحـة وبيـن محدداتهـا االجتماعيـة واالقتصادية يتوائـم مع إطار التنميـة المسـتدامة. وتعتبر الصحة أحـد االعتبارات 

الحاسـمة فـي تحقيـق األهداف السـبعة عشـر وسـوف يـؤدي اتباع نهـج متعدد القطاعـات لتوحيـد األداء في مجال األنشـطة الصحية 

إلـى دعـم التقـدم فـي تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة. وتعكـس أهـداف التنمية المسـتدامة فـي ذاتهـا نهجا موحـدا يضمن أن 

يعيـش النـاس والحيوانـات األصحاء علـى كوكب صحي. 

وتسـتفيد الـدول التـي تقـوم بتطويـر اسـتراتيجيات األمـراض الحيوانيـة المصـدر مـن زيـادة الوعـي وفهـم سـبب التآزر بيـن األمراض 

حيوانيـة المصـدر وبيـن النهـج الموحـد وأهداف التنمية المسـتدامة، وربط أنشـطة أهـداف التنمية المسـتدامة بعمليـات التخطيط 

والخطـط االسـتراتيجية وأطـر المتابعـة والتقييـم المرتبطـة باألمراض حيوانيـة المصدر.
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قـام البنـك الدولـي بإصـدار "اإلطـار التشـغيلي لتعزيـز أنظمـة الصحة العامـة البشـرية والحيوانيـة والبيئية فـي واجهتها" 

)28( فـي عـام 2018. ويوفـر هـذا اإلطـار خلفيـة عـن أصـل واألسـباب المنطقيـة والقيمـة المضافـة التبـاع نهـج متعـدد 

القطاعـات لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة بمـا في ذلـك مراجعـة األدوات والعمليات الحاليـة)29(. وتم إجـراء عمليات 

مراجعـة أخـرى لـألدوات الخاصـة بتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة )30-31( ويتـم إعـداد مقال حاليـا للمراجعـة العلمية 

والتقنيـة 2019 للمنظمـة العالميـة لصحـة الحيـوان سـيقوم بتقديـم إرشـادات إضافية للـدول على اسـتخدامات وموائمة 

مختلـف األدوات والموارد. 

ويوفر هذا الدليل إرشادات تشغيلية لتطبيق األنشطة الوطنية لدعم تلك األطر. 

المربع 2: الشبكة الدولية للسلطات المعنية بسالمة األغذية تشجع اتباع نهج لتوحيد 
األداء في مجال الصحة خالل االستجابة لحالة طارئة تتعلق بسالمة الغذاء 

تم إطالق الشـبكة الدولية للسـلطات المعنية بسـالمة األغذية في عام 2004 كشـبكة عالمية لسـلطات سـالمة األغذية من 188 دولة 

مـن الـدول األعضـاء وتشـارك في إدارتها منظمـة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية. ويتمثل هدف الشـبكة الدولية للسـلطات 

المعنيـة بسـالمة األغذيـة فـي منـع االنتشـار العالمـي لألغذيـة الملوثة واألمـراض المنقولة عـن طريق األغذيـة وتعزيز أنظمة سـالمة 

األغذيـة علـى المسـتوى العالمـي مـن خـالل اتباع نهج متعـدد القطاعات لتوحيـد األداء في مجـال الصحة. ويتم ذلـك من خالل: 

تعزيز التبادل السريع للمعلومات أثناء وقوع أحداث متعلقه بسالمة الغذاء؛	 

تبادل المعلومات حول المسائل الهامة المتعلقة بسالمة الغذاء ذات األهمية العالمية؛ 	 

تعزيز الشراكات والتعاون بين القطاعات والدول والشبكات؛ 	 

مساعدة الدول على تعزيز القدرات إلدارة الحاالت الطارئة المتعلقة بسالمة الغذاء.	 

ومـن خـالل اتبـاع نهـج متعـدد القطاعـات لتوحيد األداء فـي مجال الصحة، تشـجع أمانة الشـبكة الدولية للسـلطات المعنية بسـالمة 

األغذيـة الـدول األعضـاء علـى تخصيـص نقطـة اتصـال واحـدة للحـاالت الطارئـة من السـلطة الوطنيـة المسـؤولة عن التنسـيق خالل 

الحـاالت الطارئـة الوطنيـة المتعلقـة بسـالمة الغـذاء باإلضافـة إلـى نقـاط اتصـال إضافية من السـلطات الوطنيـة األخـرى التي تلعب 

دورا فـي ضمـان سـالمة الغـذاء. واليـوم، تتضمـن الشـبكة أكثر مـن 600 عضو من عـدد كبير من القطاعـات ذات الصلـة )مثل الصحة 

البشـرية والصحـة الحيوانيـة والصحـة البيئيـة والصناعـة والتجـارة والسـياحة(. ويعتبر التعاون النشـط مع الشـبكة الدولية للسـلطات 

المعنيـة بسـالمة األغذيـة أحـد طـرق تعزيز االسـتعداد للقيام باسـتجابة في الحـاالت الطارئة التي تتعلق بسـالمة الغـذاء بما في ذلك 

الحـاالت الطارئـة التـي تتضمـن حاالت تفشـي أمـراض حيوانيـة المصدر من خـالل األغذية.  
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التكاليف والمزايا 

إن اتباع نهج متعدد القطاعات لتوحيد األداء في مجال الصحة بالنسـبة لألمراض حيوانية المصدر يسـتفيد أفضل اسـتفادة 

مـن المـوارد المحـدودة مـن األمـوال واألفراد ويحسـن كفـاءة وفاعليـة إدارة األمـراض، )CM2( حيوانية المصـدر بحيث تقل 

التكاليـف. )IN1; CA3(  ويمكـن قيـاس النتائـج ببسـاطة مـن خالل خفض معـدل اإلصابة باألمـراض ومعدل الوفيـات، )CM2(أو 

مـن خـالل تحليالت التكلفة والمزايا باسـتخدام البيانـات االقتصادية ]القسـم 3-3-2: الفصل 6[؛ )32(.

باإلضافـة إلـى تحسـين نتائـج الصحـة العامة، وتعزيـز األنظمة والتنسـيق في قطاع الصحـة العامة، يمكـن لقطاعي صحة 

الحيوانات والبيئة توفير عائدات قوية على االسـتثمارات. ويتم تقليل التكلفة من خالل تجنب ازدواجية األنشـطة ويمكن 
)CA3( .)33(أن يتحسـن األداء من خالل تحسـين االسـتراتيجيات مثل مشـاركة المرافق المختبرية من قبل قطاعات متعددة

ويـؤدي تقليـل مخاطـر األمـراض حيوانيـة المصدر أيضـا إلى تقليل الخسـائر االجتماعية غير المباشـرة مثل اآلثـار الواقعة 

علـى سـبل العيـش الخاصـة بصغار المنتجين وسـوء التغذيـة والقيـود المفروضة على التجارة والسـياحة التـي تصل، عند 

إضافتهـا، بالتكاليـف العالميـة لحاالت األمراض حيوانية المصدر إلى عشـرات المليارات مـن الدوالرات )34(.

ويـؤدي اتبـاع نهـج متعـدد القطاعـات لتوحيـد األداء فـي مجال الصحـة إلى تسـهيل التوعيـة بالتدخالت التـي تفيد كافة 

القطاعـات لكنهـا تفـرض تكاليـف علـى قطـاع واحـد فقـط )مثـل تكاليـف تطعيم الـكالب ضـد داء الكلب التـي يتحملها 

قطـاع الصحـة الحيوانيـة لكنـه يوفـر مزايـا للصحـة العامـة(. ويمكـن أن تبرر القيمـة المضافة لـكل قطاع مـن القطاعات 

االسـتثمار فـي هـذا النهـج المتعلـق باألمـراض حيوانيـة المصـدر، وتعتبـر أداة للدعـوة وتسـاعد واضعي السياسـات على 

فهـم كيف تتقاسـم القطاعـات التكاليـف والمزايا. 

١-4 التواصل بين أصحاب المصلحة 

يعتبـر التواصـل المسـتمر والفعـال داخل الحكومة وبين المنظمات الشـريكة وأصحـاب المصلحة اآلخريـن المعنيين بما 

فـي ذلـك اإلعـالم والجمهـور، ضروريـا للتعامل مع األمـراض حيوانية المصدر. ويـؤدي التواصل الموثوق فيـه والذي يتميز 

بالشـفافية والمتسـق إلى بـث المصداقية لدى أصحاب المصلحة والشـركاء الوطنييـن والدوليين. 

وتسـمح التكنولوجيـا الحديثة )مثل شـبكات الهاتف المحمـول واإلنترنت( للناس بتلقي المعلومات حول تفشـي األمراض 

حيوانيـة المصـدر مـن العديـد مـن المصـادر بمـا قـد ينجـم عنه وصـول معلومـات مغلوطـة وحـدوث ارتبـاك. ينبغي أن 

تتضمـن فـرق االسـتعداد واالسـتجابة أخصائيين في التواصل بحيـث يحصل أصحاب المصلحة علـى معلومات دقيقة وفي 

الوقـت الصحيـح ومعلومـات شـاملة ومتسـقة. )CM5; EG2; IT1; JO1(  ويـؤدي تحديـد وتدريـب متحدثيـن من كافـة القطاعات 

إلـى ضمـان وصول الرسـائل وبنـاء الثقة مـع الجمهور. 

ويتضمـن دليـل الجهـات الثالثـة لألمراض حيوانيـة المصدر مبـادئ وأنشـطة متعلقة 
باثنيـن من جوانـب التواصل: 

يـرد تنسـيق التواصـل الداخلي غير المرتبط بمخاطر األمراض حيوانية المصدر بين كافـة القطاعات الحكومية المعنية 	 

ومع أصحاب المصلحة اآلخرين في ]القسـم 3-3-3[؛

يـرد التواصـل بشـأن المخاطـر والمشـاركة المجتمعيـة فيمـا يتعلـق بمخاطـر األمـراض حيوانيـة المصـدر فـي 	 

]القسـم 5-5[.
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١-5 المحددات االجتماعية للصحة

إن اتبـاع نهـج متعـدد القطاعـات لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحة بالنسـبة لألمراض حيوانيـة المصدر يعنـى التفكير في 

الظـروف التـي يولـد فـي ظلهـا األشـخاص ويكبـرون ويعملـون ويشـيخون.  وتتأثـر ظـروف الحيـاة اليوميـة تلـك بعوامل 

مثـل السياسـة والمعاييـر الثقافيـة والقيـم والمعتقدات واالقتصاد وتوزيع السـلطة والنـوع االجتماعي ومـا إذا كان األفراد 

يعيشـون فـي مجتمعـات حضريـة أو ريفيـة. وتؤثـر نفـس العوامـل في األمـراض حيوانيـة المصـدر والبد من النظـر فيها 

عنـد مباشـرة األنشـطة فـي دليـل الجهـات الثالثـة لألمـراض حيوانيـة المصـدر. وينبغي دراسـة السـياق االجتماعـي لنقل 

األمـراض حيوانيـة المصـدر وتبعاتها علـى تعرض مختلف الجماعات لإلصابة أيضا. ولهذا السـبب، ينبغي على مسـتخدمي 

دليـل الجهـات الثالثة لألمـراض حيوانيـة المصدر أن: 

يقيمـوا شـراكات مع ويشـركوا علمـاء االجتماع )علماء االجتمـاع وعلمـاء األنثروبولوجيا وعلماء السـكان وغيرهم( في 	 

التخطيـط والتنفيذ وتقييم السياسـات والبرامـج واألبحاث والتدريب؛

يطـوروا اسـتراتيجيات تواصـل تـدرس النـوع االجتماعي والسـكان األصلييـن واألقليات ومختلـف الممارسـات الثقافية 	 

5-5[؛ ]القسم 

يثقفـوا العامليـن فـي مجـال الصحـة المجتمعيـة ومديـري البرامج وصانعـي القرار بشـأن أكثـر التأثيـرات االجتماعية 	 

إلحاحـا علـى الوقايـة والتحكـم فـي األمـراض حيوانيـة المصدر فـي كل دولة؛

يراعـوا المنظـور الجنسـاني فـي تطويـر وتنفيذ وتقييم الخطـط القطرية وبرامـج التعليم والتدريـب الخاصة باألمراض 	 

المصدر؛ حيوانية 

يسـتخدموا األبحـاث المتوافـرة الستكشـاف وفهم المحـددات االجتماعية الخاصـة بالصحة في بلدهـم ودمج المعرفة 	 

والتغيـرات السـلوكية فـي كافـة جوانب التحكم فـي األمراض حيوانيـة المصدر. 

١-6 المتابعة والتقييم 

يـؤدي إنشـاء خـط أسـاس لألنشـطة والبنية التحتيـة وضمان المتابعـة والتقييم المسـتمر لنتائـج االسـتراتيجيات والبرامج 

واألنشـطة الوطنيـة الخاصـة باألمـراض حيوانيـة المصـدر إلـى توفير معلومـات  )ET2(  حول األمور التي تسـير علـى ما يرام 

واألمـور التـي يمكـن تحسـينها. كمـا يمكـن اسـتخدام المعلومـات أيضا فـي الدعوة إلـى تعزيز األنشـطة التـي تبني نهج 

متعـدد القطاعـات لتوحيـد األداء في مجـال الصحة.

يصـف ]الفصـل 6[ تصميـم خطـة المتابعـة والتقييم. بالنسـبة لكل نشـاط فنـي معين في دليـل الجهات الثالثـة لألمراض 

حيوانيـة المصـدر، تـم اقتـراح أمثلـة علـى أطر ومؤشـرات يمكن للدول دراسـة اسـتخدامها أو تبنيها فـي برامجها. 



تبني نهج متعدد القطاعات "لتوحيد األداء في مجال الصحة":
البلدان" في  المصدر  حيوانية  األمراض  لمواجهة  ثالثي  دليل   1٠



معلومات حول هذا الدليل  2

الغرض    1-2
2-2   النطاق 

استخدام هذا الدليل  3-2
اعتبارات إقليمية     4-2



تبني نهج متعدد القطاعات "لتوحيد األداء في مجال الصحة":
البلدان" في  المصدر  حيوانية  األمراض  لمواجهة  ثالثي  دليل   12

معلومات حول هذا الدليل   -2

2-١ الغرض 

الغـرض مـن دليـل الجهـات الثالثـة لألمراض حيوانيـة المصدر هو تزويـد الدول بإرشـادات تشـغيلية وأدوات لتطبيق نهج 

متعـدد القطاعـات لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة للتعامل مع األمـراض حيوانية المصـدر والمخاطر المشـتركة األخرى 

المتعلقـة بالصحة وواجهة اإلنسـان والحيـوان والبيئة. 

وسـيتم إضافـة أدوات تشـغيلية لدعـم تطبيـق كل موضـوع فنـي لتقديـم دعـم إضافـي للـدول التـي تقوم بتطبيـق دليل 

الجهـات الثالثـة لألمـراض حيوانيـة المصـدر. وتتضمـن هـذه األدوات نمـاذج وقوالـب لإلجـراءات التشـغيلية المعياريـة 

والعمليـات والمرجعيـات وجمـع البيانـات ونمـاذج اإلبـالغ والمـوارد العمليـة األخـرى التـي يمكـن للـدول تكييفهـا بمـا 

يتـالءم مـع احتياجاتها وسـياقاتها. 

2-2 النطاق 

يطبـق دليـل الجهـات الثالثـة لألمـراض حيوانيـة المصـدر علـى كافة األمـراض حيوانيـة المصدر 6 فـي القطـر. وهو يطبق 

على كافـة الـدول والمناطق. 

هنـاك تداخـل وترابـط وتـآزر بين كافـة الموضوعات الـواردة في دليل الجهـات الثالثة لألمراض حيوانيـة المصدر. ويمكن 

تصـور التفاعـالت فـي دليـل البدء السـريع ]الشـكل 1[. ويتـم القيام بالمزيـد من االستكشـاف لتلك التفاعـالت في داخل 

دليـل الجهـات الثالثـة لألمـراض حيوانيـة المصـدر. ويجـب مواءمـة األنشـطة التقنيـة ]الفصـل 5[ أو دمجها مع األنشـطة 

الوطنيـة الحاليـة أو المخطـط لهـا التي تتبع نهـج متعدد القطاعات لتوحيـد األداء في مجال الصحـة للتعامل مع األمراض 

حيوانيـة المصدر. 

6.   يمكن أن تكون المخاطر المتعلقة باألمراض حيوانية المصدر جديدة أو تم تحديدها حديثا أو ناشئة أو منتشرة أو موجودة أو متوطنة.

ينطبق دليل الجهات الثالثة لألمراض حيوانية المصدر على: 

األمراض حيوانية المصدر ذات األولوية الحالية )المتوطنة والناشئة(؛ 	 

حاالت األمراض حيوانية المصدر والحاالت الطارئة؛	 

المخاطر الصحية المشتركة األخرى على واجهة اإلنسان والحيوان والبيئة مثل مقاومة مضادات الميكروبات وسالمة الغذاء واألمن الغذائي. 	 
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2-3 استخدام الدليل 

ماذا؟ 

دليـل الجهـات الثالثـة لألمـراض حيوانيـة المصـدر هـو دليـل وال يوفـر معاييـر أو شـروط. 

ويقـدم الدليـل ملخصـات لألهـداف التـي يجـب الوصـول إليهـا واإلجـراءات التـي يعتقـد 

أنهـا تمثـل أفضـل الممارسـات وعـدد مـن الخيارات التـي تؤدي إلـى الوصول إلـى تحقيق 

األهـداف. وتعتمـد أفضـل الممارسـات والخيـارات المقترحة على خبرات الـدول المتوافرة 

لـذا قـد ال تناسـب كافـة الـدول. وندعـو المسـتخدمين إلـى التفكيـر فـي الخيـارات التـي 

تسـمح لهـم بالوصـول إلـى تحقيـق أهدافهـم فـي سـياقهم الوطني. 

وتقـدم األنشـطة بصفـة عامـة علـى أنهـا عناصـر يمكـن تكييفهـا وفقـا للسـياقات الوطنية 

ويمكـن تطبيقهـا فـي أي ترتيـب. وعندمـا يتـم تطبيـق العناصـر علـى أفضـل تقديـر فـي 

تتابـع يفضـل أن تتـم فـي صـورة خطوات. 

من ؟

يسـتهدف هـذا الدليـل العامليـن الذيـن يديـرون االسـتجابات الحكوميـة لمخاطر األمـراض حيوانيـة المصدر على أي 

مسـتوى إداري فـي الدولـة. ويتضمـن ذلـك فـي غالب األحيـان، على األقـل، الوزارات المسـؤولة عن صحـة الجمهور 

وصحـة الحيـوان والحيـاة البريـة والبيئـة. وينبغـي تضميـن القطاعـات غيـر الحكوميـة والتخصصـات غيـر الممثلـة 

فـي تلـك الـوزارات مثل الشـركاء أو المستشـارين ]القسـم 2-4[.

متى؟ 

يفضـل تطبيـق األنشـطة الـواردة فـي هـذا الدليـل بصـورة روتينيـة للتعامـل مـع األمـراض حيوانيـة المصـدر. وبهذه 

الطريقـة، يمكـن وضـع آليات وممارسـات قبـل الحاالت واألوضـاع الطارئة. وبالرغم مـن ذلك، يمكـن تكييف العديد 

مـن المبـادئ واألنشـطة أيضـا السـتخدامها خالل الحالـة الطارئة. 

"دليل الدليل"

استخدم دليل البدء السريع في الصفحة 1 حتى 

تتمكن من التنقل بيسر في دليل الجهات الثالثة 

لألمراض حيوانية المصدر. 

مبدأ هام للغاية: تبادل الخبرات 

تـدرك الجهـات الثالثـة أن أفضـل طريقـة لتبني نهج متعـدد القطاعات لتوحيـد األداء في مجال الصحـة للتعامل مع األمـراض حيوانية 

المصـدر لـم يتـم التحقق منها بالنسـبة لـكل موقف نظرا للنطـاق العريض للدول وللسـياقات. 

ويتم تشجيع المستخدمين على تدوين وتبادل خبراتهم بحيث يمكن االستمرار في تعزيز أفضل الممارسات الموصى بها والخيارات. 
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كيف؟ 

يتـم اسـتخدام دليل الجهـات الثالثة لألمراض حيوانيـة المصدر للوفاء باحتياجـات وأوليات كل قطر

بنـاء علـى نقـاط البـدء والخبـرات السـابقة قـد تريد بعض البلـدان اسـتخدام دليل الجهـات الثالثة لألمـراض حيوانية 

المصـدر بكاملـه. وتريـد بعـض الـدول األخرى اسـتخدامه دعما لتنفيذ أنشـطة نهـج متعدد القطاعـات لتوحيد األداء 

فـي مجـال الصحـة والتـي سـتمأل بعـض الثغـرات7 فـي القـدرات الوطنيـة، أو التـي تقـوم بتفعيـل خطـط األمـراض 

حيوانيـة المصـدر الحالية.

وقـد تقـوم البلـدان بصـورة تدريجيـة بتطبيـق نهـج متعـدد القطاعـات لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة مـن خـالل 

البـدء بنشـاط أو أكثـر )مثـل رسـم الخرائـط، ]القسـم 4-1[( أو بالنسـبة لبعـض األمـراض حيوانيـة المصـدر التـي 

اعتبـرت ذات أولويـة عليـا ]القسـم 4-3[ ويمكـن التوسـع فـي العمليـة بينما يـؤدي تحسـين النتائج إلى بنـاء الدعم 

وبينمـا تتراكـم البنيـة التحتيـة والمـواردHT1; EG1(  .8( ويتضمـن المربـع التالـي مثـاال علـى التطبيـق التدريجـي. 

7.   يتم تحديد الثغرات غالبا من خالل الخبرات الوطنية المتعلقة باألمراض حيوانية المصدر أو من خالل تقييمات داخلية أو خارجية.

8.   يمكن أن تظهر متابعة هذا الدليل مزايا: ويمكن استخدام هذه المزايا في دعم حشد الموارد من أجل األنشطة الموسعة ]الفصل 6[.

مبدأ هام للغاية 

كافـة األنشـطة الـواردة فـي هـذا الدليـل ينبغي القيـام بها بصورة مشـتركة ومنسـقة باسـتخدام نهج متعـدد القطاعات لتوحيـد األداء 

فـي مجال الصحـة وباالسـتعانة بكافة القطاعـات المعنية. 

أفضل الممارسات 

تحسين وتكييف الهياكل واآلليات والخطط الوطنية الحالية بدال من وضع هياكل وآليات وخطط جديدة.

مثال على التنفيذ التدريجي

تشـير مراجعـة غيـر رسـمية أجريـت علـى البنية التحتيـة الوطنية إلـى وجود لجنة خاصـة من ممثلي صحـة الحيوان والصحـة العامة 

الذيـن يعملـون فـي مجـال االسـتجابة لمخاطـر األمـراض حيوانيـة المصـدر. ويمكـن مطالبة هـذه المجموعـة الصغيـرة عندئذ بعمل 

خرائـط للبنيـة التحتيـة فـي قطاعـات إضافيـة مثـل قطاع البيئة بما يسـمح بإنشـاء آلية تنسـيق متعـدد القطاعات. 
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مثال: من المنطقة األفريقية

فـي أفريقيـا، التـزم برنامـج التنميـة الزراعيـة األفريقيـة الشـامل )35( ومكتب االتحـاد األفريقي للمـوارد الحيوانية واسـتراتيجية تنمية 

المواشـي فـي أفريقيـا، 2015-2035 )36( بدعـم الـدول فـي تنفيذ اإلطار االسـتراتيجي اإلقليمـي لتوحيد األداء في مجـال الصحة )37(. 

ويمكـن أن يـؤدي ربـط أنشـطة الدليـل بتلك األولويـات اإلقليمية إلـى زيادة فـرص نجاح المبـادرات القطرية. 

مثال: من المنطقة األسيوية 

تـم تطبيـق آلـة تنسـيق وظيفيـة ثالثيـة لمنطقة آسـيا والمحيط الهـادئ منذ عـام 2010. وقد تـم بناء اآلليـة باالعتماد علـى الخبرات 

المتعلقـة بأنفلونـزا الطيـور شـديدة اإلمـراض والمتالزمـة التنفسـية الحـادة والوخيمـة )سـارس(. ويجمـع هـذا المنتـدى بيـن كافـة 

القطاعـات لدعـم التعـاون متعـدد القطاعات لتوحيـد األداء في مجال الصحة على مسـتوى الدولة. ولدعم التعـاون متعدد القطاعات 

فـي المنطقـة، تـم مؤخـراً إنشـاء أمانـة توحيـد األداء فـي مجال الصحـة في مكتـب منظمة األغذيـة والزراعـة اإلقليمي الخاص بأسـيا 

والمحيـط الهـادئ فـي بانكـوك. ويمكـن أن يؤدي هـذا الهيكل اإلقليمي إلى تعزيز التنسـيق في مجال توحيـد األداء في مجال الصحة 

بمـا يـؤدي إلى تحقيـق مزايا بالنسـبة لكافـة القطاعات والدول المشـاركة. 

2-4 اعتبارات إقليمية 

يمكـن أن يسـاعد الدليـل الثالثـي لمواجهـة األمراض حيوانيـة المصدر على التعامـل مع التحديـات اإلقليمية. ويمكن 

أن تنشـأ تلـك التحديـات مـن الخالفـات بيـن أنظمـة اإلنتـاج والتسـويق والتغيـرات المناخيـة والنزاعـات المسـلحة 

والحـراك الطوعـي والجبـري لألشـخاص والحيوانـات والديناميكيـات السياسـية. ومهما كانـت الخيارات التـي تختارها 

الـدول مـن الدليـل، يمكـن أن تـؤدي موائمـة جهودهـم مـع المبـادرات اإلقليميـة ودون الوطنيـة الحالية إلـى نتائج 

أفضـل ]القسـم 1-3-1[. ويوجـد بالمربـع مثال مـن المنطقـة األفريقية.

ويمكـن للكيانـات اإلقليميـة اسـتخدام الدليـل لدعـم تطبيـق برامجهـا وفقـا ألولوياتهـا. ويمكـن أن تـدرس األقاليـم 

إنشـاء آليـة تنسـيق إقليميـة ثالثيـة لتيسـير التطبيـق الوطنـي للدليـل الثالثـي لمواجهـة األمـراض حيوانيـة المصـدر 

ومتابعـة التقـدم علـى المسـتوى اإلقليمـي. ويوجـد بالمربـع مثـال مـن المنطقـة األسـيوية. 
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3-١  آليات التنسيق متعدد القطاعات 
لتوحيد األداء في مجال الصحة

تشـير آليـات التنسـيق متعـدد القطاعـات لتوحيـد األداء في مجال الصحـة،9 والخاصة باألمـراض حيوانية المصـدر إلى أي 

مجموعـة رسـمية وقائمـة تعمـل علـى تعزيـز وتطويـر التعـاون والتواصـل والتنسـيق فـي مختلـف القطاعات المسـؤولة 

عـن التعامـل مـع األمـراض حيوانيـة المصدر والمخـاوف الصحيـة األخرى لواجهة اإلنسـان والحيـوان والبيئـة. ويوجد في 

النهـج متعـدد القطاعـات لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة وظائـف روتينية ومسـتمرة وهو مسـؤول عن تنسـيق وقيادة 

وحوكمـة الجهـود بيـن القطاعـات ذات الصلـة لتحقيـق أهـداف عامة تـم تحديدها بصورة مشـتركة وتم االتفاق بشـأنها.

9.   التعريف ألغراض هذا الدليل.

الهدف 

تنسـيق نهـج متعـدد القطاعـات لتوحيـد األداء في مجال الصحـة للتعامل مع األمـراض حيوانية المصدر والمخاوف الصحية المشـتركة 

األخـرى فـي واجهـة اإلنسـان والحيـوان والبيئـة بمـا فـي ذلك وظائـف القيـادة والوظائـف الفنية لتعزيـز وتطويـر التعـاون والتواصل 

والتنسـيق بيـن القطاعـات وتحقيق نتائـج صحية أفضل.

 المزايا العملية لتبني آلية تنسيق خاصة بالنهج متعدد
القطاعات لتوحيد األداء في مجال الصحة  

التنسيق والتواصل الفعال من مجموعة واحدة تمثل كافة القطاعات المعنية؛ 	 

ضمان وجود نهج متعدد القطاعات لتوحيد األداء في مجال الصحة في التخطيط وأنشطة الترويج؛	 

األنشطة متسقة ومستقرة وال تعتمد فقط على العالقات الشخصية بين األفراد.	 
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تتوافـر فـي آليـات تنسـيق متعـدد القطاعـات وظائـف قيـادة وتنسـيق فنـي. وهـي تنـدرج تحـت أربعـة فئـات رئيسـية 

متكاملـة وتحمـل نفـس األهميـة فـي ضمـان المواءمـة بيـن القطاعـات: 

القيـادة والتنسـيق بيـن الوزارات: تدعم التنسـيق والتعـاون والتواصل بين القطاعات على مسـتوى القيادة، وتدافع 	 
عـن تبنـي نهـج متعدد القطاعات لتوحيـد األداء في مجال الصحة في التعامل مع السياسـات والتخطيط االسـتراتيجي 

الموارد.10 وتخصيص 

التنسـيق التقنـي: يدعـم تنسـيق األنشـطة الفنيـة لضمـان تبنـي نهـج متعـدد القطاعـات لتوحيد األداء فـي مجال 	 
الصحـة، وهنـاك توافـق بين الهيـاكل الحكوميـة القائمة وبين األنشـطة التقنية التـي تتعامل مع األمـراض الحيوانية 

المصدر.

نطاق العمل واألنشطة الرئيسية 

يعتمـد نطـاق العمـل فـي آليـة التنسـيق متعـدد القطاعـات علـى احتياجـات وأولويـات القطـر. ويتضمن النطـاق الفني 

األولـي آللية التنسـيق متعـدد القطاعات األمراض حيوانية المصدر ويمكن أن يتضمـن المخاطر الصحية األخرى المتعلقة 

بواجهـة اإلنسـان والحيـوان والبيئـة )مثـل مقاومـة مضـادات الميكروبـات واألمـن الغذائـي(. ويعتمـد النطـاق الجغرافي 

للتأثيـر واألنشـطة علـى مـا إذا كانـت آلية التنسـيق متعدد القطاعـات توجد على المسـتوى المركزي أو مـا دون الوطني.  

إن األنشـطة متعـددة القطاعـات لتوحيد األداء في مجال الصحة والخاصة بآلية التنسـيق متعـدد القطاعات ال تدعم فقط 

األنظمـة الوطنيـة للتعامـل مـع األمـراض حيوانيـة المصـدر فـي الدولـة، لكنهـا تحافـظ أيضـا علـى وظائف آلية التنسـيق 

متعـدد القطاعـات المسـتمرة. ويمكـن مباشـرة تلك األنشـطة فـي كال المسـتويين المذكوريـن بعاليه أو يمكـن تفويضها 

إلـى مجموعـة فرعيـة. وقـد تـم ذكر ووصف أنشـطة محددة بشـيء مـن التفصيـل أدناه وفـي الجدول.

10.   تؤدي آلية التنسيق متعدد القطاعات إلى تيسير الحوكمة الخاصة باألمراض حيوانية المصدر داخل سياق الحوكمة الصحية الوطنية في الدولة )38(.

الخيار: إنشاء آلية تنسيق متعدد القطاعات في حالة طارئة

مـن األفضـل إنشـاء آليـة تنسـيق متعـدد القطاعـات وأن تباشـر وظائفهـا قبـل وقوع أزمـات طارئـة. وبالرغم مـن ذلك، يجـب تطبيق 

آليـة للتنسـيق متعـدد القطاعـات لتوحيـد األداء فـي مجال الصحة في الحـاالت الطارئة المتعلقـة باألمراض حيوانية المصـدر. وإذا لم 

توجـد هـذه الوظيفـة، البـد من وضـع وظيفة آليـة تنسـيق طارئة متعـدد القطاعات. 

وسـوف تؤدي دراسـة هياكل التنسـيق الحالية وتضمين عناصر من الدليل إلى تعظيم وظيفة ونتائج آلية التنسـيق متعدد القطاعات 

فـي الحاالت الطارئة. 

وإذا تـم إنشـاء آليـة تنسـيق متعـدد القطاعـات فـي حالـة طارئـة، البـد مـن مراجعـة وظيفتها بأسـرع مـا يمكن أثنـاء أو بعـد الحالة 

الطارئـة ويتـم القيـام بـأي تحسـينات ضروريـة بحيـث يمكـن أن تقوم بـدور اآلليـة متعـددة القطاعات المسـتمرة.
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أفضل الممارسات 

تقـوم آليـة التنسـيق متعـدد القطاعـات بتنفيـذ الوظائـف واألنشـطة الرئيسـية التاليـة مـع اتبـاع نهـج متعـدد القطاعـات لتوحيد 

األداء فـي مجـال الصحة

أنظر القسم...األنشطةالمهام الرئيسية

إنشاء آلية 
تنسيق متعدد 

القطاعات

االتفـاق على الحاجة آللية تنسـيق متعدد القطاعـات بخصوص األمراض 	 
المصدر. حيوانية 

رسم خرائط آليات التنسيق الحالية.	 
إنشاء واعتماد آلية تنسيق متعدد القطاعات لألمراض حيوانية المصدر	 
تحديد العضوية.	 
تحديد القيادة والحوكمة وترتيبات العمل.	 
أنشاء آلية تنسيق متعدد القطاعات بصورة رسمية .	 
تحديد المجموعات الفرعية وإعطاء مهام لها حسب الحاجة.	 
تحديد آليات التنسيق متعدد القطاعات دون الوطنية.	 
الحصول على القرارات وتأييدها.	 

القسم 1-2-3

القسم 2-2-3
القسم 3-2-3
القسم 4-2-3
القسم 5-2-3
القسم 6-2-3
القسم 7-2-3
القسم 8-2-3
القسم 9-2-3

ضمان التنسيق 
المستدام

رسم خرائط البنية التحتية واألنشطة.	 
تحديد أصحاب المصلحة.	 
حشد وتخصيص التمويل والموارد.	 
متابعة وتقييم الوظائف واآلثار.	 
تطويـر إطـار واسـتراتيجية وخطـة لألمـراض حيوانيـة المصـدر وتيسـير 	 

المواءمـة والتنسـيق أو دمـج مختلـف األطـر واالسـتراتيجيات والخطـط 
المتعلقـة باألمـراض حيوانيـة المصـدر.

متابعة ومواءمة األنشطة الوطنية لتوحيد األداء في مجال الصحة.	 

القسم 1-3-3
القسم 1-3-3
القسم 2-3-3
القسم 4-3-3

القسم 5-1-2؛ صندوق 4

القسم 4-1؛ الفصل 6

التواصل والدفاع 
والتوعية

ضمان مشـاركة كافة أصحاب المصلحة في األنشـطة متعددة القطاعات 	 
لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة للتعامل مع األمـراض حيوانية المصدر 
بمـا فـي ذلـك التوعيـة ودعـم دور آليـة التنسـيق متعـدد القطاعـات 

وقيمتهـا المضافة.

القسم 3-3-3؛ 2-4

تحديد األنشطة الفنية وتحديد أولوياتها وتخصيص األدوار والمسؤوليات.	 التنسيق الفني
ضمـان وضـع األنشـطة ذات األولويـة علـى المسـار الصحيـح بمـا فـي 	 

ذلـك المجاالت السـتة لألنشـطة الفنية الـواردة في هـذا الدليل وضمان 
التنسـيق فيمـا بينها.

تنسـيق عمليـة تحديـد أولويـات األمـراض حيوانيـة المصـدر ومراجعتها 	 
بصـورة منتظمة.

تنظيم تدريبات محاكاة منتظمة ومراجعة أنظمة تنسـيق إدارة األمراض 	 
حيوانيـة المصـدر واالسـتجابة لهـا بمـا فـي ذلـك آليـة التنسـيق متعـدد 

القطاعـات ذاتها. 

القسم 3-4-1؛ 2-4-3
الفصل 5 و6

القسم 3-4

القسم 5-1-3؛ 3-5
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3-2  إنشاء آلية تنسيق متعدد 
القطاعات لتوحيد األداء في 

مجال الصحة 11 

3-2-١   االتفاق بشأن الحاجة إلى آلية تنسيق متعدد القطاعات من 

أجل األمراض حيوانية المصدر 

يمكـن تحديـد الحاجـة إلـى تنسـيق متعـدد القطاعات لتوحيـد األداء في مجال الصحة فـي التعامل مع األمـراض حيوانية 

المصـدر ومـن ثم الحاجـة إلى آلية تنسـيق متعدد القطاعـات أوال عندما: 

 	 )QT1; IN1; MT1( تضعف االستجابة لحالة مرض حيوانية المصدر أو تأخيرها بسبب غياب التنسيق؛

تحديـد وجـود ثغـرة فـي قـدرات التنسـيق أثنـاء التقييـم الخارجـي أو خـالل نشـاط يتعلـق بتوحيـد األداء فـي مجال 	 

الصحـة )مثـل التقييـم الخارجـي المشـترك وورش الجسـور الوطنيـة وتدريبـات المحـاكاة المراجعـة الالحقـة وتحديد 
 )US1; CR2; PK1 TZ2( أولويـات األمـراض حيوانيـة المصـدر الخاصـة بتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة ]القسـم 4-1[؛

توجد حاجة واضحة لتنسيق أحد األنشطة في الجدول الموجود في الصفحة 20؛ 	 

إبـالغ منظمـة الصحـة العالميـة مـن خالل التقارير السـنوية للـدول األطـراف )39-40( فيما يتعلق بمـا إذا كانت هناك 	 

آليـة مطبقـة للتنسـيق متعـدد القطاعـات للتعامـل مـع األمـراض حيوانيـة المصدر وفـي الحـاالت الصحيـة الحالية أو 

الجديـدة فـي البيئـة التـي يحدث بهـا تفاعل بيـن اإلنسـان والحيوان. 

3-2-2  رسم خرائط آليات التنسيق الحالية 

11.   العناصر المتضمنة في تعديل أو تعزيز آلية قائمة هي نفس العناصر المتضمنة في إنشاء آلية جديدة للتنسيق متعدد القطاعات.

أفضل الممارسات 

إن توافـر الدعـم والموافقـة علـى تبنـي نهـج متعـدد القطاعات لتوحيـد األداء في مجـال الصحة على أعلـى المسـتويات الممكنة في 

الحكومـة الوطنيـة سـوف يزيـد من اسـتدامة األنشـطة للتعامل مـع األمـراض حيوانية المصـدر والمخاطـر الصحية المشـتركة األخرى 
 )US1; CR2; PK1 TZ2( .فـي البيئـة التي يتفاعل فيها اإلنسـان مـع الحيـوان

الخيار

فـي حالـة عـدم توافـر الدعـم علـى أعلـى المسـتويات الحكومية، مـن المهـم أن تقـوم الهيئات بتحديـد الحاجـة لوجود آلية تنسـيق 

متعـدد القطاعـات لتدعـو لهـا فـي داخـل قطاعاتها وفي القطاعـات األخرى وفـي الهيئات على مختلـف المسـتويات اإلدارية. ويمكن 

للمجموعـات الفرديـة والصغيـرة التـي تمثل القطاعات الرئيسـية أن تلعب دورا رياديا أو دور "البطل" وتكـون فاعلة في تعزيز اإلرادة 
)BD5( .السياسـية المطلوبـة إلنشـاء آلية تنسـيق متعدد القطاعـات تتميز بالفاعلية واالسـتدامة
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تنطبـق المفاهيـم العامـة الخاصة برسـم خرائط البنيـة التحتية والموارد الواردة في ]الفصل 4[ على إنشـاء آلية التنسـيق 

متعـدد القطاعـات. وبالنسـبة آلليـات التنسـيق متعـدد القطاعـات على وجـه التحديد، يجب رسـم خرائـط وتحليل كافة 

وظائـف التنسـيق واآلليـات والبنيـة التحتيـة الموجودة في الدولـة والتي يمكن اسـتخدامها أو تعديلها السـتخدامها كآلية 
 .)EG1; IN1; KH2; BD4; HT1( .تنسـيق متعدد القطاعات بالنسـبة لألمـراض حيوانية المصـدر

3-2-3    إنشاء واعتماد آلية تنسيق متعدد القطاعات لألمراض 

حيوانية المصدر

البـد مـن وجـود آليـة التنسـيق متعدد القطاعات فـي الحكومة وينبغي أن يكون لهـا هيئة التخاذ القـرار. ومن النموذجي 

أن تعقـد آليـة التنسـيق متعـدد القطاعـات وتدعـم بصـورة رسـمية أو تعتمد من قبـل أعلى السـلطات اإلداريـة الممكنة 

)مثـل رئيـس الـوزراء علـى المسـتوى المركزي والمحافـظ علـى المسـتوى دون الوطنـي(. )CM1; TZ2; MN2; TH2( ويؤيد إنشـاء 

اآلليـة علـى هـذا المسـتوى المنظمـات المسـتجيبة األخـرى أفضـل تأييد ويـزود آلية التنسـيق متعـدد القطاعـات بوالية 

رسـمية واستقرار. 

وينبغـي أن تنعقـد اآلليـة وتعتمـد مـن قبـل هيئـة على مسـتوى أعلـى على األقل من مسـتوى الـوزراء المسـؤولة بحيث 

يكـون آلليـة التنسـيق متعـدد القطاعات سـلطة تنسـيق وتوجيه أنشـطة القطاعات وحشـد أصحاب المصلحـة اآلخرين. 

وبنـاء علـى كيفيـة هيكلـة الحكومة، مـن النموذجي أن تكـون الهيئة التي تشـكل آلية 
التنسـيق متعدد القطاعات:

 	 )IN1( وزارة رفيعة المستوى أو وزارة تنسيقية؛

مكتب رئيس الوزراء أو المحافظ.	 

وتتضمن الخيارات األخرى تشكيل آلية التنسيق متعدد القطاعات من قبل: 

 	)BH2( ؛)وزارة فنية واحدة )مثل الوزارة المسؤولة عن صحة الحيوان والصحة العامة أو البيئة

 	 )KE1( .تقاسم المسؤوليات بين مجموعة من الوزارات

وهنـاك مسـتويين علـى األقـل مطلوبين من وظائف آلية التنسـيق متعـدد القطاعات بصفة عامة في الـدول للمواءمة مع 
 )BD1; CM1(  .ويوجد نماذج من ثالثة مسـتويات في بعض الدول .)الوظائـف الـواردة بعاليـه )بين الوزارات/التنسـيق الفني

ومـن المهـم إقامـة روابـط وظيفيـة بيـن المسـتويات وأيـة آليـات وأنشـطة تنسـيق متعلقـة باألمـراض حيوانيـة المصدر 

)مثـل فريـق عمـل أنفلونـزا الطيـور( فـي الدولة. 

أفضل الممارسات 

ال يهـم القطـاع الـذي يقـوم بقيـادة أو بتشـكيل آليـة التنسـيق متعـدد القطاعـات لكـن ينبغـي ضمـان التـوازن والعدالة فـي التمثيل 

والمسـؤوليات بيـن كافـة األعضاء.
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3-2-4   تحديد العضوية

يتـم تعريـف العضويـة في آلية التنسـيق متعدد القطاعـات من خالل تحليل أصحـاب المصلحة للقطاعـات والتخصصات 

التـي يكـون مـن مسـؤولياتها التعامـل مع األمـراض حيوانية المصدر ]القسـم 4-2[. ويتـم تحديد أصحـاب المصلحة على 

أنهـم الشـركاء األساسـيين ويتـم تضمينهم كأعضاء في آلية التنسـيق متعـدد القطاعات.  

من المهم أن: 

يتم تضمين قطاعات الصحة البشرية والحيوانية والبيئة )بما في ذلك الحياة البرية ونواقل األمراض( كأعضاء؛ 	 

غالبية األعضاء من بين موظفي الحكومة وبذلك فإن كافة القرارات ترتبط بالسياسات واإلجراءات؛	 

يتم تحقيق التوازن في التمثيل بين كافة القطاعات والتخصصات بصورة عادلة بالنسبة لألعداد والسلطات؛	 

يتـم تضميـن عامليـن فـي مجـال التواصـل لمواءمـة الرسـائل فـي مختلـف القطاعـات. ويعتبـر هـذا األمـر مهمـا في 	 

حـاالت الطـوارئ. وعنـد وجـود شـبكة تواصـل حكوميـة واسـعة تقـوم آليـة التنسـيق متعـدد القطاعـات بالربـط من 

خالل هـذه الشـبكة. 

ويمكـن تضميـن أصحـاب مصلحة من خـارج الحكومة فـي عمل آلية التنسـيق متعدد 
القطاعـات إذا كان ذلـك مالئمـا من خالل: 

 	)EG1; BD3; NL1( تضمينهم كمراقبين أو مستشارين؛

تضمينهم كأعضاء في المجموعات الفرعية آللية التنسيق متعدد القطاعات؛ 	 

 	)NL1( .]7-2-3 تشكيل مجموعة استشارية من أصحاب المصلحة من أجل آلية التنسيق متعدد القطاعات ]القسم

مبدأ مهم للغاية: تعزيز الثقة 

يمثـل بنـاء الثقـة والحفـاظ عليهـا أعلـى أولويات آليـة التنسـيق متعدد القطاعـات. وتمثل أية آثـار سـلبية أو إيجابية علـى الثقة بين 

أعضـاء آليـة التنسـيق متعـدد القطاعات وبين اآللية والشـركاء الخارجييـن اعتبارات مهمة عنـد إقامة آلية التنسـيق متعدد القطاعات 
 )KH1( .و في كافة االتصـاالت الداخليـة والخارجية )BD4( )عنـد اتخـاذ قـرار بشـأن الهيئة التي سـيتم إنشـاء اآللية بهـا(
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3-2-5   تحديد ترتيبات القيادة والحوكمة والعمل

يتم االتفاق بشـأن عناصر الحوكمة بين أعضاء آلية التنسـيق متعدد القطاعات بمجرد إنشـائها. إذا تم اسـتخدام آلية قائمة 

للتنسـيق متعدد القطاعات تتم مراجعـة وتحديث هذه العناصر. 

يمكـن أن تكـون قيـادة آليـة التنسـيق متعـدد القطاعـات فـي وزارة أو إدارة منفـردة أو يمكـن أن تتنقـل بين الـوزراء وفقا 

لجـدول متفـق عليـه )سـنويا ( أو يمكن تشـارك القيادة. 

يتـم اتخـاذ القـرارات المتعلقـة باجتماعـات الرئيـس بصـورة مسـتقلة عـن القيـادة. ويتـم تبادل منصـب الرئيـس غالبا بين 
 )BD1( .الوزارات

وهنـاك عناصـر حوكمة أخرى تتضمن التنظيم اإلدارية، قواعد السـلوك، بروتوكوالت تشـغيل األنشـطة المعيارية، ترتيبات 

التمويـل وعمليـات اتخـاذ القـرار )مثـل التصويـت أو التوافـق مـع أو بـدون وجـود بنـد للتصويـت الرسـمي فـي حالة عدم 

التوصل إلـى توافق(. 

وتتضمن ترتيبات العمل الرئيسـية أدوار ومسـؤوليات األعضاء ومخرجات االجتماعات وترتيبات االجتماعات )مثل تواترها 

ومدتهـا وموقعهـا( ودعـم األمانـة. وينبغـي أن تكـون االجتماعـات منتظمـة وال يتم عقدها فقـط عندما تكـون هناك حاجة 
 )KH1; CR4( .التخـاذ قرارات

تعتمـد المسـاءلة – لمـن وممـن وبـأي صـورة – علـى مسـتوى آلية التنسـيق متعـدد القطاعـات والمسـتوى اإلداري وآلية 

االعتراف الرسـمية. 

ينبغـي القيـام بإعـداد تقارير بصورة منتظمة )EG1(وفقا لمختلـف المتلقين )مثل رئيس الوزراء أو الرئيـس أو وزير كل وزارة 

عضـو فـي اآلليـة والمكاتب دون الوطنية الخاصة بالوزرات، و/أو أصحاب المصلحة الحكوميين أو غير الحكوميين اآلخرين(. 

3-2-6   وضع أساس قانوني آللية التنسيق متعدد القطاعات

ينبغي إنشاء آلية التنسيق متعدد القطاعات بصورة رسمية من قبل الحكومة. 

أفضل الممارسات 

آليات التنسيق متعدد القطاعات التي يتم إنشاؤها وفقا للقانون ويكون لها والية وسلطة محددة بوضوح: 

تكون أكثر استدامة؛ 	 

اكثر مساءلة؛ 	 

من األحرى أن تعمل بالرغم من تغييرات الحكومة أو تغيرات الموظفين الفنيين؛	 

 	 )BD4; TH1; IN1; KE1( .يمكن أن تدعو بصورة أكثر فاعلية للحصول على الموارد

الخيار 

إذا كان مـن المسـتحيل إنشـاء اآلليـة بصـورة رسـمية داخـل الحكومـة يمكـن جعـل اآلليـة تعمل علـى المسـتوى الفني بدون إنشـاء 

رسـمي لهـا بمـا يسـمح باسـتمرار أنشـطة النهـج متعـدد القطاعـات لتوحيـد األداء في مجـال الصحـة وإذا تغيرت الظـروف يكون من 
)CA1; EG2(  .األسـهل االنتقال إلـى وضع آلية تنسـيق منشـأة بصـورة رسـمية
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3-2-7    تحديد المجموعات الفرعية الضرورية وتحديد مهامها12  

يمكـن آلليـة التنسـيق متعـدد القطاعات تسـمية مجموعة فرعيـة أو أكثر وفقا للحاجـة للتركيز بصفة خاصة على نشـاط 

معيـن أو وظيفـة معينـة بالنيابـة عن اآللـة. ويمكن االحتيـاج للجماعات الفرعيـة لما يلي: 

مـرض حيوانـي المصـدر يمثـل أولويـة أو حالـة أو حالـة طارئـة لمـرض حيوانـي المصـدر تتطلـب مهـارات ومعرفـة 	 
 )CA2; ET1; GH1( متخصصـة للغايـة؛

مهـام أو وظائـف إداريـة )مثـل كتابـة اسـتراتيجية خاصـة بأمـراض حيوانيـة المصـدر أو دمـج خطط عمـل حالية 	 

]القسـم 5-1[؛ ]المربـع MN2( ،]4( وإدارة المـوارد أو كتابـة أو مراجعـة سياسـات اآلليـة أو إجراءاتهـا وإجـراء 

متابعـة وتقييـم؛

 	)CM4; EG3; MT1; UK1( .)تنسيق أنشطة فنية )مثل التخطيط لنظام تقصي وإجراء تقييمات للمخاطر المشتركة

إذا حـددت عمليـة رسـم الخرائـط أن هنـاك مجموعـة فنيـة أو أكثـر تقـوم بالعمـل بالفعـل علـى األمـراض حيوانيـة 

المصـدر، )KH2; GH1; EG1( يمكـن لآلليـة أن تأخـذ مسـؤولية التنسـيق بيـن المجموعـات بصـورة مباشـرة أو تجعلهـا 

مجموعـات فرعيـة للتنسـيق بيـن عملهـا مـع آليـة التنسـيق متعـدد القطاعـات ومجموعاتهـا الفرعيـة األخـرى. 

يمكـن إنشـاء مجموعـة فرعيـة استشـارية خارجية للسـماح آللية التنسـيق متعـدد القطاعات باالسـتفادة من خبـرة وآراء 

أصحـاب المصلحـة الذيـن ال يشـاركون فـي اتخـاذ القـرارات مـن قبـل اآلليـة. )NL1; BD3; EG1( ويمكـن أن يتضمـن أصحـاب 

المصلحـة هـؤالء أصحـاب مصلحة حكومييـن وغير حكوميين )مثـل الوزارات الممثلـة في اآللية والمجموعـات الصناعية 

والجامعـات والجمعيـات الطبيـة وجمعيـات الطب البيطـري المتخصصـة ومجموعات المجتمـع المدني(.

3-2-8  تحديد الهياكل دون الوطنية الضرورية 

يمكن إنشـاء آليات التنسـيق متعدد القطاعات على المسـتوى المركزي وعلى المسـتوى دون الوطني )بما في ذلك المسـتوى 

المحلـي( وفقـا للحاجـة. وتنطبـق العناصـر الـواردة في هذا الفصل عن آلية التنسـيق متعـدد القطاعات على إنشـاء آلية على 

المستوى اإلداري. وتتضمن االعتبارات المتعلقة بآليات التنسيق متعدد القطاعات التي تنشأ على المستوى دون الوطني ما يلي: 

تعتبر آليات التنسيق متعدد القطاعات على المستوى دون الوطني مفيدة بصفة خاصة فيما يلي: 	 

في الحكومات الفيدرالية والالمركزية؛  ـ

في الدول الكبرى )جغرافيا أو بالنسبة للكثافة السكانية(؛  ـ

في الدول التي تختلف فيها تهديدات األمراض حيوانية المصدر باختالف األماكن في الدولة؛  ـ

 	 )TH1( يمكن التوسع في آليات التنسيق متعدد القطاعات القائمة بحيث تعمل كآليات منشأة على المستوى المركزي؛

تضمـن آليـة التنسـيق متعـدد القطاعـات التـي تنشـأ على المسـتوى المركـزي التواصـل المنتظـم بما في ذلـك تبادل 	 

المعلومـات بيـن آليـات التنسـيق دون الوطنيـة وآليـة التنسـيق المركزيـة. وينبغـي أن يتـم تعريف وتوثيـق إجراءات 

التواصـل بوضوح. 

12.   في الدليل، يتم استخدام مصطلح "مجموعة" لإلشارة إلى اللجان الفرعية أو مجموعات العمل أو فرق العمل إلخ.
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3-2-9   تسجيل واعتماد القرارات 

 يتـم توثيـق كافـة القـرارات والترتيبـات المتعلقـة بكافـة العناصـر الـواردة في هذا القسـم فـي وثيقة الحوكمة الرسـمية 

ويتـم اعتمادهـا مـن قبـل كافـة األعضاء للتوصل إلى أسـاس متفـق عليه بالنسـبة آللية التنسـيق متعـدد القطاعات حتى 
 )BD2; KE1(  .تعمـل عبر كافة القطاعـات

يمكـن تضميـن هـذه القـرارات واالتفاقات في إطار واسـتراتيجية وخطط عمل األمـراض حيوانية المصـدر الواردة في 	 

قسـم التخطيط االستراتيجي ]القسـم 5-1[؛ ]المربع 4[. 

يزيـد اعتمـاد وثيقـة الحوكمـة مـن قبـل أعلـى مسـتوى ممكـن مـن الحكومـة مـن سـلطة آليـة التنسـيق متعـدد 	 
 )CM1; TZ2; MN2; TH2( .القطاعـات

3-3 ضمان التنسيق المستدام 

3-3-١   عمل خطط للبنية التحتية وأصحاب المصلحة 

يعتبـر ضمـان أن آليـة التنسـيق متعدد القطاعات وكافة أنشـطتها تمت مواءمتها بصورة مالءمة مع أو تم إنشـاؤها داخل 

الهيـاكل واألنشـطة الحاليـة هـو مفتـاح ضمـان االسـتدامة ]القسـم 4-1-1[ و تعظيـم التعـاون وتبـادل المـوارد. ويتطلب 

ذلـك أيضـا معلومـات بشـأن أنشـطة النهج متعـدد القطاعـات لتوحيد األداء فـي مجال الصحة ]القسـم 4-1-2[ وأنشـطة 

األمراض حيوانيـة المصدر. 

وتقـوم اآلليـة بعمـل تحليـل أصحـاب المصلحة ]القسـم 4-2[ ليـس عند إنشـاء آلية التنسـيق متعدد القطاعات فحسـب 

ولكـن عنـد القيـام بـكل مهمة مثل االسـتجابة لحالـة مرض حيوانـي المصدر ]القسـم 3-5[.

3-3-2  حشد وتخصيص التمويل والموارد 

مـن المهـم ضمـان وجود تمويل مسـتدام ومنصف بين كافـة القطاعات المعنية لضمان اسـتمرار البرامـج وتقليل مخاطر 

األمـراض حيويـة المصـدر. ومـن المطلـوب توفيـر مـوارد للحـاالت الطارئـة )مثـل التحقيـق بشـأن تفشـي مـرض أو دعم 

قـدرات المختبـرات أو الحجـر الصحـي( واألنشـطة الروتينيـة )مثـل وظائف آلية التنسـيق متعدد القطاعـات وقوة العمل 

األساسـية وعمليـات التقصـي الروتينية وبرامـج التطعيم البشـري والحيواني(. 

أفضل الممارسات 

 )IT1; BD1; IN1( .ينبغي أن تمتلك آلية التنسيق متعدد القطاعات سلطة اتخاذ قرار بما في ذلك سلطة تخصيص موارد مالية وبشرية
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أفضل الممارسات 

ينبغي على الدول استخدام موارد التمويل المحلية بالنسبة لكافة أنشطة األمراض حيوانية المصدر األساسية.

مصادر التمويل 

تتـراوح مصـادر تمويـل آليـة التنسـيق متعـدد القطاعات ذاتها وأنشـطة النهج متعـدد القطاعات لتوحيـد األداء في مجال 

الصحـة الخاصـة بالتعامـل مـع األمـراض حيوانيـة المصـدر فـي دولة مـن الدول بين مـوارد الضرائـب وحتى األمـوال التي 

تقدمهـا جهات مانحـة خارجية. 

تعتبـر الخطـوة األولـى هـي رسـم خرائـط المـوارد البشـرية والماليـة المتوافـرة فـي الحكومـة ومـن القطـاع الخـاص 	 
 )REG3; PK2( .]1-1-4 والمؤسسـات األكاديميـة ]القسـم

ينبغـي أن يبـرر رسـم الخرائـط بصفـة خاصة األمـوال المقدمة مـن القطاعات من أجـل األمراض حيوانيـة المصدر بما 	 
)KE1( .فـي ذلـك الدعـم العينـي مثل العامليـن الملحقين على آلية التنسـيق متعـدد القطاعات

ينبغـي إعـادة توجيـه التمويـل المحلـي والخارجـي المخصـص ألهـداف معينـة )مثـل التحكم فـي األنفلونـزا حيوانية 	 
 )BD1( .إذا امكـن للخطـط واالسـتراتيجيات الشـاملة للتعامـل مـع األمـراض حيوانية المصـدر )المصـدر

ينبغـي أن يركـز رسـم الخرائـط علـى المـوارد الحاليـة أو المسـتقبلية التـي تسـاهم بهـا الجهـات الحكومية )مثـل وزارة 	 

الماليـة والهيئـات البرلمانيـة وقطـاع األمـن( المسـؤولة عـن مجـاالت قـد تصبح آثـار األمراض حيوانيـة المصدر فيهـا مهمة. 

تخصيص التمويل لألنشطة 

مواءمة حشد الموارد وتخصيص التمويل مع األولويات االستراتيجية لضمان استخدام موارد محدودة لتحقيق أفضل فوائد. 	 

قـد تمتلـك آليـة التنسـيق متعـدد القطاعـات السـلطة لتلقـي وتخصيص أرصـدة أو قد تزود الشـركاء بمعلومـات فيما 	 

يتعلـق بأولوياتهـا االسـتراتيجية بحيـث يقـوم الشـركاء بمواءمـة تمويلهم مـع أولويات آلية التنسـيق متعـدد القطاعات. 

يمكن إعطاء آلية التنسـيق متعدد القطاعات مسـؤولية تنسـيق التمويل الخاص بأنشطة النهج متعدد القطاعات لتوحيد 	 
 )BD1; QT1; IN1( :األداء في قطاع الصحة أو بالنسـبة لتمويل أنشـطة في قطاع معين ترتبط بمرض حيواني المصدر أو كليهما

تضمن آلية التنسـيق متعدد القطاعات أن كافة القطاعات المتأثرة بمرض حيواني المصدر تسـاهم بصورة منصفة في  ـ

التعامل معه حتى إذا كان النشاط المطلوب ضمن نطاق مسؤوليات قطاع آخر )مثال يسهم قطاع الصحة البشرية في 

تكلفة عمل قطاع الصحة الحيوانية للتحكم في مرض حيواني المصدر في الحيوانات لتقليل خطر انتقال العدوى للبشر(؛

يمكـن آلليـة التنسـيق متعـدد القطاعـات أن يختـار تمويل أنشـطة من خـالل تخصيص تمويل لمـرض معين  ـ
 )QT1; QT4; BD1(  .بـدال من المشـاركة في التكلفـة

قـد تحتـاج القطاعـات إلـى تمويـل إضافـي مـن أجـل تبنـي نهـج متعـدد القطاعـات لتوحيـد األداء في مجـال الصحة 	 

للتعامـل مـع مـرض حيوانـي المصدر. وبمجرد إنشـاء هـذا النهج من المتوقع منـه أن يقلل التكاليف مـن خالل زيادة 

الكفـاءة. ومـن المهـم القيـام بالمتابعـة وتقييـم التكلفـة والمزايـا بصـورة مسـتمرة للتحقـق مـن التوفير فـي التكلفة 

والسـماح بإعـادة تخصيـص التمويل وفقـا للحاجة .

فـي بعـض الحـاالت، يمكـن تمويل بعـض األنشـطة المتعلقة بأمـراض حيوانيـة المصدر والتـي وضعتها آلية التنسـيق 	 
 )CM3; BD3; CO1; UG1(  .متعـدد القطاعـات من خالل القطـاع الخـاص
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3-3-3  ضمان تنسيق التواصل والتوعية

تقـوم آليـة التنسـيق متعـدد القطاعـات بالتواصـل مع أصحـاب المصلحة الرئيسـيين بما فـي ذلك واضعي السياسـات في 

مجـاالت أخـرى لزيـادة الوعـي بـدور آليات التنسـيق متعـدد القطاعات والمشـاركة فـي أنشـطتها. ويعتبر هـذا التواصل 

داخليـا )داخـل وبيـن المنظمـات الشـريكة وأصحـاب المصلحـة الممثلين كأعضـاء في آلية التنسـيق متعـدد القطاعات( 

وخارجيـا )مـع أصحـاب المصلحـة غيـر الممثلين كأعضـاء في آلية التنسـيق متعـدد القطاعـات والجمهور(. 

ينبغـي أن تمتلـك آليـة التنسـيق متعـدد القطاعـات خطـة تواصـل مهيكلـة تتضمـن 
أهدافهـا: 

زيادة الوعي بآلية التنسيق متعدد القطاعات ووظائفها؛ 	 

بناء الثقة لزيادة المشاركة والدعم وتيسير تطبيق السياسات والبرامج؛ 	 

إنشـاء آليـة تنسـيق متعـدد القطاعـات بوصفهـا المصـدر األول للخبـرة والمعلومـات والتوجيـه في سياسـات األمراض 	 

حيوانيـة المصدر؛

التوعية باتباع نهج متعدد القطاعات لتوحيد األداء في مجال الصحة. 	 

ويمكن أن تتناول خطة تواصل آلية التنسيق متعدد القطاعات ما يلي: 

آليات التواصل الروتيني بين الهيئات األعضاء والمجموعات الفرعية والهياكل دون الوطنية؛ 	 

تحديد الجمهور المستهدف والخطط الالزمة لمشاركة أصحاب المصلحة؛ 	 

تطويـر واسـتخدام مجموعـة أساسـية متفـق عليهـا مـن الرسـائل المرتبطة بأولويـة األمـراض حيوانية المصـدر بما في 	 

ذلـك عمليـة التواصـل الفعـال خالل أنتشـار األمـراض أو الحـاالت الطارئـة ]القسـم 5-1 و5-5[؛ ]المربع 4[؛

ضمان المواءمة مع الخطط األخرى لتوفير المعلومات للجمهور ما في ذلك المجتمعات المتأثرة؛ 	 

متابعة وتقييم أنشطة التواصل الخاصة بآلية التنسيق متعدد القطاعات ]الفصل 6[.	 

3-3-4  متابعة وتقييم الوظيفة واألثر 

يمكـن أن تسـاعد المتابعـة وتقييـم األنشـطة الـواردة فـي الدليـل وأثرهـا الحكومـات علـى إدخـال تحسـينات علـى أطر 

األمـراض حيوانيـة المصـدر واسـتراتيجياتها وسياسـاتها وتسـهم فـي اسـتدامة آليـة التنسـيق متعـدد القطاعـات.

ينبغـي أن تقـوم آليـة التنسـيق متعـدد القطاعـات بتنسـيق المتابعـة والتقييـم )ET2( كمـا وردت فـي ]الفصـل 6[. وينبغي 

أال تتضمـن المتابعـة والتقييـم األنشـطة الفنيـة للدليـل فحسـب ولكـن يجـب أن تتضمن أيضا األنشـطة اإلداريـة والفنية 

آلليـة التنسـيق متعـدد القطاعـات ذاتها. 

أفضل الممارسات 

ينبغي مواءمة التواصل مع أصحاب المصلحة والجمهور وينبغي أن يكون متسقا ]القسم 5-5[.
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3-4  التنسيق الفني: تحديد 
وتطبيق أنشطة آلية 

التنسيق متعدد القطاعات 

تتضمـن أنشـطة التنسـيق الفنـي لألنشـطة السـتة التـي تمـت مناقشـتها فـي ]الفصـل 5[ )التخطيـط االسـتراتيجي 

واالسـتعداد فـي حـاالت الطـوارئ والتقصـي وتبـادل المعلومـات والتحقيـق فـي تفشـي األمـراض واالسـتجابة لهـا 

القـوة  وتطويـر  المجتمـع  ومشـاركة  االتصـال  واسـتراتيجيات  المخاطـر  وتخفيـف  المشـتركة  المخاطـر  وتقييـم 
 )KE2; QT1; CR1; EG3; CM5; BD6; KH2( .]3الفصـل 5[؛ ]المربـع[ )العاملـة

تتضمن األنشطة الفنية األخرى التي يمكن أن تديرها أو تشرف عليها آلية التنسيق متعدد 
القطاعات ما يلي: 

تحديـد أولويـات األمـراض حيوانيـة المصـدر باسـتخدام نهـج متعـدد القطاعـات لتوحيـد األداء فـي قطـاع الصحة بما 	 

فـي ذلـك المراجعـة المنظمـة لألولويات ]القسـم 4-3[؛

تدريبـات المحـاكاة المنتظمـة ومراجعة إدارة األمراض حيوانية المصدر وأنظمة تنسـيق االسـتجابات بما في ذلك آلية 	 

التنسـيق متعدد القطاعات نفسـها وضمان أن الدروس المسـتفادة تظهر في االسـتراتيجيات والخطط ]القسم 5-1[؛

العمـل مـع شـركاء داخلييـن وخارجييـن لتحديد ثغـرات المعلومـات الفنيـة وتعزيز جمـع المعلومـات أو البحث من 	 

أجل سـد هـذه الثغرات.

يتـم مباشـرة تلـك المهـام عادة على مسـتوى التنسـيق الفني ]القسـم 3-2-3[ إذا تم اسـتخدام هذا الهيـكل، أو من خالل 

إحـدى المجموعات الفرعية آللية التنسـيق متعـدد القطاعات. 

قبـل القيـام بالمهـام الفنيـة، يجب تحديد األنشـطة المطلوبة ووضـع أولويات لهـا وتحديد األدوار والمسـؤوليات الخاصة 

بأعضـاء آليـة التنسـيق متعـدد القطاعات كما يـرد في األقسـام التالية. 
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3-4-١  تحديد األنشطة الفنية 

يتـم تحديـد األنشـطة الفنيـة ذات الصلـة باألمـراض حيوانيـة المصـدر التـي ينبغـي القيـام بهـا بنـاء على دراسـة الخطط 

الوطنيـة والثغـرات التـي تـم تحديدهـا من خـالل تقييـم البنيـة التحتيـة الوطنية ]القسـم 1-4[.

يتم االتفاق بين األعضاء على قائمة باألنشطة الفنية التي ينبغي على آلية التنسيق متعدد القطاعات القيام بها. 	 

تم وصف الموارد البشرية والمالية المطلوبة بالنسبة لكل نشاط بالتفصيل. 	 

تم وضع خطة عمل بالنسبة لكل نشاط )أو تمت مراجعتها(. 	 

3-4-2 وضع أولويات األنشطة الفنية 

تقـوم آليـة التنسـيق متعـدد القطاعات بوضع أولويات قائمة األنشـطة الفنيـة المقترحة مع إعطاء أعلى أولوية لألنشـطة 

ذات أكبـر أثـر علـى األمـراض حيوانيـة المصـدر ذات األولوية. وقد تـم وصف مثال على إعطـاء أولويات لألنشـطة الفنية 
)TZ3; US1; ET1; MN2; PK2( .فـي المربع

فـي البدايـة ينبغـي أن تنظـر عمليـة تحديد األولويات إلى األنشـطة التـي تحتاج إلى القيـام بها لتقليـل المخاطر الصحية 

المباشـرة علـى اإلنسـان والحيـوان. وبنـاء على فهم واضح لهـذه األولويات يمكـن التفكير عندئذ في النواحـي االقتصادية 

والسياسـية ألن وضـع األولويـات واختيـار األنشـطة وتحديد المـوارد هي أمور تعتمـد على بعضها البعـض ومن الضروري 
 )PK1; US1( .التفكيـر في كل منها في سـياق األمور األخـرى

أفضل الممارسات 

ينبغـي علـى آليـة التنسـيق متعـدد القطاعـات حل الخالفـات بين كافة القطاعات بشـأن األنشـطة. وإذا اسـتمرت الخالفـات وهددت 

التطبيـق الفعـال للنهـج متعـدد القطاعـات لتوحيـد األداء فـي مجال الصحـة، يجب التفكيـر فيما يلي: 

بـدء أو الرجـوع إلـى تقييمـات داخليـة وخارجية مسـتقلة )مثل إطـار متابعة وتقييـم اللوائح الصحيـة الدوليـة )41(، األداء والرؤيا 	 

واالسـتراتيجية )15( ]القسم 5-4[(؛

التقييم المستقل لآلثار على القطاعات.	 

مثال: وضع أولويات األنشطة الفنية بناء على أولويات األمراض حيوانية المصدر 

إذا تـم االتفـاق علـى أن األنفلونـزا حيوانيـة المصـدر تمثـل أحـد األولويـات ولـم يكـن المـرض موجـودا فـي الدولة لكنـه موجود في 

دولـة حدوديـة مجـاورة يمكـن آللية التنسـيق متعـدد القطاعات إعطـاء أولوية لتقييـم مخاطر مشـترك لتقدير احتمالية وأثر انتشـار 

المـرض عبـر الحدود. 

وإذا تـم االتفـاق علـى أن داء الكلـب يمثل أحد األولويات لكن ال يوجد برنامج حالي للسـيطرة على داء الكلب، يمكن آللية التنسـيق 

متعـدد القطاعـات أن تعطـي أولوية لتصميم وتطبيق وتقييم برنامج تحكم باسـتخدام عملية مخطـط داء الكلب لدى الكالب. )42(

وإذا تـم االتفـاق علـى أن الـدرن حيوانـي المصـدر يمثـل أحـد األولويـات لكـن ال تتوافـر بيانـات وطنية حول انتشـار الـدرن حيواني 

المصـدر بيـن البشـر يمكـن آللية التنسـيق متعـدد القطاعات إعطـاء أولوية لتقصـي المزارعين في المناطـق التي يرتفع فيها انتشـار 

المرض بين الماشـية. 
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الخيار

إذا لـم يتـم القيـام بعمليـة تحديـد أولويات متفق عليها ألمـراض حيوانية المصدر باسـتخدام نهج متعدد القطاعـات لتوحيد األداء في 

مجـال الصحـة فـإن األمـراض حيوانيـة المصـدر التـي تظهـر على كل قائمـة من قوائـم األمـراض حيوانية المصـدر الخاصة بـكل قطاع 

يمكـن اسـتبدالها بصـورة مؤقتـه حتـى تتم عمليـه تحديد األولويـات بصورة مشـتركة بحيث تتضمن كافـة القطاعات. 

وبناء على مراجعة أنشـطة األولويات والتمويل المتوافر ]القسـم 3-3-2[ تقرر آلية التنسـيق متعدد القطاعات األنشـطة 

 )HT1( .وترتيبـات التمويـل. ويمكن إضافة أنشـطة جديدة ويمكن زيادة مسـتوى بعض األنشـطة عند توافر مـوارد جديدة

ومن وقت آلخر تقوم آلية التنسيق متعدد القطاعات بإعادة تقييم األهداف واألولويات وتعدل األنشطة تبعا للحاجة. 

3-4-3 األدوار والمسؤوليات 

تتـم كافـة األنشـطة الفنيـة، مـن حيث المبدأ، بصورة مشـتركة باسـتخدام نهج متعـدد القطاعات لتوحيـد األداء في مجال 

الصحـة. وفـي مجـال التطبيـق، ال تتـم كافـة الجوانـب معـا ألن هنـاك حاجة إلى أن تسـهم العديـد من األنشـطة الخاصة 

بـكل قطـاع فـي األهـداف والنتائـج المشـتركة، ويكـون كل قطاع مسـؤوال عن مباشـرة جوانـب مختلفة من األنشـطة من 

المسـتوى المحلـي وإلـى المسـتوى المركـزي. وفـي جميـع األحـوال، تتـم عملية التخطيـط والتنسـيق باتباع نهـج متعدد 

القطاعـات لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة حتى عندمـا يتم تنفيذ األنشـطة بصـورة منفصلة. 

إن مشـاركة المسـؤولية عن نتائج نشـاط فني تعزز اإلجراءات باإلضافة إلى التعاون بين القطاعات المشـاركة مع تحديد 

أدوار ومسـؤوليات معينة تؤدي إلـى ضمان كفاءة العملية. 

ولضمـان تحقيـق الشـفافية والتنسـيق، تتحمـل القطاعـات مسـؤولية تنفيـذ األنشـطة وتوفيـر المعلومات آللية التنسـيق 

متعـدد القطاعـات حـول اإلنفاق واسـتكمال األنشـطة ونتائـج المتابعـة والتقييم. 

المربع 3: تنسيق األنشطة الواردة في هذا الدليل 

يتـم تيسـير تنسـيق األنشـطة فـي المجـاالت الفنية السـتة ]الفصل 5[ وفـي المتابعـة والتقييم ]الفصل 6[ واألنشـطة الشـاملة الواردة 

في ]الفصل 4[ من خالل إنشـاء تنسـيق متعدد القطاعات لتوحيد األداء في مجال الصحة ]الفصل 3[. ويمكن تنسـيق تلك األنشـطة 

مـن خـالل مسـتويات مختلفـة أو مـن خالل مجموعـة فرعية تابعـة آللية التنسـيق متعدد القطاعـات أو من خالل مجموعـة منفصلة 

يتـم إنشـاؤها لتنسـيق األنشـطة )يتـم اإلشـارة إليها أيضا علـى أنها آلية التنسـيق متعدد القطاعـات ألغراض هذا الدليـل(. ويتم تمثيل 

كافـة القطاعات في هـذه المجموعات. 

ويتم وصف بعض جوانب التنسيق في أقسام األنشطة الفنية ذات الصلة ]الفصل 5[. 
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4-١  رسم خرائط البنية التحتية 
واألنشطة

وتشـير عمليـة رسـم الخرائـط إلـى جمـع ومراجعـة المعلومـات حـول كامـل نطـاق األنشـطة التـي تتعامل مـع األمراض 

حيوانيـة المصـدر. ويتـم تحليـل البيانـات فـي سـياق النشـاط المخطـط لـه بحيـث يتـم تجنـب االزدواجيـة فـي الجهود 

وفـي البنيـة التحتية.

4-١-١ رسم خرائط البنية التحتية 

ويتطلـب إنجـاح النهـج متعـدد القطاعات لتوحيـد األداء في مجال الصحة فهـم للبنية التحتية الوطنيـة الحالية والقدرات 

والمـوارد الخاصـة بالتعامـل مـع األمـراض حيوانيـة المصـدر وخاصـة اآلليـات الحاليـة الخاصـة بالتعـاون بيـن مختلـف 

القطاعـات والتخصصات. 

ويـؤدي رسـم الخرائـط فـي مختلـف القطاعـات ذات الصلـة إلـى تحقيـق هـذا الفهـم. ويعتبـر رسـم الخرائـط أيضا خط 

األسـاس لمتابعـة وتقييـم األنشـطة الجديـدة أو المعـززة. ]الفصـل 6[.

الهدف 

فهـم السـياق الوطنـي بمـا فـي ذلك الهيكل والبنيـة التحتية والموارد المالية والروابط الرسـمية وغير الرسـمية فـي مختلف القطاعات 

والتخصصـات واألطـر الدوليـة واإلقليميـة بحيـث يمكن إعداد األنشـطة بصـورة تتميز بالكفـاءة والفاعلية واالسـتدامة باسـتخدام نهج 

متعـدد القطاعـات لتوحيد األداء فـي مجال الصحة.

أهمية السياق 

يمكـن أن يـؤدي فهـم سـياق الدولـة فيمـا يتعلـق بالبنية التحتيـة وأصحـاب المصلحة واألولويـات الحالية إلى تيسـير القيام بأنشـطة 

أكثر تأثيرا واسـتدامة.

ويتـم تضميـن جوانـب رسـم الخرائـط والتحليـل المتعلـق بمجـاالت فنيـة معينـة فـي القسـم الخـاص باألنشـطة الفنيـة ذات 

الصلـة ]الفصـل 5[.
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ويتضمن رسم الخرائط ما يلي: 

الهيـاكل الخاصـة بالقطاعـات والبنيـة التحتية والمسـؤوليات والبرامج واألنشـطة المتعلقة باألمـراض حيوانية المصدر 	 

بمـا في ذلـك االحتياجـات واألولويات الخاصـة بالقطاع؛ 

األنشـطة التعاونيـة ومتعـددة التخصصـات والقطاعـات و/أو التـي تهـدف لتوحيـد األداء فـي قطـاع الصحـة والبرامج 	 

فـي أو بيـن القطاعـات ذات الصلة؛

االلتزامات الدولية واإلقليمية ]القسم 1-3-1[؛ 	 

الحكوميـة 	  غيـر  والمنظمـات  والجامعـات  الوطنيـة  ودون  المركزيـة  الحكومـة  مـع  بالشـراكة  األنشـطة 

الحيوانيـة  والصحـة  اإلنسـان  صحـة  قطاعـات  غيـر  قطاعـات  فـي  أخـرى  )UG1; CM3; CO1(وجهـات  والصناعـة 

الوطنـي؛  ودون  المركـزي  المسـتوى  وعلـى  لبيئـة  وا

األطـر والبروتوكـوالت والخطـط واالسـتراتيجيات المتعلقـة باألمراض حيوانيـة المصدر والتي وضعتهـا القطاعات أو تم 	 

وضعهـا بالتعاون بيـن القطاعات. ]القسـم 5-1[؛ ]المربع 4[؛

الموارد البشرية والمالية المتاحة؛ 	 

العقبات التي تواجه التوسع في التعاون. 	 

ويتم تحليل البيانات المتوافرة من خالل رسم الخرائط من أجل تحديد ما يلي: 

التداخل والثغرات وأوجه التآزر بين أنشطة أصحاب المصلحة المعنيين؛ 	 

مخاوف أصحاب المصلحة بشأن النهج متعدد القطاعات لتوحيد األداء في مجال الصحة؛	 

هل قام النهج متعدد القطاعات لتوحيد األداء في مجال الصحة باالستعانة بالهياكل والعمليات والوثائق الحالية؛	 

من الذي يقوم بماذا فيما يتعلق باألمراض حيوانية المصدر وما الذي يتوقع منهم أن يحققوه؛	 

حيث يحدث تعارض أو تداخل بين واليات المنظمات العاملة في قطاعات الصحة البشرية أو الصحة الحيوانية أو البيئة؛ 	 

حيث توجد ثغرات في الموارد البشرية والمالية بما في ذلك الخبرات والمهارات في مختلف القطاعات.	 

الخيار

قـد يكـون مـن غيـر الممكـن رسـم خرائط شـاملة لكافـة تلك المجـاالت.  وفي هـذه الحالة قـد يركز رسـم الخرائط بدايـة على مجال 

واحـد )مثـل رسـم خرائـط كافـة الجوانب الحاليـة لتقصي مـرض حيواني المصـدر ذو أولوية(. ويمكن التوسـع في رسـم الخرائط عند 

مشـاركة المزيـد مـن أصحـاب المصلحة الذين يمتلكـون معلومات إضافيـة ويتم تحديـد تمويل إضافي. 

الخيار

فـي حـاالت الطـوارئ، يمكـن بـدء أنشـطة عاجلـة بدون رسـم خرائط شـاملة. وفي هـذه الحالة ينبغـي القيام برسـم الخرائـط بالرغم 

مـن ذلـك فـي الوقـت المتاح مـع التركيز على األطـر والبروتوكـوالت والخطط واالسـتراتيجيات والمـوارد البشـرية القائمة.
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4-١-2   وضع العمليات واألنشطة الوطنية متعددة القطاعات لتوحيد 

األداء في مجال الصحة في سياقها

قامـت المنظمـات والهيئـات والمؤسسـات الدوليـة واإلقليميـة والوطنيـة بتطويـر عمليـات وأنشـطة للحفـاظ علـى نمـو 

النهـج متعـدد القطاعـات لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة. وتسـتخدم المناطـق والدول أنشـطة وعمليات توحيـد األداء 

فـي مجـال الصحـة بنجاح. 

وبالرغـم مـن ذلـك، الزالـت هنـاك أسـئلة تتعلق بالطريقـة المثلى لتبني نهـج متعدد القطاعـات لتوحيـد األداء في مجال 

الصحـة فيمـا يتعلـق باألمـراض حيوانية المصـدر )مثل كيف ننظـم تنفيذ تلك العمليات واألنشـطة(. وبنـاء عليه، يتضمن 

دليـل الجهـات الثالثـة لألمراض حيوانيـة المصدر روايات حول كيف اسـتطاعت المناطق والدول التطبيـق الناجح لعناصر 

نهـج متعدد القطاعـات لتوحيد األداء فـي مجال الصحة. 

ومـن خـالل جهـود رامية إلى مسـاعدة المناطق والـدول على تحديد الموارد المتاحة وسلسـلة من العناصر التي سـتنجح 

فـي بيئتهـا، يسـتخدم هـذا القسـم صـورة بالغيـة متعلقـة بزرع شـجرة لوصـف "النمو مـن خالل نهـج متعـدد القطاعات 

لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة" )]الشـكل 2[ والمربع الوارد فـي الصفحة 37(

ومـن المفاهيـم المهمـة أن كيفيـة قيام كل منطقة أو دولة بالنمو بأفضـل طريقة من خالل نهج متعدد القطاعات لتوحيد 

األداء فـي مجـال الصحـة تعتمـد علـى سـياقها وأولوياتهـا. عـالوة على ذلـك، يمكـن للمناطق والـدول أن تلـم بالعمليات 

واألنشـطة األخـرى الخاصـة بنهـج متعـدد القطاعـات لتوحيـد األداء فـي مجال الصحـة والتي يمكـن أن تعـزز بنجاح نمو 

نهـج توحيـد األداء في مجـال الصحة. 

الشكل 2. النمو من خالل نهج متعدد القطاعات لتوحيد األداء في مجال الصحة

المراجعة 
والدعم

خطط 
االصالح

التطبيق

مزيد من التقييم رسم مالمح 
المخاطر

التقدير الذاتي التقييم الذاتي

األطر 
واإلرشاد 

المتابعة 
 التنسيق متعددوالتقييم

 القطاعات لتوحيد األداء 
في مجال الصحة

التواصل

اإلرادة السياسية

خطط التمويل 
المستدام
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النمـو مـن خالل نهـج متعدد القطاعات لتوحيد األداء فـي مجال الصحة*

العناصر الضرورية 

وأهـداف 	  الدوليـة  بالمعاييـر  )االلتـزام  السياسـية  اإلرادة 

؛ مة( لمسـتدا ا لتنميـة  ا

خطط التمويل المستدامة؛	 

التواصـل )عبـر القطاعـات والتخصصـات علـى المسـتوى الدولـي 	 

واإلقليمـي والوطنـي ودون الوطنـي(.

العمل التحضيري 

تنسـيق متعـدد القطاعـات لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة 	 

)فـي الدليـل(؛

أطر وإرشـادات )مثل المنصات واألطر الوطنية متعددة القطاعات، 	 

"اإلطـار التشـغيلي لمنظمـة الصحـة العالميـة والمنظمـة العالمية 

لصحـة الحيوان للحوكمة الرشـيدة في مجال التفاعل بين اإلنسـان 

والحيـوان"، "واإلطـار التشـغيلي الخـاص بالبنـك الدولـي لتعزيـز 

أنظمـة الصحة العامة الخاصة بواجهة اإلنسـان والحيـوان والبيئة"، 

"ومالحظات إرشـادات سياسـة تأثيـر أمن التغذية والغـذاء والقدرة 

على الصمود واالسـتدامة والتحـول" ودليل الجهات الثالثة لألمراض 

حيوانيـة المصدر(؛

متابعـة وتقييـم )وضع خط أسـاس مثل أنظر دليـل الجهات الثالثة 	 

لألمـراض حيوانية المصدر ]الفصل 6[(؛

فهـم سـياق وأولويـات القطر )فـي دليل الجهـات الثالثـة لألمراض 	 

حيوانيـة المصدر(.

الزراعة 

التقييمـات الذاتيـة )مثـل مسـار األداء والرؤيـا واالسـتراتيجية التابع 	 

للمنظمـة العالمية لصحة الحيـوان، ومهام منظمة الصحة العالمية / 

التقييم الخارجي المشترك لمنظمة الصحة العالمية، والتقييم القطري 

لخدمـات الصحة البيئيـة من البنك الدولي ]قيـد التطوير[(؛ 

المراجعـات )علـى سـبيل المثـال، كتيـب منظمـة الصحـة العالمية 	 

والمنظمة العالمية لصحة الحيوان "تقييم القدرات في بيئة التفاعل 

بيـن اإلنسـان والحيـوان" وورش العمـل الوطنية لسـد الفجوات بين 

األداء والرؤيـا واالسـتراتيجية –اللوائح الصحية العالمية(.

بعد الزراعة:

تحديد مالمح المخاطر )تحديد األولويات )مثل أداة تحديد أولويات 	 

األمـراض حيوانيـة المصـدر في نهج توحيـد األداء فـي مجال الصحة 

]مراكز السـيطرة والوقاية من األمـراض بالواليات المتحدة[( ؛

مزيـد مـن التقييمات والتقديـرات )مثل مراجعـات منظمة الصحة 	 

العالميـة الالحقـة ومسـار أداء الخدمات البيطريـة التابع للمنظمة 

العالميـة لصحة الحيـوان وأداة تقييم التقصي فـي منظمة األغذية 

والزراعـة  وأداة رسـم خرائط المختبرات، وتقييـم التخطيط واألداء 

في نهج توحيد األداء في المجال الصحي للوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية )43((.

عند النضج:

خطط العمل )مثل الخطط االستراتيجية الوطنية وخطة العمل الوطنية 	 

المتعلقة باألمن الصحي )44( وخطط العمل الخاصة باألمراض( ؛

مراجعـة ودعم التنفيذ )مثل المراجعة الالحقـة وتمارين المحاكاة 	 

الخاصة بمنظمة الصحة العالمية وتمارين المحاكاة على المستوى 

اإلقليمـي أو القطـري التـي قامـت بإعـداد تقاريـر عنهـا أو قامـت 

بتنسـيقها منظمـة األغذيـة والزراعـة أو المنظمـة العالميـة لصحة 

الحيـوان وأدوات مـوارد تحليـل ورسـم خرائط أنظمـة توحيد األداء 

فـي مجـال الصحة ™(.

* تسـرد هـذه العناصـر فـي تسلسـل تقريبـي يوضـح كيفيـة تقسـيم كل عنصـر إلـى عناصـر أخـرى. وقد يسـتمر كل عنصر في صورة نشـاط مسـتمر )مثـل اإلرادة السياسـية 

والتمويـل وآليـة تنسـيق توحيـد األداء فـي مجـال الصحـة( أو مرجعيـة مسـتمرة )مثـل األطـر واإلرشـادات( أو قـد تكـون هنـاك حاجـة إلـى تكـراره كل بضـع سـنوات )مثـل 

التقديـرات التقييمـات الذاتيـة، وتحديـد األولويـات وتحديـد المخاطـر(. انظـر ]الشـكل 2[ لالطـالع علـى األنشـطة والعمليـات اإلضافيـة التـي تناسـب كل عنصر.
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 4-2  تحديد وتحليل 
أصحاب المصلحة المعنيين 

عنـد تبنـي نهـج متعـدد القطاعـات لتوحيـد األداء في مجـال الصحة في أي نشـاط، من المهـم تحديد أصحـاب المصلحة 

المعنييـن13 وتضمينهـم بأسـرع مـا يمكـن في عمليـة التخطيط بحيـث يتم تمثيل وجهـات نظرهم. 

وفـي دليـل الجهـات الثالثـة لألمـراض حيوانيـة المصـدر، يتـم تعريـف أصحاب المصلحـة على أنهـم أي فـرد أو مجموعة 

مشـاركة أو ينبغـي أن تشـارك كشـريك فـي الوقايـة مـن أو إدارة أمـراض حيوانيـة المصـدر أو أي مخاطر صحية مشـتركة 

أخـرى فـي واجهة اإلنسـان والحيوان والبيئـة. ويتضمن أصحاب المصلحة األشـخاص الذين يؤثرون ويتأثـرون أو يعتقدون 

أنهـم يتأثـرون بتهديـدات األمـراض حيوانيـة المصـدر بما فـي ذلك الذين قـد يتأثروا بالتدابيـر التي يتم اتخاذهـا للتعامل 

مـع األمراض حيوانيـة المصدر. 

يسـمح تحليـل أصحـاب المصلحـة بتحديـد أصحاب المصلحة ويتـم تضمينه في األدوار والمسـؤوليات المالئمـة )47-45(. 

ويمثـل تحليـل أصحاب المصلحـة عملية استشـارية تتضمن المكونـات التالية: 

تعريف الهدف: يتم تعريف هدف النشاط الذي يتم تحديد أصحاب المصلحة له بوضوح؛	 

تحديد أصحاب المصلحة: يتم تحديد كافة أصحاب المصلحة المعنيين بنشاط ما؛ 	 

تحديد فئات أصحاب المصلحة: يتم رسم خرائط للعالقة بين أصحاب المصلحة وأولوياتهم ويتم تحليلها؛	 

مشاركة أصحاب المصلحة: النقاش مع أصحاب المصلحة حول كيفية مشاركتهم بأفضل صورة؛	 

ويكـون التحليـل مختصـا بكل نشـاط ويمكـن أن يكون له نطاق ضيق )مثـل تحديد التخصصات الضرورية لمسـألة بحثية 

معينـة( أو نطـاق عريـض )مثـل تحديد أصحاب المصلحـة في نظام صحي وطنـي فيما يتعلق باألمـراض حيوانية المصدر 

للقيام برسـم خرائط أو إلنشـاء آلية تنسـيق متعدد القطاعات(.

13.   يمثل أصحاب المصلحة المعنيين هم، على األقل، تلك القطاعات أو التخصصات أو الوزارات التي تعتبر ضرورية للتصدي للتهديدات الصحية التي 

يتعين معالجتها باستخدام نهج متعدد القطاعات لتوحيد األداء في مجال الصحة. وقد تكون القطاعات والهيئات األخرى، بما في ذلك القطاع الخاص 

واألوساط األكاديمية، أصحاب مصلحة بالنسبة لتهديدات صحية معينة، ويتم تضمينها عند الحاجة.

يتـم تضميـن النواحـي الخاصـة بتحديـد وتحليـل أصحـاب المصلحـة المعنيـة ببعـض المجـاالت الفنيـة في قسـم األنشـطة ذات 

.]5 ]الفصل  الصلـة 
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ويمثـل أصحـاب المصلحـة المعنيين باألمراض حيوانية المصدر األشـخاص الذين يعتبرون مهمين بالنسـبة لإلدارة الوطنية 

للمخاطـر الصحية التي ينبغـي التعامل معها مثل: 

في كافة الحاالت: 	 

اإلدارات والهيئات الحكومية المسؤولة عن صحة اإلنسان وصحة الحيوان والحياة البرية والسيطرة على نواقل  ـ

األمراض والبيئة. 

وفي بعض الحاالت: 	 

اإلدارات والهيئـات الحكوميـة المسـؤولة عـن اإلنتاج الحيواني وسـالمة الغـذاء والتمويـل واألمن والنقل والتجـارة وأمن  ـ
  )BH2( الحـدود والسـالمة الكيميائية والسـالمة اإلشـعاعية وإدارة الكـوارث وخدمات الطـوارئ والدفاع والهيئات التنظيميـة؛

أصحـاب المصلحـة مـن المنظمات غيـر الحكومية بما في ذلك الصناعـة والهيئات الطبيـة وجمعيات المزارعين  ـ
 )TH3; NA1; CA2; BD3( والسـكان األصليين واإلعالم والمجتمع المدني والجامعات؛

الدول المجاورة أو الشركاء التجاريين.  ـ

ألن أصحـاب المصلحـة الحكومييـن مسـؤولين عـن تطبيـق تدابيـر خاصة بتقليـل المخاطر واالسـتجابة لألمـراض حيوانية 

المصـدر، فإنهـم يلعبـون دورا أساسـيا فـي كافة نواحـي التخطيط والتنسـيق.

أمـا أصحـاب المصلحـة فـي القطـاع الخـاص بمـا فـي ذلـك الصناعـة فمـن المرجـح أن يكـون لهـم أولويـات تختلف عن 

أولويـات الحكومـة الوطنيـة. إن فهـم وجهـات نظرهـم واكتسـاب اعتمادهم غالبـا ما يكون أمـرا حيويا بالنسـبة للتطبيق 

الناجح للسياسـات واألنشـطة واسـتدامتها. )CO1; USA3; CM3( ويمكن أن يكون لدى القطاع الخاص حوافز لتطبيق ممارسـات 

لتقليـل المخاطـر وتجنب خسـائر فـي اإلنتاج وخسـائر اقتصادية. 

وتحتفظ المؤسسات األكاديمية غالبا بخبرات ومعلومات ضرورية للتأكد من األمراض وتحليل البيانات واألنشطة الفنية 

الفنية وعلى تطبيق نهج  المتخصصة األخرى. وتلعب الجامعات دورا رئيسيا في تدريب القوى العاملة على المهارات 
 )MY1; TZ3; VN2; BD3(  .متعدد القطاعات لتوحيد األداء في مجال الصحة

وتعتبـر المجتمعـات ضمـن أصحـاب المصلحـة. ويمكـن للقيـادات المجتمعيـة مثـل الزعمـاء الدينيين وزعماء الشـعوب 
 )HT1; US2; CA2; NA1(  .األصليـة أن يكونـوا مؤثريـن فـي إشـراك المجتمعـات في تنفيـذ السياسـات واألنشـطة

أولويات األمراض  4-3  تحديد 
المصدر  حيوانية 

للحفـاظ علـى نطـاق األنشـطة للتعامـل مـع األمـراض حيوانيـة المصـدر بشـكل عملـي، مـن الضـروري تحديـد أولويـات 

األمـراض حيوانيـة المصـدر واألنشـطة المرتبطـة بهـا )مثل مواءمـة التقصـي وتطوير خطة اسـتعداد متعـددة القطاعات( 

باسـتخدام نهـج متعـدد القطاعـات لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة. ومـن الضـروري تحديد أولويـات األمـراض حيوانية 

المصـدر المتعلقـة بالمخـاوف الوطنيـة األخـرى المتعلقـة بالصحـة واألمن. 

ويعتبـر القيـام بتحديـد أولويـات األمـراض حيوانيـة المصـدر واالتفاق حـول األمراض التي ينبغـي العمل عليها بصـورة تعاونية 

نشـاطا ينبغـي القيـام بـه بصورة تعاونيـة بين كافة أصحـاب المصلحة المعنييـن في الدول باسـتخدام نهج متعـدد القطاعات 

لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة ) 48-53(. ومـن خـالل التعـاون فـي القيام بهذا النشـاط سـنعزز التعاون بيـن الجماعات التي 

تعمـل في مجال األمـراض حيوانيـة المصدر. 
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كمـا تمـت مناقشـة األنشـطة الفنيـة التعاونيـة بما فـي ذلك بناء القـدرات وتـم تحديد أولوياتهـا بناء علـى األمراض ذات 

األولويـة. )PK2( وتـم عقـد مزيد من المناقشـات بشـأن تحديد أولويات األنشـطة فـي الفصل الخاص بآلية التنسـيق متعدد 

القطاعـات ]الفصل 3[. 

وفـي عمليـة تحديـد األولويـات تعمـل كافـة القطاعـات ذات الصلـة فـي مجـال األمـراض حيوانيـة المصـدر فـي البلـدان 
 )TZ3; PK2; MN2; ET1( .بتحـدي األمـراض حيوانيـة المصـدر التـي تمثـل أولويـة والتـي يخططـون للعمـل بشـأنها معـا

مـن الضـروري االتفـاق بشـأن األمراض حيوانيـة المصدر ذات األولوية ألن ذلك يسـمح للبلدان بالتركيز على اسـتخدام 	 

مـوارد محـدودة ويشـجع التخطيـط للعمـل المشـترك لبنـاء القـدرات بمـا فـي ذلـك القيـام بتقصـي يتميـز بالفاعلية 

والكفـاءة وبنـاء قـدرات مختبـرات وتطويـر عمليـات تحقيـق مشـترك لتفشـي األمـراض وخطـط اسـتجابة ووضـع 

اسـتراتيجيات وقايـة وسـيطرة وتبـادل المعلومـات بيـن كافـة القطاعـات ذات الصلة. 

هنـاك طـرق وعمليـات لتحديد أولويات األمراض حيوانية المصدر لكن اسـتخدام نهج متعـدد القطاعات لتوحيد األداء 	 

فـي مجـال الصحـة الذي يشـارك فيه كافـة القطاعات ذات الصفة يعتبر مـن األمور المهمة لضمـان أن كافة القطاعات 

تشـارك بصـورة متسـاوية فـي عمليـة تتميـز بالشـفافية لتحديـد األولويات بما فـي ذلك وضـع خطط العمل بالنسـبة 

لألمـراض حيوانيـة المصـدر التـي تـم تحديـد أولوياتهـا مؤخـرا. ومن خـالل اسـتخدام هذا النهـج في تحديـد أولويات 

األمـراض حيوانيـة المصـدر، يتـم تيسـير اإلسـهامات التـي تقدمها كافـة القطاعـات ويتم تحديـد األولويات المشـتركة 

والـرؤى المشـتركة ويتم تحقيـق االلتزام بتحسـين التواصل والتعاون والتنسـيق. 

المزايا  

إذا تـم تقديـم نتائـج المناقشـات المتعلقـة باألولويات بسـرعة، يمكن ألصحـاب المصلحة االسـتفادة على الفور مـن زخم التعاون 	 

والمناقشـة مـن عملية تحديـد األولويات وحـول زيادة الوضوح وفـرص الدعوة. 

قـد يـؤدي االتفـاق بشـأن أولويـات األمـراض حيوانيـة المصدر وخطـط العمل الخاصـة بالتعامل معهـا إلى جذب شـركاء محتملين 	 

آخرين لعمليـة التعاون.

ويمكـن أن يـؤدي نشـر نتائـج عمليـة تحديـد األولويات في صورة تقرير رسـمي مع الحصـول على موافقة الحكومة ونشـر التقرير 	 

على نطاق واسـع إلى تسـهيل مشـاركة اآلخرين وتسـهيل الدعوة للحصول على موارد.

تتضمن الشـروط الخاصة بالتقارير السـنوية التي تقدمها الحكومات ألمانة اللوائح الصحية العالمية )2005( ما إذا كانت قطاعات 	 

صحـة الحيـوان والصحة العامة قد وافقت على األمـراض حيوانية المصدر ذات األولوية.
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5-١  التخطيط االستراتيجي 
واالستعداد للطوارئ

5-١-١  المصطلحات والتوقيت والنطاق

التخطيط االستراتيجي في مقابل االستعداد لحاالت الطوارئ

هناك معاني متميزة لكن متكاملة للتخطيط االستراتيجي واالستعداد لحاالت الطوارئ. وألغراض هذا الدليل فإن: 

التخطيـط االسـتراتيجي هـو العمليـة التي يتـم من خاللها مزج الهـدف االسـتراتيجي بالخطوات الضروريـة للوصول لهذا 	 

الهـدف. ويعتبـر التخطيط االسـتراتيجي قاعدة ضرورية لبناء القدرات والطاقـات بما في ذلك تخصيص الموارد المطلوبة 

للتعامـل مـع األمـراض حيوانية المصدر ذات األولويـة وفعاليات والحاالت الطارئة المتعلقة باألمـراض حيوانية المصدر؛ 

يعتمد االسـتعداد لحاالت الطوارئ على القدرات والطاقات الوطنية ويضمن اسـتعداد الُقطر إلدارة فعاليات والحاالت 	 

الطارئـة المتعلقـة باألمـراض حيوانية المصدر التي تتطلب أكثر من مجرد اسـتجابة روتينية. 

التوقيت 

لن يكون التخطيط االستراتيجي واالستعداد لحاالت الطوارئ فعاال إال إذا تم استكمالهما قبل وقوع حدث أو حالة طارئة. وينبغي 

أن يتم تطبيق جهود االستعداد قبل ظهور حالة المرض حيواني المصدر للحد من المخاطر الحالية واالحتفاظ بحالة استعداد. 

النطاق 

بناء على احتياجات القطر، يمكن أن يكون نطاق أنشطة التخطيط واالستعداد كما يلي: 

 	 )TH3; NA1; CR4( محصورة على مرض واحد أو مخاوف فورية؛

مقصـورة علـى األمـراض حيوانيـة المصدر والتهديدات الصحية المشـتركة األخرى في واجهة اإلنسـان والحيوان والبيئة 	 

)وقـد تتضمن مالحـق ألمراض محددة(؛

تتضمـن أمـراض ناشـئة معديـة غيـر حيوانيـة المصـدر   )TH2; BD2(  أو أي مجموعـة مـن األمـراض )مثـل أمـراض تحملها 	 
)MN2( .)نواقـل حيوانيـة وغير حيوانيـة

التنسيق وأصحاب المصلحة 

التعـاون فـي مجـال التخطيـط يمكـن أن يتـم تيسـيره مـن خـالل آليـة تنسـيق متعـدد القطاعـات ]الفصـل 3[؛ ]المربع 3[ 

والتـي تعتبـر مسـؤولة بصورة نموذجية عن تطوير أو تنسـيق تطوير ومواءمة أطر واسـتراتيجيات وخطـط األمراض حيوانية 
 )MN2; US1; ET2( .]2-4 المصـدر. وبالرغـم مـن ذلك، فإن العملية منسـقة وتم تحديد وتضمين كافة أصحاب المصلحـة ]القسـم

الهدف  

إشـراك كافـة القطاعـات ذات الصلة باالسـتجابة لألمـراض حيوانية المصدر من خالل تبنـي نهج تعاوني متعدد القطاعـات لتوحيد األداء في 

مجـال الصحـة فـي التخطيط االسـتراتيجي الخـاص باألمراض حيوانيـة المصـدر ذات األولوية وفاعليات األمـراض حيوانية المصـدر الروتينية 

واالسـتعداد للحـاالت الطارئة المتعلقة باألمـراض حيوانية المصدر.
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5-١-2   التخطيط االستراتيجي: أطر واستراتيجيات وخطط 

األمراض حيوانية المصدر 

يغطي هذا القسـم كيفية تبني نهج متعدد القطاعات لتوحيد األداء في مجال الصحة لتطوير إطار أمراض حيوانية المصدر 
)BD2( .أو وثيقة حوكمة أو استراتيجية أو خطة عمل خاصة باألمراض حيوانية المصدر

تطوير إطار لألمراض حيوانية المصدر 

يصـف إطـار األمـراض حيوانيـة المصـدر أدوار ومسـؤوليات كل قطـاع معنـي وكيفيـة تواصلها وتعاونها وتنسـيقها لألنشـطة 

الخاصـة باألمـراض حيوانيـة المصـدر ذات األولوية وفعاليات والحـاالت الطارئة الخاصة باألمـراض حيوانية المصدر. ولتطوير 

أطـر األمـراض حيوانيـة المصـدر، ينبغي على القطاعات ذات الصلة أن تتفق أوال حول الغرض المشـترك أو الرؤية المشـتركة 

للتعـاون.)PK1; US1( ثـم يتـم االتفـاق بشـأن األدوار والمسـؤوليات الخاصـة بأصحـاب المصلحـة المعنيين لمعرفـة كيفية عمل 

القطاعـات معـا لتحقيق الغـرض أو الرؤية.

ويمكـن أن يكـون قـد تـم تحديد هذه العناصر والقـرارات واالتفاقات فـي وثائق الحوكمة التي تعدها آلية التنسـيق متعدد 

القطاعات ]كما وردت في الفصل 3[. ويمكن دمجها أيضا في استراتيجية األمراض حيوانية المصدر الواردة أدناه ]المربع 4[. 

المربع 4: دمج أطر وخطط واستراتيجيات األمراض حيوانية المصدر 

تـم وصـف العديـد مـن االسـتراتيجيات والخطط واألطـر والبروتوكـوالت، الخ في دليـل الجهات الثالثـة لألمراض حيوانيـة المصدر من 

أجـل مختلـف جوانب السـيطرة علـى األمراض حيوانيـة المصدر.

 ويمكـن للـدول أن تختـار أن تجمـع بيـن واحـد أو أكثـر منهـا لوضع خطـة موحدة لألمـراض حيوانية المصـدر. ويمكن لخطة شـاملة 

لألمـراض حيوانيـة المصدر أن: 

تتضمن الجوانب االستراتيجية والتشغيلية أو يمكن تطوير استراتيجية منفصلة وخطة تشغيلية منفصلة؛	 

يمكن تطويرها خطوة خطوة بمرور الزمن مع إضافة موضوعات وعناصر بعد مناقشتها واالتفاق بشأنها من قبل القطاعات. 	 

إذا اختـارت الـدول مـزج االسـتراتيجيات والخطـط واألطـر والبروتوكـوالت الـخ فـي خطـة موحـدة لألمـراض حيوانيـة المصـدر، فمـن 

الضـروري القيـام بالمواءمـة بيـن مختلـف الوثائـق والقيـام بالتواصـل والتنسـيق المسـتمر بيـن مختلـف األنشـطة.

ويمكن أن يصبح دور آلية التنسـيق متعدد القطاعات تطوير اطار واسـتراتيجية و/أو خطة لألمراض حيوانية المصدر وتنسـيق ودمج 

كافة االسـتراتيجيات والخطط الحالية والجديدة المتعلقة باألمراض حيوانية المصدر. ]الفصل 3[؛ ]القسـم 1-5[.

]الشـكل 3[ يرسـم صـورة التفاعـل بيـن تلـك العناصر: وتدفع آلية التنسـيق متعـدد القطاعات عمليـة التخطيط والتنفيـذ بكاملها بدءا من اسـتراتيجية األمراض 

حيوانيـة المصـدر. وتتـم مواءمـة خطـة العمـل واألنشـطة مـع االسـتراتيجية وتدفـع األهـداف بنـاء علـى الغايـات. وتندرج كافـة الجوانـب في إطـار األمراض 

حيوانيـة المصدر الشـامل. 
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الشكل 3. عناصر التخطيط االستراتيجية

تطوير استراتيجية وخطة عمل14 لألمراض حيوانية المصدر 

إذا تـم العثـور علـى ثغـرات فـي التعـاون أو القـدرات فـي أثنـاء عملية رسـم خرائـط البنية التحتيـة ]القسـم 4-1[ يمكن 

للـدول أن تفكـر فـي تطويـر اسـتراتيجية أو خطـة عمل لألمـراض حيوانية المصـدر لتحديد كيفيـة قيام القطاعـات بتبني 

نهـج متعـدد القطاعـات لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة للتعامل مـع هـذه الثغـرات. )MN2( ويمكن أن تفكـر الدول في 

تضميـن كال الجانبيـن فـي خطـة اسـتراتيجية موحـدة،  )TH2; BD2( والتـي يمكـن أن تتضمـن أيضـا العناصـر التشـغيلية مـن 

إطـار األمـراض حيوانيـة المصـدر ]المربع 4[. 

14.   ألغراض هذا الدليل، تختلف االستراتيجيات والخطط عن بعضها البعض لكنها مترابطة أيضا:

االستراتيجية هي رؤية شاملة تتعلق بسبب وكيفية الوصول إلى هدف محدد. وغالبا ما تمثل االستراتيجية الخطوة األولى التي تؤدي إلى وضع خطة؛ 	 

الخطة هي وثيقة تشغيلية وتصف المهام التي يتعين اتخاذها وتتضمن المواعيد النهائية لتلك المهام. وبناء على االستراتيجية تحدد الخطة 	 

اإلجراءات الملموسة التي سيتخذها األفراد للوصول إلى الهدف.

إطار االمراض حيوانية المصدر
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تتضمن عناصر أساسية ينبغي دراستها عند تطوير استراتيجيات وخطط عمل خاصة باألمراض حيوانية المصدر ما يلي: 

تحديـد الغـرض مـن االسـتراتيجية والخطـة بمـا في ذلـك القصد والنطـاق والجـدول الزمنـي. ويمكـن أن يتضمن ذلك 
الحاجـة إلـى تخطيـط وتنسـيق اإلجـراءات في كافـة القطاعـات ذات الصلـة للتعامل مع األمـراض حيوانيـة المصدر ذات 

األولويـة وحـاالت األمـراض حيوانيـة المصـدر والحـاالت الطارئـة المتعلقـة بهـا والتعامـل مـع ثغـرات القـدرات التـي تم 

تحديدهـا. ويمكـن اسـتخدام تحليـل "سـوات" )نقـاط القـوة ونقاط الضعـف والفـرص والتهديـدات( لتقييم أوجـه القوة 

وأوجـه الضعـف فـي المؤسسـة مـع تحديـد أولويـات الفـرص والتهديـدات. ويمكـن أن يسـاعد هذا النشـاط فـي تحديد 

ثغـرات القـدرات التـي يمكـن التعامـل معها فـي االسـتراتيجية والخطة. 

تحديـد أهـداف االسـتراتيجية والخطـة. تعتمد األهداف علـى الغرض وهي مرتفعة المسـتوى في الغالـب مثل ضمان 
تبنـي نهـج متعـدد القطاعـات لتوحيد األداء في مجال الصحة للتعامل مع التقصي واالسـتعداد. وعـادة ما تتضمن الخطط 

االسـتراتيجية ثالثة أهداف عالية المسـتوى القسم ]2-3-3[.

تطويـر أهـداف معينـة لـكل قطـاع للتعامـل مـع األهداف بصـورة منفصلـة ومجتمعـة. وتصف األهـداف نتائـج معينة 
ينبغـي تحقيقهـا كمـا أنهـا  محـددة وقابلة للقيـاس وقابلـة للتخصيص وواقعيـة في إطار قيـود المـوارد وذات إطار زمني 

محـدد )SMART( .)54(. ويرتبـط كل هـدف بواحـدة مـن الغايات. 

تحديـد األنشـطة التـي سـيتم القيـام بهـا مـن أجـل تحقيـق كل هـدف مـن األهـداف. وينبغـي وجـود إطار زمنـي لكل 
نشـاط وقائمـة بالمسـؤولين وقائمـة بالمـوارد الضروريـة ومؤشـرات قابلـة للقيـاس لمتابعـة التقدم. 

تطويـر مؤشـرات األداء لمتابعـة التطـور الشـامل للخطـة وتطـور كل نشـاط مـن األنشـطة. وتـرد مفاهيـم وإرشـادات 
المتابعـة والتقييـم فـي ]الفصـل 6[.

الدمج أو الربط بالخطط األخرى بقدر اإلمكان ]المربع 4[. 

باألمراض  المتعلقة  الطارئة  للحاالت  االستعداد    3 -١ -5

المصدر  حيوانية 

هنـاك حاجـة لوجـود نهـج متعـدد القطاعـات لتوحيـد األداء في مجـال الصحة مـن بدايـة التخطيط واالسـتعداد لألمراض 

حيوانيـة المصـدر. وال يمكـن للخطـط التـي طورتهـا قطاعـات منفـردة مـن أجلهـا فقـط أن توفر اسـتعداد فعـال لحاالت 

الطـوارئ أو اسـتجابات مالئمـة لحـاالت األمـراض حيوانيـة المصـدر والحـاالت الطارئة المتعلقـة بها. ويعتبـر التواصل مع 

أصحـاب المصلحـة داخـل وخـارج الحكومة أحد أسـس االسـتعداد الفعـال للحـاالت الطارئة. 

أفضل الممارسات 

إن خطـة االسـتعداد الخـاص باألمـراض حيوانيـة المصـدر والتـي تـم إعدادهـا بتعـاون كافة القطاعـات سـتمكن الدولة مـن اتباع نهج 

منسـق متعـدد القطاعـات لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة بحيـث تضمن تحقيـق التنسـيق والتعـاون والتواصل وأن: 

األنشطة غير منفصلة؛ 	 

عدم ضياع الوقت أثناء الحالة الطارئة في تنسيق االستجابة؛	 

تحسين التعاون خالل الحالة الطارئة من خالل تجربة التعاون على تطوير خطة االستعداد. 	 
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ينبغـي مباشـرة التخطيط االسـتراتيجي ]القسـم 5-1-2[ قبل التخطيط لالسـتعداد لحاالت الطوارئ. ومـن الضروري القيام 

بالتخطيـط لفعاليـات األمـراض حيوانيـة المصـدر لضمـان إدارة فعالة وفي الوقت المناسـب للمخاطر من خالل مسـاعدة 

المشـاركين فـي إدارة المخاطـر بصـورة مبكـرة قـدر اإلمـكان. ويتضمـن ذلـك الحـد مـن المخاطـر ]القسـم 5-5[ وتدابير 

الوقايـة لتجنـب مخاطـر األمـراض حيوانيـة المصدر والحد مـن التعرض والضعـف. وتتضمن المبادئ المتعلقـة بتبني نهج 

متعـدد القطاعـات لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحة لالسـتعداد لحاالت الطـوارئ ما يلي: 

يتطلـب االسـتعداد للحـاالت الطارئـة المتعلقـة باألمـراض حيوانيـة المصـدر القيـام بـاإلدارة الكاملـة للقطاعـات ذات 	 

الصلـة ويسـمح لهـذه القطاعـات باالسـتعداد للعمـل معـا للقيام باالسـتجابة؛

ينبغـي أن يسـتفيد االسـتعداد للحـاالت الطارئة المتعلقة باألمـراض حيوانية المصدر من البنية التحتيـة الحالية واألطر 	 

والخطـط القانونية كلما أمكن؛ 

عمليـة اإلعـداد للطـوارئ تحـدد األدوار والمسـؤوليات والعالقات والهيـاكل التي يتم تفعيلها أثناء االسـتجابة من خالل 	 

النظـام الوطني لالسـتجابة للحـاالت الطارئة )من خالل نظـام إدارة الحوادث )55((؛ 

اإلعـداد التعاونـي للحـاالت الطارئـة ييسـر التعـاون الوثيق بيـن القطاعات التي تتعامـل مع األمـراض حيوانية المصدر 	 

فـي األنشـطة الروتينيـة وهـو مـا يـؤدي بـدوره إلى تيسـير التعـاون في الحـاالت الطارئـة. وتعتبـر األنشـطة الروتينية 

أسـاس االسـتعداد للحاالت الطارئة؛ 

ينبغـي تضميـن كافـة جوانـب االسـتجابة للحـاالت الطارئـة في خطـة االسـتعداد. وتبدأ االسـتجابة عند اكتشـاف حالة 	 

تتعلـق بالصحـة العامـة أو بصحـة الحيوان ويتبعها تقييم مخاطـر أو تحليل موقف ]األقسـام 5-2 و5-4[ لتحديد مدى 

الحاجة إلى اسـتجابة تشـغيلية؛ 

مـن الضـروري القيـام بتعزيـز أنظمـة الصحة العامـة وصحة الحيـوان الخاصة بكل قطـاع )مثل التقصـي والمختبرات( 	 

للقيـام باسـتجابة فعالة للحـاالت الطارئة؛

وضع أهداف استراتيجية في كافة القطاعات مثل حماية الحياة البشرية والممتلكات وحماية رفاهية الحيوان أثناء االستجابة؛ 	 

قـد تحتـاج الحكومـات إلـى القيـام بإجـراءات تشـريعية أو إداريـة لتوفيـر السـلطات واألطـر الخاصـة بـإدارة الحاالت 	 

الطارئـة المتعلقـة بمخاطـر األمـراض حيوانيـة المصـدر وحاالتهـا وينبغـي تضميـن أنظمـة اعتمـاد تلـك اإلجـراءات 

وتطبيقهـا فـي التخطيـط لالسـتعداد. 

ومـن الضـروري تحقيـق االسـتعداد للحـاالت الطارئة علـى المسـتوى دون الوطني والمركـزي واإلقليمـي والدولي للحفاظ 

على حالة االسـتعداد. ومن المهم القيام بالتعاون والتنسـيق على المسـتوى اإلقليمي والدولي من أجل تبادل المعلومات 

ومـن المحتمل أن تعبر االسـتجابة الجماعيـة الفعالة الحدود.

االستعداد لألمراض حيوانية المصدر كأحد مبادئ إدارة مخاطر الحاالت الطارئة 

يعتبر االستعداد للحاالت الطارئة الخطوة األولى في دورة إدارة مخاطر الحاالت الطارئة.15 وفي أثناء مرحلة االستعداد إلدارة 

مخاطر الحاالت الطارئة سيؤدي وجود دورة مستمرة لمشاركة كافة القطاعات ذات الصلة في التخطيط والتجهيز والتدريب 
 )CM2( .وإجراء التدريبات وتقييم واتخاذ اإلجراءات من أجل التحسـين، من أجل الوصول إلى أفضل حالة اسـتعداد ممكنة

وفـي حيـن توجـد حاجـة لالسـتعانة بالعديد مـن العناصر الموجودة أدنـاه في التخطيط االسـتراتيجي المتعلـق بأي حالة 

طارئـة فإنهـا تعتبـر عوامـل فريـدة ينبغي دراسـتها في االسـتعداد للحاالت الطارئـة المتعلقـة باألمراض حيوانيـة المصدر 

15.   توجـد العديـد مـن األمثلـة المختلفة لدورات إدارة المخاطر الطارئة التي قد تشـمل عناصر مختلفة حسـب حالة الطوارئ التي يجب إدارتها 

ومسـتواها )الوطني واإلقليمي والدولي(. معظم تلك األمثلة تشـمل عناصر االسـتعداد )كما هو موضح في هذا القسـم( ، عناصر الوقاية واالكتشـاف 

واالستجابة والتعافي )57-56(.
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مثـل مشـاركة كافـة أصحـاب المصلحـة بطريقـة متسـاوية أثنـاء التخطيـط وأنه تـم تحديد كافـة المخاطـر ذات األولوية 

مـن خـالل عمليـة تحليـل المخاطـر. ويركز هذا القسـم علـى الجوانب الفريدة فـي اتباع نهـج متعدد القطاعـات لتوحيد 

األداء فـي مجـال الصحـة لالسـتعداد للحـاالت الطارئة المتعلقـة باألمراض حيوانيـة المصدر . 

أ- لتحديد ورسم خرائط ألصحاب المصلحة والبنية التحتية الخاصة باالستعداد 
للحاالت الطارئة المتعلقة باألمراض حيوانية المصدر 

يشـارك كافـة أصحـاب المصلحـة المعنييـن منذ بدايـة التخطيط للحـاالت الطارئـة المتعلقـة باألمراض حيوانيـة المصدر. 

وتنطبـق المفاهيـم العامـة لتحديـد وتحليل أصحـاب المصلحة ]القسـم 4-2[ علـى التخطيط لالسـتعداد. وينبغي تحديد 

األدوار والمسـؤوليات فـي الخطـة الوطنيـة من أجـل أصحاب المصلحة التالـي ذكرهم وأصحاب المصلحـة اآلخرين الذين 

تـم تحديدهـم من خـالل تحليل أصحـاب المصلحة: 

الهياكل الحكومية دون الوطنية؛ 	 

المختبرات الوطنية للصحة العامة وصحة الحيوان؛	 

المؤسسات التعليمية والبحثية والتنموية؛ 	 

إنفاذ القانون واألمن الوطني )وخاصة في حالة وقوع حدث دولي(؛	 

 	 )UG1; CM3(  .الصناعة

أفضل الممارسات 

مـن أجـل التنفيـذ الفعـال لنهـج متعـدد القطاعـات يوحـد األداء فـي مجـال الصحـة لالسـتعداد للحـاالت الطارئـة المتعلقـة باألمراض 

المصدر: حيوانيـة 

التركيـز علـى عمليـة التخطيـط: تعـد عمليـة التخطيـط عملية مهمـة حيث تعتبر أسـاس االسـتجابة المرنـة والقابلة للتكيف. وسـوف 

يـؤدي تبنـي نهـج متعـدد القطاعـات يوحـد األداء فـي مجـال الصحـة فـي عمليـة التخطيـط إلـى غـرس ثقافـة القـدرة علـى الصمـود 

واالسـتعداد فـي مختلـف المنظمات؛ 

بنـاء شـراكات بيـن القطاعـات: تشـكيل آليات التعاون والشـبكات الشـخصية وبروتوكـوالت تبادل المعلومـات أثناء عملية االسـتعداد 

يـؤدي إلـى تقليـل االرتباك والتـردد أثناء الحالـة الطارئة؛ 

الحفـاظ علـى الصـورة الكبـرى للموقـف: يـؤدي تخصيـص الموارد وفقـا لالحتياجات )من خـالل اللوائـح الصحية العالمية على سـبيل 

المثـال وتقييمـات أداء الخدمـات البيطريـة ( والمسـاهمة فـي القـدرات األساسـية للنظـام الصحي الخاصـة باالسـتجابة للمخاطر إلى 

ضمـان التوزيع األمثـل للموارد؛

الحفـاظ علـى أهـداف واقعيـة: تحـدد العمليـة المهيكلـة لالسـتعداد للحـاالت الطارئـة األمـور التـي يمكـن إنجازهـا واألمـور التـي ال 

يمكـن إنجازهـا مـن خـالل مختلـف مسـتويات المؤسسـة وتحـدد النقطـة التـي يمكـن أن يتـم التغلـب فيهـا علـى القـدرات وتصبح 

هنـاك حاجـة لتقديـم دعـم خارجي.
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وتنطبـق المفاهيـم العامـة لرسـم خرائـط البنيـة التحتيـة والمـوارد علـى التخطيط للحـاالت الطارئـة المتعلقـة باألمراض 

حيوانيـة المصـدر ]القسـم 4-1[. تتـم مراجعة خطط الطـوارئ على وجه الخصـوص التي أعدتها القطاعـات األخرى )مثل 

الخطـة الوطنيـة للحـد مـن خطـر الكـوارث وخطـة التكيـف مـع تغيـر المنـاخ وخطـة االسـتجابة لحـاالت الصحـة العامة 

الطارئـة( لمعرفـة كيفيـة تعاملهـا مـع األمـراض حيوانيـة المصدر ومـا إذا كان قد تم اتبـاع نهج متعدد القطاعـات لتوحيد 

األداء فـي مجـال الصحـة. ويتـم تحديـد الثغـرات الموجودة في مختلـف قطاعات الصحـة العامة وصحة الحيـوان والبيئة 

والقطاعـات التـي تقـوم بوضـع تلـك الخطط ويتـم تطوير الخطـط الالزمة للتعامـل معها. 

ب- تطويـر خطـط طـوارئ متعـددة القطاعـات لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحة  من 
أجـل اسـتخدامها في االسـتجابة للحـاالت الطارئة 

تمـت اإلشـارة إلـى خطـة إدارة طـوارئ لمـرض واحـد حيوانـي المصـدر )مثـل خطه طـوارئ أنفلونـزا الطيور( فـي الدليل 

بوصفهـا خطـة طوارئ. 

االسـتعداد لحـاالت األمـراض حيوانيـة المصـدر تتبـع دورة متكررة. وقـد ترتبط الـدورة ببرنامج وطني لالسـتعداد لحاالت 

الطـوارئ يغطـي كافـة تهديدات الصحة التي تتطلب اسـتجابة طارئة. وقد تم ذكر األطر األشـمل فـي موضع آخر )58-57(. 

أفضل الممارسات 

ينبغي لخطط الطوارئ المتعلقة بالحاالت الطارئة الخاصة باألمراض حيوانية المصدر أن: 

تتضمن كافة أصحاب المصلحة الذين يلعبون دورا في أي جزء من دورة إدارة مخاطر األمراض حيوانية المصدر؛	 

اتباع نهج متعدد القطاع لتوحيد األداء في مجال الصحة بالنسبة للتدابير الخاصة بالوقاية والتخفيف واالستجابة والسيطرة؛	 

للحـد مـن االزدواجيـة ينبغـي تضميـن عناصـر تطبـق علـى كافـة األمـراض حيوانيـة المصـدر مـع تطبيـق عناصـر خاصـة بأمـراض 	 

محـددة عند الضـرورة؛

وضـع ترتيبـات اسـتجابة للطـوارئ تحـدد آليـات التنسـيق والتعـاون والتواصل بيـن القطاعـات والهيئات علـى المسـتوى المركزي 	 
)BH1( .وعلـى مسـتوى العمليات الميدانيـة

الخيار 

فـي حالـة عـدم وجـود خطـة طـوارئ محـددة أثناء حالـة طارئـة تتعلق بأمـراض حيوانيـة المصدر يمكـن االسـتعانة بالخطـة الوطنية 

لطـوارئ كافـة المخاطـر أو يمكـن تعديـل أي خطـة طـوارئ متعلقـة باألمـراض حيوانية المصـدر. )BH1(  ويـؤدي إدراج مكونـات لكافة 

المخاطـر فـي خطـط الطوارئ إلـى تيسـير العملية.  



تبني نهج متعدد القطاعات "لتوحيد األداء في مجال الصحة":
البلدان" في  المصدر  حيوانية  األمراض  لمواجهة  ثالثي  دليل   4٩

تبني نهج متعدد القطاعات لتوحيد األداء في مجال الصحة في أنشطة تقنية معينة     -5

أفضل الممارسات 

ينبغي أن تتضمن كافة خطط الطوارئ متعددة القطاعات والخاصة بقطاع معين ما يلي: 

آليات التقصي لالكتشاف المبكر لألمراض حيوانية المصدر بين البشر والحيوانات؛	 

دوافع تفعيل خطط الطوارئ عند اكتشاف التقصي وجود حالة مرض حيواني المصدر ]القسم 3-5[	 

االستجابات التشغيلية المحددة بوضوح لحاالت الطوارئ؛ 	 

آلية للتقييم المشترك للمخاطر ]القسم 5-4[؛	 

آليات لإلبالغ الفوري للسلطات المحلية والدولية؛	 

النظر في اآلثار االجتماعية واآلثار غير الصحية األخرى على رفاه البشر والحيوانات؛ 	 

إجـراءات لتحقيقـات مشـتركة وبائيـة بشـرية وحيوانيـة )بما في ذلك الجوانـب المتعلقة بالحيـاة البرية والبيئة وفقـا للحاجة( بما 	 

يتضمـن دوافـع بدء اإلجراءات الطارئة ]القسـم 5-3[؛

إجراءات العمل المشترك لجمع العينات وإرسالها إلى مختبرات الصحة العامة وصحة الحيوان المناسبة؛	 

اإلجـراءات المتعلقـة بالتواصـل بيـن مختبرات الصحة العامة ومختبرات صحـة الحيوان والمختبرات األخرى التـي قد تتلقى عينات 	 

الكتشـاف األمراض حيوانية المصدر؛

آليات لمواءمة التواصل بشأن المخاطر؛	 

آليات لحشد الموارد؛	 

جدول تحديث ومواءمة مع خطط الطوارئ األخرى ومع الخطط المتعلقة باألمراض حيوانية المصدر. 	 

ج- سالسل التوريد والتمركز المسبق لإلمدادات

يمثـل االتفـاق حـول التمركـز المسـبق لإلمـدادات إجـراءا ضروريـا مـن إجـراءات االسـتعداد. ويتضمـن جوانـب سلسـلة 

القيمـة التـي ينبغـي تحديدهـا االتفـاق مـع المورديـن وضمان االسـتمرارية على المسـتوى الوطنـي والمحلـي وإجراءات 

صـرف األرصـدة الوطنيـة الطارئـة واالتفـاق بشـأن كيفية مشـاركة الموارد. ويتـم عمل تمركز للمـواد واإلمـدادات بما في 

ذلـك األدويـة واألمصـال وإمـدادات إجراءات المختبـرات واألبحـاث الميدانية وجمع العينـات ونقلها والتواصـل والحماية 

الشـخصية وفقـا للحاجـة مـع أخـذ كافة القطاعات والشـركاء المعنييـن بعين االعتبـار. وينبغي أن تتضمـن عملية التمركز 

المسـبق مخـزون متدفـق يوضع فـي مواقع اسـتراتيجية. 
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د- تدريب المستجيبين

تـم تسـليط الضـوء علـى أهميـة وجـود قـوى عاملـة متعـددة القطاعـات لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة للتعامـل مع 

األمـراض حيوانيـة المصـدر في القسـم الخاص بتطوير القوى العاملة ]القسـم 5-6[. ولالسـتعداد لحـاالت الطوارئ، ينبغي 

أن يمثـل توافـر أفـراد مـن القطاعـات ذات الصلـة مدربيـن تدريبـا كامال بما فـي ذلك مصـادر الموارد المتدفقـة للحاالت 

الطارئـة، جـزء مـن خطـة االسـتعداد للحـاالت الطارئـة. وينبغي لهذه القـوى العاملة أن تديـر كافة أوجه الحـاالت الطارئة 

المتعلقـة باألمـراض حيوانيـة المصـدر وينبغـي تدريبهـا أثنـاء مرحلـة االسـتعداد لتحسـين عمليـة القيـادة فـي الميـدان 

وتنسـيق االسـتجابة على المسـتويين دون الوطنـي والوطني. 

ويتـم تدريـب عامليـن مـن كافـة القطاعـات معـا وخاصـة الذيـن سـيتم اسـتدعاؤهم لتطبيـق االسـتجابة معـا مـن خالل 

برامـج تـم تطويرهـا وتطبيقهـا باسـتخدام نهـج متعـدد القطاعـات لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة. ويتضمـن التدريب 

الخـاص بإعـداد المسـتجيبين مـا يلي: 

خطـط وعمليـات: باإلضافـة إلـى التدريـب علـى إدارة مخاطـر الحـاالت الطارئـة، مـن الضـروري التدريـب علـى خطط 
خاصـة بأمـراض محـددة والترتيبـات الخاصـة باالسـتجابة لحاالت طارئـة ثابتة مرتبطـة بها والتي سـيتم تطبيقها، بالنسـبة 

للحـاالت والطـوارئ المتعلقـة باألمـراض حيوانيـة المصـدر ]القسـم 5-3[، بوصفه تدريبـا إضافيا على المسـتوى الميداني 

فيمـا يتعلـق باألمـراض حيوانيـة المصـدر وبمـا يتضمـن التدريـب مـن عامليـن مـن قطـاع أو أي خطط خاصـة بقطاعات 

معينـة ومراكـز العمليـات الخاصة بالقطاعـات األخرى. 

التحقيـق فـي تفشـي األمـراض: يتـم تنظيـم تدريـب مشـترك علـى التحقيـق فـي تفشـي األمـراض الحيوانيـة المصدر 
بحيـث يتضمـن مشـاركين مـن كافـة التخصصـات والقطاعـات المعنيـة ]القسـم 5-3[. ويمكـن أن يتضمن هـذا التدريب 

تدريبـا محـددا لفرق االسـتجابة السـريعة لألمراض حيوانية المصدر التـي تتضمن قطاعات صحة الحيوان وصحة اإلنسـان 

والبيئـة. ويمكـن تنظيـم مثـل هـذا التدريـب أيضـا في إطـار برنامج التدريـب الوبائـي الميدانـي )59( وبرنامـج التدريب 

الوبائـي الميدانـي لألطبـاء البيطرييـن )60( أو أي برامـج تدريـب مطبقـة أخـرى خاصـة بالوبائية. ويمكـن للقطاع الخاص 

أن يجـري مثـل هـذا التدريـب )CM3(، وخاصـة للمسـتجيبين بمـا يرتبط بقطـاع عملهم. 

التواصـل بشـأن المخاطـر: يتـم تطويـر مواد التواصـل، بما في ذلـك األدوات التثقيفيـة وأدوات الدعوة بصورة مشـتركة 
ويتـم مواءمتهـا فـي كافـة القطاعـات المعنيـة ويتـم توزيعهـا كمـوارد علـى الحكومـات والخدمـات البيطريـة الوطنيـة 

والمثقفيـن والمختبـرات والمهنييـن للحفـاظ على الوعي بشـأن حـاالت األمراض حيوانيـة المصدر لتعزيز إبـالغ المجتمع 

عـن حـاالت األمـراض حيوانيـة المصدر ولزيـادة سـلوكيات الحد من المخاطـر بين السـكان المتضرريـن. وينبغي تدريب 

المسـتجيبين علـى التواصـل بشـأن المخاطر وأفضل الممارسـات لالسـتخدام األمثـل للموارد. 

عوامـل ثقافيـة: يتضمـن التدريـب علـى االسـتجابة لألمـراض حيوانيـة المصـدر العوامل الثقافيـة ذات الصلة مثـل نتائج 
دراسـات المعرفة واالتجاهات والممارسـات بين مجموعات مجتمعية ذات صلة ]القسـم 1-5[، باإلضافة إلى المجتمعات 

المتضـررة كلمـا كان ذلك ممكنا ]القسـم 5-5-5[.

أفضل الممارسات 

ينبغي للعاملين القيام بأدوار في الحاالت الطارئة والتي يقومون بها بالفعل في الحاالت غير الطارئة.
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هـ- القيام بتدريبات محاكاة 

توفر تدريبات المحاكاة الفرصة التباع نهج متعدد القطاعات لتوحيد األداء في مجال الصحة على الممارسـة واالختبارات 

وتحسـين االسـتعداد لحـاالت األمـراض حيوانية المصـدر )61(. وينبغي أن يتضمـن برنامج التدريبات المنتظمة لالسـتجابة 

لحـاالت األمـراض حيوانية المصدر كافة القطاعات التي تسـهم فـي خطط الطوارئ. 

تمثـل التدريبـات أدوات فاعلـة التكلفة الختبار االسـتعداد للحاالت الطارئة. ويمكن اسـتخدامها الختبـار الخطط والتحقق 

منهـا وتدريـب األفـراد علـى أدوارهـم ومسـؤولياتهم. ويمكـن أن تتضمـن التدريبـات أيضا تفاعـل وتواصل بيـن العاملين 

من مختلـف القطاعات. 

تمكـن التدريبـات كافـة القطاعـات من اختبـار خطط األمراض حيوانيـة المصدر بما في ذلك مـا إذا كان من الضروري 	 

وجـود وتوافـر معـدات وإمـدادات لتنفيـذ الخطة وما إذا كانـت المعرفة والمهـارات والقدرات الضروريـة متوافرة في 

القـوى العاملة أم ينبغي اكتسـابها مـن خالل التدريب. 

يمكـن القيـام بأنـواع مختلفـة مـن التدريب ألغـراض مختلفة. يقـوم مخططو التدريبـات بتحديد نـوع ودرجة صعوبة 	 

التدريـب بنـاء علـى أهداف التدريب والقـدرات الخاصة بالمشـاركين وهياكل واحتياجـات الدولة. 

تحتـاج التدريبـات التي تعتمد على المناقشـات مثل التدريبات المصغرة إلى مـوارد أقل ووقت أقل للتخطيط. وتركز 
علـى االسـتراتيجيات والسياسـات وهـي مفيـدة فـي تعريف العامليـن أو تطويـر خطط وسياسـات واتفاقيـات وإجراءات 

جديـدة خاصة باألمـراض حيوانية المصدر. 

تركـز التدريبـات التـي تعتمـد علـى العمليـات عادة علـى االسـتجابة لحالة طارئة وتسـتغرق وقتـا أطول ومـوارد أكبر 
فـي التخطيـط. وتحتـاج إلى عاملين لالسـتجابة لسـيناريو واقعي مثل بدء التواصل أو حشـد األفراد والمـوارد إلى الميدان 

فـي حالـة محاكاة لتفشـي مرض حيوانـي المصدر. 

مـن المهـم القيـام بعمليـة تقييـم لـكل تدريـب لتحديد نقـاط القـوة والمجاالت التـي ينبغي تحسـينها مـع التوصية 
بإجـراءات متابعـة وجـدول زمنـي السـتكمال إجـراءات المتابعـة وقـد يتضمن تحسـينا لخطط الطوارئ نفسـها. 

و- إجراء مراجعات الحقة 

يتـم إجـراء مراجعـات الحقة )62( علـى الفور بعد وقوع أي حالة صحية أو حالة طارئـة لمراجعة وتقييم جودة اإلجراءات 

التـي تـم اتخاذهـا وتحديد وتوثيق أفضل الممارسـات والتحديات التي تمت مواجهتها أثناء االسـتجابة للحدث. وبالنسـبة 

للحـاالت المتعلقـة بأمـراض حيوانيـة المصـدر، تتبع المراجعـات الالحقة نهج متعـدد القطاعات لتوحيـد األداء في مجال 

الصحـة مـن خـالل ضمـان أن كافة القطاعـات المعنية التي ينبغي مشـاركتها في االسـتجابة باإلضافة إلـى القطاعات التي 

قـد تـؤدي مشـاركتها إلـى تحسـين االسـتجابة فـي المسـتقبل تشـارك فـي المراجعة وفـي أي إجـراءات عالجيـة فورية أو 

تتـم علـى المدى الطويل لتحسـين االسـتجابات المسـتقبلية. ويسـمح ذلك بتحديد العقبـات التي تواجه التـآزر والثغرات 

الموجـودة فـي التواصل والدروس المسـتفادة لتحسـين العمل الجماعي. 



تبني نهج متعدد القطاعات "لتوحيد األداء في مجال الصحة":
البلدان" في  المصدر  حيوانية  األمراض  لمواجهة  ثالثي  دليل   52

تبني نهج متعدد القطاعات لتوحيد األداء في مجال الصحة في أنشطة تقنية معينة     -5

5-2  تقصي األمراض حيوانية المصدر 
وتبادل المعلومات

5-2-١  األهداف والتحديات واعتبارات التقصي المنسق 

تقـوم أهـداف النظـام المنسـق لتقصـي األمـراض حيوانيـة المصـدر بتحديد حـاالت األمـراض حيوانية المصدر باسـتخدام 

المعلومـات التـي يتـم الحصـول عليها مـن كافة القطاعـات المعنية وتبادل المعلومـات بين كافة القطاعـات لدعم تدابير 
)BO1( .االسـتجابة المنسـقة والوقاية والتخفيف

ويمكـن اسـتخدام النتائـج التـي يتـم الحصـول عليهـا مـن نظـام التقصـي المنسـق فـي كافـة القطاعـات ذات الصلـة في 

فهـم العـبء الـذي يمثلـه المـرض ومتابعـة االتجاهـات ويكـون بمثابـة نظـام إنذار مبكـر ودعـم التحقيقات في تفشـي 

المـرض واالسـتجابة له. 

وفيما يلي االعتبارات الرئيسية في تصميم وتنفيذ نظام منسق للتقصي وتبادل المعلومات بخصوص األمراض حيوانية المصدر: 

ألن األمـراض حيوانيـة المصـدر يمكـن أن تنتقـل بيـن البشـر والحيوانـات )بمـا يتضمـن نواقـل األمـراض( من خالل 	 

البيئـة التـي يشـتركون فيهـا، ينبغـي أن يتضمـن التقصـي البيئـي واألشـخاص والحيوانـات ونواقـل األمـراض )حيثمـا 

كان ذلـك مالئما(؛

السـياق الـذي تحـدث فيه األمـراض حيوانية المصدر يمكن أن يؤثر على مراقبتها وتأثيرها وسـرعة االنتشـار. ويسـمح 	 

فهـم عوامـل الخطـر في انتقـال األمراض حيوانية المصدر لإلنسـان والحيوان والنواقل )حيثمـا كان ذلك مالئما( باتخاذ 

قرارات مدروسـة وتعتمد على األدلة ]القسـم 5-5-4[؛

يمكـن اعتبـار أن إنشـاء والحفـاظ علـى آليـات تقصي منسـق وتبادل المعلومـات مفيد بنفـس الدرجة مـن قبل كافة 	 

القطاعـات ألسـباب منهـا االختـالف في درجة اإلمراض في الحيوانات والبشـر وعدم فهم دور البيئـة في انتقال المرض 

واالختالفـات فـي واليات مختلف القطاعات والـوزارات الحكومية؛ 

يشـيع عـدم التـوازن بيـن مختلـف القطاعـات في المقـدرات واإلمكانـات وتخصيـص المـوارد للقيام بعمليـة التقصي 	 

وتبـادل المعلومـات بحيـث يتـم إلقـاء عـبء غيـر منصـف على القطاعـات التـي تتمتع بمقـدرات وطاقـات أكبر. 

الهدف  

تطبيـق نظـام تقصـي وطني منسـق للكشـف المبكر عـن حاالت األمـراض حيوانية المصـدر وتبـادل المعلومات في الوقت المناسـب 

وبصـورة روتينيـة بيـن كافة القطاعـات المعنية بمسـؤولية األمراض حيوانيـة المصدر.
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ويقـوم نظـام التقصـي المنسـق الناجـح فـي مجال األمـراض حيوانيـة المصدر بالنظـر في التحديـات السـابقة إلى جانب 

مـا يلي: 

هيكل نظام التقصي المنسـق. يتمتع كل قطاع بمسـؤوليات ال تشـارك فيها القطاعات األخرى باإلضافة إلى مسـؤوليات 	 

تشـارك فيهـا القطاعـات األخـرى لذا البـد من االتفاق أوال على ما إن كان سـيكون هناك خطة تقصـي موحدة لألمراض 

حيوانيـة المصـدر ومـا إذا كان سـيتم تطبيقهـا من قبـل كافة القطاعات أو سـتوجد خطط منفصلة لكـن متوائمة. وقد 

يتطلـب وجـود أمـراض مختلفـة حيوانيـة المصـدر إلى وجـوب وجود أنـواع مختلفة مـن التقصي )مثـل التقصي الذي 

يعتمـد علـى المؤشـرات والتقصـي الـذي يعتمد على الحـدث( لذا يجب االتفاق أيضـا على مـا إذا كان البد من وجود 

خطـة تقصـي لألمـراض حيوانيـة المصدر بصفة عامـة أم خطة لكل مـرض حيواني المصـدر )وإذا كان األمر كذلك فأي 

منهـا ينبغـي اتباعه( أو مزيـج من األمرين؛ 

األدوار المركزيـة ودون الوطنيـة. بالرغـم مـن تركيـز هـذا الفصل على المسـتوى المركـزي فإن غالبية أنشـطة التقصي 	 

فـي الـدول يتـم تنفيذهـا علـى المسـتوى دون الوطني وأحيانـا يتم ذلك بدعـم من المسـتوى المركزي. 

يكـون تطويـر نظـام تقصـي منسـق لألمـراض حيوانية المصدر أسـهل إذا قامـت القطاعات باتبـاع نهج متعـدد القطاعات 

لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة للتوصـل إلـى اتفاق بشـأن ما يلي: 

أهداف تقصي األمراض حيوانية المصدر؛ 	 

اإلطـار الوطني واالسـتراتيجية والخطـة المتعلقة بإدارة األمراض حيوانية المصدر والتخطيط االسـتراتيجية واالسـتعداد 	 

للحـاالت الطارئة ]القسـم 5-1[؛ ]المربع 4[.

5-2-2 إنشاء وتعزيز نظام التقصي وتبادل المعلومات 

يتـم تنظيـم اإلرشـادات المتعلقـة باتبـاع نهـج متعـدد القطاعـات لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة إلنشـاء نظـام تقصي 

شـامل ومنسـق وتبـادل المعلومـات فيمـا يتعلق باألمـراض حيوانية المصـدر ذات األولويـة والمخاطر الجديـدة المتعلقة 

باألمـراض حيوانيـة المصـدر فـي هذا القسـم تحـت العناوين التاليـة: )أ( التخطيط للتقصـي )ب( بناء نظـام التقصي )ج( 

وضـع وظائف رئيسـية لنظـام التقصي 

العنصر أ: التخطيط للتقصي المنسق 

التنسيق

يتـم تنسـيق األنشـطة الـواردة فـي هـذا القسـم علـى أكمـل وجـه مـن قبـل آليـة تنسـيق متعـدد القطاعـات علـى 

المسـتوى الوطنـي أو دون الوطنـي ]القسـم 3-2-8[؛  )KE1( أو مجموعة فرعيـة خاصة بآلية تنسـيق متعدد القطاعات 

]القسـم 3-2-7[؛ )CM4( لضمـان مواءمتهـا مـع األنشـطة الفنيـة األخـرى وخاصـة التخطيـط االسـتراتيجي والتحقيـق 

واالسـتجابة لحـاالت األمـراض حيوانيـة المصدر. 

أفضل الممارسات 

يمكـن للـدول تعديـل أنظمـة التقصـي المتعـددة القطاعـات أو الخاصـة بـكل قطاع علـى حـدا والخاصة باألمـراض حيوانيـة المصدر 
)IT2( .بنـاء علـى العناصـر الـواردة فـي هـذا الدليل بدال مـن بنـاء نظام جديـد
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هيكل رسم الخرائط 

تنطبـق المفاهيـم العامـة للبنيـة التحتيـة ورسـم خرائط الموارد ]القسـم 4-1[ على إنشـاء نظـام التقصي المنسـق. ويتم 

رسـم خرائـط وتحليـل هيـكل التقصـي المنسـق بيـن العديد مـن القطاعـات باإلضافة إلـى التقصـي الذي يقوم بـه قطاع 

واحـد وذلك بالنسـبة لكافـة القطاعـات ذات الصلة بمـا يتضمن: 

موارد تقصي األمراض حيوانية المصدر؛ 	 

أنظمة تقصي األمراض حيوانية المصدر في كل قطاع؛	 

السياسات واإلرشادات الوطنية؛ 	 

األنظمة الحالية للتقصي المنسق وربط أنظمة التقصي أو تبادل المعلومات؛	 

األطـر القانونيـة )بمـا فـي ذلـك معاييـر لوائـح الصحـة العالمية والمنظمـة العالميـة لصحة الحيـوان( إلجـراء التقصي 	 

بيـن الحيوانـات والبشـر. وتعتبـر هـذه الخطوة خطوة حاسـمة في ضمـان وجود سـلطة قانونية لنظـام التقصي الذي 

يتضمـن أكثـر مـن قطاع وبالنسـبة لتبـادل البيانات بيـن القطاعات؛ 

إرشـادات أخالقيـة وخاصـة بالسـرية المتعلقة بجمع ومعالجـة وتبادل البيانـات أثناء التقصي بما في ذلـك االتفاقيات 	 

القائمة بشـأن تبادل البيانات واسـتخدامها.

تحديد أصحاب المصلحة 

تنطبـق المفاهيـم العامـة لتحديـد وتحليل أصحاب المصلحة ]القسـم 4-2[ على إنشـاء نظام تقصي منسـق. ويتم تحديد 

أصحـاب المصلحـة المتعلقين بالتقصـي والوبائية والمختبرات وتبادل المعلومات في كافـة القطاعات المتعلقة باألمراض 

حيوانيـة المصدر التي تتم دراسـتها. 

تحديد األمراض حيوانية المصدر ذات األولوية 

مـن المفيـد االتفـاق في مختلف القطاعات حول األمـراض حيوانية المصدر ذات األولوية وخاصـة عند التخطيط للتقصي 

المنسـق ألن أنشـطة التقصي يمكن أن تركز بصفة خاصة على األمراض ذات األولوية ]القسـم 3-4[.

أفضل الممارسات 

ينبغـي اسـتخدام األمـراض حيوانيـة المصـدر ذات األولويـة التـي تـم تحديدها باتباع نهـج متعدد القطاعـات لتوحيـد األداء في مجال 

الصحـة ]القسـم 4-3[ عنـد تطوير نظام تقصي منسـق. 

الخيار  

إذا لـم يكـن قـد تـم تحديـد األولويات بين األمـراض حيوانية المصدر يمكن اسـتبدال األمراض حيوانية المصدر التـي تظهر على قوائم 

أولويـات األمـراض حيوانيـة المصدر في كل قطاع حتى يتم االتفاق بشـأن وضع األولويات بالنسـبة لكافـة القطاعات ذات الصلة. 
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تحديد أهداف نظام التقصي المنسق

تقـوم كافـة القطاعـات المعنيـة باالتفـاق علـى أهـداف التقصي ويتم إعـادة النظـر فيها بصـورة منتظمة. ينبغـي أخذ ما 

يلـي بعيـن االعتبـار عنـد تطوير واالتفاق بشـأن أهـداف نظام التقصي المنسـق: 

تمثـل 	  أنهـا  تحديـد  تـم  التـي  المصـدر  حيوانيـة  األمـراض  إمـراض  عوامـل  انتقـال  وطريقـة  التكاثر/والتكـرار 

أولويـة )IT2; TH3; QT3; BD6( وعوامـل اإلمـراض الجديـدة بمـا فـي ذلـك التـي يرجـح أن تـؤدي إلـى إدخـال والتـي 
 )KE3( يرجـح أن تتسـبب فـي وبـاء أو تفشـي مـرض؛

أهداف تقصي األمراض حيوانية المصدر التي قام بها كل قطاع؛ 	 

كيف تسهم اآلليات الحالية لتبادل المعلومات عبر القطاعات في نتائج المراقبة؛ 	 

الحاجة إلى أن يتمتع نظام التقصي المنسق بحساسية عالية الكتشاف الحاالت الجديدة والغريبة؛	 

تحديد الثغرات في التقصي أو بيانات التقصي من خالل تقييمات المخاطر المشتركة عند توفرها ]القسم 5-4[؛ 	 

كيـف يتـم اسـتغالل بيانات التقصي على النحو األمثل لربط تخطيط االسـتعداد والبحث واالسـتجابة لألمراض حيوانية 	 

المصدر ]القسم 5-1؛ القسم 5-13[؛

 	 )KE2( .أولويات التقصي األخرى مثل المخاوف المتعلقة بالتجارة أو السياحة

تطوير خطط التقصي 

تصـف اسـتراتيجية تقصـي األمـراض حيوانيـة المصـدر مـا الـذي يقـوم به نظـام التقصـي وكيفيه عملـه بينما تقـوم خطة 

التقصـي برسـم اإلجـراءات التي يقوم كل قطاع مشـارك فـي النظام باتخاذها بناء على االسـتراتيجية. وتعتبر االسـتراتيجية 

والخطـة أسـاس إنشـاء نظـام تقصي منسـق وتبـادل معلومات عبـر كافة القطاعـات المعنية. 

ينبغي أن تتضمن الخطط خيارات للتقصي النشـط والتقصي السـلبي والتقصي الذي يعتمد على المؤشـرات )وخاصة 	 

بالنسـبة لعوامـل اإلمـراض المعروفة مثل األمراض حيوانيـة المصدر ذات األولوية( والتقصي الـذي يعتمد على حاالت 

ظهـور المرض )وخاصة المخاطر الناشـئة والعابرة للحدود(.

ينبغـي أن تتطـور خطـط تقصـي األمراض حيوانية المصدر بناء علـى النتائج التي يتم الحصول عليهـا أو على المخاطر 	 

الجديـدة الناشـئة وينبغي أن تتعاون القطاعات في القيـام بمراجعات وتحديثات منتظمة للخطط. 

قد تكون هناك خطط تقصي ألمراض معينة  )HT1, BD6; MY1; QT3( وخطط لألمراض حيوانية المصدر بصفة عامة. 	 

يمكـن دمـج اسـتراتيجية وخطـة التقصـي لكـن ينبغـي مواءمتهمـا مـع خطـط األمـراض حيوانيـة المصـدر األخـرى 	 

]القسـم 5-1[؛ ]المربـع 4[.
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استهداف التقصي 

عنـد معرفـة أن هنـاك جماعـة أشـخاص و/أو حيوانـات معرضـون لخطر كبيـر، يمكن أن يزيـد التقصي بين تلـك الجماعة 

مـن كفـاءة نظام التقصي المنسـق. 

وتتضمن االعتبارات المتعلقة بدراسة تقصي أفراد محددين ما يلي: 

حجم والنفاذ إلى الجماعة؛ 	 

 	 )HT1( توزيع الجماعة المتضررة؛

الوحدة الوبائية؛	 

بيئة المرض؛	 

أصغـر وحـدة جغرافيـة يمكـن للقطاعـات أن تعمـل معـا لجمـع معلومـات واإلبـالغ عنهـا )علـى مسـتوى مركز صحة 	 

المجتمـع علـى سـبيل المثال(؛

الجماعات التي تكون فيها التدخالت أكثر إفادة بناء على نتائج التقييم المشترك للمخاطر ]القسم 5-4[؛	 

مـا إذا كانـت الجماعـة منغلقـة أو تتحـرك بصـورة منتظمـة أو قـد تتغيـر بسـبب حركـة السـكان أو الحيوانـات داخل 	 

الـدول وعبـر الحـدود بسـبب بوجود توتـرات مدنية أو انعـدام لألمن الغذائي أو كـوارث طبيعية. وفي هـذه األحوال، 
)VN1( غالبـا مـا ينبغـي القيام بالتقصـي على الحـدود؛

تقصي يتم إجراؤه ألسباب أخرى – مثل التقصي عند نقاط الدخول )64-63(.	 

أفضل الممارسات 

)IT2( .يتم تطوير خطط التقصي واالتفاق عليها وتنفيذها باتباع نهج متعدد القطاعات لتوحيد األداء في مجال الصحة لضمان تحقيق التنسيق

الخيارات  

إذا كان مـن غيـر الممكـن تطويـر خطـط متعـددة القطاعـات أو اسـتخدامها ينبغـي مشـاركة خطط كل قطـاع مع القطاعـات األخرى 

بحيـث يمكـن مواءمة األنشـطة وظيفيـا وتحديد آليـات تبـادل المعلومات. 

ينبغـي اإلعـداد لتنسـيق ومواءمـة خطـط التقصـي أو تبنـي نهـج متعـدد القطاعـات لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة لتطويـر خطة 

موحـدة إن أمكـن.
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العنصر ب: بناء نظام تقصي 

يتـم بنـاء نظـام التقصـي بنـاء علـى خطـة التقصي )الـواردة بعاليـه(. وقد يكـون نظاما جديدا بشـكل كلي أو يتـم تعديل 

لعناصـر نظـام قائـم متعـدد القطاعـات أو نظـام مكـون مـن أنظمة مـن قطاعـات منفصلـة. وتتغيـر العمليـات المتعلقة 

بتطويـر وإنشـاء واعتمـاد وتنفيـذ النظام المنسـق بيـن مختلف البلـدان لكن ينبغي اتبـاع نهج متعدد القطاعـات لتوحيد 

األداء فـي مجـال الصحـة في كافـة األحوال. 

وصف تنظيم نظام التقصي المنسق 

تتمثـل أول خطـوة فـي اتخـاذ القـرار بشـأن كيفيـة ربط أصحـاب المصلحـة المعنييـن واإلجـراءات المتعلقة باالكتشـاف 

والتحليـل واالسـتجابة والتواصـل بشـأن األمـراض حيوانيـة المصـدر التـي سـيتم تنسـيقها مـع أخذ مـا يلي بعيـن االعتبار: 

العقبات التي تواجه تبادل البيانات بين القطاعات والخطوات التي ينبغي اتخاذها للتغلب عليها؛ 	 

أي نقطـة أو خطـوة فـي نظـام التقصـي يمكـن فيهـا اتبـاع نهـج متعـدد القطاعـات لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحة 	 

بحيـث يتـم تنسـيق وتنفيـذ األنشـطة بصورة مشـتركة. 

إنشاء شبكات وشراكات للتقصي المنسق 

بنـاء شـبكات وشـراكات تدعـم تصميـم وتنفيـذ نظـام التقصـي المنسـق. وينبغـي أن تتضمن الشـبكات والشـراكات كافة 

القطاعـات والتخصصـات مثـل الصحـة العامة وصحـة الحيوان والبيئـة )بما في ذلك الحيـاة البرية( والجماعات والشـركاء 

الدولييـن والمجتمـع. )TH3; MY1(  ينبغـي أن يتضمـن نظـام التقصـي اجتماعـات منتظمة بين كافة الشـركاء والشـبكات. 

تحديد الموارد 

مـن الضـروري القيـام بتحديـد المـوارد والتمويـل المنصف بين كافـة القطاعـات المعنية من أجـل التنفيذ الفعـال لنظام 

التقصي ]القسـم 3-3-2[. وتحدد أهداف التقصي واالسـتراتيجية الموارد البشـرية المطلوبة واألشـخاص المهرة المطلوبين 

مـن مختلـف التخصصـات بمـا في ذلـك مجال علـم الوبائيات والطـب البيطـري والطب البشـري واإلجراءات اللوجسـتية 

والعلـوم االجتماعيـة وعلـوم المختبـرات ]القسـم 5-6[ باإلضافـة إلـى أشـخاص مهـرة في مجـال التنسـيق. وباإلضافة إلى 

الموارد البشـرية يتم النظر في المتطلبات المتعلقة باإلجراءات اللوجسـتية والمعدات والبنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا 

المعلومـات والمختبرات والقدرات التشـخيصية عنـد بناء النظام. 

العنصر ج- وضع وظائف أساسية لنظام التقصي المنسق لألمراض حيوانية المصدر 

تمـت مناقشـة الوظائـف األساسـية لنظـام التقصـي المنسـق لألمـراض حيوانيـة المصـدر فـي هـذا القسـم. وتـم تنفيـذ 

الوظائـف سـواء بصـورة مشـتركة أو بطريقة متوائمة من قبل قطاعـات الصحة العامة وصحة الحيـوان والبيئة والقطاعات 

األخـرى المتضمنـة فـي خطـة التقصـي. ويمكـن تنفيذ الوظائـف على المسـتوى المركـزي أو المسـتوى دون الوطني في 

مرافـق صحـة اإلنسـان وصحـة الحيوان أو من خـالل العاملين في مجـال الصحة البشـرية والصحة الحيوانيـة والبيئة على 

مسـتوى المجتمع )65(.
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توحيد المعايير 

تحتـاج بعـض جوانـب نظـام التقصي المنسـق إلـى توحيدها فـي كافة المناطـق الجغرافية علـى المسـتوى اإلداري وعبر 

مختلـف القطاعات ومـن بينها: 

تعريـف الحـاالت التـي تتـم مراقبتها، وقتما أمكن، مع وجوب اسـتخدام تعريفـات منظمة الصحـة العالمية والمنظمة 	 

العالميـة لصحة الحيوانات؛ 

طرق اكتشاف الحاالت ومصادر البيانات وآليات تسجيل الحاالت؛	 

الجماعات التي تتم مراقبتها؛ 	 

إجراءات التأكد من الحاالت بما في ذلك النتائج المختبرية. 	 

التشخيص المختبري

بالنسـبة لألمـراض حيوانيـة المصـدر، ينبغـي علـى المختبـرات المشـاركة فـي نظـام التقصـي أن تتواصل بصـورة منتظمة 

وتتبـع نهـج متعـدد القطاعات لتوحيـد األداء في مجال الصحة من أجـل التعاون. )QT4; CR3(  وتتمثـل المختبرات المتضمنة 

فـي هـذه العملية في: 

المختبـرات التـي تعالـج عينـات مـن أفـراد أو حيوانـات أو مـن البيئة أو مـن نواقل األمـراض أو من األغذيـة أو المواد 	 

السـامة بمـا فـي ذلـك المختبرات التـي تقوم بإجـراء اختبار للمناعـة لمضـادات الميكروبات؛ 

المختبرات على المستوى المركزي ودون الوطني؛ 	 

المختبرات األكاديمية والخاصة المشاركة في نظام التقصي الوطني. 	 

وتتضمـن األنشـطة التـي ال تدعـم فقـط قـدرات المختبـرات الخاصـة بـكل قطـاع علـى حـدا ولكـن تتضمن التعـاون بين 

القطاعـات مـا يلي: 

ضمـان وجـود القـدرات المختبريـة الوطنيـة المناسـبة فـي كافـة القطاعـات المعنية بما فـي ذلك تحديـد المختبرات 	 

المركزيـة ودون الوطنيـة المؤهلـة والمختبـرات الخارجية خاصة المختبرات المعترف بهـا دوليا )مثل المركز المرجعي 

لمنظمـة األغذيـة والزراعـة )66(، والمختبـرات المرجعيـة لمنظمـة الصحـة العالميـة )67(، ومختبرات شـبكة المنظمة 

العالميـة لصحـة الحيـوان ومنظمـة األغذيـة والزراعـة للخبـرات المتعلقـة بأنفلونـزا الحيـوان )68(، ومختبـرات شـبكة 

المنظمـة العالميـة لصحـة الحيوان/ومنظمـة األغذيـة والزراعـة الكتشـاف أنفلونـزا الطيـور )69(( التـي يمكنهـا تنفيذ 

اختبـارات فـي حالـة عدم توافـر القدرات علـى المسـتوى الوطني؛ 

توحيد معايير تقنيات التشخيص ومواءمة اإلجراءات المحلية مع المعايير المعترف بها دوليا؛ 	 

تطويـر واسـتخدام لوغاريتمـات فـي األمـراض حيوانيـة المصـدر بمـا فـي ذلـك توفيـق اللوغاريتمـات المختبرية بين 	 

مختبـرات صحـة الحيـوان ومختبـرات الصحة البشـرية؛ 

وضع معايير مشتركة لتقديم العينات ولتبادل المعلومات بشأن االختبارات والنتائج؛ 	 

االنضمام للتدريب من قبل العاملين في مختبرات صحة الحيوان وصحة اإلنسان والشركاء المعنيين اآلخرين؛ 	 

 	 )EG2; CM4( تبادل التقنيات والبروتوكوالت بين مختبرات صحة الحيوان وصحة اإلنسان؛

التوريد المشترك للكواشف والمواد التي يتم استهالكها في المختبرات.	 
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جمع العينات ونقلها وتخزينها وإدارتها 

يـؤدي رسـم خرائـط لمسـار جمـع العينـات وحتـى الوصـول إلـى المختبـر بالنسـبة لـكل قطـاع ذو صلـه إلـى توفيـر 	 

معلومـات حـول عمليـات التداخـل والثغـرات ويسـمح بتحديـد الفـرص لتحقيـق التـآزر فـي نقـل العينـات.

ينبغـي ضمـان جـودة وسـالمة سلسـلة توريـد التحكـم فـي درجـة الحـرارة والقـدرة علـى تتبـع العينـات البيولوجيـة 	 

والسـالمة البيولوجيـة المالئمـة وتدابيـر األمـن البيولوجـي للعينـات والتشـخيص فـي كافـة القطاعـات.

تـم تحديـد آليـات، تمـت مواءمتهـا بيـن القطاعـات، لشـحن العينـات الروتينيـة وغيـر الروتينيـة )التي تمثـل مخاطر 	 

بيولوجيـة(. ويتطلـب ذلـك تعاونـا مـع الهيئـات المنظمـة لنقـل المـواد البيولوجية .

جمع وإدارة البيانات 

يتضمـن نظـام التقصـي المنسـق لألمـراض حيوانيـة المصـدر آليـة لضمـان أن كل قطـاع معني يشـارك فـي، أو على األقل 

علـى درايـة، بمـا يحدث فـي القطاعـات األخرى. 

أفضـل الممارسـات تتعلـق بتحديـد أو خلـق عناصـر البيانات والمتغيرات المشـتركة أثنـاء بناء نظـام التقصي لتحقيق 	 

األهـداف التحليليـة المشـتركة لألمـراض حيوانيـة المصـدر ذات األولويـة. إن وجود متغيـرات مشـتركة يضمن تفكيك 

البيانـات التـي تـم جمعهـا مـن قطاع ثم مزجهـا بالبيانات التي يتـم الحصول عليها مـن القطاعات األخـرى أو أصحاب 

المصلحـة اآلخريـن مـن أجـل القيام بمزيد مـن التحليالت واألبحـاث. وتتضمن المتغيرات المشـتركة ربـط المتغيرات 

مثـل أرقـام التعريـف وبيانات السالسـل الزمنية ومواقـع أو مصادر التعرض المشـتركة والبيانات الجغرافية المسـاحية. 

وبنـاء علـى االحتياجـات الوطنيـة، يمكـن اسـتخدام أشـكال جمع البيانات نفسـها من قبـل فرق تقصي صحـة الحيوان 

 )HT1( .والصحة البشرية

وأثنـاء بنـاء نظـام التقصـي المنسـق يتـم وضـع آليـات لضمـان جمـع البيانـات المناسـبة وأنهـا متوافـرة لتبادلهـا بين 	 

القطاعـات المعنيـة لكـن كل قطـاع يكـون مسـؤوال عـن بياناتـه بمـا يتضمن: 

الجمع؛  ـ

النقل من الميدان إلى الهيئات المعنية؛  ـ

اإلدارة؛  ـ

التحليل؛  ـ

التغذية الراجعة لألفراد الذين يقومون بالتقصي.  ـ

يتـم جمـع البيانـات علـى المسـتوي دون الوطنـي مـع إبـالغ المسـتوى الوطنـي مـن أجـل جمـع البيانـات وتحليلهـا 	 

والحصـول علـى تغذيـة راجعـة وحتـى الوصـول إلـى المسـتوى دون الوطنـي. 

من المهم القيام بإعداد تقارير أولية في نظام اإلبالغ. 	 
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اعتبارات مشاركة البيانات 

مـن المهـم القيـام بالتبـادل الروتيني في الوقت المناسـب لمعلومـات التقصي – بما في ذلك معلومـات المختبرات – 	 

بيـن كافـة القطاعـات المعنيـة وخاصة بالنسـبة لألمـراض حيوانية المصدر الجديـدة أو الناشـئة ألن أهمية مجموعات 
 BO1;(  .المـرض أو الوفيـات يمكـن تحديدهـا فقـط عند تجميـع بيانات من مختلف القطاعـات أو من الشـركاء اآلخرين

  )GE2; CM2; MT1; US3; VN1; KH2

يتـم اسـتخدام آليـات وترتيبـات رسـمية وغير رسـمية لتبـادل المعلومات المتفـق عليها بيـن القطاعـات المعنية ومع 	 

آليـة التنسـيق متعـدد القطاعـات، )KH1; KH2; CR1; GE1; KE2; VN1; MN1; EG3(  بمـا فـي ذلك أدوات وأشـكال التقارير.

يتـم وضـع آليـات لتبـادل المعلومـات المنتظمـة مـع الشـركاء اآلخريـن )مثـل الشـركاء اإلقليمييـن والـدول المجاورة 	 
 )REG2( .]5-5 القسـم[ )وأصحـاب المصلحـة غيـر الحكومييـن بنـاء علـى الحالـة المرضيـة

يمكـن إنشـاء شـبكات إقليميـة لتبـادل معلومـات التقصـي باتبـاع نهـج متعـدد القطاعـات لتوحيـد األداء فـي 	 
)REG1(  .مجـال الصحـة

أفضل الممارسات 

يتـم تحديـد المعلومـات التـي تحتـاج إليها القطاعـات األخرى لتنفيـذ عملها ويتم االتفـاق عليهـا وتبادلها بصورة منتظمـة في الوقت 

المناسـب بناء على آليـة ثابتة. 

الخيارات  

إذا كانت هناك عقبات قانونية أو تنظيمية أو ثقافية أو أي عقبات أخرى تواجه تبادل المعلومات فمن الممكن القيام بما يلي: 

االتفـاق علـى مجموعـة فرعيـة مـن المعلومات التي يجـب تبادلها بيـن القطاعات )قد تختلـف باختالف المـرض والحالة المرضية 	 

فيمكـن تحديـد نطـاق قواعـد البيانـات لمشـاركة معلومـات التقصـي على أن يتـم تقاسـم مجموعة فرعية مـن المعلومـات بينما 

تبقـى بقيـة البيانات فـي قاعدة بيانـات كل قطاع؛ 

 	)CO1( تحديد مزايا تبادل المعلومات بالنسبة لكافة األطراف؛

تشـجيع تبـادل البيانـات غيـر الرسـمية فـي سـياق نشـاط آخـر مثـل تقييـم المخاطـر المشـترك ]القسـم 5-4[ أو أثنـاء التخطيـط 	 

السـتجابة لحالـة طارئـة ]القسـم 3-5[.
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ربط نظام التقصي المنسق بأنشطة النهج متعدد القطاعات لتوحيد األداء في مجال الصحة 

يعزز ضمان وجود روابط قوية للتقصي مع الجوانب األخرى لنظام الصحة الخاصة باألمراض حيوانية المصدر النظام بكامله.

يجـب الحصـول علـى بيانـات تقصـي مـن كافـة القطاعـات المعنيـة مـن أجـل القيـام بتقييـم مخاطـر مشـترك فعـال 	 

]القسـم 5-4[ وسـوف تمثـل نتائـج تقييـم المخاطـر نبراسـا لعمليـة التقصـي فـي المسـتقبل وتحسـن تكـرار التقييم 

 )KE3(.المشـترك للمخاطر

باألمـراض 	  المتعلقـة  الطارئـة  والحـاالت  المصـدر  حيوانيـة  لألمـراض  واالسـتعداد  االسـتراتيجية  الخطـط  تكـون 

حيوانيـة المصـدر أكثـر فاعليـة عندمـا تتضمـن التقصـي المسـتهدف لـكل قطـاع مـن القطاعـات المعنيـة فـي 

األولويـة.  ذات  المجـاالت 

يمكـن أن تكـون االسـتجابة لتفشـي المـرض سـريعة ومنسـقة عندمـا يتـم تبـادل بيانـات التقصـي بسـرعة بيـن 	 
 )CM5; REG2( القطاعـات. 

أثنـاء حالـة انتشـار المرض يتم ربط أنشـطة التقصي بأنشـطة البحث فـي القطاعات وذلك لضمان أن تنسـيق التقصي 	 

  )KH2( .]3-5 مهم بالنسـبة لضمان أن التدخالت الناجمة هي األخرى منسـقة ]القسـم

يمكـن أن تعتمـد المـواد الخاصـة بالحـد مـن المخاطـر واإلبـالغ عـن المخاطـر التـي تـم تطويرهـا بصـورة تعاونية أو 	 

مشـتركة مـن أجـل الجماهيـر أو أصحـاب المصلحـة الداخلييـن أو الخارجييـن على المعلومـات التي يتـم جمعها من 
 )BD6( .]5-5 خـالل التقصي المنسـق ]القسـم

تبـادل المعلومـات فـي مواقـف الحـاالت الطارئـة المتعلقـة بسـالمة الغـذاء )26( ينبغـي القيـام بهـا من خـالل الربط 	 

بيـن منظمـة األغذيـة والزراعة/منظمـة الصحـة العالميـة والشـبكة الدوليـة للسـلطات المعنيـة بسـالمة األغذية وفقا 

لمبـادئ وتوجيهـات دسـتور الغذاء. 

إبالغ المنظمات الدولية رسميا

يتـم اإلبـالغ عـن األمراض الحيوانية المصدر وحاالت انتشـارها من قبل كل قطاع إلى الهيئات الدولية واإلقليمية المناسـبة 

وفقـا لقواعد السـلوك الدولية واإلقليمية. وتتضمن متطلبـات اإلبالغ الدولية ما يلي: 

بالنسـبة ألحـداث صحـة اإلنسـان، إلـى منظمـة الصحـة العالمية وفقـا للوائح الصحـة العالميـة والملحق 2 مـن لوائح 	 

الصحـة العالمية )16(؛

بالنسـبة للحـاالت المرضيـة الخاص بالحيوانات المنزليـة والصحة البرية ينبغي إبالغ المنظمـة العالمية لصحة الحيوان 	 

وفقـا لقواعد صحة الحيوانـات األرضية والبحرية )17(.

مبدأ مهم للغاية

ينبغـي ضمـان أن أصحـاب المصلحـة مـن مختلـف القطاعـات المشـاركة فـي التقصـي وتبـادل المعلومـات والذيـن ينفـذون إلـى 

المعلومـات التـي قـد تكـون حساسـة أو يسـمحون بتحديـد هويـة األفراد يمتلكون السـلطة المناسـبة للولـوج للمعلومـات وملتزمون 

باتفاقيـة حفـاظ علـى سـرية البيانات.
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التحليل والتفسير المشترك 

ينبغـي أن تضـع آليـة التنسـيق متعـدد القطاعـات سياسـات وإجـراءات التبـاع نهـج متعدد القطاعـات لتوحيـد األداء في 

مجـال الصحـة بالنسـبة للتحليـل والتفسـير الروتينـي لبيانـات التقصـي الخاصـة باألمـراض حيوانيـة المصدر بمـا في ذلك 

ضمـان وجـود آليـة للتقييم المشـترك الروتينـي للمخاطر. 

يمكـن لالجتماعـات المنتظمـة أن تناقـش عمليـة جمـع البيانـات والثغرات الموجـودة فـي البيانات وجـودة البيانات 	 
)EG3; VN1(  .وأيـة مسـائل متعلقـة بـإدارة التقصي والتنسـيق بيـن كافة القطاعـات المعنيـة

يمكـن القيـام بتقييـم المخاطـر أو تقييـم الموقـف أو أي تحليـالت وصفيـة للمعلومـات المتعلقـة بحالـة مرضيـة 	 

داخـل القطـاع قبـل التقييـم المشـترك للمخاطر. ويمكن أن تحسـن تلك التحليالت دقـة التقييم المشـترك للمخاطر 

]القسـم 5-4[ وخاصـة فيمـا يتعلـق باألثر وانعـدام اليقين. 

توفير تغذية راجعة 

مـن أجـل اسـتدامة والحفـاظ على المشـاركة وتدفق البيانات )التي تتضمن الكشـف عـن الحاالت المرضية غيـر المألوفة 

والتقصـي السـلبي( يتـم توفير تغذية راجعة في شـكل معلومـات مجمعة وتحليل للعاملين الذيـن يطبقون نظام التقصي 

وخاصـة علـى المسـتوى الميدانـي )مثـل األطبـاء البيطرييـن الميدانييـن وخدمـات الحيـاة البرية وأطبـاء الرعايـة األولية 

والمستشـفيات )GE1( ( والمجتمعـات التـي تتم فيها عملية التقصي ]القسـم 5-5-5[.

وتـؤدي النشـرات العامـة أو توزيـع نتائـج البحـث التـي يتم تفسـيرها باإلضافـة إلى معلومات حـول الوقاية أو سـلوكيات 

الحـد مـن المخاطـر إلـى جعل المجتمعـات أكثر قدرة علـى تطبيق إجراءات الحد مـن المخاطر ]القسـم 5-5-4[. وتمثل 

أنشـطة التدريـب المشـترك ومجموعـات العمـل الفنيـة ومنتديـات نشـر النشـرات التـي ترمـي إلـى تعزيز جـودة النظام 

والطـرق األخـرى أشـكاال أخـرى من أشـكال التغذيـة الراجعـة للعاملين الذيـن ينفذون نظـام التقصي. 
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األهداف  

اسـتخدام الخبـرات والقـدرات فـي كافـة القطاعـات المعنية للتحقيق فـي األمراض حيوانيـة المصدر الناشـئة أو الوبائية بين اإلنسـان 

والحيوان وفـي البيئة.

لتقييـم مـدى انتشـار المـرض وتوجيـه عمليـة اتخاذ القـرار واالسـتجابات المناسـبة عبر كافـة القطاعـات ذات الصلة لتوفيـر إجراءات 

فعالـة فـي الوقـت المناسـب للسـيطرة علـى والوقايـة من مزيد مـن االنتشـار للمرض.

5-3  التحقيق واالستجابة المنسقة

يتـم تلخيـص الخطـوات المتضمنـة فـي إعـداد التحقيـق والقيـام بـه واالسـتجابة في ]الشـكل 4[. وفـي هذا القسـم تتبع 

األنشـطة تسلسـال طبيعيـا لـذا يتـم عرضهـا كخطـوات يجـب دراسـتها بالرغم مـن أنها يمكـن القيـام بها في وقـت واحد. 

وينبغـي القيـام بكافـة تلـك الخطوات أثناء الحالة الطارئة، لكن يمكن القيام بالخطـوة 1 والخطوة 2 أثناء عملية التخطيط 

واالسـتعداد النتشـار الحاالت المرضية الحيوانية المصدر ]القسـم 5-1[ أو أثناء عملية خاصة بالتحقيق واالسـتجابة. وفي 

كال الحالتيـن، يتبـع التخطيـط  للتحقيـق واالسـتجابة نهـج متعـدد القطاعـات لتوحيد األداء فـي مجال الصحـة بينما يقوم 

بموائمتـه مـع أنشـطة ووثائق التخطيط الوطنية الخاصـة بكل قطاع والمتعلقـة بالمخاطر المتعددة. 

الشكل 4. خطوات إنشاء ومباشرة التحقيق واالستجابة المنسقة 

التواصل

المتابعة والتقييم

الخطوة األولى:
تحديد األدوار والمسؤوليات في القطاعات المعنية

الخطوة الثانية:
تحديد مدى ضرورة إجراء تحقيق منسق

الخطوة الثالثة:
استخدام أداة اتخاذ القرارات لتحديد نقطة بدء وحجم االستجابة

الخطوة الرابعة:
تطوير بروتوكوالت تحقيق واستجابة منسقة
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التنسيق 

ينبغـي تنسـيق األنشـطة الـواردة فـي هـذا القسـم مـن قبـل آليـة تنسـق متعـدد القطاعـات علـى المسـتوى الوطنـي أو 

دون الوطنـي أو مجموعـة فرعيـة تابعـة آللية تنسـيق متعدد القطاعـات ]القسـم 3-2-7[؛ ]المربع 3[ لضمـان أنها تمت 

مواءمتهـا مـع األنشـطة الفنيـة األخرى وخاصة التخطيط االسـتراتيجي والتقصـي وتبادل المعلومات. وفـي بعض الحاالت، 

يمكـن تنسـيق األنشـطة بصـورة أفضـل مـن خـالل مجموعـة فرعية تم إنشـاؤها خصيصـا لتنسـيق جوانب النهـج متعدد 
)MT1( .]5 القطاعـات لتوجيـه األداء فـي مجـال الصحـة والخاص بالتحقيق واالسـتجابة ]الشـكل

بهـا  ربطهـا  يتـم  أو  المصـدر  حيوانيـة  األمـراض  واسـتراتيجية  خطـة  فـي  التاليـة  العناصـر  كافـة  تضميـن  ويتـم 

.]4 ]المربـع  5-1[؛  ]القسـم 

5-3-١ الخطوة 1: توضيح أدوار ومسؤوليات كل قطاع 

تنطبـق المفاهيـم العامـة للبنيـة التحتيـة ورسـم خرائـط المـوارد ]القسـم 4-1[ على إنشـاء نظـام للتحقيق واالسـتجابة 	 

المنسـقة. وينبغي بصفة خاصة بالنسـبة للتحقيق واالسـتجابة أن تنظر عملية رسـم الخرائط في أي بنية تحتية إضافية 

مطلوبـة مـن أجـل االسـتجابة )اعتبارات لوجسـتية تنشـأ من االنتشـار السـريع وإدارة التخلص مـن النفايـات أو الجثث(.

مـن المهـم النظـر فـي أي خطط اسـتجابة حالية أو أي بروتوكوالت تحقيق يتم اسـتخدامها بالنسـبة لألمـراض حيوانية 	 

المصـدر فـي قطاعـات صحة البشـر وصحة الحيوان وفـي البيئة.

بالنسـبة للمواقـف الطارئـة، مـن المفيـد نشـر قائمـة بالخبراء فـي كل قطـاع والذين يمكنهـم دعم التحقيق المنسـق 	 

واالسـتجابة عبر كافـة القطاعات. 

فـي الحـاالت الطارئـة، تجتمـع كافـة السـلطات الوطنيـة المعنيـة، بما في ذلـك قطاعـات الصحة البشـرية وصحة 	 

الحيـوان والبيئـة والحيـاة البريـة والسـيطرة علـى نواقـل األمـراض عندمـا يكـون ذلك ذو صلة،  بسـرعة لتشـكيل 

فريـق اسـتجابة متعـدد القطاعـات لتنسـيق االسـتجابة األولية. كما يقومـون أيضا بتقييم سـريع لتحديـد وتضمين 

لتحديـد وتحليـل أصحـاب  العامـة  المفاهيـم  المعنييـن اآلخريـن كمـا هـو وارد فـي  المصلحـة  كافـة أصحـاب 

المصلحـة ]القسـم 2-4[.
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 5-3-2  الخطوة 2: تحديد ما إذا كان من المطلوب إجراء

تحقيق متسق 

ال تتطلب كافة الحاالت إجراء تحقيق متسق. وتعتمد القرارات التي تحدد الحاالت التي تحتاج إلى تحقيق منسق على مدى الحدة 

المتوقعة للموقف وضعف الدولة أمام األمراض حيوانية المصدر ]القسم 5-4[، ونتائج تقييم أي موقف حالي أو تقييمات خاصة 

بقطاع معين أو تقييمات مخاطر مشتركة. وتتضمن الحاالت والسيناريوهات والمواقع التي تتطلب إجراء تحقيق متسق ما يلي: 

تفشي مرض حيواني المصدر بين البشر أو الحيوانات؛ 	 

األمراض التي تنجم عن أو، في بعض الحاالت العزل عن، عامل ممرض يتم االتفاق على أنه ذو أولوية في قطاع أو أكثر؛ 	 

عـزل النـاس أو الحيوانـات عـن عامـل ممـرض تم تحديـده مؤخرا والـذي يمكن أن يمثـل عامل ممرض مسـبب لمرض 	 

حيوانـي المصدر ؛

أنشـطة السـيطرة علـى األمـراض حيوانية المصـدر التي تتطلب تدخال مـن قطاعات الخدمة العامة )الشـرطة والجيش 	 
)UG1( أو مـن قطاعات أخرى تتضمن القطـاع الخاص؛ )وهيئـات البيئـة، الخ

أنشـطة السـيطرة علـى األمـراض التي تصيب الحيوان حيث تكـون هناك حاجة إلى توافر إرشـادات حول السـالمة البيولوجية 	 

واألمـن البيولوجـي مـن قطاعـات أخرى )عند إعـدام حيوانات مصابة بعـدوى مرض حيواني المصدر على سـبيل المثال(؛

األنشطة عابرة الحدود التي تتضمن حركة غير قانونية للحيوانات والبشر؛ 	 

اإلطالق العارض أو المقصود لعوامل مرض حيواني المصدر يستهدف البشر أو الحيوانات. 	 

ويتم تحديد المعايير التي ستستخدم في إصدار إنذار وإجراء تحقيق منسق. وتتضمن أسباب إطالق اإلنذار ما يلي: 

حـاالت األمـراض حيوانيـة المصـدر المنفـردة والمهمـة بالنسـبة لقطـاع معيـن بنـاء علـى اللوائـح الدوليـة )األمـراض 	 

حيوانيـة المصـدر الـواردة فـي الملحـق 2 مـن لوائح الصحـة العالميـة )16( أو األمراض التـي ترد على قائمـة المنظمة 

العالميـة لصحة الحيـوان )17((؛

إشـارة غيـر معتـادة أو اتجـاه غيـر متوقع فـي بيانـات التقصي أو تحليالت مؤشـرات الصحـة المبلغة مـن خالل قطاع 	 

محـدد أو مـن خـالل نظـام التقصي المنسـق ]القسـم 5-2[ أو أي نظام إنـذار مبكر ؛

أي تغيرات سريعة أو معقدة سياسة أو اجتماعية أو اقتصادية من صنع اإلنسان أو نتيجة لكارثة طبيعية؛ 	 

إعالن منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ بخصوص الصحة العامة تسبب قلقا عالميا؛ 	 

تقارير مقدمة للمنظمة العالمية لصحة الحيوان عن تفشي مؤكد ألمراض حيوانية المصدر بين الحيوانات؛ 	 

بـالغ مـن أمانـة الشـبكة الدوليـة للسـلطات المعنيـة بسـالمة األغذيـة بشـأن مسـألة متعلقـة بسـالمة الغـذاء نتيجـة 	 

لمـرض حيوانـي المصـدر؛

تصورات جديدة من وسائل التواصل االجتماعي أو من قلق حكومي أو بيانات منظمات دولية أو منظمات غير حكومية. 	 

ينبغـي تنظيـم نظام التقصي المنسـق ]القسـم 5-2[ بحيث يتم جمـع البيانات المطلوبة لتفعيل تلـك المحفزات، ويجب 

أن تكـون هنـاك آليـة إلضافة محفزات جديدة لنظام التقصي. وعلى المسـتوى الدولي، يمكن أن نجد محفزات االسـتجابة 

الطارئـة فـي إطـار الحاالت الطارئة الخـاص بمنظمة الصحة العالمية )57( وإطار الحـاالت الطارئة الخاص بمنظمة األغذية 

والزراعـة )58(. ويمكـن إسـناد مسـؤولية التقصي المسـتمرة لبيانات ومعلومـات التقصي التي تحفز القيام باسـتجابة إلى 

قطاعـات وشـركاء معينيـن بناء على أدوارهم ومسـؤولياتهم العادية المتعلقة بالتعامل مع األمـراض حيوانية المصدر. 
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3: تطوير  أداة اتخاذ القرار لتحديد وقت بدء  5-3-3  الخطوة 

ونطاقها  االستجابة 
يتـم تيسـير االسـتجابة السـريعة والمتسـقة لحالـة انتشـار مـرض حيوانـي المصـدر من خـالل اسـتخدام أداة اتخـاذ قرار. 

وينبغـي أن يؤيـد األداء كافـة القطاعـات المعنيـة قبـل وقـوع الحالـة الطارئة. 

وتعتمـد القـرارات علـى المعلومـات الـواردة مـن قطاعـات معينـة أو مـن تحقيقـات منسـقة أو تقييمات مخاطـر خاصة 

بهـذه الحالـة أو حـاالت مشـابهة ]القسـم 5-4[، وبيانـات التقصـي وأي معلومـات متوافـرة مـن كافة القطاعـات المعنية. 

ويمكـن أن تتخـذ أداة اتخـاذ القرار عدة أشـكال )مثل شـجرة قـرارات أو لوغاريتم أو قائمة مرجعيـة ذات نقاط(.  وهناك 

أداة خاصـة بمـرض معيـن ترشـد االسـتجابة بنـاء علـى نقاط تتعلق بمسـتوى الخطر المشـار إليـه من خالل بيانـات بيئية 

وبيانـات التقصـي أو بيانـات اإلبـالغ عـن الحالـة )70( ونظـام وضع األولويـات أو ترتيب األمـراض وفقا لمسـتوى المخاطر 

التـي يمكـن أن ترشـد القـرارات بشـأن ما يجب تضمينه فـي أدوات اتخاذ القـرارات )71(.

ينبغي تطوير أدوات اتخاذ القرارات وفقا لألثر المتوقع للمرض على الدولة. 

وتساعد أداة اتخاذ القرار على تحديد ما يلي: 

ما إذا كان من المحتمل أن يكون موقف المرض حيواني المصدر ذو تبعات مرتفعة أو منخفضة أو ال تذكر؛	 

إذا كانت هناك حاجة الستجابة خاصة بقطاع معين أو استجابة متعددة القطاعات لتوحيد األداء في مجال الصحة؛ 	 

نطـاق االسـتجابة إذا كانـت حالـة انتشـار المـرض تعتبـر ضخمـة، يتـراوح مـن تحقيقـات في حالـة روتينية أو تفشـي 	 

مـرض إلـى اسـتجابة طارئـة واسـعة النطاق.

 5-3-4  الخطوة 4: تطوير بروتوكوالت لتطبيق التحقيق 

أو االستجابة المنسقة 

ينبغي تطوير بروتوكول للتحقيق من قبل كافة القطاعات المعنية بحيث يصف ما يلي بوضوح: 

كافة السيناريوهات والمحفزات واللوغاريتمات التي وردت في الخطوات من 1 إلى 3 بعاليه؛ 	 

 	)PH1( أدوار ومسؤوليات كل قطاع أثناء التحقيق أو االستجابة المنسقة؛

اإلشـارة إلـى أي خطـط حاليـة متعلقة بقطاع محدد أو متعددة القطاعات وترتبط بالوقاية أو االسـتعداد أو االسـتجابة 	 

ألمراض حيوانية المصدر ]القسـم 5-1[؛

التنسيق مع الشبكات والشركاء العالميين واإلقليميين؛	 

بالنسـبة للحـاالت المرضيـة التـي قد تتصاعـد لتصبح حاالت طارئة، كيفيـة ارتباط التحقيق باالسـتجابة للطوارئ )نظام 	 

إدارة الحوادث )55((

أفضل الممارسات 

يجـب اسـتخدام لوغاريتمـات )16( الملحـق 2 الخـاص بلوائح الصحة العالمية بالنسـبة لألمـراض حيوانية المصدر التـي قد تمثل حالة 

طارئـة متعلقـة بالصحـة العامة وتسـبب قلقا عالميا باإلضافـة إلى أي أدوات اتخـاذ قرار وطنية. 
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5-3-5 تنظيم التحقيق الميداني 

مـن الضـروري إجـراء تحقيقات ميدانية لتوثيق الحالـة وتحديد )المصدر( المصادر المحتملة للعـدوى وتحديد أو التأكيد 

علـى مسـببات المـرض والقيـام، فـي العديد مـن الحاالت، بتطبيـق تدابير فوريـة للوقاية والسـيطرة. وقد تتضمـن تدابير 

السـيطرة أمـن بيولوجـي أو احتـواء بيولوجـي للحد من انتشـار المـرض باإلضافة إلـى أي تدابير فورية أخـرى متاحة للحد 

مـن المخاطـر والتي تناسـب موقف معين. 

اتبـاع نهـج متعـدد القطاعـات لتوحيـد األداء فـي مجال الصحـة تجاه تطويـر وتطبيق بروتوكـوالت التحقيق فـي األمراض 

حيوانية المصدر – وغالبا ما يكون ذلك مصحوبا بأطر تشـغيلية لالسـتجابة ترد في القسـم التالي – والتي تسـمح باتخاذ 

إجـراء مـوازي ولكـن متسـق وموائم وشـامل في كافة القطاعات المعنيـة ويؤدي إلى نتائج أفضل ويسـمح بتحقيق وبائي 
 )MT1; KH2; PH1; GE2; US2; CM2(   .شـامل. ويعتبـر هـذا األمـر مهما في الحاالت التي تكون فيها مسـببات المرض غيـر مؤكـدة

تتمتـع التحقيقـات المشـتركة بميـزة أن التعـاون بيـن خبراء لهـم آراء مختلفة من كافـة القطاعات المعنيـة يؤدي إلى 	 

نتائـج تحقيـق أكثـر شـمولية فيمـا يتعلق بصحة اإلنسـان والحيـوان. وبالرغم من ذلـك، وبافتراض أن كافـة القطاعات 

قـد اتفقـت علـى بروتوكـوالت وأهـداف، ينبغـي أال يتم تأخيـر تحقيق يقـوم به قطاع نظـرا لعدم تواجـد قطاع آخر. 

ينبغـي عـدم قيـام أحـد القطاعـات بتحقيقـات حـاالت انتشـار األمـراض حيوانيـة المصـدر بالنيابـة عن قطـاع آخر إال 	 

إذا كان هنـاك تخطيـط مسـبق لضمـان أن هنـاك اتفـاق بين القطاعـات وأن التواصل بيـن المواقع الميدانيـة الهيئات 

واضـح وأنـه يتم جمـع كافـة البيانـات ذات الصلة. 

ينبغـي دمـج بروتوكـول التحقيـق فـي خطـط األمـراض حيوانيـة المصـدر األخـرى أو تتـم مواءمتـه على األقـل وربطه 	 

بهـا ]القسـم 5-1[؛ ]المربع 4[.

تسـمح اجتماعـات التنسـيق التـي تعقـد بصـورة منتظمة للقطاعـات والمسـتويات اإلدارية بتبـادل المعلومـات وتحديث 

الخطـط والسياسـات وضمـان الحفـاظ علـى الروابـط بيـن كافـة الشـركاء والقطاعـات والمسـتويات أثنـاء حاالت انتشـار 

األمـراض حيوانيـة المصـدر وأثنـاء الحـاالت الطارئة. 

ويتضمن بروتوكول التحقيق المنسق العناصر الواردة أدناه. 

التواصل 

ينبغـي أن تضمـن آليـة التنسـيق متعـدد القطاعـات أن هناك إجـراءات محددة بوضوح لتبـادل المعلومات عـن التحقيق 

في تفشـي مرض مـع كافـة القطاعات. 

ينبغي أن يتضمن كل بروتوكول تنفيذ خطة للتواصل الداخلي على أن تتضمن ما يلي: 

نقاط اتصال رئيسية لكل هيئة في كل قطاع معني؛ 	 

جدول للتقارير المرحلية من كل قطاع أثناء سير التحقيق؛ 	 

بروتوكـوالت ترسـم مسـتويات تبـادل المعلومـات ومـن الـذي سـيعتمد نشـر المعلومـات علـى الجمهـور والشـركاء 	 

الخارجييـن؛

رسائل محددة الحدث وقنوات التوزيع المناسبة؛	 

تعيين متحدث رسمي؛ 	 

آليات التواصل بين الشركاء الداخليين والخارجيين. 	 
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استراتيجية التدريب

ينبغي أن يتضمن تدريب األفراد في كل قطاع على االسـتجابة لحاالت انتشـار أمراض حيوانية المصدر البحث واالسـتجابة 

السـريعة إلى جانب تدريب فرق االسـتجابة السـريعة في قطاعات معينة أو فرق متعددة القطاعات ]القسم 6-5[.

يمكن أن تسـتخدم عمليات التدريب الخاصة بالتحقيق في حالة انتشـار أمراض حيوانية المصدر أو االسـتجابة لها مناهج "في 

الوقت المناسب" لتوفير تدريب مخصص للموقف. ويتضمن التدريب دراسة القطاعات المشاركة في بروتوكول التحقيق )بما 

في ذلك القطاع الخاص( )UG1( لتمكين العاملين من القيام بجمع بيانات وتبادلها وتحليلها بصورة منسـقة كما هو وارد بعاليه. 

إجراءات التشغيل القياسية 

يتضمـن بروتوكـول التحقيـق إجراءات التشـغيل القياسـية العامة والقابلة للتطبيـق على كافة تحقيقـات األمراض حيوانية 

المصـدر والمكيفـة لضمـان القدرة على التطبيق على كافـة القطاعات ذات الصلة. وينبغي أن تتضمن إجراءات التشـغيل 

القياسـية ما يلي: 

إجراءات خاصة بالصحة والسالمة المهنية مثل استخدام معدات الحماية الشخصية؛ 	 

جمع العينات واالستعداد والنقل والشحن اآلمن؛ 	 

إدارة المخاطر البيولوجية مثل إجراءات إزالة التلوث البيئي؛ 	 

إجراءات تشخيصية وتبادل العينات. 	 

جمع بيانات معيارية وتبادلها وتحليلها 

ينبغـي ذكـر اإلجـراءات المتعلقـة بفرق التحقيقـات الوبائية فـي بروتوكول التحقيق فـي المرض. وتستكشـف تلك الفرق 

مصـدر )مصـادر( العـدوى وطـرق انتقالهـا وتحديـد عوامـل خطـر العـدوى ومعـدالت العـدوى بيـن البشـر والحيوانـات 

والمجموعـات المصابـة والمجموعـات المعرضـة للخطـر. ويمكنهـا جمع عينـات بيولوجيـة وبيئية. 

لضمان جمع كافة البيانات ذات الصلة من قبل كل قطاع وتبادلها بكفاءة، ينبغي أن يتضمن بروتوكول التحقيق ما يلي: 

مواد المختبرات الالزمة للجمع والتخزين والنقل واالختبار؛ 	 

البيانات الضرورية المطلوبة من قبل كافة القطاعات؛ 	 

نماذج معيارية لجمع البيانات وتسليم العينات؛ 	 

آليات لتبادل المعلومات والتغذية الراجعة مع القطاعات والشركاء. 	 

تبادل الموارد 

أثنـاء التحقيـق المشـترك، قـد تتمكـن القطاعـات مـن مشـاركة المـوارد البشـرية والماليـة والسـيارات وأدوات الحمايـة 

الشـخصية ومـواد جمـع العينـات والمرافـق والخدمـات والبنيـة التحتيـة لتكنولوجيـا المعلومـات وخدمـات االتصـال. 

ينبغي وصف كيفية مشاركة الموارد عبر الهيئات في بروتوكول التحقيق ]القسم 3-3-2؛ القسم 5-1[، ويمكن أن يدعمه: 

إعـداد وتنفيـذ مذكـرة تفاهـم وسياسـات وإجـراءات تشـغيل قياسـية للتنسـيق متعـدد القطاعـات لتوحيـد األداء في 	 

مجـال الصحـة أثنـاء التحقيـق حـول الحـاالت الطارئة؛ 

اتفاقيات مكتوبة وإجراءات مالية ومحاسبية للعاملين وللموارد األخرى. 	 
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5-3-6 تنظيم االستجابة

بعـد اسـتخدام أداة اتخـاذ القـرار الـواردة في الخطوة 3 بعاليـه، و اتخاذ قرار بوجود حاجة إلى القيام باسـتجابة منسـقة، 

يمكن تنظيم االسـتجابة بناء على خطة األمراض حيوانية المصدر أو خطة الطوارئ ]القسـم 5-1[، بشـأن خطة االسـتجابة 
)CM5( .الوطنيـة لجميـع األخطار، أو أي خطط أخرى مسـتخدمة في القطر

الصلـة  ذات  الخطـط  فـي  يضمـن  أو  منفصلـة  وثيقـة  فـي  لالسـتجابة  تشـغيلي  إطـار  إعـداد  يتـم  أن  ويمكـن 

]القسـم 5-1[؛ ]المربـع 4[. وينبغـي أن يضـع هـذا اإلطـار فـي الحسـبان الهيـكل المطبـق فـي القطـر ويعمـل 

.]1-4 مـن خاللـه ]القسـم 

ويحـدد إطـار االسـتجابة التشـغيلي مجموعـات العمـل المشـاركة فـي االسـتجابة وكيفيـة تفاعلها مـع بعضهـا بعضا ومع 

آليـة التنسـيق متعـدد القطاعـات و/أو مجموعاتها الفرعيـة الفنية ]الفصل 3[؛ ]المربع 3[. وتضـم كافة المجموعات كافة 

القطاعـات وتكـون عضويتهـا متوازنـة وفقا الحتياجات المهمة. ويتضمن اإلطار التشـغيلي  لالسـتجابة بصفة عامة ما يلي: 

مجموعـة مـن مختلـف الـوزارات. بنـاء علـى أهميـة وشـدة تفشـي المـرض، يمكـن تشـكيل مجموعـة علـى أعلـى 	 

المسـتويات الحكوميـة لتوفيـر القيـادة السياسـية والسـلطة بمـا في ذلـك وزراء مسـؤولين عن الصحـة العامة وصحة 

الحيـوان والبيئـة علـى األقـل. ويمكـن مواءمـة هذه الوظيفـة مع المسـتوى الوزاري آللية التنسـيق متعـدد القطاعات 

]القسـم 3-2-3[؛

مجموعـة لقيادة تنسـيق االسـتجابة. ينبغـي أن يتم ربط هذه المجموعـة ارتباطا وثيقا بالمجموعـة الوزارية والهيئات 	 

المعنيـة فـي قطاعـات الصحـة البشـرية وصحـة الحيـوان والبيئـة لضمـان تنسـيق األنشـطة المحـددة والمطبقـة من 

خـالل المجموعـة الفرعيـة الفنيـة ]الشـكل 5[. ويمكـن مواءمـة هـذه الوظيفـة مـع المسـتوى الفنـي آللية التنسـيق 

متعـدد القطاعات ]القسـم 3-2-3[؛

مجموعـات فرعيـة فنيـة. يعتمـد عـدد وتشـكيل ومهـام المجموعـات الفرعية الفنيـة على الدولـة واألمـراض حيوانية 	 

المصـدر ومرحلـة االسـتجابة. وتـم وصـف مجموعـات محتملة في ]الشـكل 5[.
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الشكل 5. مجموعات يمكن إنشاؤها في اإلطار التشغيلي لالستجابة

يتـم اختيـار أعضـاء المجموعـات الفرعيـة الفنيـة من بين أصحـاب المصلحة الرئيسـيين بحيـث يمكن تبـادل المعلومات 

بسـرعة ويمكـن تنسـيق االسـتجابة. وتنطبـق المفاهيـم العامـة لتحديـد وتحليـل أصحـاب المصلحـة ]القسـم 4-2[ على 

وضـع إطـار تشـغيلي لالسـتجابة. ويمكـن أن تكـون مهـام هـذه المجموعـة نفس مهـام المجموعـة الفرعية الفنيـة آللية 

التنسـيق متعـدد القطاعـات كمـا وردت في ]القسـم 7-2-3[.

وتحـدد وتوثـق أدوار ومسـؤوليات كل مجموعـة بالنسـبة لـكل مرحلـة مـن مراحـل االسـتجابة. ويمكـن إضافـة أدوار 

ومسـؤوليات أثنـاء االسـتجابة لحالـة طارئة إلـى الوثائق الحالية الخاصـة بأدوار ومسـؤوليات المجموعـات الفرعية الفنية 

الخاصـة بآليـة التنسـيق متعـدد القطاعـات. وكمثـال علـى ذلك يمكـن أن تقـوم المجموعة الفرعيـة للوبائيـات والتقصي 
 )MT1(  .والتشـخيص المختبـري بدعـم التقصـي والتحقيقـات الميدانيـة المتعلقة بإحـدى الفعاليـات

لجنة التنسيق

التواصل بشأن المخاطر 
ومشاركة المجتمع

بناء تواصل فعال مع اإلعالم 
والتعاون مع الجمهور 

وتوصيل المعلومات لهم 
وضمان اتساق المعلومات

 السيطرة على
األمراض في واجهة اإلنسان 

والحيوان والبيئة 

طبق وقدم التوعية بشأن 
طرق السيطرة على نقل 
األمراض بين الحيوانات 

ومنع انتشارها من 
الحيوانات لإلنسان

اإلجراءات اللوجستية 
والسالمة

توفير الدعم التشغيلي 
والمادي للعمليات الميدانية 

وضمان سالمة فرق 
االستجابة

التقصي، وعلم األوبئة 
والمختبرات

ارسم الخطوط العريضة النتشار 
األوبئة وقدم كافة المعلومات 

الضرورية للسيطرة عليها. 
ضمان المشاركة المتبادلة 

 للمعلومات والموارد
والخبرات

إدارة الرعاية الصحية

ضمان تقديم رعاية صحية 
مرضية واحترام قواعد 

التحكم في العدوى في 
مراكز العالج

تدخالت سلوكية 
واجتماعية والترويج 

للتوعية الصحية
رفع الوعي العام والحد 
من الممارسات التي 

تزيد من انتقال األمراض 
إلى البشر
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5-4  تقييم المخاطر المتعلقة لتهديدات 
األمراض حيوانية المصدر

5-4-١ تقييم المخاطر والتقييم المشترك للمخاطر 
يتـم تقييـم المخاطـر بصفـة روتينية مـن قبل قطاعـات وتخصصات مختلفـة ألغراض مختلفة باسـتخدام عـدد متنوع من 

األدوات والعمليـات الخاصـة بـكل قطـاع. وبصفـة عامـة تتم التقييمـات من قبل قطـاع واحد أو تخصص واحـد بمفرده. 

وفـي حيـن يكـون من المهم بالنسـبة لمختلف القطاعات أن تقـوم بعمل تقييمات لقطاع محدد مـن أجل إدارة المخاطر 

فـي سـياق القطـاع، فـإن جمـع معلومات وخبرات مـن كافـة القطاعات المعنيـة للقيام بصورة مشـتركة بتقييـم المخاطر 

الصحيـة الناشـئة مـن أمـراض حيوانية المصدر يسـمح لكافـة القطاعات بتقييم وفهـم وإدارة المخاطر المشـتركة وضمان 

أن اإلدارة والتواصـل قـد تمـت مواءمتهمـا. تتبـع التقييمـات المشـتركة للمخاطـر نهـج متعـدد القطاعـات لتوحيـد األداء 

فـي مجـال الصحـة والتعامـل مع المخاطـر لواجهة اإلنسـان والحيوان والبيئـة بصورة أكثـر فاعلية من تقييمـات المخاطر 

التـي يقوم بهـا قطاع واحـد بمفرده. 

وتدعـم المشـاركة والدعـم واإلرادة السياسـية مـن مختلـف المسـتويات الحكوميـة التعـاون بيـن القطاعـات وأصحـاب 
)UK1( .المصلحـة المعنييـن والتـي تقـوم بدورهـا بتحسـين اسـتغالل التقييـم

الهدف   

تزويـد متخـذي القـرار بالنصائـح التـي تـم التوصـل إليهـا بصـورة مشـتركة حـول إدارة المخاطـر والتواصـل والتقصـي بحيـث يمكـن 

للدولـة االسـتجابة بفاعليـة وبطريقـة متسـقة لمـرض حيوانـي المصـدر ذو أولويـة أو حالـة انتشـار مـرض حيوانـي المصـدر أو حالـة 

طارئـة متعلقـة به. 

أفضل الممارسات 

التقييم المشترك للمخاطر 

بالنسبة لألمراض حيوانية المصدر يتم تطبيقه على نطاق واسع وأفضل من تقييم المخاطر الذي يقوم به قطاع واحد؛ 	 

يحدد الثغرات في المعلومات الستهداف التقصي وبناء القدرات؛	 

يتضمن معلومات من التقييمات المشتركة التي قام بها كل قطاع ويوفر معلومات للتقييمات الخاصة بكل قطاع. 	 

يوفر المعلومات الالزمة التخاذ إجراء بناء على مخاطر محددة؛ 	 

يوفـر خيـارات متفـق عليهـا إلدارة المخاطـر والتواصـل والتـي تعتبر ذات صلـة وتعتبر مقبولة مـن قبل أصحـاب المصلحة لذا من 	 

المرجـح أن يكون فعاال.
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النتائج 

يـزود التقييـم المشـترك للمخاطر صانعي القرار بنصائح سـليمة من الناحية العلمية يمكن اسـتخدامها لتوفير المعلومات 

الالزمـة إلدارة المخاطـر وسياسـات االتصـال مـن أجـل اتخـاذ اسـتجابة فعالـة لتهديـد مـرض حيوانـي المصـدر. وتدعـم 

التقييمـات المشـتركة للمخاطـر الروتينيـة تطبيق اللوائح الدوليـة مثل لوائح الصحـة العالمية ومعاييـر المنظمة العالمية 

لصحـة الحيوان. 

مـن المرجـح أن تكـون القـرارات المتعلقـة بـاإلدارة واالتصـال والتـي تعتمـد علـى التقييمـات المشـتركة للمخاطـر أكثـر 

صلـة ومقبولـة بصـورة أكبـر مـن قبل كافة أصحـاب المصلحـة ولذلك من المرجـح أن تكون فعالـة. )KE3( ويمكـن مواءمة 

القـرارات خـالل القطاعات وربطها بصورة مباشـرة بتطبيق كل شـريك من الشـركاء المعنيين فـي القطاعين العام والخاص 

والمجتمعـات ويمكـن تطبيقـه بصورة مشـتركة من قبـل أصحـاب المصلحة هؤالء. 

الشكل 6. خطوات تقييم المخاطر المشترك 

دور

ضرورة
تعديل عند ال

وضع وتوجيه عملية تقييم المخاطر المشترك

تحديد نطاق وأهداف تقييم المخاطر المشترك	 
وضع هيكل الحوكمة	 
تحديد قيادة تقييم المخاطر المشترك	 
وضع إطار التقييم )النطاق والغرض(	 
إنشاء مجموعة أصحاب المصلحة الخاصة بتقييم المخاطر 	 

المشترك)اختياري(

قيادة وإدارة عملية تقييم المخاطر المشترك

الحفاظ على التواصل بين المجموعات	 
عقد اجتماعات وقيادة الفريق الفني لتقييم المخاطر المشترك	 

تفعيل نتائج التقييم

مراجعة مخرجات تقييم المخاطر المشترك	 
وضع خطط إدارة وتواصل 	 
تحديد الخطوات التالية	 
إعادة تقييم إطار تقييم المخاطر المشترك	 

عمل تقييم فني

تحديد مسائل تقييم المخاطر

تحديد ورسم مسارات المخاطر

تحديد طبيعة المخاطر

مراجعة ودراسة المعلومات المتوافرة	 

تحديد الثغرات المعلوماتية	 

تقدير االحتمالية والتأثير وانعدام اليقين	 

توفير تفسيرات فنية 	 

تحديد خيارات التواصل واإلدارة

توثيق التقييم

جمع بيانات 
باإلضافة إلى 
تقييم تكراري

التواصل بشأن المخاطر

إدارة المخاطر 

 مدخالت
متعددة القطاعات 

لعملية تقييم المخاطر 
المشترك

تعتمد على الدولة

 مجموعة أصحاب المصالح الخاصة
بتقييم المخاطر المشترك

الفريق الفني لتقييم المخاطر المشترك

قيادة تقييم المخاطر المشترك

اللجنة التوجيهية لتقييم المخاطر المشترك

*التواصل بشأن المخاطر يطبق خالل عملية تقييم المخاطر المشترك--- الخطوط المنقطة تشير إلى عناصر اختيارية
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السياق 

تتوائم التقييمات المشـتركة للمخاطر مع وتدعم تقييم المخاطر الذي تم في سـياق األطر الحالية مثل لوائح الصحة العالمية، 

بما في ذلك الملحق 2 )16( وعمليات تقييم المخاطر الخاصة بمنظمة الصحة العالمية )72( ومعايير المنظمة العالمية لصحة 

الحيوان المنشـورة في قواعد وكتيبات المنظمة الخاصة باألرض والماء وكتيب المنظمة العالمية لصحة الحيوان بشـأن تحليل 

مخاطـر التوريـد فيمـا يتعلق بالحيوانـات والمنتجـات الحيوانيـة )17، 73( واإلرشـادات المتوفرة مـن منظمة األغذيـة والزراعة. 

وتسـتخدم تقييمـات المخاطـر تلـك المعلومات التي تم الحصـول عليها من القطاعـات األخرى عند تقييم مخاطـر من أمراض 

حيوانيـة المصـدر لكـن عمليـات وصـف المخاطر وتقديـم تقديـرات للمخاطر ال تتـواءم في كافـة القطاعـات. ويمثل التقييم 

المشـترك للمخاطـر نشـاطا إضافيـا ومنفصال يسـهم بمعلومات إضافية لتقييمـات قطاعات معينـة. وندعو الـدول إلى تكييف 

مختلـف عناصـر التقييم المشـترك للمخاطر وتقييـم المخاطر المقدم من كل قطـاع وفقا الحتياجات ومـوارد الدولة. 

5-4-2  التعريفات والمبادئ األساسية لتقييم المخاطر والتقييم 

المشترك للمخاطر 

كمـا ورد آنفـا، قامـت منظمـة األغذيـة والزراعـة والمنظمـة العالميـة لصحة الحيـوان ومنظمـة الصحة العالميـة بتعريف 

تقييـم المخاطـر والمصطلحـات المتعلقـة به للوفاء باالحتياجـات الخاصة بمجال كل منها. وقد تم إعـداد التعريف التالي 

بصـورة مشـتركة ألغـراض هـذه الوثيقـة فقط وينبغي أال يعتبر تعريفا شـامال. وفي سـياق هذا الدليل، يتـم تعريف تقييم 

المخاطـر علـى أنـه "عمليـة نظاميـة لجمع وتقييـم وتوثيـق المعلومات لتقدير مسـتوى الخطـر وانعدام اليقيـن المرتبط 

بحالـة ظهـور مـرض حيوانـي المصـدر أثنـاء فترة زمنيـة محددة وفـي موقع محـدد". وتوفر نتائـج تقييم المخاطر أسـاس 

اتخـاذ القـرارات المتعلقة بـإدارة المخاطر والتواصل بشـأن المخاطر. 

ويتكـون الخطـر مـن عنصريـن: االحتمالية واألثر. وال تكـون المعلومات المتوافـرة عند إجراء تقييم المخاطـر دائما كاملة 

كمـا هـو مطلـوب وقـد يكـون من الصعـب التحقق مـن المعلومات لـذا فإن اإلشـارة إلى انعـدام اليقين المرتبـط بتقدير 

الخطـر دائمـا مـا تمثل جـزءا من التقييم. وينبغي أن تكون تقييمات الخطر متكررة لدمـج معلومات جديدة عند توافرها. 

أفضل الممارسات 

التقييم المشترك للمخاطر قد يكون صعبا في حالة: 

وجود واليات وأولويات ووجهات نظر غير متسقة بالقطاعات؛	 

عدم وجود آلية أو تقليد لتبادل المعلومات؛ 	 

وجود خبرات غير كافية في مجال تقييم المخاطر في الدولة؛ 	 

وجود معلومات غير كافية حول حالة ظهور المرض أو حول المرض؛ 	 

عدم توافر الموارد الكافية .	 

عند اكتشاف حالة ظهور مرض حيواني المصدر أو خطر، ينبغي أن يتم القيام بالتقييم المشترك للمخاطر بالرغم من تلك العقبات ألنه: 

يمكن تحديد المخاوف األساسية على نطاق اإلنسان والحيوان والبيئة؛ 	 

يمكن تحديد المعلومات الرئيسية الضرورية؛ 	 

سيؤدي فهم عملية التقييم المشترك للمخاطر من قبل الفريق إلى تحسينها وجعلها أكثر كفاءة.	 
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التقييم المشترك للمخاطر هو: 

خـاص بحالـة أو تهديـد: يعتبـر التقييم المشـترك للمخاطر ومخرجاته محـددا بمرض حيواني المصـدر ذو أولوية أو بحالة 

ظهـور مـرض حيوانـي المصدر أو بحالـة طارئة متعلقة بمـرض حيواني المصدر. 

يمكـن تكييفـه مـع احتياجـات القطـر: يمكن اسـتخدام مكونـات هذا القسـم أو يمكن تكييفها لتناسـب السـياق الوطني 

أو اآلليـات الحاليـة لتشـجيع االلتـزام مـن قبل الـوزارات الوطنية وأصحـاب المصلحـة اآلخرين. فعلى سـبيل المثال: 

يمكـن أن تعمـل اآلليـات الحكوميـة الوطنيـة الخاصـة بتبـادل المعلومـات الفنيـة حـول األمـراض حيوانيـة المصـدر 	 

كمجموعـة توجيهيـه للتقييـم المشـترك للمخاطـر الـواردة فـي هـذا القسـم؛ 

يمكـن للـدول التـي تجري التقييم المشـترك للمخاطـر لحاالت محددة أن تختار وتسـتخدم بعض العناصـر والمفاهيم 	 
)VN1( .فقـط من هـذا الدليل

5-4-3 الهيكل التنظيمي للتقييم المشترك للمخاطر 

يختلـف هيـكل وعمليـات التقييـم المشـترك للمخاطـر باختالف الـدول. وتنطبـق المفاهيم العامـة للبنية التحتية ورسـم 

خرائـط المـوارد ]القسـم 4-1[ علـى عمـل التقييـم المشـترك للمخاطـر. ويتـم بصفة خاصة تحديـد أي آليـات أو عمليات 
  )EG3, VN1( .خاصـة للتقييـم المشـترك لقطـاع محـدد أو قطاعات متعـددة بخصوص األمـراض حيوانية المصـدر

ويتم عمل قائمة بالوظائف الضرورية لمختلف المجموعات أدناه، لكن تقوم كل دولة باتخاذ قرار بتسـمية المجموعات 

وكيفية تنظيمها ]الشـكل 7[ في الصفحة 75(.

المجموعة التوجيهية للتقييم المشترك للمخاطر 

توفر المجموعة التوجيهية للتقييم المشترك للمخاطر القيادة واإلرشاد لعملية التقييم المشترك للمخاطر 

ينبغـي إنشـاء المجموعـة التوجيهيـة داخـل هيـكل الحكومـة القائـم وينبغـي أن يمثـل أعضاؤهـا الهيئـات التـي تطلـب 

إجـراء التقييـم المشـترك للمخاطـر. ويمكـن تمثيل أصحـاب المصلحـة اآلخرين وفقا لمقتضـى الحال. وتنطبـق المفاهيم 

العامـة لتحديـد وتحليـل أصحـاب المصلحة ]القسـم 4-2[ على إنشـاء المجموعـة التوجيهية للتقييم المشـترك للمخاطر. 

ويمكـن أن تتولـى آليـة التنسـيق متعـدد القطاعات الحاليـة أو المجموعة الفرعية آللية التنسـيق متعـدد القطاعات دور 

المجموعـة التوجيهيـة للتقييـم المشـترك للمخاطر ]الفصـل 3[؛ ]المربع 3[. ويمكن ربط آلية التنسـيق متعدد القطاعات 

والمجموعـة التوجيهيـة للتقييـم المشـترك للمخاطـر بحيث تكـون القـرارات المرتبطة بـاإلدارة والتواصل التـي تقوم آلية 

التنسـيق متعـدد القطاعـات باتخـاذه متوائمة مـع نتائج التقييم المشـترك للمخاطر. 

وتتـم دعـوة العامليـن فـي مجـال التواصـل لحضـور اجتماعـات المجموعـة التوجيهيـة لتقديـم النصـح المباشـر حـول ما 

يجـب إبالغـه للجمهـور وخاصـة فـي الحـاالت الطارئة. 

وتتضمن مهام المجموعة التوجيهية للتقييم المشترك للمخاطر ما يلي: 

تحديد المخاوف داخل الحكومة التي تدفع إلى إجراء التقييم المشترك للمخاطر؛ 	 

إجراء عملية وضع أطر للمخاطر لتحديد المخاطر والنطاق والغرض وأهداف التقييم المشترك للمخاطر؛ 	 

تقديـم اإلرشـاد للفريـق الفنـي للتقييم المشـترك للمخاطر لضمان أن النتائـج عملية ومفيدة في دعـم اتخاذ القرارات 	 

المتعلقة بـإدارة الحالة وتطبيقها ؛

تحديـث وتعديـل عمليـة التقييم المشـترك للمخاطر وفقا للحاجـة والحفاظ على الروابط بين نتائج التقييم المشـترك 	 

للمخاطر وأنشـطة إدارة المخاطر والتواصل.
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الشكل 7. مثال على الهيكل التنظيمي للتقييم المشترك للمخاطر

قيادة التقييم المشترك للمخاطر 

تقوم قيادة التقييم المشترك للمخاطر بإدارة عملية التقييم المشترك للمخاطر 

قيادة التقييم المشترك للمخاطر: 

يتـم تعيينهـا مـن قبـل المجموعـة التوجيهيـة للتقييـم المشـترك للمخاطر وتكون مسـؤولة عـن تطويـر وإدارة عملية 	 

التقييـم المشـترك للمخاطـر بالنيابة عـن الحكومة 

تسـتمد سـلطتها مـن المجموعـة التوجيهيـة للتقييـم المشـترك للمخاطـر وتكـون مسـؤولة عنهـا. وتقـوم المجموعـة 	 

التوجيهيـة للتقييـم المشـترك للمخاطـر بتحديـد مـدى اسـتقاللية قيـادة التقييـم المشـترك للمخاطـر ونطـاق نشـاطها 

تقـوم بقيـادة الفريـق الفنـي للتقييـم المشـترك للمخاطـر وتكـون مسـؤولة عن التواصـل بيـن الفريق الفنـي للتقييم 	 

المشـترك للمخاطـر والمجموعـة التوجيهيـة للتقييـم المشـترك للمخاطر

يمكـن أن يشـغل منصـب قيـادة التقييـم المشـترك للمخاطـر وزارة أو قطـاع أو يمكن تبادلها أو تقاسـمها بيـن وزارات أو 

قطاعـات أو يمكـن أن يشـغلها صاحـب مصلحة آخر. 

ي
النظام الحكوم

مجموعة أصحاب مصلحة تقييم 
المخاطر المشترك

 الفريق الفني لتقييم
 المخاطر المشترك

 مجموعة توجيهية لتقييم
المخاطر المشترك

قيادة تقييم
المخاطر المشترك

اجتماعات 

نصح

توفير نتائج 
وخيارات فنية

تنسيق
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الفريق الفني للتقييم المشترك للمخاطر 

يقوم الفريق الفني بإجراء العملية الفنية للتقييم المشترك للمخاطر 

الفريـق الفنـي للتقييـم المشـترك للمخاطـر هـو مجموعـة من الخبـراء الذين يقومـون بتقييـم للمخاطـر ويبلغون به 	 

المجموعـة التوجيهيـة للتقييم المشـترك للمخاطر.

تقـوم قيـادة التقييـم المشـترك للمخاطـر والمجموعـة التوجيهيـة للتقييم المشـترك للمخاطـر بتعيين أعضـاء الفريق 	 

الفنـي. وينبغـي أن يمثـل األعضـاء كافة القطاعـات والتخصصات ويكون لديهـم الخبرة والمعلومـات المطلوبة لتقييم 

األمـراض المعنيـة. ويمكـن أيضـا دعوة خبراء غيـر حكوميين )من األوسـاط األكاديمية( لتقديم خبـرات معينة. وعادة 

مـا تكـون المجموعـة الفنية للتقييـم المشـترك للمخاطر أقل من عشـرة أعضاء. 

تحتـاج غالبيـة الفـرق الفنيـة للتقييـم المشـترك للمخاطـر إلـى خبـرة ومعلومـات مـن خبـراء وبائيات صحـة الحيوان 	 

وخبـراء وبائيـات بشـرية وعلمـاء مـن مختبرات صحـة الحيـوان والمختبـرات الطبية البشـرية. وتتضمـن الفرقة خبراء 

فـي مجـال الحيـاة البريـة بصـورة روتينية وخبـراء من تخصصات أخـرى أيضا بناء علـى خطر المـرض حيواني المصدر 

الـذي يتـم تقييمه. 

تتـم دعـوة خبـراء فـي التواصـل لفهم المدخـالت ونتائج التقييم المشـترك للمخاطر والمسـاعدة فـي صياغة توصيات 	 

التواصـل بنـاء على نتائـج التقييم المشـترك للمخاطر. 

مجموعة أصحاب المصلحة 

يمكـن تشـكيل مجموعـة مـن أصحـاب المصلحة إلشـراك القطـاع الخـاص والصناعـة واألوسـاط األكاديميـة والمجتمعات 

المحليـة وأصحـاب المصلحـة المعنييـن اآلخريـن فـي عمليـة التقييـم المشـترك للمخاطـر لتزويـد المجموعـة التوجيهية 

بوجهـات نظـر متعـددة ولجعـل قبـول وتطبيـق قـرارات اإلدارة والتواصـل أكثـر احتماليـة. وال تتمتـع مجموعـة أصحـاب 

المصلحـة بـأي وظائـف فنيـة وال تقـوم باتخـاذ أيـة قـرارات ويمكـن أن توجـد كمجموعـة فرعيـة آلليـة التنسـيق متعدد 

القطاعـات ]القسـم 3-2-7[. ويمكـن تحديـد أصحـاب المصلحـة الخارجيين المعنيين لهـذه المجموعة مـن خالل تحليل 

أصحـاب المصلحة ]القسـم 2-4[.

أفضل الممارسات 

ينبغـي أن يتمتـع عضـو علـى األقـل فـي الفريق الفنـي للتقييم المشـترك للمخاطـر بخبرة فـي مجال تقييـم المخاطر إلرشـاد العملية 

وتقديـم النصح بشـأن نهجيـة التقييم المشـترك للمخاطر.
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5-4-4  إجراء التقييم الفني المشترك للمخاطر 

حدد المسائل المتعلقة بتقييم المخاطر وحدد مسارات المخاطر ذات الصلة 

بنـاء علـى أطـر المخاطر التي تقدمهـا المجموعة التوجيهيـة، يقوم الفريق الفنـي للتقييم المشـترك للمخاطر بصياغة 	 

أسـئلة تـم االتفـاق عليهـا مـع المجموعـة التوجيهيـة بحيث توفـر اإلجابة عنها إرشـادات عمليـة وذات صلـة بقرارات 

اإلدارة الصحيـة. ويركـز التقييـم المشـترك للمخاطـر علـى مسـائل خاصـة بتقييـم المخاطـر بخصوص واجهة اإلنسـان 

والحيـوان والبيئـة بـدال من المخـاوف شـديدة األهمية لقطاعـات معينة. 

تحدد مسـائل تقييم المخاطر المناسـبة المخاطر والحاالت/السـيناريوهات التي سـيتم تقييمها والمجموعات البشرية 	 

والحيوانيـة المتضررة واإلطـار الزمني للمخاوف وهي: 

ذات صلـة بالمخـاوف المتعلقـة بالمجموعة التوجيهية للتقييم المشـترك للمخاطر كما تـم تحديدها في عملية  ـ

وضع أطـر المخاطر؛

تكون في شكل عام وهو "ما هي احتمالية وتأثير......"؛ ـ

خاصة قدر اإلمكان.  ـ

ويحـدد الفريـق الفنـي للتقييـم المشـترك للمخاطـر كافـة مسـارات المخاطـر المحتملـة والمتعلقـة بمسـألة تقييـم 	 

المخاطـر ويوثقهـا فـي رسـم بيانـي لمسـار المخاطـر. وتصـف مسـارات المخاطـر الحركـة المحتملة لمسـبب المرض 

مـن مصـادر مختلفـة أو مسـتودعات أو مـن مـكان واحـد أو مـن مضيـف لمصـدر آخـر.

تقدير احتمالية وأثر وانعدام اليقين وتوفير خيارات إلدارة المخاطر 

يباشـر الفريق الفني للتقييم المشـترك للمخاطر وصف المخاطر والتعامل مع كل مسـألة من مسـائل تقييم المخاطر 	 

علـى حـدا. بالنسـبة لكل مسـألة، يقوم الفريـق الفني بتقدير احتماليـة )فرصة وقوع الموقف الوارد في مسـألة تقييم 

المخاطـر( واألثـر )مـدى سـوء الحـال إذا حـدث الموقـف الـوارد في مسـألة تقييـم المخاطـر( وانعـدام اليقين )كيف 

يكـون الفريـق الفنـي غير متيقن مـن أن االحتمالية أو األثـر المحتمل حقيقي(.

يتـم إجـراء التقييـم المشـترك للمخاطر حتى في حالـة غياب معلومات مهمـة. ويمكن إعطـاء األولوية للتقصي  ـ

المسـتهدف لتقليـل مـدى انعدام اليقين بالنسـبة لتكرار التقييم المشـترك التالي للمخاطر. 

كافة المعلومات المسـتخدمة لوضع كل تقدير من التقديرات الخاصة بكل مسـألة من مسـائل تقييم المخاطر  ـ

يجـب توثيقهـا في تقريـر يعده الفريق الفني للتقييم المشـترك للمخاطر .

مـن خـالل هـذه العمليـة، تتـم تحديـد عوامـل الخطـر كمـا وردت فـي الفصـل الحد مـن المخاطـر ]القسـم 4-5-5[. 	 

ويتـم تحديـد وتوثيـق الثغـرات فـي المعلومات. 

وفـي تقريـره، يقـوم الفريـق الفني للتقييم المشـترك للمخاطر أيضـا بتوفير ما يلي )إلى جانب التقديرات ومسـتويات 	 

اليقين(:  انعدام 

تفسير فني كمي للتقييم؛  ـ

خيارات إلدارة المخاطر ورسـائل التواصل المتعلقة بنتائج التقييم المشـترك للمخاطر إلى المجموعة التوجيهية.  ـ

وتعتمـد خيـارات إدارة المخاطـر والتواصل بشـأن المخاطر علـى النتائج العلمية والفنية للتقييـم. وال يتم النظر 

فـي العواقـب السياسـية للخيـارات مـن قبل الفريق الفنـي للتقييم المشـترك للمخاطر. وتمت مناقشـة خيارات 

الحـد من المخاطر في ]القسـم 4-5-5[.
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5-4-5  تفعيل نتائج التقييم المشترك للمخاطر 

تـدرس المجموعـة التوجيهيـة للتقييـم المشـترك للمخاطـر نتائـج التقييـم وتتخـذ قـرارات بشـأن كيفيـة إدارة المخاطـر 

وكيفيـة توصيـل قراراتهـا ألصحـاب المصلحـة. وينبغـي تحديـد الجـدول الزمنـي واألدوار والمسـؤوليات الخاصـة بتطبيق 

إدارة المخاطـر والتواصـل وتوقيـت التكـرار التالـي للتقييـم المشـترك للمخاطـر. 
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5-5  الحد من المخاطر والتواصل بشأن 
المخاطر ومشاركة المجتمع

5-5-١   مدى ارتباط الحد من المخاطر واستراتيجيات التواصل 

ومشاركة المجتمع 
تزويـد أصحـاب المصلحـة مـن القطاع العام وأصحـاب المصلحة اآلخرين بما فـي ذلك المنظمات المسـتجيبة بمعلومات 

دقيقـة وفـي الوقـت المناسـب يعتبـر عنصـرا مهما من عناصـر االسـتجابة الفعالـة لتهديدات األمـراض حيوانيـة المصدر. 

وتزويـد النـاس بالمعلومـات التـي يحتاجونهـا لحمايـة أنفسـهم ومنـع األذى عـن اآلخريـن يسـمح بالحـد مـن المخاطـر 

ويسـهم في القيـام باسـتجابة فعالة. 

5-5-2   التعريفات 
تتضمـن عمليـة الحـد مـن المخاطـر تدابيـر مخصصـة لمنـع المخاطـر من خلـق مخاطر علـى اإلنسـان والحيـوان والبيئة 

)تقليـل االحتماليـة( أو تقليـل توزيـع وحـدة وشـدة المخاطـر )تقليل األثـر(. وغالبا ما يتـم اإلبالغ بالمعلومـات من خالل 

تقييـم المخاطـر مثـل التقييم المشـترك للمخاطر. 

التواصـل بشـأن المخاطـر هـو تبـادل المعلومـات والنصائح والخيارات بيـن الخبراء والقيـادات المجتمعية أو المسـؤولين 

واألشـخاص الذيـن يتعرضـون للخطر أو الذين تؤثر ممارسـاتهم وسـلوكهم فـي المخاطر. ويضمن التواصل بشـأن المخاطر 

أن األشـخاص والمجتمعـات علـى درايـة بالمخاطر الحالية ويمكن اسـتخدمها لتغيير السـلوك للحد مـن المخاطر الجارية. 

وتعنـي المشـاركة المجتمعيـة أن المجتمعـات المتضـررة تتـم استشـارتها بشـأن االسـتجابة لجهـود الحـد مـن المخاطـر 

المتعلقـة باألمـراض حيوانيـة المصدر ويتم تضمينها فيها من خالل أخذ العناصر المحلية االجتماعية والثقافية والسياسـية 

واالقتصاديـة والحقائـق األخـرى في الحسـبان في عمليـة التواصل. 

الهدف   

المشـاركة مـع كافـة أصحـاب المصلحـة المعنييـن بمـا فـي ذلـك المجتمعـات المتضـررة مـن مخاطـر األمـراض حيوانيـة المصدر في 

تطويـر وتوفيـر معلومـات متسـقة حـول التدابيـر المناسـبة الضروريـة للحـد من المخاطـر المتعلقـة بأمـراض حيوانية المصـدر ذات 

أولويـة وأثنـاء الحـاالت التـي تتضمـن عوامـل حيوانيـة أو بشـرية أو بيئيـة يمكـن تطبيقهـا مـن خـالل اتبـاع نهـج متعـدد القطاعـات 

لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحة. 
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5-5-3   تحديد أصحاب المصلحة والمجموعات السكانية المتضررة 

والتنسيق معهم 

التنسيق 

يعتمـد الحـد مـن المخاطـر الفعـال والتواصـل بشـأن المخاطـر علـى كافـة القطاعـات المعنيـة والتخصصات التـي تعمل 

معـا مـع الخبـراء الفنييـن وخبراء السياسـات في آلية التنسـيق متعـدد القطاعات وتبـادل المعلومات واإلرشـادات واآلراء 

والعمـل مـع المجموعـات المتضـررة لتحديـد عوامـل الخطـر والممارسـات المحتملـة للحد مـن المخاطـر. وحيث توجد 

شـبكات متعـدد القطاعـات لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة للتعـاون فـي مجـال التواصـل، ينبغـي أن يتـم دمجهـا فـي 

التخطيـط واالسـتجابة لألمـراض حيوانيـة المصـدر وينبغـي ربطهـا بآليـة التنسـيق متعـدد القطاعـات. وفـي حالـة عـدم 

وجودهـا، ينبغـي التفكيـر فـي وضـع آليـة يمكـن من خاللهـا للعاملين فـي مجـال االتصاالت فـي كافة القطاعـات العمل 

معـا لتبـادل المعلومـات فـي حالة تفشـي المرض. 

وينبغـي إنشـاء مثـل هـذه الشـبكات أثنـاء التخطيـط واالسـتعداد بحيـث يمكن لكافـة القطاعـات المسـاهمة قبل وقوع 

الحالـة الطارئـة وبحيـث يمكـن اختبـار رسـائل التواصل والتأكـد من أن الجمهـور المسـتهدف يفهمها. 

قامـت العديـد مـن الـدول والمناطـق بإنشـاء شـبكات متعـددة القطاعـات للعامليـن فـي مجـال التواصـل ضمـن إطـار 

التخطيـط واالسـتعداد. وتعمـل تلـك المجموعـات معـا مـع أصحـاب المصلحة بمـا في ذلك اإلعـالم للتخطيط لالسـتجابة 

للمواقـف والحـاالت الطارئـة. وإلـى جانـب تطويـر النصائح والرسـائل، تقوم تلك الشـبكات أيضـا بتوفير الدعـم المتبادل 
 )JO1(  .للعامليـن والنفـاذ إلـى عدد من أصحـاب المصلحـة المختلفيـن

أصحاب المصلحة والمجتمعات المتضررة 

تتمثـل أولـى خطـوات تطويـر اسـتراتيجيات الحـد مـن المخاطر والتواصل بشـأن المخاطر فـي تحديد أصحـاب المصلحة 

وتحديـد أفضـل الطـرق إلشـراكهم ]القسـم NA1; BD6( .]2-4( ويتضمـن أصحـاب المصلحـة الذيـن يعتبـرون مهميـن بصفـة 

خاصـة بالنسـبة للحـد مـن المخاطـر والتواصل بشـأن المخاطر مـا يلي: 

الجمهور؛ 	 

المنظمات التي تمثل مجموعات معينة مثل المجموعات النسائية واتحادات المزارعين واالتحادات العمالية؛ 	 

 	)UG1( القطاع الخاص؛

المجتمعات األصلية والمجتمعات المحلية وممثلي المجتمع )المدارس والشبكات الدينية على سبيل المثال(؛ 	 

المنظمات غير الحكومية؛ 	 

اإلعالم بما في ذلك اإلعالم المحلي. 	 

الخيار

إذا تـم إنشـاء شـبكات التواصـل أثنـاء حالـة الطوارئ، يسـمح التقييم المسـتمر لألنشـطة بالقيام بالتكيـف وتحسـين كال األمرين أثناء 

الحالـة الطارئـة وعنـد تقييـم األداء بعد ذلك.
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ويمكـن اعتبـار مجموعـات معينـة أصحـاب مصلحـة ألنها تلعـب دورا خاصا فـي الحد مـن المخاطر. وينبغـي تحديدهم 

وتضمينهـم بصـورة روتينيـة. وتتضمن هـذه المجموعـات وال تقتصر على: 

األشخاص المشاركين في تربية الحيوانات وسلسلة الغذاء )اإلنتاج والنقل والذبح والبيع(؛	 

األشخاص الذين يقومون بالصيد أو التجارة أو أي أعمال أخرى تتعلق بالحيوانات البرية؛ 	 

العاملين في مجال الرعاية الصحية للحيوانات أو اإلنسان وخاصة على مستوى الرعاية األولية. 	 

وينبغـي دراسـة أفضـل طريقـة للتعـاون مع المجموعـات المتضررة والتـي يصعب الوصـول إليها ألنها تحتـاج إلى معرفة 

كيفيـة حمايـة أنفسـها. وقد يكـون من الضـروري اتباع مناهج معينة إلشـراك األشـخاص الذين: 

يعتبـرون معرضيـن للمـرض مثـل األطفـال والحوامـل وكبـار السـن واألشـخاص الذيـن يعانون مـن أمـراض مزمنة ومن 	 

سـوء التغذيـة أو حـاالت تقلـل من قـوة المناعة؛ 

األشخاص المعزولين جغرافيا أو اجتماعيا )قد يتضمنون الشعوب األصلية أو األقليات الدينية(؛ 	 

األشخاص المتضررين من حالة تجعل من الصعب عليهم النفاذ إلى أو فهم أو التصرف من منطلق المعلومات؛	 

المهجرين والبدو الرحل والمهاجرين والمسافرين؛	 

من يتحدثون لغة أقلية. 	 

5-5-4   الحد من المخاطر 

يرتبـط ظهـور وانتشـار األمـراض حيوانية المصدر بعدد مـن العوامل التي تقلل أو تزيد من حجـم أو تكرار حاالت اإلصابة 

باألمـراض حيوانيـة المصـدر التـي تنشـأ أو تنتشـر فـي واجهـة اإلنسـان والحيـوان والبيئـة. ويتطلـب الحـد مـن المخاطر 

تحديـد تلـك العوامـل - مـن خـالل التقييم المشـترك للمخاطر على سـبيل المثـال – وتطبيـق تدابيـر إدارة وتواصل لمنع 

العوامـل المرضيـة مـن خلـق مخاطـر صحيـة أو لتقليـل تواترهـا وتوزيعهـا وحدتهـا وشـدتها. ويشـير الحد مـن المخاطر 

عـادة إلـى تجنـب أو الحـد مـن المخاطـر أو آثـار األمـراض حيوانية المصـدر وينبغـي ربطـه بالتخطيط االسـتراتيجي إلى 

جانـب عمليـات التواصل والمشـاركة المجتمعية ]القسـم 1-5[.

تحديد وتحليل عناصر الخطر 

عناصـر الخطـر هـي أمـور تسـهم في احتماليـة أو تأثير األمـراض حيوانيـة المصـدر ذات األولوية وحاالت ظهـور األمراض 

حيوانيـة المصـدر أو الحـاالت الطارئـة المتعلقة بهـا. وهي تتضمـن جوانب مثل: 

السلوك اليومي مثل كيفية إعداد الطعام وما إذا كان قد تم تطعيم األشخاص والحيوانات؛ 	 

التغيير االجتماعي مثل الهجرة واالضطرابات المدنية والزيادة السكانية؛ 	 

الممارسات الزراعية والصيد وتدابير األمن الحيوي والسالمة الحيوية؛ 	 

شراء الغذاء مثل أسواق الحيوانات الحية والصيد وممارسات الذبح؛ 	 

البيئـة )تلـوث الهـواء والكيماويـات فـي التربة وفقـدان الموائـل الطبيعية وظهور أنـواع دخيلة والتغيير في اسـتخدام 	 

األراضـي وتغيـر المناخ وإزالـة الغابات وأثر الصناعات االسـتخراجية مثـل التعدين(. 
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إن أخذ العوامل البشـرية والحيوانية وعوامل البيئة في الحسـبان بطريقة مهيكلة وتتميز بالشـفافية واتباع نهج تقييم متعدد 

القطاعات لتوحيد األداء في مجال الصحة من خالل التقييم المشـترك للمخاطر على سـبيل المثال ]القسـم 5-4[ يسمح بالفهم 

األفضل لمسـارات وأنماط انتقال المرض التي يمكن أن تؤدي إلى انتشـار مسـببات المرض حيواني المصدر وانتشـار المرض. 

ومـن األهميـة بمـكان أال نهمـل العوامـل البيئيـة. ويمكـن أن تنتقل مسـببات المـرض من خالل المـاء والتربة إلى البشـر 

والحيوانـات وتزيـد الحـاالت التـي تسـبب مشـكالت بيئيـة بمـا في ذلـك الكـوارث الطبيعية مـن مخاطر تفشـي األمراض 

حيوانيـة المصـدر )الفيضانـات قـد تكـون مرتبطة على سـبيل المثـال بزيـادة اإلصابة بـداء البريميات(.

تحديـد الممارسـات المحتملة للحد من المخاطر ووضع اسـتراتيجيات وخطط للتقليل 
المنسق للمخاطر 

يتـم تحديـد طـرق تقليـل آثار كل عامل من عوامل الخطر في كل موقف بالتعـاون مع كافة أصحاب المصلحة المعنيين من 

خالل التقييم المشـترك للمخاطر على سـبيل المثال ]القسـم 5-4[. وقد تم وصف ممارسـات الحد من المخاطر في المربع. 

ينبغـي القيـام باتخـاذ القـرارات والتنسـيق وتطبيـق عمليـة الحـد مـن المخاطـر مـن خـالل اتباع نهـج متعـدد القطاعات 

لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة مـن خـالل المجموعـة التوجيهيـة للتقييـم المشـترك للمخاطـر وآليـة التقييـم متعـدد 

القطاعـات والمجموعـة الفرعيـة آللية التقييم متعـدد القطاعات ]الفصل 3[؛ ]المربع 3[ لتعظيـم الكفاءة وتجنب النتائج 

غيـر المقصـودة والتـي قـد تزيد من أثر األمـراض حيوانية المصدر. ويضمـن التواصل الداخلي أن كافـة أصحاب المصلحة 

والشـركاء قـد تـم تزويدهم بالمعلومات ويشـاركون فـي العملية ]القسـم 2-4[.

مثال: ممارسات الحد من المخاطر 

لتقليل ظهور األمراض: 

تحديد المسارات التي يمكن لمسببات المرض اتباعها بين البشر والحيوانات؛	 

تقليل التعرض لألنواع عالية الخطر والبيئات عالية الخطر حيث تزيد احتماالت انتشار العدوى بين الحيوانات والبشر؛ 	 

تطبيـق تدابيـر األمـن الحيـوي لتقليـل اإلصابة العرضيـة أو المقصودة بمسـببات المرض )مثـل تعزيز األمن الحيـوي في مرافق اإلنتـاج بالقرب 	 

مـن الطيور البريـة المهاجرة(؛

التخطيط الستخدام األراضي لتقليل التعرض )تحديد مناطق عازلة للفصل بين البشر والحيوانات البرية وتخصيص مناطق محمية وأنواع محمية(؛ 	 

منع إصابة الحيوانات باألمراض )مثل تطعيم الحيوانات البرية والمنزلية وتربية الحيوانات تربية جيدة وممارسات اإلدارة الجيدة (؛	 

إجراء تقصي للحيوانات والبيئة لتوفير اإلنذار المبكر لحاالت اإلصابة باألمراض حيوانية المصدر. 	 

ولتقليل انتشار األمراض:

تطعيم األفراد والحيوانات؛ 	 

تطبيق عملية تجنب االتصال )مثل الحجر الصحي(؛	 

تطبيق النظافة الجيدة مثل غسل اليدين في مرافق الرعاية الصحية؛ 	 

تقديم رسائل مستهدفة ومخصصة عن المخاطر؛	 

معاملة األشخاص والحيوانات المصابة بالعدوى بالصورة المالئمة.	 
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يوفـر تنسـيق الحـد مـن المخاطر والتواصل بشـأن الحد مـن المخاطر فرص لتعظيـم المزايا لكل القطاعـات وكل أصحاب 

المصلحـة بمـا فـي ذلـك مـن خـالل الحـد مـن المخاطر مـع تقليـل النتائـج غيـر المقصـودة. ويمكـن الرجوع إلـى مثال 

للحـد مـن المخاطـر المنسـق والتواصل وممارسـات الحد مـن المخاطر فـي المربع.

5-5-5 التواصل بشأن المخاطر ومشاركة المجتمع 

مـن  للحـد  اسـتراتيجية  أمـرا ضروريـا ألي  المجتمعيـة  المشـاركة  ذلـك  فـي  بمـا  المخاطـر  بشـأن  التواصـل  يعتبـر 

المخاطـر )74-75(. وينبغـي التخطيـط ألنشـطة الحـد مـن المخاطـر والتواصـل بشـأنها وينبغـي تطبيقهـا باتبـاع نهج 

متعـدد القطاعـات لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة باإلضافـة إلـى كونهـا متسـقة وتعتمـد علـى األدلـة العلميـة 

ومناسـبة ثقافيـا. وينبغـي أن يتـم تقييـم اسـتراتيجيات التواصـل بشـأن المخاطـر بصـورة منتظمـة لزيـادة احتماليـة 

قبـول التواصـل بشـأن المخاطـر وأن يـؤدي إلـى تغييـر فـي السـلوك. 

تطوير استراتيجية وخطة مشتركة للتواصل بشأن المخاطر ومشاركة المجتمع 

 أفضـل طريقـة لتطويـر وتنفيـذ اسـتراتيجيات الحـد من المخاطـر والتواصل بشـأن المخاطـر والمشـاركة المجتمعية هي 

أن يعمـل المسـؤولين عـن التواصـل جنبـا إلى جنب مـع الخبراء لتبـادل المعلومات والنصائـح واآلراء. وتتمثـل الخطوات 

األولـى فـي تطويـر اسـتراتيجية تواصل بشـأن المخاطـر فيما يلي: 

تحديد كافة أصحاب المصلحة المعنيين والمجتمعات المتضررة؛ 	 

توفير آلية من أجل المسؤولون عن التواصل من كافة القطاعات المعنية للعمل معا؛ 	 

تقديـم آليـة لتطويـر وجمـع بيانـات التقييـم بصـورة مسـتمرة حـول اسـتراتيجيات التواصـل مـن أجـل تكييـف 	 

األنشـطة. وتحسـين 

مثال: تنسيق الحد من المخاطر والتواصل  

تعتبـر مسـارات انتقـال العـدوى وعوامـل الخطـر غير معلومة بالنسـبة لبعض األمـراض حيوانية المصـدر. وفي هـذه الحاالت، يمكن للسـلطات أن 

تتعـرض لضغـوط للتدخـل قبـل توافـر معلومـات كافيـة لمعرفـة أفضـل الطـرق التي يجـب اتباعها وقـد تؤدي اإلجـراءات التـي تتخذ فـي ظل تلك 

الظـروف إلـى عواقـب غيـر مقصـودة. فقد أدت بعض حاالت تفشـي أنفلونزا الطيـور عالية اإلمراض إلـى إعدام الطيور البرية وهـو ما لم يكن فعاال 

فـي منـع انتشـار المـرض وقـد يـؤدي إلى زيادة سـوء المخاطـر طويلة األمد نظـرا آلثاره السـلبية على البيئة وعلى سـبل عيش البشـر. 
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ينبغي أن يحدد التخطيط المشترك المتعلق بالتواصل بشأن المخاطر أيضا ما يلي: 

الغرض من التواصل )مثل التأثير على السلوك وتوفير المعلومات(؛	 

المجموعات المتضررة: المجموعات أو األفراد الذين سيتم التواصل معهم؛ 	 

أهم المعلومات التي يجب توصيلها؛ ينبغي أن يعتمد ذلك على االختبار والتغذية الراجعة من المجتمع؛ 	 

أفضـل طريقـة للوصـول إلـى الجماعات المتضررة )وسـائل اإلعـالم التقليدية ووسـائل التواصل االجتماعي والمشـاركة 	 

المجتمعيـة المباشـرة على سـبيل المثال(؛

المتحدثون المالئمون لتوصيل الرسائل األساسية؛ 	 

آليـات تدريـب العامليـن في مجـال التواصل إلى جانـب العاملين مع الجماعـات المتضررة مثـل المتطوعين والعمال 	 

المجتمعييـن والعامليـن المحليين في مجال الصحة ]القسـم 5-6[؛

آليات توفير أعمال التواصل من خالل الموارد الكافية ]القسم 3-3-2[؛	 

خطة متابعة وتطبيق خطة التواصل بشأن المخاطر. 	 

التطوير المشترك للرسائل األساسية لضمان االتساق 

ينبغـي أن يعمـل كافـة أصحـاب المصلحـة معـا لتطويـر رسـائل للتواصـل بشـأن األمـراض حيوانيـة المصـدر. ومـن 

المرجـح أن يتـم قبـول الرسـائل المتسـقة ويتم التصـرف بموجبها. وينبغي مشـاركة أصحـاب المصلحة فـي المجتمع 

أجـل  مـن  والمـواد  الرسـائل  وتخصيـص  تطويـر  علـى  للمسـاعدة  الرسـائل  واختبـار  والتعـاون  البحـث  مجـال  فـي 
)NA1; CM5( .مجموعـات متضـررة معينـة

ولمسـاعدة هـذه العمليـة، قامـت العديد مـن المنظمات والدول بإنشـاء شـبكات "أخصائيي تواصل" )JO1( لمسـاعدة 

العامليـن فـي مجـال التواصـل علـى العمـل مـع الخبـراء الفنييـن لتضميـن التواصـل بشـأن المخاطـر مباشـرة فـي 

االسـتجابة لألمـراض حيوانيـة المصـدر. ويمكـن أن يـؤدي ذلـك إلـى تقليـل التأخيـر فـي تقديـم الرسـائل األساسـية 

ويزيـد مـن دقتها. 
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مشاركة المجتمعات 

تعتبـر المجتمعـات المحليـة أصحـاب مصلحة مهمة في عمليـة التقصي والحد من المخاطر واالسـتجابة لألمراض حيوانية 

المصـدر. وتتضمـن المشـاركة المجتمعيـة التحـدث واالسـتماع إلـى والعمـل مـع القيـادات المجتمعيـة وأفـراد المجتمع 

وتمثـل جـزءا مـن أي اسـتراتيجية تواصـل بشـأن المخاطر خاصة بأي مـرض حيواني المصـدر. ويمكن أن تتخذ المشـاركة 

المجتمعيـة العديـد مـن الصـور بنـاء علـى المجتمـع. ويمكـن أن تتـراوح األنشـطة بيـن تفاعـالت فرديـة وحـوارات إلـى 

اجتماعـات عامـة كبيـرة يشـارك فيهـا القيـادات المجتمعيـة وأصحـاب المصلحـة اآلخرين. وتـؤدي المشـاركة المجتمعية 

الفعالـة إلـى جمـع المعلومـات حـول المسـائل والمخـاوف والسـلوكيات والتأثيـرات الثقافية التـي يجب اسـتخدامها في 

تصميـم وتطبيـق خطـة تواصل بشـأن المخاطـر واالسـتراتيجيات والرسـائل الداعمة لها. 

ويمكن أن تساعد المشاركة المجتمعية بصفة خاصة في تحديد ما يلي: 

أكثر التدخالت مالئمة؛ 	 

المعايير االجتماعية والثقافية والمعتقدات التي تؤثر على مدارك الناس للمخاطر الصحية والسلوكيات الصحية؛ 	 

قنوات التواصل المفضلة في المجتمع؛ 	 

الثغرات الموجودة في المعلومات والضرورية من أجل تطوير رسائل ومواد جديدة؛	 

هل أنشطة التواصل فعالة أم تحتاج إلى مراجعة؛	 

الشائعات والمعلومات المغلوطة التي يمكن تداولها في المجتمع؛ 	 

األشـخاص المؤثرين في المجتمع للمسـاعدة في التوصل إلى الجماعات المتضررة: األشـخاص المؤثرين هم أشـخاص 	 
 )US3; BD6( .ال يشـغلون أي مناصب رسـمية لكنهم مؤثرون وموثوق فيهم في مجتمعهم

يـؤدي العمـل مـع المجتمعـات إلـى تطوير وتعزيـز العالقـات والثقة بيـن المجتمعات وآلية التنسـيق متعـدد القطاعات 

والمنظمـات التـي تعمـل فـي مجـال األمراض حيوانيـة المصدر. ويمكـن أن يؤدي ارتفاع مسـتوى الثقة في آلية التنسـيق 

متعـدد القطاعـات إلـى تسـهيل التواصل المفتـوح والتغذية الراجعة وقبول الرسـائل المتعلقة بالحد مـن المخاطر وتغيير 

 )NA1( .السلوك

تعديل االستراتيجية والرسائل وفقا للحاجة بناء على التغذية الراجعة والتقييم 

يتطلـب التواصـل تقديـم المعلومـات لكنـه يتطلـب أيضـا االسـتماع ألصحـاب المصلحـة والمجتمعـات. التغذيـة الراجعة 

مهمـة ويمكـن اسـتخدامها فيمـا يلي: 

تحديد الثغرات المعلوماتية والتعامل معها؛	 

التعامل مع الشائعات والمعلومات المغلوطة والمفاهيم الخاطئة؛ 	 

فهم السياق االجتماعي والثقافي؛ 	 

تحديد ما إذا كان الجمهور يتلقى الرسالة ويفهمها؛ 	 

تعديل االستراتيجيات مع تغير االحتياجات أو إذا وجد أن االستراتيجيات غير فعالة. 	 
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5-6 تطوير القوى العاملة 

5-6-١ قوى عاملة لتوحيد األداء في مجال الصحة 
وفقـا للقواعـد التوجيهيـة لمنظمـة العمـل الدوليـة مـن الضـروري وجود تعاون بيـن كافـة القطاعـات والتخصصات حتى 

تصبـح القـوى العاملـة الوطنيـة فعالـة. وبالرغـم مـن ذلـك، تركـز غالبيـة اسـتراتيجيات القـوى العاملـة الوطنيـة وبرامـج 

التثقيـف والتدريـب علـى تخصصـات وقطاعـات بعينهـا حتـى أصبحـت القـوى العاملـة مجـزأة وال تتمتـع بالكفـاءة عند 

النظـر إليهـا علـى المسـتوى الوطنـي. ويضمـن اتبـاع نهـج متعـدد القطاعـات لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة تشـكيل 

قـوى عاملـة متعـددة القطاعـات ومتعـددة التخصصـات للتعامـل مع األمـراض حيوانية المصـدر على المسـتوى الوطني. 

التعريفات 

تتمثـل القـوى العاملـة التـي تتم مناقشـتها فـي هذا الفصل فـي توفير العمالـة في منطقة محـددة )المنطقـة الجغرافية أو 

الشـبكة التنظيميـة علـى سـبيل المثـال(. وتتضمن أشـخاص تـم توظيفهم فـي التخصصـات الفنية )أطبـاء بيطرييـن وأطباء 

بشـريين وعلماء اجتماع( وأشـخاص تم توظيفهم في تخصصات غير فنية )سـكرتارية وعمال نظافة وسـائقين( وعمال بدون 

أجـر فـي كافـة التخصصـات فـي القطـاع العـام والخاص وأشـخاص عاطليـن لكن يبحثـون عن عمـل. ويعمل النهج الشـامل 

"لسـوق العمالـة" الـذي يعتمـد علـى األنظمـة والذي يسـتخدم فـي التعامل مع تطويـر القـوى العاملة على دراسـة العرض 

والطلـب فـي مجـال القـوى العاملـة واالحتياجات فـي قطاعات التعليـم والتوظيف. ويتضمـن تطوير القـوى العاملة لكن ال 

يقتصـر علـى الطالب والعاملين في المـدارس والجامعات والمتخصصين الفنيين وواضعي السياسـات والقيادات المجتمعية 

والموجهيـن االجتماعييـن – بأجـر وبـدون أجـر – في الحكومـة والقطاعات غير الحكوميـة واألكاديمية والقطـاع الخاص.  

ويركـز هـذا الفصـل علـى بناء الكفـاءات الخاصـة بقوى عاملة شـاملة ومتعـددة القطاعـات ومتعددة التخصصـات وتتبع 

نهـج لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة لكنـه يؤكـد علـى أهميـة اسـتراتيجيات سـوق العمـل للتعامل مـع البطالة وسـوء 

التوزيـع وانعـدام الكفـاءات ويفـي باالحتياجـات الوطنيـة علـى أكمل وجه. 

الهدف   

فهـم االحتياجـات الوطنيـة وتطويـر اسـتراتيجية قوى عاملـة قائمة على األدلـة بحيث يمكن للحكومـات التخطيط للتعليـم والتدريب 

وبنـاء قـوى عاملـة وطنيـة ذات كفاءة لتوحيد األداء في مجـال الصحة والتي يمكن أن تلبي احتياجات القـوى العملية الوطنية الحالية 

والمسـتقبلية وتتمتـع بالمهـارات للعمل بصورة تعاونية بيـن القطاعات للتعامل مع األمـراض حيوانية المصدر. 

أفضل الممارسات  

تسـتخدم القـوى العاملـة التـي تتبـع نهـج لتوحيـد األداء في مجـال الصحة )1( كفـاءات فنية تتعلـق بتخصص ما )2( كفـاءات متعددة 

القطاعـات لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة )3(  البيئـة المؤسسـية للتعامـل مـع األمـراض حيوانيـة المصـدر والتهديـدات الصحيـة 

المشـتركة األخـرى على المسـتوى البشـري والحيوانـي والبيئي. 
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وألغـراض هـذا الدليـل، يمثل تطوير القوى العاملة عملية مسـتمرة لتطوير البرامج التثقيفيـة والتدريبية التي توفر لألفراد 

المعرفـة والمهـارات والقـدرات التي يحتاجون إليها للوفاء بالطلب الوطنـي والعالمي على القوى العاملة. ويتطلب تطوير 

القـوى العاملـة سياسـات وتمويـل لتوظيـف وتدريـب ونشـر العاملين وبيئة عمـل تقلل من تـرك األفراد للعمـل وتحافظ 

علـى الحمـاس للقيـام بعمـل علـى أعلى قدر من الجـودة. ويتم أخذ المسـائل المتعلقـة بالهيكل االجتماعـي واالقتصادي 

]القسـم 1-5[ فـي الحسـبان بمـا يتضمن وال يقتصـر على فوارق النـوع االجتماعي والثقافـة والفوارق الريفيـة- الحضرية 

بعيـن االعتبـار عنـد تطويـر القوى العاملة )االسـتراتيجية العالميـة للموارد البشـرية لقوى عاملة في مجـال الصحة 2030 

)76(، وفـي الحسـابات  الوطنيـة للقـوى العاملة في مجـال الصحة: كتيب لمنظمة الصحـة العالمية )77(.

5-6-2  اعتبارات 
القـدرات والثغـرات: مـن أجـل تطويـر وإنشـاء قـوى عاملـة لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة ينبغـي علـى الحكومات 
الوطنيـة، بمشـاركة مـن أصحـاب المصلحـة، أن تفهـم وتسـتطيع تفصيـل االحتياجـات الحاليـة والناشـئة للقـوى العاملـة 

الوطنيـة. ويوفـر مثـل هـذا التقييـم قاعـدة مـن األدلـة وإرشـادات وطنيـة عن كيفيـة وأسـباب تطويـر البرامـج التدريبية 

وكيـف تحقـق المعاييـر الوطنيـة والعالميـة وكيـف يتـم تطبيقهـا للوفـاء باحتياجـات الدولة. 

والخـاص(  العـام  القطـاع  )مـن  األكاديميـة  والمؤسسـات  الحكومـة  تلعـب  األساسـيين:  المصلحـة  أصحـاب 
قبـل  يتـم  )والـذي  الخدمـة  قبـل  التدريـب  خـالل  مـن  العاملـة  القـوى  تطويـر  MY1; TZ3( فـي  (   حاسـما  دورا 

أثنـاء  تتـم  لتـي  )وا لعمـل  ا رأس  علـى  لبرامـج  وا عملـه(  أو  لمهنيـة  ا تـه  خدما تقديـم  الشـخص  يبـدأ  أن 

الحكوميـة  غيـر  والمنظمـات  الخـاص  للقطـاع  أيضـا  ويمكـن    )CM3 ( العمـل(.  أو  المهنيـة  الخدمـات  تقديـم 

الدائمـة  العاملـة  القـوى  فـي دعـم عمليـة تطويـر  الرئيسـيين  الشـركاء  تلعـب دور  أن  المهنيـة  والمجتمعـات 
 )UG1; CM3 (   محـددة.  لمواقـف  بالنسـبة  وخاصـة 

وتتطلـب الخطـوات المذكـورة فـي هـذا القسـم اتبـاع كافة أصحـاب المصلحة مـن مختلـف القطاعـات ذات الصلة لنهج 

لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة فـي عمليـة تطويـر القـوى العاملة مع مشـاركة أصحـاب المصلحـة منذ البدايـة. عالوة 

علـى ذلـك، فـإن عمليـة تحديـد احتياجـات القـوى العاملـة )الخطوة 1-4( سـوف تؤثـر، بنفسـها، على تطوير واسـتيعاب 

واسـتخدام االسـتراتيجية الوطنيـة الناتجـة للقـوى العاملة للسـيطرة علـى األمـراض حيوانية المصـدر )الخطوة 5(.

أفضل الممارسات  

التعاون في بناء قوى عاملة لتوحيد األداء في مجال الصحة يعنى أن: 

يتم تحديد احتياجات القوى العاملة على المستوى الوطني وعبر كافة القطاعات والتخصصات المتعلقة باألمراض حيوانية المصدر؛ 	 

يتم تطوير برامج التدريب بناء على دليل االحتياجات؛ 	 

امتالك الدول لقوى عاملة تتمتع بالمهارات التي تمكنها من العمل بصورة تعاونية بين القطاعات.	 
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سياق التعاون: تتأثر نتائج التعاون بما يلي: 

من الذي يقوم باتخاذ وتيسير الخطوات المشار إليها؛	 

عدم التوازن في الموارد أو السلطة بين المؤسسات المشاركة؛ 	 

الشراكات بين المؤسسات قبل التعاون؛ 	 

ما إذا كان هناك اتفاق بشأن التحديات الحالية التي تواجه القوى العاملة؛	 

ما هي حوافز المشاركة؛ 	 

هل يتم تشارك هدف تطوير استراتيجية وطنية للقوى العاملة على نطاق واسع.	 

وتتطلب عملية التطوير التعاوني السـتراتيجية وطنية للقوى العاملة قيادة قوية وتشـاركية وقبول لشـرعية كافة الشـركاء وثقة 

بين المؤسسـات وأهداف مشـتركة محددة بوضوح وأدوار ومسـؤوليات محددة بوضوح وتقبل األفكار الجديدة )83-78(.

5-6-3 بناء القوى العاملة 

الخطوات التشغيلية الواردة أدناه تم تصميمها لتحقيق أهداف متعلقة بالقوى العاملة التي تهدف لتوحيد األداء في مجال الصحة 

وتسـتكمل األطر الوطنية واإلقليمية والدولية التي تتضمن تطوير القوى العاملة ) مثل أهداف التنمية المسـتدامة واسـتراتيجية 

آسـيا والمحيط الهادئ لألمراض الناشـئة وإطار متابعة وتقييم اللوائح الصحية الدولية ومعايير المنظمة العالمية لصحة الحيوان 

ومسار أداء الخدمات البيطرية التابع للمنظمة العالمية لصحة الحيوان )15، 17، 18، 20، 41((. وتقترح الخطوات مزيجا من المناهج 

واألدوات التي يمكن تعديلها للوفاء باحتياجات الحكومات الوطنية ويمكن تكييفها وفقا للسياق الوطني. 

التنسيق 

يمكـن تنسـيق األنشـطة الوطنية المتعلقة بتحديد احتياجات القوى العاملـة وبناء قوى عاملة لتوحيـد األداء في مجال الصحة 

مـن أجـل األمـراض حيوانية المصدر من خالل آلية تنسـيق متعدد القطاعات. ]الفصـل 3[؛ ]المربع 3[ أو مجموعة فرعية تابعة 

آلليـة التنسـيق متعـدد القطاعـات إن وجدت. )CM4( وبالرغم مـن ذلك، ومن أجل تطوير القوى العاملة فإن هذا التنسـيق قد ال 
)REG3( .يقـع علـى عاتـق الحكومة لكن الحكومة دائمـا ما تكون صاحب مصلحة وعضو في المجموعـة

وبعـد تحديـد أصحـاب المصلحة، تتم كتابة الشـروط لتحديـد كيفية عمل أصحاب المصلحة بصـورة تعاونية لتحديد احتياجات 

القوى العاملة ووضع استراتيجية وطنية لقوى عاملة لتوحيد األداء في مجال الصحة للتعامل مع األمراض حيوانية المصدر )77(.

الخطوة 1: جمع أصحاب المصلحة 

تنطبـق المفاهيـم العامـة لتحديـد وتحليـل أصحاب المصلحة ]القسـم 4-2[ على بناء قوى عاملة لتوحيـد األداء في مجال 

الصحـة. ومـن أجـل تطويـر القوى العاملة، يتضمـن أصحاب المصلحة بصفـة خاصة ما يلي: 

 	 )CM3( ،الـوزارات التـي تدعـم اسـتمرار تطويـر القوى العاملة مـن خالل برامج ما قبـل الخدمة وبرامج علـى رأس العمل

وقـد تكـون برامـج مـا قبـل الخدمـة ضمـن مسـؤوليات وزارة التعليـم بينمـا تكـون برامج علـى رأس العمل مسـؤولية 

الـوزارات فـي كل قطـاع وينبغي أن تكـون كافة الـوزارات ممثلة.؛

المؤسسـات األكاديميـة هـي عامـل تحفيز لتغييـر القوى العاملة مـن خالل وضع المناهـج الخاصة ببرامج مـا قبل الخدمة 	 

وبرامـج علـى رأس العمـل. ويمكـن أن تكون جهات محايدة بالنسـبة للمجموعات التي تتضمـن قطاعات حكومية؛ 

المؤسسات البحثية يمكن أن تشارك في تدريب مختلف القطاعات وفي المبادرات اإلقليمية/العالمية.	 
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الخطوة 2: مراجعة المعلومات المتاحة 

يمكـن أن تقـوم الـدول بعمليـات تحليـل وتدريبـات تطوير رسـمية وغير رسـمية للقـوى العاملة بالنسـبة للقـوى العاملة 

الوطنيـة فـي المجـال الصحـي وينبغـي تجميـع نتائج هـذه التدريبـات والتحليالت إلنشـاء قاعـدة بيانات لقـدرات القوى 
  )QT2; REG3( .العاملـة فـي كل قطـاع وفي مختلـف القطاعات، إن امكـن، واحتياجـات كافة القطاعـات

باإلضافـة إلـى التقاريـر والتدريبـات والتحليـالت التي تمـت بالفعل، ينبغـي تحديد ومراجعـة كافة التقييمـات واألطر 	 

والسياسـات واللوائـح الوطنيـة والدوليـة األخرى من قبل أصحـاب المصلحة المعنيين. وينبغي أن تحلل آلية التنسـيق 

متعـدد القطاعـات )أو المجموعـة الفرعيـة المخصصـة( المعلومات وتعد ملخصـا باحتياجات وقـدرات القوى العاملة 

الوطنيـة الحاليـة المتعلقـة باألمـراض حيوانية المصدر في مختلـف القطاعات. 

غالبيـة المعلومـات المطلوبـة قـد تركـز علـى قطـاع أو مؤسسـة بعينهـا وقـد ال يكـون مـن السـهل النفـاذ إليهـا. 	 

ويمكـن فهـم قـدرات واحتياجـات القـوى العاملـة الحاليـة فقـط عنـد تبـادل المعلومـات بيـن المؤسسـات. ويؤكد 

ذلـك علـى أهميـة مشـاركة كافـة الجهات المعنيـة بما في ذلك مشـاركة القيـادة والثقة المؤسسـية ووجود أهداف 

محـددة جيدا. 

الخطوة 3: كشف النقاب عن الثغرات الموجودة في القوى العاملة 

ألن النهـج التقليـدي تجـاه تطويـر القـوى العاملـة يركـز علـى قطـاع بعينه أو تخصـص بعينه، سـتقوم الخطـوة 2 بتحديد 

القـدرات واالحتياجـات المتعلقـة بـكل قطاع وتخصص في الغالب بحيـث تكون صورة قدرات واحتياجـات القوى العاملة 

علـى المسـتوى الوطني في كافـة القطاعات غيـر مكتملة. 

عنـد مواجهـة مثـل تلـك التحديات، يمكن االسـتعانة بنهـج متعدد القطاعـات لتوحيد األداء في مجـال الصحة لتحديد 	 

المعلوماتية. الثغرات 

األدوات والعمليـات الحاليـة ]الفصـل3[؛ )TZ1; TZ2; TZ3( والتي تسـتخدم لتحديد الثغـرات الموجودة في القوى العاملة 	 

واحتياجـات التعليـم والتدريـب تتضمـن مسـار أداء الخدمـات البيطريـة التابـع للمنظمـة العالمية لصحـة الحيوان، 

األداء والرؤيـا واالسـتراتيجية- لوائـح الصحـة العالميـة وحلقـات عمـل الجسـور الوطنيـة )84(، ونظـم رسـم خرائـط 

وأدوات المصـادر الخاصـة بأنظمـة توحيـد األداء فـي مجـال الصحـة ورسـم الخرائـط والتحليـل )85(، والتقييمـات 

الخارجيـة التـي تتـم فـي إطـار متابعة وتقييـم اللوائـح الصحيـة الدولية )41(.

قـد يسـاعد اسـتخدام تلـك األدوات علـى تحديـد الحاجـة لتعزيـز البرامـج السـابقة للخدمـة وتوفيـر خبـرات ميدانية 	 

مشـتركة وبرامـج تشـغيلية علـى رأس العمـل تتبـع نهـج متعـدد القطاعـات لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة للقيـام 

بتقييمات مشـتركة للمخاطر على سـبيل المثال. كما يسـاعد اسـتخدام تلك األدوات القطاعات على تحديد احتياجات 

مثـل السياسـات الداعمـة ومذكـرات التفاهم و إجراءات التشـغيل القياسـية.
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الخطـوة 4: تطويـر برامـج تثقيفيـه وتدريبيـة للتعامـل مـع الثغـرات الموجـودة فـي 
القـوى العاملـة 

تركـز هـذه الخطـوة علـى تطويـر برامج تثقيفيـة وتدريبيـة للتعامل مع الثغـرات الموجودة فـي القوى العاملـة المتعلقة 
 )QT2( .3بـكل قطـاع لتوحيـد األداء فـي مجال الصحـة والتي تم تحديدهـا في الخطوتيـن 2 و

المواد والموارد المتعلقة بالتثقيف والتدريب 

يمكـن أن تتضمـن عمليـة التطويـر تعزيـز وتعديـل المـوارد الحاليـة لتلبـي االحتياجات الحاليـة وإعداد برامـج ومواد 	 

تدريب جديدة   )REG4; VN2(  مثل التدريب الميداني أو برامج الماجسـتير أو الدورات عبر اإلنترنت أو الكتب الدراسـية 

والكتيبـات واألدوات واألدلة وأطر الكفاءة واالسـتراتيجيات التدريسـية والمناهج. 

وقـد تـم تطويـر مجموعـة مـن الكفـاءات األساسـية فـي نهـج توحيـد األداء فـي مجـال الصحـة )86-87( والتـي يمكن 	 

دمجهـا فـي برامـج التثقيـف والتدريـب. )VN2( وتتضمـن الكفـاءات األساسـية فـي نهج توحيـد األداء في مجـال الصحة 

كفـاءات معينـة مهمـة التبـاع نهج لتوحيد األداء في مجـال الصحة وكفاءة في اإلدارة واالتصـاالت والمعلوماتيه والقيم 

األخالقيـات والقيـادة والعمـل الجماعي والتعـاون واألدوار والمسـؤوليات وتفكير األنظمة. 

وللوصـول إلـى القـوى العاملـة بكاملهـا ينبغـي علـى برامـج التثقيـف والتدريـب النظـر فـي مواقـف التعلم الرسـمية 	 

وغير الرسـمية. وتتضمن المواقف الرسـمية الدورات والبرامج التدريبية ذات الطابع المؤسسـي والمعترف بها رسـميا 

والتـي تـؤدي عـادة إلـى االعتمـاد أو الحصـول علـى درجـة بينما يتـم التدريب غير الرسـمي عـادة خارج المؤسسـات 

التعليميـة وال يسـير وفقا لمناهـج ثابته. 

قـد يتطلـب االبتـكار والتعاون في تطوير وتقديـم برامج تعليمية وتدريبية تحديد ومشـاركة مقدمي خدمات تعليمية 	 

وتدريبية وشـركاء غير تقليديين. 

من الذي ينبغي تدريبه

يعـد تقديـم التدريـب لكامـل القـوى العاملـة المشـاركة في التعامـل مع األمـراض حيوانيـة المصدر أمرا حاسـما بدءا 	 

مـن الطـالب وحتـى هيئة التدريـس والمهنيين الحكوميين والعمـال في القطاعات الخاصة والقطاعـات غير الحكومية 

وفـي المجتمـع. )TZ1; UG1; QT2( ويتضمـن األخيـر أخصائيين اجتماعيين بأجر وبدون أجر مثـل القيادات المجتمعية التي 

يمكـن أن تسـاعد علـى تحسـين فهـم وقبـول المجتمـع لتدابير السـيطرة. كمـا يتضمن أيضـا أخصائيي صحـة الحيوان 

والمتطوعيـن الصحييـن فـي القريـة الذين يمثلون الخط األول للمسـتجيبين أثنـاء جهود الحد من المخاطـر الروتينية 

والمتعلقـة بحـاالت ظهـور مرض حيوانـي المصدر أو أثناء تفشـي المرض. 

ينبغـي تضميـن أعضـاء إضافييـن فـي القـوى العاملـة مثـل علمـاء االجتمـاع وعلمـاء األنثروبولوجيـا الطبيـة ومـدراء 	 

اللوجسـتيات والعامليـن فـي مجال التواصل بشـأن المخاطـر من الهيئات الداخليـة والخارجية باإلضافـة إلى المهنيين 

الفنييـن المسـؤولين عـن التعامـل مـع األمـراض حيوانيـة المصـدر )األطبـاء البيطرييـن واألطبـاء البشـريين والفنييـن 

الطبييـن والمسـاعدين البيطرييـن والممرضـات والعامليـن فـي المختبـرات والخبـراء في مجـال الحياة البريـة والبيئة 

ومـدراء الحفـظ( بحيـث يتبع النهـج الكامل الخاص باألمـراض حيوانية المصـدر نهجا متعدد القطاعـات لتوحيد األداء 

فـي مجـال الصحـة. ومن المهم تشـجيع التدريب المشـترك للعاملين من الحكومة واألوسـاط األكاديميـة والمنظمات 

غيـر الحكوميـة والقطاع الخـاص والمجتمع. 

يمكـن تيسـير مشـاركة عامليـن غيـر تقليدييـن علـى رأس العمـل مـن خـالل تقديـم حوافـز للمشـاركة فـي التدريب 	 

)ترقـي العامليـن وأنظمـة االئتمـان واإلدارة المؤسسـية والقيـادة العليمـة والداعمـة(. 
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األمـراض  مـع  للتعامـل  العاملـة   للقـوى  وطنيـة  اسـتراتيجية  تطويـر   :5 الخطـوة 
المصـدر  حيوانيـة 

عندمـا يتـم تحديـد االحتياجـات وبرامـج التثقيـف والتدريـب التـي ينبغـي تطويرهـا للوفـاء باالحتياجات، يمكـن تطوير 

اسـتراتيجية وطنيـة للقـوى العاملـة لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة وخطـة عمل تشـغيلية بصـورة تعاونية. 

ويتمثـل الهـدف مـن االسـتراتيجية الوطنيـة فـي تعزيـز البرامـج التثقيفيـة والتدريبيـة الحاليـة ومواءمتهـا مـع نتائـج 	 

الخطـوات السـابقة وتوفيـر إطـار لتقييـم التقـدم فـي تطوير القـوى العاملـة. وتعتبر القيـادة الحكوميـة والتحقق من 
  )TZ1; TZ2; REG3(   .االسـتراتيجيات واألنشـطة علـى مسـتوى رفيـع من األمـور المهمـة بالنسـبة للمشـاركة واالسـتدامة

عندمـا ال يتيسـر تطويـر اسـتراتيجية وطنيـة لتوحيـد األداء فـي المجـال الصحـي يمكن تطويـر اسـتراتيجيات منفصلة 	 

لمختلـف القطاعـات ويتـم مواءمتهـا بنـاء علـى اتفاقيـات تتم بصورة مشـتركة بالنسـبة للخطـوات 4-1.

ومـن المرجـح أن تكـون االسـتراتيجية الوطنيـة للقـوى العاملـة لتوحيـد األداء فـي مجال الصحة اسـتراتيجية مسـتقلة 	 

بـدال مـن أن تكـون جـزء مـن االسـتراتيجية الوطنية لألمـراض حيوانية المصـدر ألنها تتضمـن كامل القـوى العاملة في 

المجـال الصحـي. وبالرغـم من ذلك، فإن اسـتراتيجية القـوى العاملة لتوحيد األداء في مجال الصحة مثل االسـتراتيجية 

المتعلقـة باألمـراض حيوانيـة المصدر، ينبغـي أن تتم مواءمتها مع االسـتراتيجيات والخطط الوطنيـة لألمراض حيوانية 

المصـدر ]القسـم 5-1[؛ ]المربـع 4[ ومـع أي اسـتراتيجيات أو خطط قـوى عاملة خاصة بـأي قطاعات أخرى. 

وينبغي أن تتضمن االستراتيجية ما يلي: 	 

أهداف وغايات متفق عليها بناء على احتياجات تم تحديدها؛  ـ

أدوار ومسؤوليات محددة بوضوح ألصحاب المصلحة لتطبيقها؛  ـ

متابعة وتقييم تطوير القوى العاملة بما في ذلك مؤشرات األداء؛  ـ

آليـات التواصـل بالنسـبة للمراجعـة المنتظمـة والتغذيـة الراجعـة بيـن أصحـاب المصلحـة أثنـاء التخطيـط  ـ

االسـتراتيجية؛ وتنفيـذ 

الرجـوع إلـى المبادئ التوجيهية الحالية للقـوى العاملة والجهود العالمية )أهداف التنمية المسـتدامة والتقييم  ـ

الخارجـي المشـترك واللوائـح الصحيـة الدوليـة و أداء المنظمـة العالميـة لصحـة الحيـوان فيمـا يتعلـق بمسـار 

الخدمـات البيطريـة وخطـط العمـل الوطنيـة لألمن الصحـي وأي تقييمات حاليـة وطنية للقـوى العاملة(.
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6-١ االستعانة بالمتابعة والتقييم لدعم 
وتعزيز أنشطة دليل الجهات الثالثة 

لألمراض حيوانية المصدر

مـن المفيـد تطويـر وتنفيـذ إطـار متابعـة وتقييم لألنشـطة الـواردة في دليـل الجهـات الثالثة لألمـراض الحيوانيـة لتوفير 

مزيـد مـن الفهـم للسـياق التشـغيلي الوطنـي – مـا الـذي يحقـق نجاحـا ومـا الـذي ال يحقـق نجاحـا – بينمـا يتـم تنفيذ 

األنشـطة بحيـث يمكـن تحسـينها بصورة مسـتمرة. 

عـالوة علـى ذلـك، بينمـا تكتسـب الـدول خبـرات وتجمـع وتحلـل المعلومـات المتعلقـة بالممارسـات الناجحـة، يمكـن 

مشـاركتها مـع الـدول األخـرى بمـا فـي ذلـك التكـرار المسـتقبلي لهـذا الدليل مـن أجل دعـم التحسـين المسـتمر لتنفيذ 

نهـج متعـدد القطاعـات لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة بخصـوص األمـراض حيوانيـة المصدر. 

ويتـم تطبيـق نفـس عمليـات المتابعـة والتقييـم بشـكل أساسـي بالنسـبة لألنشـطة الـواردة فـي هـذا الدليـل واألنشـطة 

األخـرى. ويكمـن الفـارق فـي أنه بالنسـبة لألنشـطة الواردة فـي هذا الدليـل ينبغي اتباع نهـج متعدد القطاعـات لتوحيد 

األداء فـي مجـال الصحـة فـي كافة الخطـوات المذكـورة أدناه. 

6-2 التعريفات 

تعتبـر المتابعـة عمليـة منتظمة لجمع وتحليل واسـتخدام المعلومات لتوجيه األنشـطة نحو تحقيـق األهداف المقصودة. 

وهـي توفـر معلومـات فـي الوقـت المناسـب فيمـا يتعلـق بمـا إذا كان النشـاط أو البرنامج يتـم تطبيقه كمـا هو مخطط 

له ويسـمح بإدخـال تصويبات. 

ويعتبـر التقييـم تقييمـا لفاعليـة برنامج أو مجموعة من األنشـطة بنـاء على معلومات يتـم جمعها أثناء عمليـة المتابعة. 

ويمكن أن تسـاعد المعلومات واألدلة التي توصلت إليها عملية التقييم المسـؤولين عن األنشـطة في الحكم على جودة 

وقيمـة وفاعليـة النشـاط واتخاذ قرارات بشـأن مـا إذا كانت األهداف قد تـم تحقيقها أو من المرجـح أن يتم تحقيقها. 

وتخلـق المتابعـة والتقييـم معا أدلة بشـأن ما إذا كانت المشـروعات سـتصل إلى أهدافهـا وتدعم القـرارات المتعلقة بما 

يجـب القيـام به في حالـة عدم وصولهـا ألهدافها. 
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6-3 وضع نظام متابعة وتقييم

يعنـى تطويـر المتابعـة والتقييم الخاصة باألنشـطة الـواردة في الدليل اتخاذ قرارات مشـتركة وتوثيـق النتائج التي ينبغي 

تحقيقهـا وكيفيـة قيـاس تلـك النتائـج والمعلومـات التـي ينبغـي جمعهـا أثنـاء كل نشـاط )بما فـي ذلك مـدى تواتر ذلك 

ومـن الـذي سـيقوم بذلك( وكيفية اسـتخدام المعلومـات في المتابعـة والتقييم. 

وفيمـا يلـي بعـض الخطـوات األساسـية لوضع نظـام متابعة وتقييـم لتطبيق األنشـطة الواردة فـي الدليـل. وينبغي توثيق 

كافـة تلـك القرارات في خطـة المتابعـة والتقييم. 

6-3-١ تحقيق التنسيق وتحديد أصحاب المصلحة والموارد

فـي غالبيـة الحـاالت، تقـع أنشـطة المتابعـة والتقييم على عاتق آلية التنسـيق متعـدد القطاعـات ]الفصـل 3[؛ ]المربع 3[. 

وفي بعض الحاالت، تكون عملية تطوير المؤشـرات وجمع المعلومات والمتابعة من ضمن مسـؤوليات المجموعة الفرعية 

الفنيـة التـي تتابـع نشـاط فنـي معيـن. وعلـى أيه حـال، فـإن المعلومات التـي يتم جمعهـا وتقاريـر التقييم يتم مشـاركتها 

مـع آليـة التنسـيق متعـدد القطاعات. ويتـم تضمين آليات تبـادل المعلومات مع آلية التنسـيق متعدد القطاعات والشـركاء 

اآلخريـن في خطة المتابعـة والتقييم. 

وكمـا أشـرنا فـي ]القسـم 6-1[، فـإن وضـع إطـار متابعـة وتقييـم يوفـر معلومـات مفيـدة حـول البرامـج بهـدف القيـام 

بالتحسـين المسـتمر بمـا فـي ذلـك األنشـطة التـي ذكرت فـي هـذا الدليل. وعنـد إعداد إطـار المتابعـة والتقييـم ينبغي 

تخصيـص مـوارد للتخطيـط للمتابعـة والتقييـم ولجمـع المعلومـات وإعـداد التقاريـر. ويمكـن أن تـؤدي مشـاركة كافـة 

أصحـاب المصلحـة المعنييـن عنـد تطويـر خطـة المتابعة والتقييم إلـى توضيح قيمـة ودور المتابعة والتقييـم ويزيد من 

احتماليـة التـزام القطاعـات بمـوارد ماليـة وبشـرية كافية.

يتم تقديم اإلرشادات المتعلقة بالمتابعة والتقييم بالنسبة لألنشطة الواردة في الدليل والتي تتضمن 

استخدام الدليل؛ 	 

تطبيق أنشطة الدليل؛	 

األثر.	 
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6-3-2  رسم خرائط أنشطة المتابعة والتقييم المستمرة والمتعلقة 

باألمراض حيوانية المصدر 

تنطبـق المفاهيـم العامـة لرسـم خرائـط البنيـة التحتيـة علـى المتابعـة والتقييـم ]الفصـل 3[. ويتم بصفة خاصـة تحديد 

أنشـطة المتابعـة والتقييـم الحاليـة علـى مختلـف المسـتويات اإلدارية داخـل القطاعـات. وينبغي تطوير خطـة المتابعة 

والتقييـم فـي الدليـل داخـل الهيـاكل المطبقة أو من خالل مواءمتها معهـا بما يتضمن )وال يقتصر على( متابعة مؤشـرات 

أهـداف التنميـة المسـتدامة )88(، والتزامات بإعـداد التقارير الدولية )مثل التقييم الخارجي المشـترك والمراجعة الالحقة 

وتدريبـات المحـاكاة وإعـداد التقارير السـنوية من قبل الدول األطـراف )40-39(.

ويمكـن أن تمثـل خطـة المتابعـة والتقييـم وثيقـة منفصلـة أو يتـم تضمينهـا فـي الخطـط األخـرى المتعلقـة باألمـراض 

حيوانيـة المصـدر ]القسـم 5-1[؛ ]المربـع 4[ 

6-3-3 تحديد الغايات واألهداف المتعلقة بالمتابعة والتقييم 

تختلـف غايـات وأهـداف المتابعـة والتقييم باختالف أهداف أنشـطة الدليل التي تتم في الدولـة. وينبغي تحديد أهداف 

أنشـطة إداريـة وفنيـة معينـة واالتفـاق بشـأنها مـن قبل أصحـاب المصلحة المشـاركين ويتـم توثيقها فيمـا يتعلق باألطر 

واالسـتراتيجيات الـواردة فـي الدليل قبل التخطيـط للمتابعة والتقييم. 

6-3-4 تحديد المؤشرات 

المؤشـرات هي أدوات تسـتخدم في قياس وتتبع التقدم. ويمكن تطوير المؤشـرات على مسـتويات عدة. وبالنسـبة لهذا 

الدليل، يمكن أن تعكس المؤشـرات اسـتخدام الدليل وتطبيق أنشـطته وأثرها. وتتضمن المؤشـرات أطرا زمنية للقياس. 

وبالنسبة لهذا الدليل، يوجد نوعين من المؤشرات: مؤشرات العمليات ومؤشرات األداء. 

وتقيس مؤشرات العمليات استخدام الدليل وتطبيق األنشطة.

وتتبع مؤشرات العمليات ما يحدث وما إذا كان يتم تطبيق األنشطة وفقا للخطة. ويمكن لتلك المؤشرات أن تتبع مدخالت البرنامج 

)الموارد واالستثمارات على سبيل المثال( واألنشطة والمخرجات )الخدمات المقدمة والمنتجات المقدمة على سبيل المثال(.

وفيما يلي أمثلة على مؤشرات العمليات: 

عدد الخطط واالستراتيجيات التي تتبع عناصر هذا الدليل؛ 	 

عدد األفراد الذين يتم تدريبهم؛ 	 

التـوازن فـي النـوع االجتماعـي بين المشـاركين فـي آلية التنسـيق متعـدد القطاعـات )أو المجموعة الفرعيـة التابعة 	 

آللية التنسـيق متعـدد القطاعات(؛

عدد التقييمات المشتركة للمخاطر؛ 	 

عدد المراجعات الالحقة. 	 

وتقيس مؤشرات األداء نتائج أنشطة هذا الدليل وأثرها. 

تتبع مؤشرات األداء نتائج أنشطة هذا الدليل وما إذا كانت تحقق األهداف والغايات. ويمكن أن تقيس التغيرات السلوكية أو 

االستيعاب أو التطبيق أو استخدام بعض المنتجات. ويمكن أن تقيس مؤشرات األداء أيضا األثر على عبء المرض وحدوثه. 
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وإذا كان تقليـل زمـن االسـتجابة لحالـة ظهـور مـرض حيوانـي المصدر أحد األهداف، فإن زمن االسـتجابة سـيكون مؤشـر 

األداء أو إذا كانـت الغايـة هي وضع واختبار خطط اسـتجابة للطوارئ على مسـتوى الحكومـة المحلية، فإن جزء الحكومة 

المحلية الذي وضع واختبر خطط االسـتجابة للطوارئ سـيكون مؤشـر األداء. 

6-3-5 تحديد خط األساس
قبـل تطبيـق نظـام المتابعـة والتقييـم الخـاص بهـذا الدليل، يتم تحديد خط األسـاس بالنسـبة لكل مؤشـر من المؤشـرات 

بحيـث يمكـن قيـاس التغييـرات. ويعكس خط األسـاس الموقف قبل اسـتخدام هـذا الدليل في تطبيـق وتعزيز أو تكييف 

األنشـطة الحاليـة. ويمكـن اسـتخدام نتائـج رسـم خطـط البنية التحتيـة والتحليـل ]القسـم 4-1[ لتحديد خط األسـاس أو 

يمكـن أن يحـدد نشـاط منفصـل  خطـوط أسـاس المتابعة والتقييم بناء على المؤشـرات التي سـيتم اسـتخدامها. 

6-3-6 تطوير خطة جمع البيانات تتضمن األدوار والمسؤوليات

تعتمـد نوعيـة البيانـات التـي ينبغـي جمعهـا علـى األمـور التـي يتـم قياسـها والمعلومـات المتوافـرة ومـا مـدى سـهولة 

الحصـول علـى المعلومـات ومـدى تكلفـة ذلـك. 

وبمجـرد االتفـاق علـى المؤشـرات، مـن الضـروري أن نسـأل عـن كيفيـة جمـع البيانـات ومـدى تواتـر جمعهـا وإدارتهـا 

وتحليلهـا. وينبغـي قيـاس قيمـة المعلومـات فـي مقابـل تكلفـة الحصـول عليهـا. 

البيانـات وزيـادة تواتـر الحصـول عليهـا يثقـل كاهـل العامليـن ويعيـق العمـل 	  إن الحصـول علـى الكثيـر مـن 

الـذي يتـم تقييمـه.

طلـب معلومـات حساسـة قـد يقلـل من احتماليـة الحصول على إجابـات صادقة واألسـوأ أن ذلك قد يؤثر تأثيرا سـلبيا 	 

على سـمعة البرنامج فـي المجتمع.

الدراسات المتكررة أو الدائمة قد تؤدي إلى التراجع في معدالت اإلجابات. 	 

وينبغي أن توثق خطة المتابعة والتقييم من المسؤول عن جمع وتجميع وتحليل المعلومات. 

وينبغي دراسة تحليل البيانات المطلوبة والتأكد من الجودة بما في ذلك امتالك العاملين للمهارات والموارد المناسبة. 

مبدأ مهم للغاية

تذكر أنه ال تعتبر كافة المعلومات التي يمكن جمعها معلومات ثمينة وال يمكن جمع كافة المعلومات الثمينة.
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6-3-7  تطوير خطة إعداد التقارير 

يتـم توثيـق كيفيـة تقديـم النتائـج وتبادلهـا مـع اآلخريـن في الخطة مـع دراسـة احتياجـات ومتطلبات مختلـف أصحاب 

المصلحـة )مثـل متخـذي القـرار والهيئـات الحكومية األخرى والمـدراء والجهات المانحـة(. وينبغي تكييف شـكل النتائج 

ليناسـب الجمهـور )الجماهير( واالسـتخدام المقصـود للمعلومات. 

كما يتم توثيق تكرار تقديم التقارير إلى أصحاب المصلحة أيضا في الخطة. 

6-4 إجراء المتابعة والتقييم 

6-4-١ إجراء المتابعة 

المتابعـة هـي عمليـة تأخـذ شـكل الـدورة. ويتـم جمـع المعلومـات حـول األنشـطة والغايات خـالل جدول زمنـي متفق 

عليـه مـع تحليـالت تؤدي إلـى مراجعة وتحديـث خطة المتابعـة والتقييم. وبينما يتـم تحقيق الغايات أو عـدم تحقيقها، 

يتـم مراجعة األنشـطة الفنيـة وأهدافها. 

وبالرغـم مـن أن المعلومـات التـي يتم جمعها من خالل المتابعة غالبا ما يكون لها غايات اسـتراتيجية بالنسـبة للجمهور، 

ينبغـي مشـاركة البيانـات مع كافـة الذين يعملون على جمعها وإعداد التقارير عنها. وتسـاعد مشـاركة أصحاب المصلحة 

في ضمان المشـاركة المسـتمرة في العملية. 

6-4-2  إجراء التقييم 

ال يحـدث التقييـم فقـط فـي نهايـة النشـاط؛ والبـد أن يحـدث خـالل مـدة النشـاط، ويوجـه عمليـة مراجعـة وتحديـث 

النشـاط. وال يوجـد للعديـد مـن األنشـطة الـواردة في هذا الدليـل، مثل التقصـي، نهاية محـددة، لذا يجـب تقييمها على 

أنهـا عمليات مسـتمرة. 

ويمكن إجراء التقييمات قبل وأثناء وبعد استكمال األنشطة أو بعد الوصول إلى نتيجة مهمة. 
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6-5 مثال على أطر ومؤشرات متابعة 
وتقييم أنشطة هذا الدليل

فـي األقسـام التاليـة، يتـم تقديـم أمثلة على أطـر المتابعة والتقييم لألنشـطة الفنية الـواردة في هذا الدليل مع مؤشـرات 

توضيحيـة والتـي يمكـن للدول االختيار منها السـتخدامها كنماذج عند تحديد مؤشـراتها.

6-5-١ التنسيق متعدد القطاعات لتوحيد األداء في مجال الصحة

مثال على إطار المتابعة والتقييم في التنسيق متعدد القطاعات لتوحيد األداء في مجال الصحة

مبدأ غاية في األهمية: تذكرة مهمة 

هـذه أمثلـة علـى األطـر والمؤشـرات. وينبغي على الدول أن تحدد المؤشـرات التي ستسـتخدمها وكيفية قياسـها بناء علـى احتياجاتها 

الوطنية والسـياق واألنشطة الوطنية. 

الهدف

األنشطةاألنشطةاألنشطة األنشطةاألنشطةاألنشطة

ضمان تنسيق األنشطة الفنية

تنسيق 
جهود 

االستجابة 
للطوارىء

تحديد 
أولويات 
األنشطة

التأييد أو 
المناصرة

تحديد 
وتخصيص 

األموال 
بصورة 
منصفة 

انشاء آلية 
تنسيق 
متعدد 

القطاعات 
بصورة 
رسمية

االتفاق 
بشأن 

الحوكمة 
والسياسات 
والجوانب 

اإلدارية

ضمان استدامة آلية التنسيق 
متعدد القطاعات

وضع آلية للتنسيق

الهدفالهدف
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مثال على مؤشرات العمليات: 

النسـبة المئوية للقطاعات ذات الصلة الواردة في آلية 	 

التنسيق متعدد القطاعات ؛ 

عـدد اجتماعـات آليـة التنسـيق متعـدد القطاعات في 	 

العـام الماضي؛ 

عدد مراجعات وتحديثات هيكل آلية التنسـيق متعدد 	 

القطاعات وإطار السياسـة في العام السابق؛

عـدد األنشـطة التي تقـوم بصفـة شـاملة بالتعامل مع 	 

الثغـرات أو األولويـات فـي السياسـات والتشـريعات 

والبنيـة التحتيـة أو الطاقـات الفنيـة فـي العـام السـابق ؛

نسـبة التمويـل والتقارير الفنيـة وتقارير األداء التي تم 	 

اسـتكمالها في الوقت المخصص في العام السـابق؛

عـدد اختبـارات خطط االسـتجابة للحـاالت الصحية 	 

فـي  الصحـة  مجـال  فـي  األداء  لتوحيـد  الطارئـة 

السـابق؛ العـام 

عدد العمليات واإلجراءات المطبقة لتبادل المعلومات. 	 

مثال على مؤشرات األداء

عـدد أعضـاء آليـة التنسـيق متعـدد القطاعـات علـى 	 

المناسـب؛ السـلطة  مسـتوى 

عدد مرات تفشـي األمراض حيوانية المصدر أو أنشطة 	 

اإلدارة المنسـقة باالسـتعانة بنهـج متعـدد القطاعـات 

لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحة في العام السـابق؛

البيانـات الخاصة بالتبادل الروتينـي المحدد والمتبادل 	 

والمسـتخدمة بصورة منتظمة؛ 

االسـتجابة 	  فـي جهـود  اختصـاره  تـم  الـذي  الوقـت 

المـرض؛  لتفشـي 

المصـدر 	  حيوانيـة  األمـراض  وقوع/انتشـار  تقليـل 

األولويـة؛  ذات 

تقليل أثر األمراض حيوانية المصدر ذات األولوية؛ 	 

عـدد األنشـطة التـي تـم تحديـد التمويل فيهـا وتمس 	 

تنسـيقه مـن خـالل آليـة التنسـيق متعـدد القطاعات.
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6-5-2 فهم السياق واألولويات الوطنية

مثال إلطار فهم السياق واألولويات الوطنية

مثال على مؤشرات العمليات 

رسـم خرائـط البنيـة التحتيـة الوطنيـة مكتمـل ويتـم 	 

تحديثـه بصـورة روتينيـة؛

تم تحديد وتتبـع العمليات األخرى متعددة القطاعات 	 

لتوحيـد األداء في مجال الصحة؛ 

ذات 	  المصـدر  األمـراض حيوانيـة  علـى  االتفـاق  تـم 

المعنيـة. القطاعـات  كافـة  بيـن  األولويـة 

مثال على مؤشرات األداء

المعنيـة 	  القطاعـات والتخصصـات  كافـة  إشـراك  تـم 

وتسـهم فـي كافـة األنشـطة األساسـية؛

المصـدر 	  حيوانيـة  األمـراض  علـى  األنشـطة  تركـز 

األولويـة.  ذات 

االتفاق بشأن أولويات 
األمراض حيوانية المصدر 

للعمل عليها معا

 فهم أصحاب
المصلحة المعنيين

 فهم البنية التحتية
واألنشطة الوطنية

تحديد 
وتحديث 
األمراض 
حيوانية 
المصدر 

ذات األولوية 
المتفق عليها

تحديد 
وتحليل 
أصحاب 

المصلحة 
المعنيين

وضع خرائط 
لعمليات 
وأنشطة 

توحيد األداء 
في مجال 

الصحة

وضع خرائط 
وتحليل 

البنية 
التحتية 

واألنشطة

الهدف

األنشطةاألنشطة األنشطةاألنشطة

الهدفالهدف
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6-5-3 التخطيط االستراتيجي واالستعداد للحاالت الطارئة

مثال على إطار التخطيط االستراتيجي واالستعداد للحاالت الطارئة

مثال على مؤشرات العمليات 

تطبيق استراتيجية وطنية لألمراض حيوانية المصدر؛ 	 

تطبيق خطط عمل وطنية لألمراض حيوانية المصدر؛ 	 

عـدد القطاعات/الهيئات/المؤسسـات المتضمنـة فـي 	 

االسـتراتيجيات والخطـط؛

االسـتراتيجيات والخطـط تتضمـن أدوار ومسـؤوليات 	 

أصحـاب المصلحـة الرئيسـيين؛

الخاصـة 	  الطارئـة  للحـاالت  اسـتعداد  تطبيـق خطـط 

المصـدر؛  حيوانيـة  باألمـراض 

عدد التدريبات التي تتم سنويا للتحقق من الخطط. 	 

مثال على مؤشرات األداء

الخطـط 	  فـي  بالتدريبـات  الخاصـة  التوصيـات  دمـج 

المحدثـة؛ 

تـم إجـراء اسـتجابات الطـوارئ بنجـاح أثنـاء الحـاالت 	 

الطارئـة المتعلقـة باألمـراض حيوانيـة المصـدر.

الهدف

االستعداد للحاالت الطارئة 
المتعلقة باالمراض حيوانية 

المصدر

الهدف

األنشطةاألنشطةاألنشطة

االتفاق بشأن وتفعيل استراتيجية 
خاصة باالمراض حيوانية المصدر

وضع مسودة لخطط 
متعددة القطاعات 
لخطط االستعداد 
للحاالت الطارئة 

المتعلقة بتوحيد 
األداء في مجال 

الصحة

وضع مسودة لخطط 
متعددة القطاعات 

الستراتيجيات وخطط 
عمل توحيد األداء في 

مجال الصحة خاصة 
باألمراض حيوانية 

المصدر

وضع مسودة 
إلطار توحيد األداء 
في مجال الصحة 
خاصة باألمراض 
حيوانية المصدر
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6-5-4 تقصي األمراض حيوانية المصدر وتبادل المعلومات

مثال على إطار تقصي األمراض حيوانية المصدر وتبادل المعلومات

مثال على مؤشرات العمليات 

نظـام منسـق لتقصـي األمـراض حيوانية المصـدر ذات 	 

األولويـة علـى المسـتوى المركزي؛

عـدد القطاعات/أصحاب المصلحة/الهيئات المشـاركة 	 

فـي النظام المنسـق؛

الوبائيـات 	  وخبـراء  المختبـرات  فـي  العامليـن  عـدد 

والمتخصصيـن فـي التخصصـات األخرى مـن كل قطاع 

والذيـن تـم تدريبهـم علـى التقصـي؛

اآلليـات المطبقـة للتحليـل والتفسـير المنتظم متعدد 	 

مـن  عـدد  قبـل  مـن  التقصـي  لبيانـات  القطاعـات 

المصلحـة؛ أصحـاب 

تحديد البيانات التي يتم مشاركتها بين القطاعات؛ 	 

العاملـة 	  الرسـمية  وغيـر  الرسـمية  اآلليـات  عـدد 

والترتيبـات المطبقـة لتبـادل معلومـات التقصـي بيـن 

المعنيـة؛ القطاعـات 

عدد القطاعات وأصحاب المصلحة والهيئات المشاركة 	 

في تبادل المعلومات. 

مثال على مؤشرات األداء

عـدد األمـراض حيوانيـة المصـدر ذات األولويـة التـي 	 

يعمـل نظـام التقصـي المنسـق مـن أجلهـا؛ 

بيانات التقصي المسـتخدمة في اكتشـاف واإلبالغ عن 	 

واالسـتجابة لألمراض حيوانيـة المصدر والوقاية منها؛

القطاعـات 	  بيـن  المعلومـات  تبـادل  مـرات  عـدد 

المصلحـة. وأصحـاب 

األنشطةاألنشطةاألنشطةاألنشطةاألنشطة

الهدفالهدفالهدف

عمل تقصي منسق لألمراض تبادل البيانات بين القطاعات
حيوانية المصدر

وضع نظام منسق لتقصي 
األمراض حيوانية المصدر

وضع آلية 
لتبادل 

المعلومات 
الروتيني

تحديد 
البيانات التي 
يجب تبادلها

اتخاذ 
إجراءات 

بشأن نتائج 
التقصي 
المنسق

القيام 
بتقصي 

منسق

تطوير نظام 
تقصي
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6-5-5 التحقيق واالستجابة المنسقة

مثال على إطار التحقيق واالستجابة المنسقة

مثال على مؤشرات العمليات 

تطبيـق بروتوكـول مشـترك يحـدد بوضـوح أدوار كل 	 

قطـاع ومسـؤولياته أثناء االسـتجابة المنسـقة قبل بدء 

التحقيـق فـي حالـة ظهـور مـرض واالسـتجابة لها؛ 

تطبيق مذكرات تفاهم وسياسـات وإجراءات التشـغيل 	 

القياسـية للتنسـيق متعـدد القطاعـات أثنـاء التحقيـق 

بشـأن الحـاالت الطارئة؛

نسـبة فرق التحقيـق متعددة القطاعـات والتخصصات 	 

التـي تم نشـرها مع كافة القطاعـات المحددة المعنية 

والتخصصـات المتضمنة فـي أفراد الفريق؛

عدد التحقيقات الميدانية المنسـقة أو المشـتركة التي 	 

تجري كنسـبة من عدد حاالت ظهـور األمراض حيوانية 

المصدر والتي ينبغي إجراء تحقيقات مشـتركة بشـأنها.

مثال على مؤشرات األداء

وتشـخيص 	  تحديـد  فـي  المسـتغرق  الوقـت  تقليـل 

المـرض؛ تفشـي 

زيـادة عـدد جلسـات التدريـب المتعلقـة بالسياسـات 	 

واإلجـراءات الخاصـة بالتحقيـق واالسـتجابة المشـتركة 

لحـاالت تفشـي المرض.

تطوير نظام تحقيق واستجابة لألمراض حيوانية المصدر 
مع اتباع نهج موحد متعدد القطاعات في مجال الصحة 

وضع 
بروتوكوالت 

معينة

تطوير واقرار 
آلية التخاذ 

القرارات

تحديد 
الفعاليات 

والسيناريوهات 
والمواقع التي 

يطلب فيها 
عمل تحقيقات 

واستجابات 
منسقة

تحديد أدوار 
ومسؤوليات كل 
صاحب مصلحة

الهدف

األنشطة األنشطة األنشطةاألنشطة
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6-5-6  التقييم المشترك للمخاطر المتعلقة بتهديدات األمراض 

حيوانية المصدر

مثال على إطار التقييم المشترك للمخاطر المتعلقة بتهديدات األمراض حيوانية المصدر

مثال على مؤشرات العمليات 

تطبيـق التنسيق/اإلشـراف والعمليـات الفنيـة الخاصـة 	 

بالتقييـم المشـترك للمخاطر؛ 

تـم 	  الـذي  القياسـي  للتقييـم  )أدوات(  أداة  تبنـي 

لمتعلقـة  ا للمخاطـر  مشـتركة  بصـورة  تطويـره 

المصـدر؛ حيوانيـة  باألمـراض 

عدد التقييمات المشـتركة للمخاطـر المتعلقة بحاالت 	 

ظهـور أمـراض حيوانية المصدر ذات أولوية أو تفشـي 

المـرض كل عام. 

مثال على مؤشرات األداء

نسـبة نتائـج وتوصيـات التقييـم المشـترك للمخاطـر 	 

والمسـتخدمة فـي اتخـاذ القـرار؛ 

عدد تحسـينات نظام التقصي كاسـتجابة للثغرات التي 	 

تـم تحديدهـا من قبل فرق التقييم المشـترك للمخاطر.

تقدير وتحديد طبيعة المخاطر بين 
األمراض ذات األولوية والحاالت 

الطارئة المستمرة

وضع آلية وهيكل وأدوات للقيام 
بتقييم المخاطر المشترك

القيام بإجراء 
منسق بناء على 
نتائج تقييمات 

المخاطر 
المشتركة

القيام بتقييمات 
مخاطر مشتركة

تحديد األمراض 
حيوانية المصدر 

التي تتطلب 
إجراء تقييم 

مخاطر مشترك 
أو تؤدي إلى 
إجراء تقييم 

مخاطر مشترك

وضع عملية 
إلجراء تقييم 

المخاطر 
المشترك

الهدفالهدف

األنشطةاألنشطة األنشطةاألنشطة
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6-5-7  الحد من المخاطر والتواصل بشأن المخاطر ومشاركة 

المجتمع

مثال للحد من المخاطر والتواصل بشأن المخاطر ومشاركة المجتمع

استخدام التواصل بشأن المخاطر 
ومشاركة المجتمع في دعم تقليل 

المخاطر

وضع وتطبيق استراتيجيات لتقليل 
المخاطر مع اتباع نهج موحد متعدد 

القطاعات في مجال الصحة

تحديد المجموعات 
السكانية المتضررة والتي 

يصعب الوصول إليها

القيام بصورة 
مشتركة على 
وضع رسائل 

أساسية لضمان 
اتساق الرسالة 

والمعلومات

تطوير تواصل 
مشترك بشأن 

المخاطر 
وخطط 
مشاركة 

مجتمعية

التطوير 
المشترك 

الستراتيجيات 
تقليل 

المخاطر

تحديد 
ممارسات 

تقليل 
المخاطر 
المحتملة

تحديد عوامل 
مخاطر 

األمراض 
المتوطنة 

بين األنسان 
والحيوان 

والبيئة

تحديد الطرق 
والمسارات 

المتعلقة 
بإشراك هذه 
المجموعات

ضمان مشاركة 
المجتمع

الهدفالهدفالهدف

األنشطةاألنشطة األنشطةاألنشطةاألنشطة األنشطةاألنشطة
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مثال على مؤشرات العمليات 

المحلـي 	  المسـتوى  )علـى  المصلحـة  أصحـاب  عـدد 

فـي  بالمشـاركة  الملتزميـن  الوطنـي(  والمسـتوى 

القطاعـات؛ متعـددة  التواصـل  مجموعـة 

عـدد القيـادات المجتمعية والشـخصيات المؤثرة التي 	 

القطاعـات  متعـددة  التواصـل  مجموعـة  اسـتطاعت 

االتصـال بهـا )سـواء بصـورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة(؛

أو 	  التجاريـة  واالتحـادات  المهنيـة  الجمعيـات  عـدد 

مجموعـة  اسـتطاعت  التـي  المشـابهة  المجموعـات 

التواصـل متعددة القطاعات االتصال بها )سـواء بصورة 

مباشـرة أو غيـر مباشـرة(؛

عـدد األشـخاص الذين تـم تحديد أنه يصعـب الوصول 	 

إليهـم والذيـن يمكـن إجـراء تواصـل معهم مـن خالل 

شـركاء من مختلـف القطاعات؛

عـدد المتحدثيـن الذيـن تـم تحديدهـم وتدريبهم من 	 

مختلـف القطاعات؛

تـم 	  الذيـن  المجتمعيـة  المشـاركة  أخصائيـي  عـدد 

وتدريبهـم؛ تحديدهـم 

مجموعـات 	  مـع  المشـاركة  اإلعالميـة  المنافـذ  عـدد 

القطاعـات؛ متعـددة  التواصـل 

عـدد تهديدات األمـراض حيوانية المصـدر المتوطنة 	 

التـي تـم تحديـد عوامـل الخطـر الخاصـة بهـا فـي 

كافـة القطاعـات؛

عدد اسـتراتيجيات الحد من المخاطر والتواصل بشـأن 	 

المخاطـر التي تـم تقييمها بعد التطبيق مع مجتمعات 

يحتمل تضررها؛ 

عـدد رسـائل التواصـل المشـتركة والمختبـرة )وخاصـة 	 

تلك التي تسـتهدف المجموعات التي يصعب الوصول 

إليهـا( والتـي أعـدت للتعامـل مـع تهديـدات أمـراض 

حيوانيـة المصـدر متوطنة.

مثال على مؤشرات األداء

عـدد ممارسـات الحد مـن المخاطـر العمليـة متعددة 	 

القطاعات التي تـم تطويرها لألمراض حيوانية المصدر 

المتوطنـة أو عاليـة الخطـر والتـي تـم تقديمهـا إلـى 

المتضررة؛ المجموعـات 

عـدد المجموعات التي يحتمـل تضررها والتي يصعب 	 

الوصـول إليهـا والتي تدرك أنها يجب أن تحمي نفسـها 

من تهديدات األمـراض حيوانية المصدر؛

المشـتركة 	  بالرسـائل  الخاصـة  اإلجـراءات  عـدد 

إلـى  والمقدمـة  المخاطـر  مـن  والحـد  المناسـبة 

لمتضـررة. ا لمجموعـات  ا
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6-5-8 تطوير القوى العاملة

مثال على إطار تطوير القوى العاملة

مثال على مؤشرات العمليات 

الصحـة 	  فـي مجـال  العاملـة  القـوى  تقييمـات  عـدد 

الحاليـة  والمتضمنـة فـي تقييـم سـريع لالحتياجـات 

العاملـة؛  للقـوى 

نسـبة تقييـم القـوى العاملـة فـي مجال الصحـة والتي 	 

الحيـوان وصحـة  جـرت مـع تمثيـل قطاعـات صحـة 

اإلنسـان والبيئـة؛

الخاصـة 	  الجديـدة  التثقيـف والتدريـب  عـدد برامـج 

بتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة؛

عـدد المهنييـن الصحيين الذين تـم تدريبهم من خالل 	 

برامـج التثقيـف والتدريـب الصحي لتوحيـد األداء في 

مجـال الصحة. 

مثال على مؤشرات األداء

تقييـم ثغـرات قـدرات واحتياجـات القـوى العاملة في 	 

توحيد األداء في مجال الصحة على المسـتوى المحلي 

ودون الوطني والوطني؛ 

العاملـة لتوحيـد 	  تطبيـق اسـتراتيجية وطنيـة للقـوى 

األداء فـي مجـال الصحـة تتنـاول الثغـرات الموجـودة 

فـي القـوى العاملـة الصحيـة وتتضمـن نهـج متعـدد 

القطاعـات لتوحيـد األداء فـي مجال الصحـة بخصوص 

األمـراض حيوانيـة المصـدر؛ 

خطـط مطبقـة لتوفيـر تثقيف مسـتمر والحفـاظ على 	 

النظـام  الصحييـن داخـل  العامليـن  وتعزيـز وتأهيـل 

الصحـي الوطنـي.

تطوير استراتيجية قوى 
عاملة لتوحيد األداء في 

مجال الصحة

تطوير برامج تعليمية 
وتدريبية لبناء قوى عاملة 

لتوحيد األداء في مجال الصحة

تحديد احتياجات القوى العاملة لتوحيد 
األداء في مجال الصحة

تطوير 
استراتيجية قوى 

عاملة لتوحيد 
األداء في مجال 
الصحة تتوافق 

مكوناتها مع 
األمراض حيوانية 

المصدر

تطوير برامج 
تعليمية 
وتدريبية

استخدام 
أدوات للكشف 

عن الثغرات 
الموجودة في 
القوى العاملة 

الخاصة بتوحيد 
األداء في مجال 

الصحة

إجراء مراجعة 
سريعة للمسائل 

التطويرية 
الخاصة بالقوى 
العاملة الخاصة 

بتوحيد األداء في 
مجال الصحة 

جمع كافة 
أصحاب 

المصلحة لتوجيه 
اإلرشاد بشأن 
تطوير القوى 

العاملة الخاصة 
بتوحيد األداء في 

مجال الصحة

الهدف الهدف الهدف

األنشطة األنشطة األنشطة األنشطة األنشطة
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مصطلحات

األوسـاط األكاديمية/المؤسسـات األكاديميـة: مؤسسـات 

التعليـم العالي. قد تشـير إلى المؤسسـات الممولة تمويال 

عامـا أو خاصـا أو بصـورة مشـتركة أو المؤسسـات التـي 

تعمـل تحـت مظلة وزارة التعليـم أو وزارة العمل أو تكون 

مسـؤولة أو غيـر مسـؤولة أمامها. 

خطة العمل: أنظر خطة.

التعامـل مـع: تعنـى هنـا اتخـاذ تدابيـر سياسـات وتدابيـر 

فنيـة للوقايـة مـن األمـراض حيوانيـة المصـدر واكتشـافها 

واالسـتجابة لهـا واإلعـداد لهـا وتقييمهـا.

المواءمة: موقف اتفاق أو تحالف. 

الحيوان: حيوانيات مستأنسـة )أليفة أو ماشـية( وبرية بما 

فـي ذلـك الحيوانـات شـبه المستأنسـة أو التـي تعيش في 

الحضـر وغير منزليـة )مثل الفئـران والخنازير(. 

فـي  آمنـة  الحفـاظ علـى ظـروف  البيولوجيـة:  السـالمة 

التخزيـن والنقـل والمناولة والتخلص من المواد البيولوجية 

لمنـع تعـرض األفـراد عـن غفلـة لتلـك المواد. 

األمـن البيولوجي: مجموعة مـن التدابير التي يتم اتخاذها 

للحـد مـن أو عالج إطـالق المواد البيولوجيـة في المجتمع 

أو البيئة. 

المقـدرة: وظيفـة أو مجموعـة مـن الوظائـف التـي يمكن 

تنفيذهـا )مثل مختبر يمكنه اختبار عترات أنفلونزا الطيور 

إتـش5 وإتش7 وإتش1(.   

القـدرة: القـدرة علـى تحقيـق شـيء وتشـير بصفـة عامـة 

إلـى شـيء قابـل للقيـاس )علبة مختبـر تقيـس 100 عينة/

يوميـا ألنفلونـزا الطيور(.

التعـاون: األفـراد والمؤسسـات التـي تعمـل معـا مـن أجل 

إنتـاج أو تحقيـق شـيء ما.

المهـارات  أجـزاء:  ثالثـة  مـن  مكونـة  سـمة  الكفـاءة: 

)القـدرة علـى القيـام بأمـر مـا( والمعرفـة )فهـم موضوع 

مـا( والقـدرات )الموهبـة المكتسـبة علـى األداء( والتـي 

تقـوم معـا بتمكيـن شـخص مـن أن يكـون فعـاال وتـؤدي 

إلـى أداء متميـز.

السـياق: كامـل نطـاق الظـروف والمحيـط أو البيئـة التـي 

يحـدث فيهـا ظهـور حالـة مـا أو يوجـد بهـا موقـف والتي 

يمكـن مـن خاللهـا فهـم وتقييـم الموقـف بصـورة كاملة.

خطـة الطوارئ: خطة اسـتعداد للحـاالت الطارئة والخاصة  

بمـرض معين مـن األمراض حيوانيـة المصدر.

التنسـيق: تنظيم مختلف األجزاء المكونة لنشاط لتمكينها 

من العمل معـا بصورة فعالة.

المعاييـر الثقافيـة والمعتقـدات: األنماط السـلوكية التي 

تتميـز بهـا مجموعـات معينـة وغالبـا مـا يتـم تناقلها بين 

األجيـال مـن خـالل التعلـم مـن خـالل المالحظـة داخـل 

. لمجتمع ا

التخصـص: فـرع مـن فـروع المعرفـة )االقتصـاد أو علـم 

الفيروسـات أو الوبائيات أو القانون أو الطب السـريري أو 

بيولوجيـا نواقـل األمراض(. 

عنصـر: مكـون أو جـزء مـن شـيء مـا. ويشـير هنـا إلـى 

مكونـات األنشـطة التـي يمكـن أن تتـم بـأي ترتيـب. 

كافـة المصطلحـات والتعريفـات الـواردة أدنـاه تسـتخدم في سـياق هذا الدليل فقـط ويمكن اسـتخدامها بصورة مختلفـة في مواضع 

أخـرى بمـا فـي ذلـك مطبوعات منظمـة األغذيـة والزراعة والمنظمـة العالمية لصحـة الحيوان و/أو منظمـة الصحـة العالمية. ويمكن 

للـدول أن تختـار اسـتخدام المصطلحـات الخاصة بهـا في تطبيق هـذا الدليل. 
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المصـدر  لمـرض حيوانـي  كبيـر  حالـة طارئـة: حـدث 

والضعـف  للتعـرض،  الحاليـة  الظـروف  مـع  يتفاعـل 

والقـدرة وقـد توقـف وظيفـة مـن وظائـف المجتمـع 

بـأي مسـتوى والتـي قد تتغلـب على القـدرات الوطنية 

المتعلقـة باالسـتجابة الحتياجـات الجماعـات المتضررة 

والحيـوان  اإلنسـان  علـى  وآثـار  إلـى خسـائر  وتـؤدي 

البيئـة.  والمـواد واالقتصـاد و/أو 

والقـدرات  المعرفـة  الطارئـة:  للحـاالت  االسـتعداد 

قبـل  مـن  تطويرهـا  يتـم  التـي  التنظيميـة  واألنظمـة 

الحكومات ومنظمات االستجابة والتعافي والمجتمعات 

واألفـراد من أجـل القيـام بالتوقع واالسـتجابة والتعافي 

مـن آثـار حاالت طارئة محتملة أو وشـيكة أو ناشـئة أو 

حاليـة بما في ذلـك الحاالت الطارئـة المتعلقة بأمراض 

المصدر.  حيوانيـة 

األمـراض حيوانيـة المصـدر الناشـئة: أمـراض حيوانيـة 

المصـدر ناتجـة عـن عوامـل إمـراض معروفـة لكنهـا لـم 

تحـدث بعـد فـي منطقـة جغرافيـة معينـة أو فـي نـوع 

معيـن أو التـي يزيـد حدوثهـا )هنـا تختلف عـن عوامل 

اإلمـراض الجديـدة أنظـر التعريـف أدنـاه(. 

حيوانـي  مـرض  متوطـن:  المصـدر  حيوانـي  مـرض 

بصـورة  أو  األحيـان  مـن  كثيـر  فـي  المصـدر موجـود 

مسـتمرة فـي منطقـة جغرافيـة بحيـث يمكـن توقـع 

المـرض. حـاالت  وقـوع 

البيئـة: العوامـل المادية والكيميائيـة والحيوية المعقدة 

)مثـل المنـاخ والتربـة واألشـياء الحيـة( التـي تؤثـر على 

الكائـن الحي أو المجتمع اإليكولوجـي وتحدد في نهاية 

المطاف شـكله وبقاؤه على قيد الحياة. وتشـير هنا إلى 

الموقـع الجغرافـي والسـياق الـذي يعيـش فيه اإلنسـان 

والحيـوان ويتفاعالن. 

منصـف: عـادل ونزيـه لكـن ال يتضمن معنى المسـاواة. 

ويشـير هنـا غالبا إلـى توزيـع الموارد.

حالـة: حـدوث مـرض حيوانـي المصـدر، بمـا فـي ذلـك 

تفشـي المرض أو مرض متوطن أو وبائي بين األشـخاص 

أو الحيوانات. وقد تشـير أو ال تشـير إلى عدد صغير من 

الحاالت السـريرية أو العدوى المكتشـفة بمرض حيواني 

المصـدر بناء على الخطـر والظروف. 

التعـرض: حالـة التعـرض لمسـببات األمـراض الحيوانيـة 

المصـدر التـي قـد تسـبب العـدوى.

إطار: هيكل أساسـي أو فكرة أساسـية للنظام أو المفهوم 

أو الوثيقة أو مجموعة معينة من القواعد أو المعتقدات 

ويسـتخدم في التعامل مع مشكلة أو قرار. 

الحوكمة: مجموعة الهياكل والسياسـات والعمليات و/أو 

القـرارات التي تدعـم إدارة نظام أو مجموعة. 

الخطـر: أي شـيء قـد يتسـبب فـي آثـار صحيـة سـلبية 

)فيـروس أو بكتيريـا أو مـادة كيماوية أو فيضان أو زلزال 

أو ثعابيـن( ويمكـن اإلشـارة إليهـا على أنهـا تهديد. 

سـياق  هـي  والبيئـة:  والحيـوان  اإلنسـان  واجهـة 

والحيوانـات  النـاس  بيـن  والتفاعـالت  لالتصـاالت 

ومنتجاتهـم وبيئاتهـم. وتـؤدي فـي بعـض األحيـان إلى 

انتقـال عوامـل إمـراض األمـراض الحيوانيـة أو  تيسـير 

المشـتركة.  الصحيـة  التهديـدات 

المؤشـر: شـيء يمكـن قياسـه. ويشـير هنـا إلـى متغير 

يتـم قياسـه بصـورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة وبصـورة 

الـذي  التغيـر  علـى  للتعـرف  الوقـت  بمـرور  متكـررة 

يحـدث فـي النظـام.

علـى رأس العمـل: تدريب يتـم أثناء ممارسـة الخدمات 

المهنيـة أو العمـل. ويشـير هنا إلـى التدريب.

متكامل: حالة شيئين أو أكثر تم الجمع بينهما معا.

تكراري: شـيء يتم/يكـرر بصورة منتظمـة بمرور الوقت 

ويكـون ذلك بصفة عامة بهـدف تحقيق نتائج أكثر دقة.

مشترك: حالة كون أشياء معا أو القيام بشيء معا. 

مسـتوى )إداري(: يشـير إلـى المسـتويات داخـل الدولة 

مثل المركزي/الوطني/الفيدرالي، دون الوطني )المنطقة 

أو المحافظـة أو الوالية(.

الوظيفـي  المسـتوى  إلـى  يشـير  مسـتوى)حكومي(: 

فـي المسـتوى اإلداري مثـل رئيـس الـوزراء والمسـتوى 

الـوزاري والفنـي.

رسـم الخرائـط: القيـام بصفـة شـاملة بجمـع ومراجعـة 

المعلومـات حـول البنيـة التحتيـة واألنشـطة والمـوارد 

إلـخ الموجـودة بالفعـل في الدولة للتعامـل مع األمراض 

المصدر.  حيوانيـة 
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آليـة: نظـام قائـم أو جـزء مـن بنيـة تحتيـة أو مجموعـة 

منظمـة أو شـبكة مصممـة للقيـام بمهمـة معينـة. تشـير 

القطاعـات،  متعـدد  التنسـيق  آليـة  سـياق  فـي  هنـا، 

إلـى مجموعـة منظمـة تعمـل فـي إطـار مجموعـة مـن 

اإلجـراءات الموثقـة. يمكـن تسـميتها منصـة أو لجنـة أو 

فرقـة عمـل أو مجموعـة عمـل إلـخ.

كيـان حكومـي وطنـي مسـؤول عـن  إلـى  تشـير  وزارة: 

موضـوع أو قطـاع معيـن وعادة مـا تكون سـلطة مختصة. 

يمكـن اإلشـارة إليهـا بتسـمية مختلفـة في مختلـف الدول 

)هيئـة أو إدارة أو مديريـة(.

التخفيف: أنظر الحد من المخاطر. 

وتتبـع  بقيـاس  تسـمح  عمليـة  والتقييـم:  المتابعـة 

وتحسـين األداء وتقييـم نتائـج نشـاط أو برنامـج قائـم 

أو تـم اسـتكماله أو سياسـة مـن خـالل توفير مؤشـرات 

لنطـاق التقـدم فـي أو تحقيـق األهـداف والتقـدم فـي 

اسـتخدام األرصـدة المخصصـة ألغـراض تحسـين األداء 

وتتضمـن  القيمـة.  ويوضـح  المسـاءلة  يضمـن  بمـا 

المتابعـة: جمـع المعلومـات المسـتمر أو النهجي حول 

أمـا  العمليـة  أو  بالمشـروع  تتعلـق  محـددة  مؤشـرات 

لألهميـة  والموضوعـي  النهجـي  التقييـم  فهـو  التقييـم: 

بنـاء  العمليـة  أو  المشـروع  وأثـر  والفاعليـة  والكفـاءة 

علـى مجموعـة مـن المعلومـات التـي تـم جمعها حول 

المتابعـة.  أثنـاء  المؤشـرات 

مـن  العديـد  مشـاركة  تتضمـن  التخصصـات:  متعـدد 

التخصصـات التـي تعمـل معـا فـي وزارة واحـدة يعمل بها 

أطبـاء بشـريون وممرضـون وأطبـاء بيطريـون أو أي مهـن 

صحيـة أخـرى. الحـظ أن هـذا المصطلـح ال يعنـي نفـس 

معنـى متعـدد القطاعـات )أنظـر التعريـف(. 

أكثـر مـن قطـاع  القطاعـات: يتضمـن مشـاركة  متعـدد 

تعمـل معـا علـى برنامـج مشـترك أو اسـتجابة لفاعليـة. 

أن  دائمـا  يعنـى  ال  القطاعـات  متعـدد  إلـى  اإلشـارة 

تشـارك  والبيئـة  والحيوانيـة  البشـرية  الصحـة  قطاعـات 

كمـا هـو الحـال عندمـا نقـول نهـج لتوحيـد األداء فـي 

التعريـف(.  )أنظـر  الصحـة  مجـال 

نهـج متعـدد القطاعـات لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة 

)نهـج صحـة واحـدة(: يتضمن تخصصات متعـددة والعديد 

من الكيانات الحكومية في واجهة اإلنسان والحيوان والبيئة 

وكيانـات غير حكوميـة للتعامل بصورة مشـتركة مع الصحة 

بطريقـة أكثـر فاعلية وكفاءة واسـتدامة ممـا يمكن تحقيقه 

مـن خالل قطـاع واحد يعمـل بمفرده. 

نهـج توحيـد األداء فـي مجـال الصحـة: نهـج للتعامـل مع 

التهديـدات الصحيـة في واجهة اإلنسـان والحيـوان والبيئة 

بناء على التعاون والتواصل والتنسـيق بين كافة القطاعات 

والتخصصـات المعنيـة مـن أجـل تحقيـق هـدف أسـمى 

يتمثـل فـي تحقيـق أفضـل نتائج صحيـة للبشـر والحيوان. 

ويطبق نهج توحيد األداء في مجال الصحة على المسـتوى 

دون الوطنـي والوطنـي واإلقليمـي والعالمي. 

النتيجة: نتيجة أو أثر نشاط ما. 

قابلـة  ماديـة  أدلـة  أي  أو  النتائـج  توثيـق  المخرجـات: 

عليهـا. للقيـاس 

الخطة: وصف تشـغيلي يركز على اإلجراءات لألنشـطة التي 

سـيتم القيام بها وغالبا ما تعتمد على اسـتراتيجية شاملة.

االسـتعداد: عملية تسـتخدم قبل وقوع حالة ظهور متوقع 

لمـرض حيوانـي المصـدر لضمان توافـر القـدرات والموارد 

لالستجابة الالزمة 

قبـل الخدمـة: تدريب يتـم قبل االنضمـام للخدمة المهنية 

أو العمـل )الكليـة أو الجامعة أو التدريب المهني( وتشـير 

للتدريب.  هنا 

االسـتعداد: حالـة االسـتعداد الكاملـة لشـيء وتشـير هنـا 

لالسـتعداد لظهـور حالـة مـرض حيوانـي المصـدر أو حالـة 

طارئـة متعلقـة به. 

التعافي: إجراء يتم على الفور بعد االسـتجابة لظهور حالة 

مـرض حيوانـي المصـدر عندمـا يتـم التعامـل مـع مخاوف 

فوريـة تتعلـق بالصحة الحيوانية أو الصحة العامة أو البيئة 

وبعـد تخفيف المخـاوف المتعلقة بالحياة وسـبل العيش. 

ويشـير التعافـي إلـى اسـتعادة البنيـة التحتيـة والمـوارد 

التالفـة وكافـة اإلجـراءات التـي يتم اتخاذهـا لضمان عودة 

األمـور لطبيعتها. 
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المنطقـة: مجموعـة دول يوجـد بعـض أوجـه التشـابه بها 

وعـادة مـا تكـون مرتبطـة جغرافيا.

المصلحة/الـوزارات  القطاعات/التخصصات/أصحـاب 

لقطاعـات  ا هـذه  تعتبـر  األقـل،  علـى  لمعنيـة:  ا

مهمـة  والـوزارات  المصلحـة  وأصحـاب  والتخصصـات 

معـه  التعامـل  ينبغـي  معيـن  صحـي  لتهديـد  بالنسـبة 

األداء فـي  لتوحيـد  القطاعـات  نهـج متعـدد  باسـتخدام 

والهيئـات  القطاعـات  تضميـن  ويمكـن  الصحـة.  مجـال 

األخـرى التـي تعتبـر أصحـاب مصلحة في تهديـد الصحة 

)مثـل أصحـاب المصلحـة مـن القطاع الخاص واألوسـاط 

للحاجـة.  وفقـا  األكاديميـة( 

مسـتودع )عائل(: أي حيوان أو شـخص أو نبات أو تربة أو 

مـادة – أو مزيج مـن هذه األمور- يعيش فيه عادة المرض 

الحيوانـي المصـدر ويتكاثـر ويعتمـد عليـه بصفة أساسـية 

فـي بقـاءه حيـا. وتنتقـل المـواد المعديـة مـن المسـتودع 

إلـى اإلنسـان والحيـوان أو أي مضيـف آخر سـريع التأثر. 

الالزمـة  والمـال  والوقـت  والعامليـن  المـواد  مـوارد: 

أنشـطة. لتنفيـذ 

االسـتجابة: األنشـطة التي تتـم التخاذ رد فعل بشـأن حالة 

ظهـور مـرض حيوانـي المصـدر فـي أي نقطـة في المسـار 

بيـن زيادة المتابعة وحتى االسـتجابة الكاملة لحالة طارئة.

الخطـر: دالة الحتمالية وقوع حالـة مرض حيواني المصدر 

وحجـم األثر إذا وقع.

تقييـم المخاطـر: فـي هـذا السـياق، يتـم تعريـف تقييـم 

المخاطـر علـى أنـه عمليـة نهجيـة لجمـع وتقييـم وتوثيق 

اليقيـن  وانعـدام  الخطـر  مسـتوى  لتقديـر  المعلومـات 

المتعلـق بحالـة المرض حيوانـي المصدر أثناء فتـرة زمنية 

محـددة فـي موقـع محـدد. 

التواصـل بشـأن المخاطـر: التبـادل اللحظـي للمعلومـات 

المجتمعيـة  والقيـادات  الخبـراء  بيـن  واآلراء  والنصائـح 

والمسـؤولين واألشـخاص المعرضين للخطر أو الذين يكون 

لهـم تأثير مباشـر على تخفيف الخطر بسـبب ممارسـاتهم 

أن  المخاطـر  بشـأن  التواصـل  ويضمـن  سـلوكياتهم.  أو 

األشـخاص والمجتمعـات تدرك التهديـدات الحالية ويمكن 

اسـتخدامه لتعزيز السـلوكيات لتقليل المخاطر المستمرة. 

الخطـر: أي متغيـر مـادي أو سـياقي يسـهم فـي  عامـل 

احتماليـة أو أثـر مرض حيواني المصـدر ذو أولوية أو حالة 

ظهـور مـرض حيوانـي المصـدر أو حالـة طارئـة متعلقة به 

علـى المسـتوى الفـردي وعلى المسـتوى السـكاني. 

السياسـات واألنشـطة  المخاطـر: تحديـد وتطبيـق  إدارة 

لتجنـب أو تقليـل احتماليـة و/أو أثـر الحـاالت المسـتمرة 

أو المحتملـة لظهـور أمراض حيوانية المصـدر. وفي مجال 

التطبيق، تشـير إدارة المخاطر عادة إلى االستجابة لحاالت 

الحجـر  )مثـل  المصـدر  أمـراض حيوانيـة  لظهـور  حاليـة 

الصحـي وإعـدام الحيوانـات والسـيطرة علـى الحركـة(.

الحـد مـن المخاطر/تخفيـف المخاطـر: تحديـد وتنفيـذ 

السياسـات واألنشـطة المصممـة إمـا لمنع عوامـل أمراض 

حيوانية المصدر من خلق مخاطر صحية أو تقليل تكرارها 

أو توزيعها أو حدتها أو شـدتها. وفي مجال التطبيق، يشـير 

عـادة إلى تجنـب أو تقليل المخاطر الحاليـة أو الدائمة أو 

المسـتقبلية و/أو اآلثار. 

العوامـل  فـي  االختـالف  الريفية-الحضريـة:  الفـوارق 

االجتماعية المحددة بناء على مكان عيش الناس وسـكنهم 

سـواء فـي مواقـع ريفيـة أو حضريـة.

القطـاع: جـزء أو فـرع مميـز مـن مجتمـع إجتماعـي أو 

اقتصادي أو سياسي في األمة أو مجال أنشطة مثل الصحة 

البشـرية والصحـة الحيوانيـة والبيئة. 

المحـددات االجتماعيـة للصحـة: الظـروف التـي يولـد بهـا 

األشـخاص وينمـون ويعملـون ويحيـون ويكبـرون والنطـاق 

األوسـع مـن القـوى واألنظمـة التي تشـكل ظـروف حياتهم 

السياسـات  واألنظمـة:  القـوى  هـذه  وتتضمـن  اليوميـة. 

االقتصادية واألنظمة وأجندات التنمية والمعايير االجتماعية 

والسياسـات االجتماعيـة واألنظمـة السياسـية. 

صاحـب المصلحـة: فـرد أو مجموعـة مشـاركة أو البـد أن 

تشـارك فـي منـع أو إدارة المخاطـر الصحيـة فـي واجهـة 

اإلنسـان والحيـوان والبيئـة أو اآلثـار، أو يتأثـر بالتهديـد 

الصحـي، أو يعتقـد أنـه سـيتأثر بمثـل هـذا التهديـد، بمـا 

فـي ذلـك الذيـن قـد يتأثـرون مـن جـراء أي تدابيـر إدارة 

مخاطـر متعلقـة بذلـك. 
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تحليـل أصحـاب المصلحـة: عمليـة استشـارية يتـم مـن 

خاللهـا تحديـد كافـة أصحـاب المصلحة المعنييـن بتهديد 

الصحـة علـى واجهة اإلنسـان والحيـوان والبيئة ويتم رسـم 

خرائـط بعالقاتهم وشـبكاتهم. 

االسـتراتيجية: خطة مفاهيمية أو مجموعة من السياسـات 

رفيعـة المسـتوى أو الشـاملة التـي تـم تصميمهـا لتحقيـق 

نتيجـة معينـة وغالبا مـا يتم تفعيلها من خـالل خطة عمل 

معينـة أو مـن خالل خطة تشـغيلية. 

أسـفل  تأتـي  التـي  اإلداريـة  المسـتويات  الوطنـي:  دون 

الوطنـي. المسـتوى  أو  المركـزي  المسـتوى 

المراقبـة: الجمـع والتحليـل والتفسـير المسـتمر والنهجي 

للبيانـات الضروريـة للتخطيـط والتنفيذ والتقييـم المتعلق 

باألمـراض حيوانيـة المصدر.

التقصـي )التقصي النشـط(: التقصي الـذي يتم من خاللها 

إجـراء زيارات مخطط لهـا ومنتظمة لمرافق الصحة العامة 

والماشـية وصحة الحيوان بصورة نهجية لجمع المعلومات 

والعينات.

التقصـي )التقصـي الذي يعتمـد على الحـدث(: التجميع 

والمتابعـة والتقييـم والتفسـير المنظـم لمعلومـات غيـر 

منظمـة بصفـة عامـة وخاصة بأغـراض معينة فيمـا يتعلق 

بأحـداث أو مخاطـر قد تمثل مخاطر حـادة للصحة والتي 

تشـير في سـياق هذا الدليل إلى تقصي األمراض حيوانية 

المصدر. 

التقصـي )التقصـي الذي يعتمد على المؤشـرات(: الجمع 

والمتابعـة والتحليـل والتفسـير الروتيني والنهجـي لبيانات 

منظمـة حـول أمراض حيوانية المصـدر ويتم جمعها بصفة 

عامـة مـن عدد مـن المصـادر الرسـمية التي تـم تحديدها 

بعنايـة والتـي سـتكون في سـياق هـذا الدليل فـي الغالب 

مصـادر تعتمد علـى صحة اإلنسـان والحيوان. 

التقصـي )التقصـي السـلبي(: نظـام تقصـي يعتمـد علـى 

التعـاون بيـن مقدمـي الرعايـة الصحيـة مثـل المختبـرات 

الطـب  وممارسـي  الصحيـة  والمرافـق  والمستشـفيات 

البشـري والبيطـري لإلبـالغ عـن وقـوع أو اكتشـاف مرض 

المصـدر.  حيوانـي 

تهديـد: خطـر أو عامـل أو حـدث أو مخـاوف أو مشـكلة 

تتعلـق باألمـراض حيوانيـة المصـدر التي تمثـل خطرا على 

صحـة اإلنسـان والحيوان.

المحفز: شيء يبدأ عملية أو إجراء. 

ثالثـي: مصطلـح يسـتخدم لوصـف هيئـات ثالثة مسـؤولة 

العالمـي  عـن صحـة اإلنسـان والحيـوان علـى المسـتوى 

وهـي منظمـة الصحة العالميـة والمنظمـة العالمية لصحة 

الحيـوان ومنظمـة األغذيـة والزراعـة فـي عملهـا معا. 

ناقـل المـرض: نـوع مـن الالفقاريـات )حشـرة على سـبيل 

المثـال( أو نـوع فقـاري ال بشـري ينقـل عوامـل أمـراض 

حيوانيـة المصـدر مـن مضيـف إلـى آخـر. 

الضعـف: الدرجـة التـي يكون عندهـا السـكان أو الفرد أو 

المؤسسـة غيـر قـادرة على توقـع أو مسـايرة أو مقاومة أو 

التعافـي مـن اآلثـار السـلبية لألحـداث مثـل حـدث ظهور 

مـرض حيوانـي المصدر. 

الحيـاة البريـة: الحيوانـات البريـة أو المتوحشـة أو غيـر 

يمكـن  االسـتئناس.  لمواقـف  أخـرى  بصـورة  المتكيفـة 

أو  أو زواحـف  اسـماك  أو  أو طيـور  ثدييـات  تكـون  أن 

إلـخ. برمائيـات، 

تطويـر القـوى العاملـة: عمليـة مسـتمرة لتطويـر برامج 

اكتسـاب  مـن  األفـراد  لتمكيـن  والتدريـب  التثقيـف 

األفـراد  تـزود  التـي  والقـدرات  والمهـارات  المعرفـة 

بالقـدرات التـي تمكنهـم مـن الوفـاء باحتياجـات القوى 

والدوليـة.  الوطنيـة  العاملـة 

عامـل مـرض حيوانـي المصـدر: عنصـر ممـرض أو خطـر 

يسـبب مـرض حيوانـي المصـدر. 

األمـراض حيوانيـة المصـدر: أمـراض معديـة يمكـن أن 

تنتشـر بيـن الحيوانـات والبشـر ويمكـن أن تنتشـر عـن 

الحشـرات  أو  الجمـادات  أو  المـاء  أو  األغذيـة  طريـق 

للمـرض.  الناقلـة 
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BD1

طـورت بنجالديـش آلية تنسـيق رسـمية متعـدد القطاعات ثالثية المسـتويات وتقودهـا الحكومة تضمنت مسـتويات بين 

الـوزراء وبيـن الهيئـات ومسـتوى توحيـد األداء فـي مجـال الصحة يتـم تبادل الرئاسـة فيها بيـن قطاعات الصحة البشـرية 

والصحـة الحيوانيـة والحيـاة البريـة. ويتـم تمويل أنشـطة توحيـد األداء في مجال الصحة بتنسـيق من أمانـة توحيد األداء 

فـي مجـال الصحـة مـن خالل توفيـر ميزانية حكومية بما يسـمح بالتمويل التشـغيلي المتسـق. 

BD2

فـي بنجالديـش قامـت الحكومـة باعتمـاد إطـار اسـتراتيجي وخطـة عمل لنهـج توحيـد األداء في مجـال الصحـة للتعامل 

مـع األمـراض المعديـة فـي عـام 2012. وتمـت مراجعـة وتنقيـح هـذه الوثيقـة مؤخـرا وتمـر الوثيقـة بمزيد مـن مراحل 

الحكومي.  االعتمـاد 

BD3

مـن خـالل العمـل بصـورة موازيـة ولكـن متكاملة آلليـة التنسـيق الحكوميـة متعـددة القطاعـات ثالثية المسـتويات في 

بنجالديـش تقـوم مؤسسـة مهنيـة متعـددة التخصصات بقيـادة المجتمع بتقديم اإلرشـاد للهيئات الحكوميـة وتعزز حركة 

ظهـرت فـي كافـة أرجاء المجتمع وتهدف إلـى تبني نهج توحيد األداء في مجال الصحة. وتقوم جامعة تشـيتاجانج للطب 

البيطـري وعلـوم الحيـوان ومعهـد الوبائيـات وأبحـاث التحكـم في األمـراض والمركز الدولـي ألبحاث أمراض اإلسـهال، في 

بنجالديـش، بخطـوة رائـدة مـن خالل إنشـاء هذه المنظمة التـي تتضمن  عدد متنـوع من أصحاب المصلحـة الحكوميين 

وغيـر الحكومييـن )مثـل أسـاتذة الجامعـة والقطاع الخاص( فـي مختلف قطاعات صحة اإلنسـان والحيـوان والبيئة. 

BD4

فـي عـام 2016 شـكلت حكومـة بنجالديـش لجنـة توجيـه مـن مختلـف الـوزارات بشـأن توحيـد األداء في مجـال الصحة 

وقامـت بتشـكيل أمانـة لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحة. وقد تم إنشـاء األمانة الجديـدة داخل معهـد الوبائيات وأبحاث 

األمـراض والسـيطرة عليهـا لتنسـيق أنشـطة توحيد األداء في مجـال الصحة مع قطاعات صحة اإلنسـان والحيـوان والحياة 

البريـة والبيئـة. وقـد ظهـرت أمانـة توحيـد األداء فـي مجـال الصحـة مـن أجـل مأسسـة مفهـوم توحيـد األداء فـي مجـال 

الصحـة فـي األنظمـة الحكوميـة وإشـراك الهيئـات الحكومية في أنشـطة توحيـد األداء في مجـال الصحة بصـورة روتينية 

بـدال مـن مشـاركتها لمهـام محددة. إن إنشـاء أمانة توحيـد األداء في مجال الصحـة في معهد الوبائيـات وأبحاث األمراض 

والسـيطرة عليهـا، والتـي لعبـت لفتـرة طويلـة دور اسـتباقي فـي أنشـطة توحيـد األداء فـي مجـال الصحـة، بمـا في ذلك 

توحيـد األداء فـي مجـال الصحـة فـي بنجالديش، قـد عزز الثقة فـي األمانـة الجديدة. 
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BD5

قامـت بنجالديش بإنشـاء ومأسسـة نهـج متعدد القطاعات لتوحيـد األداء في مجال الصحة داخـل الحكومة بعد االعتراف 

أوال بالحاجـة لذلـك وقـت تفشـي مـرض أنفلونـزا الطيـور فـي عـام 2007. وكان وضع هذا النهـج قد نتج بشـكل كبير عن 

جهـود "أبطـال" نهـج توحيـد األداء فـي مجال الصحـة – القيادات الفنية والسياسـية التـي ظلت ملتزمة ودؤوبة ومتسـقة 

فـي الدفـاع عن توحيـد األداء في مجـال الصحة. 

 BD6

في عام 2001، تم اكتشـاف فيروس نيبا في بنجالديش وانتشـر من خالل خفافيش الفاكهة من خالل تلوث شـراب نخيل 

التمـر والـذي يتناولـه البشـر والخفافيـش. وقد عمل معهـد الوبائيات وأبحـاث األمـراض والتحكم فيها مـع المركز الدولي 

ألبحـاث أمـراض اإلسـهال إلنشـاء نظـام تقصـي متعـدد التخصصـات. وبنـاء على عوامـل الخطر التـي تم اكتشـافها عملت 

الحكومـة مـع المنظمـات الشـريكة علـى تطويـر رسـائل خاصـة بالجمهور ومقدمـي الخدمة ومـن يقومون بنقـل الموتى 

ومـن يجمعـون شـراب النخيـل وبائعيـه. وقـد شـجعت هـذه الرسـائل علـى عدم اسـتهالك شـراب نخيـل التمـر ونصحت 

بالقيـام بالغسـل الجيـد للفاكهـة بمـاء نظيف واالحتجـاز الفوري للمرضى المشـتبه بهم في المستشـفيات وغسـل األيدي 

بعـد مالمسـة المرضى. وبناء على الجمهور المسـتهدف، اسـتخدمت الحكومة قنوات مختلفة )إعـالم مطبوع وإلكتروني( 

وتقنيـات )تواصـل بيـن األفـراد واجتماعـات ولصـق بوسـترات والتوعيـة من خالل حـراس البوابـات والشـخصيات المؤثرة 

وإعالنـات الخدمـات العامة( من أجل نشـر الرسـائل الرئيسـية. 

BH1

فـي بوتـان، تعـد الخطة الوطنية لالسـتعداد النتشـار األنفلونزا خطة مشـتركة بيـن القطاعين، مع التركيز علـى نظام قيادة 

الفاعليات، والتقصي المشـترك، وآليات االسـتجابة السـريعة المشـتركة. وهي تمثل أيضا "قالب" يسـتخدم في الوقاية من 

األمـراض حيوانيـة المصـدر األخـرى ومكافحتها، مثـل داء الكلب والجمـرة الخبيثة والتيفـوس األكالي واألمـراض الحيوانية 

المصـدر التي تنقلهـا األغذية، إلخ.

 BH2

فـي بوتـان، علـى الرغـم مـن ممارسـة التعـاون متعـدد القطاعـات بيـن قطاعـي الصحـة الحيوانيـة والصحـة العامـة منذ 

2008-2009، وقعـت وزارة الصحـة ووزارة الزراعـة والغابـات علـى مذكـرة تفاهـم فـي عـام 2017 لتأسـيس أمانة توحيد 

األداء فـي مجـال الصحـة بصـورة رسـمية. وقـد صـادق أصحـاب المصلحـة اآلخـرون علـى مذكـرة التفاهـم وشـاركوا فـي 

توقيعهـا، بمـا فـي ذلـك وزارة الشـؤون الداخليـة والثقافيـة، ونائـب رئيـس جامعة بوتـان، ورئيـس جامعة خيسـار جيالبو 

للعلـوم الطبيـة واللجنـة الوطنيـة للبيئة. وسـتقوم مراكز التنسـيق الفنية مـن الوزارات والجهـات المعنية الرئيسـية بدعم 

أمانـة توحيـد األداء فـي مجـال الصحة.
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BO1

فـي بوليفيـا، تدعـم تقصـي الحيوانـات والتواصل بيـن القطاعات اإلنـذار المبكر لألمـراض حيوانية المصـدر. وأفاد موظفو 

إحـدى محميـات الحيـاة البريـة أنهـم عثروا على سـتة جثث لسـعدان العواء، مما أدى إلـى جمع العينات بصورة سـريعة 

والتحقيـق فـي األمـر. وفـي غضـون ثمانية أيام من إعـداد تقرير، تم إجراء تشـخيص أولي بوجود فيـروس الحمى الصفراء 

وتـم تنفيـذ تدابيـر الوقايـة، بمـا فـي ذلـك تطعيـم األشـخاص، ومكافحـة نواقـل األمـراض، وتنظيـم حمـالت إعالمية حول 

تجنـب المخاطـر. وشـملت العمليـة تعـاون مختلف الشـركاء، بما في ذلك موظفـو محميات الحياة البريـة وفرق التقصي 

والحكومة وشـركاء حكوميين دولييـن والجامعات )32(.

 CA1

مـن خـالل الجهـود التـي تقـوم بهـا وكالـة الصحـة العامـة الكنديـة، تسـعى كنـدا جاهـدة للتقـدم وتضميـن نهـج متعدد 

القطاعـات لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة فـي العمـل اليومـي. وتسـلط نجاحات، مثـل تطوير إطـار عمل عمـوم كندا 

لمقاومـة مضـادات الميكروبـات واسـتخدام مضـادات الميكروبـات، ومجموعـة العمـل المشـتركة بيـن اإلدارات المعنيـة 

بمـرض الهـزال المزمـن، الضـوء علـى الفوائـد ويمكن اسـتخدامها لتعزيز زيادة اسـتخدام نهـج متعدد القطاعـات لتوحيد 

األداء فـي مجـال الصحة.

 CA2

فـي كنـدا، تقوم مجموعة العمـل التابعة لوكالة الصحة العامة الكندية/الوكالة الكنديـة لفحص األمراض الحيوانية المصدر 

بتوجيـه التعـاون بيـن قطاعـي الصحة البشـرية وصحة الحيوان على المسـتوى الفيدرالـي. ويتواصل هـذا الفريق العامل، 

عنـد االقتضـاء، مـع أصحـاب المصلحـة المعنييـن، مثل الخبـراء التقنييـن وحكومات المقاطعـات واألقاليـم وممثلي األمم 

والمجتمعـات األصليـة ومجموعـات الصيادين والمنظمـات غير الحكومية. وتقـوم اللجنة الفرعية ألمـراض الهزال المزمنة 

التـي تعمـل ضمـن مجموعـة العمـل هـذه بتسـهيل المشـاركة والتعـاون فـي مجـال الخبـرة الفنيـة وأنشـطة السياسـات 

واالتصـاالت على المسـتوى الفيدرالي.

CA3

قامـت هيئـة الصحـة العامـة الكندية بتصميم مختبر للسـالمة الحيوية من المسـتوى الرابع في مدينة وينيبيج للمشـاركة 

فـي تحديـد مواقـع مختبـرات قطاع الصحـة البشـرية والصحـة الحيوانية وتبسـيط التواصل واالسـتعداد للحـاالت الطارئة 

التـي تتعلق بتفشـي األمراض واالسـتجابة لها وتيسـير تبـادل العينات والبحث المشـترك. 
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 CM1

قامـت الكاميـرون بتطويـر آلية تنسـيق متعـدد القطاعات وثالثية المسـتويات تحت إشـراف رئيس الـوزراء. ويرأس أمين 

عـام مكتـب رئيـس الـوزراء لجنـة التوجيـه االسـتراتيجي )المسـتوى األول( والمكونة من 11 وزيـرا. ويتشـارك وزير الثروة 

الحيوانيـة والمصايـد والصناعـات الحيوانيـة ووزيـر الصحـة العامـة فـي رئاسـة اللجنـة. ويقـوم مسـؤول كبير فـي مكتب 

رئيـس الـوزراء برئاسـة اللجنـة الفنيـة )المسـتوى الثانـي( والتـي تتكـون مـن كبار المـدراء فـي 11 وزارة. ويتشـارك مدير 

الخدمـات البيطريـة في رئاسـة اللجنة. أمـا وزارة الثروة الحيوانية والمصايـد والصناعات الحيوانية فتقوم باسـتضافة أمانة 

دائمة )المسـتوى الثالث(. 

CM2

فـي عـام 2014 كان إبـالغ وزارة الصحـة العامة عن وجـود حاالت مرضية لدى حيوانات الشـامبانزي في أحد مراكز اإلنقاذ 

بمثابـة اختبـار آلليـة االسـتعداد فـي الكاميـرون. وقـد تم االشـتباه في اإلصابـة بحمة جدري القـرود. وقد عملـت وزارات 

الصحـة والغابـات والحيوانـات ووزارة المصايـد والثـروة الحيوانيـة واإلنتاج الحيواني مع مشـروع بريديكـت التابع لوكالة 

التنميـة الدوليـة التابعـة للواليـات المتحـدة األمريكية في إطـالق عملية تخطيط واسـتجابة متعددة القطاعـات. وتضمن 

ذلـك مراجعـة أدبيـات وتحقيقـات ميدانيـة وعمليات مالحظة وأخـذ عينات وتشـخصي مختبري ورفع تقاريـر للمنظمات 

الدولية. وقد تمت السـيطرة على العدوى بالمرض داخل الحرم وتم حصر العدوى في سـتة إصابات لحيوانات شـامبانزي 

ولـم يصـب أي بشـر بالمـرض. وقـد أدى وجـود تفويـض حكومـي موحـد بالسـفر إلى إرسـال فريـق تحقيق مـن مختلف 

الـوزراء وتقليـل تكلفـة التحقيـق بحوالي الثلثين وتقليل زمن االسـتجابة بنحـو 10 أيام. 

CM3

تقـوم شـركة نقـل النفـط فـي الكاميرون/اكسـون موبيـل بإجراء أكثـر مـن 300 تدريب محـاكاة كل عام لتدريـب وإعداد 

العامليـن علـى حـاالت الطوارئ بما في ذلك حاالت تفشـي األمـراض المعدية. وتتضمن تدريبات المحـاكاة تلك إجراءات 

لوجسـتية وإدارة سلسـلة توريـد قبـل وأثنـاء وبعـد تفشـي المـرض ويتضمـن األمر أحيانا مشـاركة شـركاء آخريـن. ويقوم 

الخبراء بتيسـير التخطيط للتدريب وإعداد عمليات محاكاة متميزة وتطوير وتنسـيق خطط اسـتعداد واسـتجابة متعددة 

المهـام. وفـي أثنـاء كأس العالـم لكـرة القدم النسـائية 2016 قامت منصـة توحيد األداء فـي مجال الصحة فـي الكاميرون 

بالتنسـيق مع اكسـون موبيل وجهات أخرى إلجراء تقييم لخطط االسـتعداد واالسـتجابة الحالية ثم قامت باختبار الخطة 

مـن خـالل تدريـب محاكاة متميـز مبني على تفشـي مرض فيـروس اإليبوال. 

CM4

فـي الكاميـرون تقـود مختلـف الـوزارات مجموعـات فرعيـة للقيـام بمختلـف خطـوط العمـل في آليـة التنسـيق متعدد 

القطاعـات. وتتضمـن تلـك المهام )1( التقصي واالسـتجابة بقيـادة وزارة الصحة العامة )2( التدريب بقيـادة وزارة التعليم 

العالـي )3( البحـث بقيـادة وزارة البحـث العلمـي واالبتـكار )4( التواصل بقيـادة وزارة االتصاالت. 
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 CM5

فـي عـام 2016 قامـت وزارة الثـروة الحيوانية والمصايـد والصناعات الحيوانية فـي الكاميرون باإلبالغ عن حاالت شـديدة 

اإلصابـة بمـرض أنفلونـزا الطيـور. وبنـاء على اسـتراتيجية الكاميرون لتوحيـد األداء في مجال الصحة، قامـت لجنة التوجيه 

االسـتراتيجي لبرنامـج األمـراض حيوانيـة المصـدر بإطالق اسـتجابة سـريعة لتفشـي المرض مـن خالل بيان مشـترك صادر 

عـن وزارة الثـروة الحيوانيـة والمصايد والصناعات الحيوانية ووزارة الصحة العامـة ووزارة االتصاالت. وقام البرنامج بتقييم 

األنشـطة الفنيـة لالسـتجابة لتفشـي المـرض وقـام بالتتبع السـريع لتطـور خطة القضـاء على المـرض. وتم تفعيـل أنظمة 

إدارة الحـاالت فـي وزارة الثـروة الحيوانيـة والمصايـد والصناعـات الحيوانيـة ووزارة الصحة العامة بما في ذلك نشـر فرق 

صحـة عامـة لالسـتجابة السـريعة بالتعاون مـع الخدمات البيطريـة مع إصدار تقارير يومية مشـتركة حول تفشـي المرض 

مـن قبـل مدراء خدمات السـيطرة علـى األمراض والخدمـات البيطرية. 

CO1

فـي كولومبيـا، أعـرب أصحـاب المصلحـة عن رغبتهم في التعـاون في تقصي مقاومـة مضادات الميكروبـات. وبالرغم من 

ذلـك فـإن غيـاب الخبـرة فـي مجال المشـروعات المشـتركة مثل عقبة فـي بداية األمـر أمام القيـام بهذا التقصـي. وقاموا 

بحـل هـذه المشـكلة مـن خـالل إشـراك القطـاع الخـاص فـي اسـتراتيجية تضمنـت تحديـد القيمـة المضافـة مـن مناهج 

مختلفـة وإنشـاء البرنامـج الكولومبـي المتكامـل لتقصـي مقاومـة مضـادات الميكروبات، وهـو يمثل مؤسسـة مؤلفة من 

منظمـات كولومبيـة مـن القطـاع العـام والخـاص مـن القطاعـات الحيوانية والبشـرية بمـا في ذلـك مختبـرات الجامعات 

وصناعـة الدواجـن لتيسـير النفـاذ لمواقـع أخـذ العينـات والمختبـرات. وقـد أقـر أصحـاب المصلحـة بأنه في ظـل وجود 

البرنامج الكولومبي المتكامل لتقصي مقاومة مضادات الميكروبات فإنهم سيحسـنون صورة صناعة الدواجن وسيحسـنون 

شـروط السـالمة الخاصـة بالمشـغلين فـي السلسـلة والخاصـة بالمسـتهلكين والجمهـور وانتهـوا إلـى أن مشـاركة القطاع 

الخـاص تمثل شـرط مسـبق لهذا النجـاح )86(.

CR1

فـي كوسـتاريكا، تـم إنشـاء لجنة األمراض حيوانيـة المصدر للتبـادل الروتيني للمعلومـات بين قطاعات الصحـة الحيوانية 

والصحـة البشـرية. والقصـد منها هو أن تتحمل مسـؤولية التخطيط التشـغيلي المشـترك لألمـراض حيوانية المصدر. 

CR2

اسـتغلت كوسـتاريكا ميـزة عقـد ورش عمل الجسـور الوطنية المتعلقة بـأداء الخدمات البيطرية الخـاص باللوائح الصحية 

الدوليـة ]القسـم 4-1-2[ كمنصـة لالتفـاق المشـترك علـى الحاجـة إلى تحسـين التعـاون عبـر قطاعات الصحـة الحيوانية 

والصحة البشـرية. 
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CR3

قامـت كوسـتاريكا بتطويـر بروتوكـوالت مشـتركة بيـن وزارة الصحـة والخدمـات البيطريـة للتعامـل مع األمـراض حيوانية 

المصدر مثل داء الكلب والتهاب الدماغ الخيلي الفيروسـي والذي تضمن تعاون مختبرات الجهتين في تشـخيص األمراض. 

CR4

فـي إطـار اللوائـح الصحيـة العالميـة، تسـتضيف كوسـتاريكا شـهريا اجتماعـات تنفيذيـة للجنـة الوطنيـة للطـوارئ والتي 

تنسـقها وزارة الصحـة والتـي تعتبـر الخدمـات البيطريـة عضـوا دائمـا بهـا. وتسـمح تلـك االجتماعـات بالتبـادل المنتظم 

للمعلومـات وآخـر التحديثـات بيـن السـلطات بشـأن الحـاالت الصحيـة ذات الصلة.

EG1

قامـت مصـر بإنشـاء آليـة فنيـة للتنسـيق متعـدد القطاعـات )تسـمى فريق عمـل االرتبـاط الرباعـي( من خالل مشـروع 

ثالثـي والـذي قـام فـي األصل بدعم التعـاون الفني من أجـل أنفلونزا الطيور بين أقسـام الوبائيات والمختبـرات في وزارة 

الصحـة والسـكان ووزارة الزراعـة واسـتصالح األراضي. وتعمل هذه اآللية الفنية للتنسـيق متعدد القطاعـات بفاعلية منذ 

عـام 2010 بالرغـم مـن التوترات السياسـية والتغييـرات العديدة في الحكومات. ولم يتم مأسسـة تلـك المجموعة بصورة 

رسـمية مـن قبـل الحكومـة لكنهـا توفـر توصيات علميـة منتظمـة إلدارة المخاطر بصـورة متوائمة و/أو مشـتركة وتوصيل 

المخاطـر إلـى متخـذي القـرار فـي الحكومة. وقد توسـعت اآللية مـن تغطية أنفلونـزا الطيور حتى أصبحـت حاليا تغطي 

أي أمـراض حيوانيـة المصـدر تقلـق الدولة وتتضمـن ممثلين من وزارة شـؤون البيئة. وتعمل مصر حاليا على إنشـاء هذه 

الوظيفـة فـي الحكومـة كمجموعـة فنية استشـارية لتوحيد األداء فـي مجال الصحة. 

EG2

مـن بيـن أوائـل األنشـطة التـي قام بها فريق عمل االرتبـاط الرباعي قيامه فـي مصر بتحديد عدم توافر التسلسـل الجيني 

لفيروسـات األنفلونـزا فـي المعامـل المركزيـة للصحة العامة وهي المعامل المسـؤولة عن تشـخيص أنفلونـزا الطيور عند 

إصابـة البشـر بهـا. ومـع تنامـي هـذه التجربـة ومـع تطبيقها فـي المعامـل المركزيـة للتحكم في جـودة إنتـاج الدواجن، 

وهـو المعمـل المسـؤول عن تشـخيص تسلسـل اإلنفلونـزا فـي الدواجن؛ قامت هـذه المعامـل المركزيـة بتدريب عملي 

معيـن للعامليـن فـي المعامـل المركزيـة للصحة العامة علـى بروتوكوالت تحديد التسلسـل الجينـي لإلنفلونزا. 
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EG3

في مصر، تواصل آلية تنسـيق متعدد القطاعات )تسـمى فريق عمل االرتباط الرباعي( دعم تبادل المعلومات ومناقشـاتها 

بانتظام بين وزارة الصحة والسـكان ووزارة الزراعة واسـتصالح األراضي. وقد يسـرت اآللية تبادل البيانات وإجراء عمليات 

تقييـم الموقـف ومناقشـات المخاطـر بشـكل مشـترك ضمن حزمة مـن تدابير االحتـواء الميدانيـة والمكتبية، للمسـاعدة 

فـي السـيطرة علـى الزيـادة غير المسـبوقة في حاالت إصابات البشـر بفيروس أنفلونزا الطيور شـديد اإلمـراض في الفترة 

2014-2015. وأنشـأت مصر فريق عمل مسـؤول عن التقييم المشـترك للمخاطر من ممثلين من وزارة الصحة والسـكان 

ووزارة الزراعـة واسـتصالح األراضـي. وتـم تعييـن هـذه المجموعـة من قبـل فريق عمل االرتبـاط الرباعي، ممـا يدل على 

التـزام كلتـا الوزارتين بإجراء تقييمات المخاطر المشـتركة.

ET1

فـي عـام 2016، أنشـأت إثيوبيـا اللجنـة التوجيهيـة الوطنيـة لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة والتي تعتبر منصة تنسـيق 

موحـدة لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة. وقامـت هـذه اللجنـة، بعـد تحديـد األمـراض حيوانيـة المصـدر ذات األولوية 

باالسـتعانة بعمليـة ورش عمـل لتحديد أولويات األمراض حيوانية المصدر، بإنشـاء مجموعات عمـل فنية خاصة باألمراض 

تضـم فـي عضويتهـا ممثليـن مـن مختلـف الـوزارات التـي وضعـت فيمـا بعـد اسـتراتيجيات للوقايـة والسـيطرة على داء 

الكلـب والجمـرة الخبيثة.

ET2

فـي عـام 2016، أنشـأت إثيوبيـا اللجنـة التوجيهية الوطنية لتوحيد األداء في مجال الصحة كمنصة تنسـيق شـاملة لتوحيد 

األداء في مجال الصحة. ووضعت اللجنة خطة اسـتراتيجية وطنية لتوحيد األداء في مجال الصحة )2018-2022( تتضمن 

خطة لتقصي األداء لتوفير التغذية الراجعة ودعم تحسـين األنشـطة المسـتقبلية.

GE1

فـي عـام 2014، قامـت جورجيـا بإدخـال نظـام إلكترونـي متكامـل لتقصـي األمـراض يتضمـن معلومـات من حـول أنحاء 

العالـم حـول تقصـي األمـراض ويتم تشـغيله بصورة مشـتركة من قبـل وزارة العمل والصحـة والشـؤون االجتماعية ووزارة 

حمايـة البيئـة والزراعـة. ويسـمح هـذا النظام بالنفـاذ إلى المعلومات مـن قبل قطاع الصحـة الحيوانية والصحة البشـرية 

فـي نفـس الوقـت ويعـزز النهج متعـدد القطاعـات لتوحيـد األداء في مجـال الصحة )90(.
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GE2

فـي  عـام 2013، قـام المركـز الوطني للتحكم فـي األمراض والصحة العامة فـي جورجيا باختبار عينات تـم الحصول عليها 

مـن اثنيـن مـن مربـي الماشـية وكان مشـتبه أصابتهما بفيـروس جدري األبقار. وأشـارت نتائـج االختبـار أن كال المريضين 

يعانـون مـن إصابـة حمـة جدري القرود من جنس جديد وأشـارت األبحـاث إلى أن كال المريضين قد أصيبـا بعد تعاملهما 

مـع أبقـار مصابـة.   ومـن خالل التواصل السـريع مع قطاعي الصحة البشـرية والصحة الحيوانية تم الحصـول على بيانات 

مصليـة مـن العديـد مـن أنـواع الحيوانـات ممـا أكـد سـريان النـوع الجديد مـن حمة جـدري القـرود. وقد أدت مشـاركة 

قطاعـي الصحـة البشـرية والصحـة الحيوانيـة إلـى التوصل إلـى تواصل أفضل وتبـادل البيانـات بين المؤسسـات وهو أمر 

الزال قائما حتـى اليوم )90(

GH1

فـي غيـاب توافـر آلية تنسـيق موحدة متعـدد القطاعات في غانـا، تتعاون لجنتان استشـاريتان تقنيتـان، إحداهما تختص 

باألمـراض واألوبئـة، واألخـرى تختـص بمكافحة اآلفات واألمراض الحشـرية، تحت مظلة المنظمة الوطنيـة إلدارة الكوارث. 

باإلضافـة إلـى ذلـك، تركـز المجموعـات المتعـددة المختصـة بتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة بأمـراض معينـة حيوانية 

المصـدر وتهديـدات صحيـة أخـرى، بما في ذلـك منصة مقاومة مضـادات الميكروبـات، ومجموعة عمل أنفلونـزا الطيور، 

وبرنامـج مكافحـة داء الكلـب، والبرنامج الوطنـي لمكافحة األمـراض حيوانية المصدر.

HT1

فـي عـام 2011، وبغـرض عـالج داء الكلـب، وهـو مـرض ذو أولويـة ألنـه اليـزال يسـبب وفيات بين البشـر فـي هايتي، 

قامـت وزارة الزراعـة والمـوارد الطبيعيـة والتنمية الريفيـة، بالتعاون مع وزارة الصحة )وزارة الصحة العامة والسـكان(، 

والبعثـة المسـيحية البيطريـة والمراكـز األمريكيـة للسـيطرة علـى األمـراض والوقايـة منهـا، بتبنـي برنامـج تقصـي داء 

الكلـب بيـن الحيوانـات فـي هايتـي. نظـرا للقيـود المفروضـة علـى البنيـة التحتيـة والمـوارد، بـدأ برنامـج تقصـي داء 

الكلـب بيـن الحيوانـات صغيـرا ولكـن تـم توسـيع نطاقـه مـع تحقيـق البرنامـج لفوائـد ومـع توافـر المـوارد. ويعتمـد 

برنامـج تقصـي داء الكلـب بيـن الحيوانـات على الممارسـات المعتـادة المتعلقـة بتقصي األمراض التي تصيب اإلنسـان 

والحيـوان، ويشـمل معلومـات مـن مجموعـة متنوعـة من المصـادر عن عضة الـكالب، وتقصي داء الكلـب بين الكالب، 

ويشـمل أيضـا تطويـر القـدرات التشـخيصية، وتدريـب الباحثيـن البيطرييـن فـي مجال داء الكلـب، والبدء فـي برنامج 

تقصـي تجريبـي محـوري )91(. ويعـد برنامـج تقصـي داء الكلـب بيـن الحيوانـات برنامجـا فريـدا مـن حيـث أنـه تـم 

تطويـره للعمـل داخـل البنيـة التحتيـة لـكل مـن وزارة الصحـة ووزارة الزراعـة، باسـتخدام األنظمـة الحاليـة. ويقـوم 

نمـوذج الفحـص القياسـي علـى سـبيل المثـال بجمـع معلومات عـن الحالة الصحيـة العامـة للحيوان، ويقـدم العالمات 

السـريرية، والتاريـخ الصحـي، والتعرض البشـري.
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IN1

قامـت إندونيسـيا بإنشـاء اللجنـة الوطنيـة إلنفلونـزا الطيـور فـي عـام 2006 لتنسـيق وتنفيـذ إجـراءات عاجلـة للتعامـل 

مـع ظهـور أنفلونـزا الطيـور. وفـي عـام 2011، تم تحويـل اللجنـة الوطنية إلنفلونـزا الطيور إلـى اللجنة الوطنيـة لألمراض 

حيوانية المصدر للتعامل مع األمراض حيوانية المنشـأ ذات األولوية. وفي عام 2017، ولضمان اسـتدامة تنسـيقها، قامت 

حكومـة إندونيسـيا بتحويـل دور ووظيفـة اللجنة الوطنيـة لألمراض حيوانية المصـدر إلى وزارة التنمية البشـرية والثقافة 

التـي تقـوم بالتنسـيق. وبذلـك، سـيتم تنسـيق كافـة أصحـاب المصلحـة المعنييـن بنهـج توحيـد األداء في مجـال الصحة 

)بمـا فـي ذلـك إدارة الزراعـة والصحـة والبيئـة والغابـات والكـوارث( من خـالل وزارة التنمية البشـرية والثقافـة. ويضمن 

هـذا الهيـكل اسـتدامة مهمة التنسـيق متعـدد القطاعات في مجـال األمراض حيوانيـة المصدر ويدعم االسـتخدام الكفء 

للمـوارد )البشـرية والماليـة( فـي اسـتكمال نهج توحيـد األداء في مجـال الصحة في إندونيسـيا. 

IT1

فـي عـام 1888، عنـد إنشـاء نظـام متكامل لمكافحة األمـراض المعدية بين البشـر والحيوانات، ضمـت الحكومة اإليطالية 

كال مـن خدمـات الصحـة العامـة وصحـة الحيـوان إلى وزارة الشـؤون الداخليـة. وفي عـام 1958، أنشـأت الحكومة وزارة 

الصحـة التـي تضـم مديرية الخدمات البيطرية بما في ذلك مكتـب كبير األطباء البيطريين. وقد أدى وجود قطاعين تحت 

نفس الهيكل اإلداري الشـامل إلى تبسـيط التواصل والتنسـيق، وتسـهيل تخصيص الموارد. وتشـمل عيوب هذا األمر وجود 

تركيـز أقـوى قليـال علـى الجوانب المتعلقة بصحة اإلنسـان في األمراض حيوانيـة المصدر عن جوانب الصحـة الحيوانية.

IT2

فـي عـام 2010، أصـدرت إيطاليـا خطـة متكاملة لتقصي فيـروس غرب النيل في البشـر والحيوانات باإلضافـة إلى األمراض 

األخـرى حيوانيـة المصـدر واألمراض الفيروسـية المحمولـة بالمفصليات. وتوسـعت تلك الخطة وتجـاوزات نطاق التغطية 

وعدلـت التقصـي المتكامـل وأنشـطة االسـتجابة مـن خطـة تركـز علـى قطاعـات بعينهـا فـي السـابق. وفـي عـام 2017، 

أطلقـت وزارة الصحـة "الخطـة الوطنيـة المتكاملـة لتقصـي فيـروس غـرب النيـل وفيروس يوسـوتو واالسـتجابة لهما. وقد 

وفـرت هـذه الخطـة على المسـتوى الوطني إطـارا قانونيا لتنفيـذ وتكامل عمليات التقصـي الحيوانية والبشـرية والنواقل 

الحشـرية بهـدف االكتشـاف المبكـر وتنفيـذ تقييم مخاطر مشـترك وتدخالت منسـقة وتدابير لتخفيـف المخاطر. وكانت 

القيمـة المضافـة للبرنامـج تتمثـل فـي االكتشـاف المبكـر لـدورة حيـاة فيـروس غرب النيـل في البعـوض والطيـور البرية 

التـي تسـبق عـادة العدوى فـي المضيـف النهائي )الخيول والبشـر(. 
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JO1

أنشـأت دولـة األردن مركـزا للتواصـل والتوعيـة الصحيـة فـي وزارة الصحـة يمكنه التواصل مع شـبكة متعـددة القطاعات 

- اللجنـة اإلعالميـة الحكوميـة - خـالل حـاالت الطوارئ ذات األهميـة الوطنية. ويوجـد موظفون على المسـتوى المركزي 

باإلضافـة إلـى شـبكة مـن الداعيـن لتعزيـز الصحـة فـي 12 محافظـة فـي األردن. ويقوم مشـرف فـي كل محافظـة بإدارة 

الداعيـن لتعزيـز الصحـة ويشـارك فـي لجنـة الصحـة المحليـة. ومـن خـالل هـذه الشـبكة، يمكن لـألردن التواصل بشـأن 

القضايـا الصحيـة والتنسـيق مـع أصحـاب المصلحـة وإجـراء بعـض المشـاركات علـى المسـتوى المحلـي. وتوفر الشـبكة 

أيضـا تغذيـة راجعـة على ردود فعل الجمهور والمخاوف والشـائعات المنتشـرة بين السـكان. وتعتبر مثل هذه المشـاركة 

والتغذيـة الراجعـة حاليـا مشـاركة ألغـراض خاصـة، علـى الرغـم مـن أنها لو كانـت تمثـل مشـاركة روتينية ونهجيـة، فقد 

يـؤدي ذلـك إلـى زيادة قـدرات األردن فـي مجاالت المشـاركة المجتمعيـة )92(.

 KE1

فـي عـام 2011، قامـت وزارة الزراعـة والثـروة الحيوانيـة والمصايـد ووزارة الصحـة في كينيا بإنشـاء آلية تنسـيق رسـمية 

صحيـة موحـدة تسـمى الوحدة المشـتركة لألمراض حيوانيـة المصدر وتسـتضيفها كال الوزارتين. وقامـت الحكومة بإعطاء 

الوحـدة الطابـع الرسـمي مـن خـالل توقيـع مذكـرة تفاهم حددت شـروط االسـتدامة وتـم الحـاق عاملين فنييـن من كال 

الوزارتيـن بالوحدة )93(.

KE2

نظـرا للدخـل الضخـم الـذي تحصل عليه كينيا من خالل السـياحة البيئية والتفاعل الوثيق بين اإلنسـان والثـروة الحيوانية 

والحيـاة البريـة وخاصـة فـي النظـم الحيوية للسـافانا وما يرتبط بذلـك من حركة الرعـاة، فقد طورت كينيـا برنامج تقصي 

متكامـل يـدار مـن خالل آلية تنسـيق متعدد القطـاع لتوحيد األداء في مجـال الصحة تتضمن وزارة الزراعـة ووزارة الثروة 

الحيوانيـة وقطـاع الحيـاة البريـة. ويتم تبادل نتائج التقصـي بصورة روتينية بين القطاعات من أجـل تخفيف آثار األمراض 

حيوانيـة المصـدر فـي كافة القطاعات بما في ذلك قطاع السـياحة وقطـاع التجارة )93(.

KE3

اسـتخدمت كينيـا تقييمـات المخاطـر المشـتركة لتحديـد عوامـل الخطـر المحـددة التـي تزيـد مـن خطـر حمـى الوادي 

المتصـدع واألمـراض حيوانيـة المصـدر واإلجـراءات المحـددة التـي ترمـي إلى تخفيـف المخاطر. وبنـاء علـى النتائج، تم 

تطويـر أنظمـة قائمـة علـى العلـم لرصـد ناقـالت األمـراض وأدوات لدعـم القـرارات تفيد صانعـي القرار فـي مجال صحة 

الحيـوان والبشـر مـن أجـل التخطيـط لعمليـة التقصـي والتحكـم فـي المناطق المعرضـة لخطر كبيـر من اإلصابـة بحمى 

الوادي المتصدع. وبالمثل، أدى التعاون متعدد القطاعات إلى تطبيق إجراء دراسـات وبائية وحشـرية متعددة القطاعات، 

وتطويـر برامـج تطعيـم فعالـة من حيـث التكلفة تسـتهدف المناطق مرتفعة الخطورة. وفي المسـتقبل، سـيتم اسـتخدام 

التنبـؤ واالكتشـاف المبكـر لتفشـي حمـى الـوادي المتصـدع باسـتخدام البيانـات التي تم جمعهـا من خالل نظـام تقصي 

ناقـالت األمـراض لتزويـد تقييمات المخاطر المشـتركة بمعلومات شـاملة عن انتشـار المـرض إلى المناطق غيـر المتأثرة، 

ممـا يتيـح تنفيـذ تدابيـر رقابة فعالـة وفي الوقت المناسـب.
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KH1

أنشـأت كامبوديـا مجموعـة عمـل فنيـة خاصـة باألمراض حيوانيـة المصدر تـم اعتمادها مـن خالل مذكـرة تفاهم وقعت 

بيـن وزارة الزراعـة والغابـات والمصائـد السـمكية ووزارة الصحـة. وتعقـد مجموعـة العمـل اجتماعـات شـهرية لألعضـاء 

للتواصـل والنقـاش حـول المواقـف المتعلقة باألمراض حيوانيـة المصدر وتخلق بيئة يسـتطيع فيها األعضـاء الحفاظ على 

تواصـل داخلـي منتظـم وتبـادل للمعلومات غير الرسـمية خـارج إطار جـدول االجتماعات.

KH2

وتعمـل مجموعـة العمـل الفنيـة الخاصـة باألمـراض حيوانيـة المصـدر بكمبوديا كآليـة ضروريـة لتجميع القطاعـات أثناء 

انتشـار األمـراض حيوانيـة المصـدر مثل مرض أنفلونـزا الطيور. ويتبـادل أعضاء مجموعـة العمل الفنيـة الخاصة باألمراض 

حيوانية المصدر معلومات ميدانية ومختبرية ويقومون بالمشـاركة في تحليل حاالت تفشـي األمراض ويقومون بتنسـيق 

عمليـات البحـث بين الدواجن والبشـر وتنسـيق تنفيذ أنشـطة تخفيـف المخاطر والتواصل بشـأن المخاطر. 

MY1

فـي ماليزيـا، تتشـارك الحكومـات والجامعـات ذات الصلة في تحسـين التعاون في مجـال مقاومة مضـادات الميكروبات. 

وقـد عملـت وزارة الصحـة، وإدارة الخدمـات البيطرية، وإدارة مصايد األسـماك، وشـبكة جامعة ماليزيـا لتوحيد األداء في 

مجـال الصحـة معـا علـى تنظيـم اجتماعات وحلقات عمـل وحلقات دراسـية متعددة القطاعات بشـأن مقاومـة مضادات 

الميكروبـات للـوكاالت الحكوميـة وغيـر الحكوميـة والهيئـات المهنيـة ذات الصلة واألوسـاط األكاديمية والقطـاع الخاص 

فـي 2017 و2018. وقـد ركـزت هذه االجتماعـات على تحديات مقاومة مضادات الميكروبات، وتحديد دور كل مؤسسـة، 

وكذلـك صياغـة دليـل التقصـي المتكامـل لمقاومـة المضادات الحيوية واالسـتهالك أو االسـتخدام. وتوصلت ورشـة العمل 

المعنيـة بإعـداد الدليـل بتنظيـم الشـراكة والتعـاون بيـن القطاعـات، وتوصلـت قطاعـات اإلنسـان والحيوان والغـذاء إلى 

توافـق فـي اآلراء بشـأن أخـذ العينـات، والتحليـالت المختبريـة، وطـرق جمع وتحليـل البيانـات التي سـيتم اعتمادها في 

عمليـة التقصـي مـن أجـل تمكيـن إعـداد تقارير موحـدة ورفعها إلى اللجنـة الوطنيـة لمقاومة مضـادات الميكروبات.

MT1

فـي عـام 2010، قامـت موريتانيـا باإلبـالغ عـن حاالت إصابـة بمرض حمى الـوادي المتصدع بين البشـر واإلبل واسـتجابة 

لذلك، قامت موريتانيا بإنشـاء لجنة مشـتركة لصحة الحيوانات والبشـر واألمراض حيوانية المصدر على المسـتوى الوطني 

لدعـم التقصـي والدراسـات الميدانيـة. وحـددت الدراسـات الوبائيـة وجود عوامـل خطر متزامنـة بين البشـر والحيوانات 

ونواقـل المـرض بمـا فـي ذلـك وجود داء الباسـتوريالت بيـن اإلبل، وزيادة أعـراض تماثل أعـراض المالريا بين البشـر بعد 

سـقوط أمطـار غزيـرة وزيادة أعداد البعوض. وبعد تحديـد مرض حمى الوادي المتصدع، قامت موريتانيا بإطالق أنشـطة 

اسـتجابة فوريـة تتضمـن تواصـل حـول المخاطـر يسـتهدف مربـي الثـروة الحيوانيـة والعامليـن فـي المسـالخ والجمهور 

وتطبيـق تدابيـر خاصـة بالسـيطرة علـى نواقـل األمراض. وفـي نهاية عـام 2012،  عندما تم اكتشـاف بعض هـذه العوامل 

المتعـددة مـرة أخـرى أدى ذلـك إلـى النشـر السـريع لفرق مشـتركة لدراسـة صحـة الحيوان واإلنسـان والتـي أكدت على 

ظهـور مـرض حمـى الـوادي المتصدع ثم قامـت بتطبيق تدابير فعالة للسـيطرة السـريعة علـى المرض. 
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MN1

وفـي منغوليـا، يوجـد قاعـدة بيانـات إلكترونيـة موحدة لتبـادل البيانـات الخاصة باألمـراض حيوانية المصدر ويسـتضيفها 

المركـز الوطنـي لألمـراض المعديـة بـوزارة الصحـة بحيـث يمكـن لقطـاع صحـة الحيـوان وقطاع الصحـة العامـة، بما في 

ذلـك خدمـات الحجـر الصحـي، االطالع علـى المعلومـات في نفـس الوقت. 

MN2

وافقـت منغوليـا علـى اسـتخدام نهج متعـدد القطاعات لتوحيد األداء في مجال الصحة على مسـتوى رئيـس الوزراء. ومن 

خـالل توجيهـات مـن اسـتراتيجية آسـيا والمحيـط الهـادئ لألمـراض الناشـئة وحاالت الطـوارئ في مجـال الصحـة العامة، 

أنشـأت منغوليـا آليـة تنسـيق متعـدد القطاعـات لجميـع المخاطر. وتقوم هـذه األلية بتغطيـة األمراض حيوانيـة المصدر 

وسـالمة األغذيـة وآثـار تغيـر المنـاخ علـى األمـراض حيوانيـة المصـدر. ويتـم تضميـن قطاعـات صحـة اإلنسـان، وصحـة 

الحيـوان، والبيئـة إلـى جانـب الوكالـة الوطنيـة إلدارة الطـوارئ وسـلطات التفتيـش فـي آليـة التنسـيق. ويبنـي أصحـاب 

المصلحـة فـي جميـع القطاعـات نظاما قياسـيا موحدا لإلبـالغ في الوقت الفعلي، وتقييم المخاطر واالسـتجابة لها بشـكل 

مرتبـط بالمسـتويين اإلقليمـي والدولـي ويتماشـى مـع النظـام الوطنـي إلدارة الكـوارث. وتـم اسـتخدام لوحـة معلومـات 

علـى اإلنترنـت السـتعراض الفعاليـات آنيـا وتقييم المخاطر بحيـث تتيح تبادل المعلومـات واتخاذ القرارات السـريعة في 

عـام 2018. ومنـذ عـام 2013، بـدأ برنامـج التدريـب الميدانـي الوبائي مسـارا بيطريا. وفـي عام 2011، اجتمـع خبراء في 

األمـراض الحيوانيـة الرئيسـية التـي تـم تحديدهـا مـن مختلـف القطاعات بهدف تشـكيل فرقـة عمل متعـددة القطاعات 

بحيـث يتـم دعـم تطويـر اسـتراتيجيات مكافحة األمـراض من خـالل البحث العلمـي والخبـرة الوبائية.

NA1

قامت وزارة الزراعة والمياه والغابات ومديرية الخدمات البيطرية بتطوير اسـتراتيجية متعددة القطاعات للسـيطرة على 

داء الكلـب فـي ناميبيـا تمثلـت أهـم عناصرها فـي التعليـم والتوعيـة الجماهيرية لمختلـف أصحاب المصلحة والسـكان 

المعرضيـن للخطـر والعـالج بعـد التعـرض وتطعيـم الـكالب. وقـد قامـوا بتكييـف الرسـائل وتشـجيع الجمهـور بالتعـاون 

الوثيـق مـع وزارة الصحـة والخدمـات االجتماعيـة والجمعيـة البيطريـة فـي ناميبيـا باإلضافـة إلـى وزارة البيئة والسـياحة 

ووزارة التعليـم وهيئـات الحكومـات المحليـة والتقليدية والمؤسسـات األكاديميـة والمنظمات الدوليـة واإلعالم والجهات 

المهنيـة والجمعيـات الخيريـة للرعايـة بالحيوان.  وتسـتخدم االسـتراتيجية المدرسـة والكنيسـة واالجتماعـات المجتمعية 

لتوزيـع المعلومـات علـى أطفـال المـدارس وأفـراد المجتمـع وتتضمـن أيضـا حملـة واسـعة تعتمـد علـى اليـوم العالمي 

لـداء الكلـب وهـو فعاليـة سـنوية تقام في شـهر سـبتمبر/أيلول وتتم باسـتخدام رسـائل في اإلعـالم وفي وسـائل التواصل 

االجتماعـي وإعـداد مواد مثـل القمصان. 

NL1

يوجـد بهولنـدا آليـة تنظمهـا الحكومـة لتوفيـر الخبرة حـول المخاطر المحتملـة لألمراض حيوانيـة المصدر ومـا إذا كانت 

هنـاك حاجـة السـتجابة الحكومـة لهـا. وتتكـون هـذه اآللية مـن خبراء غيـر حكومييـن يعملون بصـورة مسـتقلة يوفرون 

الخبـرة والتوصيـات للحكومة. 



12٨
تبني نهج متعدد القطاعات "لتوحيد األداء في مجال الصحة":

 دليل ثالثي لمواجهة األمراض حيوانية المصدر في البلدان"

تجارب الدول  -8

PK1

قامـت باكسـتان بإعـداد تقييم خارجي مشـترك ]القسـم 4-1-2[. وفي عام 2016 اعتبر الزخم المتعلـق باتباع نهج متعدد 

القطاعـات لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة بعـد ذلـك أحـد الثغـرات الرئيسـية. وأشـارت ورشـة عمـل الجسـور الوطنية 

الخاصـة باللوائـح الصحيـة الدوليـة ]القسـم 4-1-2[ عقدت فـي عام 2017  ووضعـت أولويات األهداف مثـل بناء قدرات 

تقصـي ومختبـرات باإلضافـة إلـى اسـتجابات متعـددة القطاعات لتوحيـد األداء في مجـال الصحة على المسـتوى الوطني 

وعلـى مسـتوى المناطـق والقطاعـات. وتـم تصميـم هـذه األهـداف لتعزيز األنظمـة الوطنية للصحـة العامـة للوقاية من 

واكتشـاف واالسـتجابة لألمـراض بما في ذلـك األمراض حيوانيـة المصدر. 

PK2

أدت االسـتعانة بورشـة عمـل حـول توحيـد األداء فـي مجـال الصحـة باسـتخدام أنظمة تحديـد أولويات األمـراض حيوانية 

المصـدر لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة وأدوات رسـم خرائـط ومـوارد لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة إلـى تيسـير 

التعـرف علـى أهـم األمـراض حيوانيـة المصدر في باكسـتان وأدى ذلـك إلى تقييم القدرة على اكتشـاف واالسـتجابة لتلك 

األمـراض ذات األولويـة. وقـد مكـن ذلـك ممثليـن مـن العديـد مـن القطاعـات من تطويـر أولويـات وخطـط للعمل على 

تلـك المسـائل معـا. وتـم تضميـن األمـراض حيوانيـة المصـدر التي تـم إعطاؤها أولويـة في الظـروف القابلة لإلبـالغ عنها 

فـي النظـام المتكامـل للتقصـي واالسـتجابة عـن األمـراض فـي باكسـتان ويتـم تعزيـز القـدرات التشـخيصية واسـتهدافها 

الكتشـاف تلـك األمراض. 

PK3

فـي باكسـتان، أنشـأ المعهـد الوطنـي للصحـة، وقسـم علوم الحيـوان في مجلـس البحـوث الزراعيـة الباكسـتانية والمركز 

العالمـي لدراسـات تأثيـر المنـاخ التابـع لـوزارة تغيـر المنـاخ، مركـزا صحيـا موحـدا فـي إطـار المعاهـد الوطنيـة الخاصة 

بالصحـة التـي تـم تدشـينها مـن خـالل التوقيع علـى مذكـرة تفاهم. وسيسـاعد هـذا المحور فـي تصميم وتنفيـذ البرامج 

والسياسـات والتشـريعات والبحـوث التـي سـتعمل فيهـا قطاعـات متعـددة معـا لتحقيـق نتائـج أفضـل للصحـة العامـة. 

عـالوة علـى ذلـك، توسـعت باكسـتان في فرقة العمـل المعنيـة باللوائح الصحية الدولية المنشـأة سـابقا لتشـمل ممثلين 

مـن كافـة القطاعات.

PH1

فـي عـام 2014 تفشـي مـرض مجهـول فـي الفلبين له أعـراض عصبية وأدى إلـى وقوع وفيات بيـن الناس والخيـول. وبناء 

علـى طلـب الحكومـة الفلبينيـة، أجـرت منظمـة الصحـة العالميـة ووزارة الصحـة الفلبينية ومكتـب الصناعـات الحيوانية 

تحقيقـا ميدانيـا مشـتركا. وقـام الفريـق المشـترك بالتحقيـق فـي كل من حـاالت اإلصابة بين البشـر والخيول مـن منظور 

سـريري مختبـري ووبائـي متعـدد القطاعات، وتم تحديد أن الفيروس من جنس فيروس هينيبا. وأشـارت الدراسـة إلى 17 

حالـة بشـرية محتملـة و 10 حـاالت بين الخيول، وقدمت صـورة وبائية للمرض الجديد الذي يتطلـب مدخالت من جميع 

القطاعـات والتخصصـات المعنيـة )94(. وقـد سـلط هذا الحدث الضـوء على أهمية ضمان التنسـيق في إجراء الدراسـات 

واالسـتجابة للحـاالت المرضيـة حيوانيـة المصـدر مـن قبـل هيئـات الصحـة العامـة والحيوانيـة علـى جميـع المسـتويات 

الحكوميـة، وإشـراك كافـة القطاعـات والتخصصـات في إجـراء تقييم كامل للوضـع الوبائي. 
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QT1

فـي قطـر كانـت متالزمـة الشـرق األوسـط التنفسـية الناتجـة عـن فيـروس كورونـا هـي الدافـع ووفـرت الفرصـة لتعزيـز 

التنسـيق متعـدد القطاعـات بمـا فـي ذلـك تدريـب فرق فـي مختلـف التخصصـات وإعـداد تقييمـات مخاطـر وترتيبات 

التقصـي والتحكـم فـي متالزمـة الشـرق األوسـط التنفسـية الناتجـة عـن فيـروس كورونـا وفـي األمـراض األخـرى حيوانية 

المصدر. وقد دفع ذلك أيضا إلى إنشـاء منصة وزارية مسـتدامة لتنسـيق السياسـات واإلجراءات الخاصة بالسـيطرة على 

األمـراض حيوانيـة المصـدر وتعزيز الشـفافية والتعليم والبحـث والتعاون وقيم خدمـة المجتمع. وتتضمـن أوجه التعاون 

األخـرى الدراسـات المشـتركة والتقصـي ومشـروعات بنـاء القـدرات ومشـاركة المجتمـع وتعزيز التشـبيك والتعـاون بين 

المختبـرات البشـرية والحيوانيـة. وقـد قامـت قطـر بتخصيـص ميزانيـة موحـدة لتمويل أنشـطة متالزمة الشـرق األوسـط 

التنفسـية الناتجـة عـن فيـروس كورونا فـي مختلـف القطاعات. 

QT2

مـع اكتشـاف الحالـة الثانيـة مـن متالزمـة الشـرق األوسـط التنفسـية الناتجة عن فيـروس كورونا فـي قطر فـي نهاية عام 

2012 بـدأت منظمـة الصحـة العالميـة تقييمـا لقـدرات القـوى العاملـة في االسـتجابة للحـاالت المرضية الطارئـة بما في 

ذلـك قـدرات االسـتجابة لمـرض اإليبوال والوقاية والسـيطرة علـى األمراض ومقاومة مضـادات الميكروبات. وقد اسـتعانت 

حكومـة قطـر بتقاريـر البعثـة لملء الثغرات وفقا لذلك. وقد اسـتغلت غالبية التدريبات الالحقة متالزمة الشـرق األوسـط 

التنفسـية الناتجـة عـن فيـروس كورونا كنقطـة تركيز لتطبيق نهج لتوحيـد األداء في مجال الصحـة. وتضمنت ورش العمل 

التـي عقـدت علـى المسـتوى الوطنـي ورش عمـل لفحـص متالزمة الشـرق األوسـط التنفسـية الناتجة عن فيـروس كورونا 

وتدريـب فـرق اسـتجابة سـريعة علـى االسـتجابة لألمـراض المعديـة الناشـئة والتي تعـاود الظهـور. وقد تـم تدريب 200 

شـخص علـى المسـتوى الوطنـي مـن مستشـفيات وقطـاع الرعايـة الصحيـة والقطـاع الخاص علـى فحص متالزمة الشـرق 

األوسـط التنفسـية الناتجـة عن فيـروس كورونا والمزج بين الدراسـات الميدانيـة واإلدارة. 

QT3

وبعد ظهور إصابات بمتالزمة الشـرق األوسـط التنفسـية الناتجة عن فيروس كورونا أنشـأت قطر نظاما متعدد القطاعات 

لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة والتقصـي لضمـان اإلبالغ المبكر وإجراء دراسـات مشـتركة بشـأن الحاالت المشـتبه بها 

بيـن البشـر والحيوانـات بمـا فـي ذلك تتبـع االتصال. ويتضمـن هذا النظـام تعزيز تقصي عـدوى الجهاز التنفسـي الحادة 

والشـديدة والتقصـي النشـطة لألشـخاص الذيـن يتعرضـون لخطر اإلصابة بمتالزمة الشـرق األوسـط التنفسـية الناتجة عن 

فيـروس كورونـا واختبار الحيوانات في المسـالخ وسـباقات اإلبل ونقـاط الدخول. 

QT4

وفـي أعقـاب التأكـد مـن وجود إصابة بمتالزمة الشـرق األوسـط التنفسـية الناتجة عـن فيروس كورونا أنشـأت قطر فريق 

مختبـرات مشـترك لتحسـين التواصـل بيـن مختبـرات الصحة البشـرية ومختبرات صحة الحيـوان. وقامـوا بتطبيق وإدخال 

برامـج تدريـب مختبـرات مشـتركة وإرشـادات توجيهية مختبرية وقاموا بإنشـاء نظام مشـترك للتقصـي المختبري وإعداد 

التقاريـر. وقامـت الـوزارات ذات الصلـة باعتماد ميزانية وطنيـة قابلة للتحويل )قابلة للتبادل أو ميزانية موحدة( بالنسـبة 

للمختبـرات المتعاونـة وتـم منـح المختبـرات حـق النفـاذ للمناقصـات الطارئـة أو الحصـول على سـلطة الشـراء المباشـر 

للمـواد فـي حالة تفشـي مرض. 
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REG1

فـي عـام 2006 قامـت الجماعة اإلقليمية االقتصادية للجنة المحيط الهندي بإنشـاء شـبكة توحيـد األداء في مجال الصحة 

بعـد أول تفشـي كبيـر لمـرض الشـيكونجوليا. وفي عـام 2014 قامت لجنة المحيط الهندي بدمج شـبكات تقصي ودراسـة 

األمـراض البشـرية والحيوانيـة اإلقليميـة المنفصلة واطلقت عليها تسـمية "التقصـي الوبائي وإدارة الطوارئ". وتسـتهدف 

الشـبكة 22 مرضـا )ثمانيـة منهـا أمـراض حيوانيـة المصـدر أو أمـراض تنتقـل عن طريـق الحيوانـات أو األغذيـة( وتغطي 

عمليـة التقصـي الخاصـة بتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة باالعتماد علـى األمـراض أو التقصي الذي يعتمـد على الحدث 

والتدريـب الميدانـي علـى الوبائيات واختبار كفـاءة المختبرات ومتابعـة مقاومة مضـادات الميكروبات )95(. 

REG2

لدعـم السـلطات المسـؤولة عـن سـالمة الـدم فـي تنفيذهـا لتشـريعات سـالمة الدم فـي جميع أنحـاء االتحـاد األوروبي، 

يقـدم المركـز األوروبـي للوقايـة مـن األمراض ومكافحتهـا تحديثات وبائية أسـبوعية علـى موقعه على اإلنترنت، ويسـلط 

الضـوء علـى المناطـق التـي ينتقـل فيهـا باسـتمرار فيـروس غـرب النيـل. ومـن خـالل اتباع نهـج توحيـد األداء فـي مجال 

الصحـة، تـم اسـتكمال التحديثـات الخاصة بتوزيـع حاالت اإلصابة بمرض فيـروس غرب النيل بين الخيـول منذ عام 2017. 

وتوضـح الخرائـط التـي تظهـر المناطق التي يوجد بهـا حاالت إصابة بين البشـر والخيول مناطق انتشـار الفيروس الحالية 

والتـي يمكـن اسـتخدامها فـي زيـادة الوعـي بيـن خبـراء الصحة العامـة والصحـة الحيوانيـة في االتحـاد األوروبـي وأيضا 

لتدشـين تقصـي معزز إذا تطلـب األمر.

REG3

أجـرت سـت دول أفريقيـة هي: الكاميرون، وإثيوبيا، ورواندا، وتنزانيا، والسـنغال، وأوغندا عمليـة تخطيط وطنية متدرجة 

للقـوى العاملـة فـي عامـي 2017 و2018 حول األمراض حيوانية المصدر ذات األولوية. وفي البداية، شـارك شـركاء شـبكة 

الجامعـات وحكومـات البلـدان فـي ورشـة عمـل إقليمية لتدريـب المدربين ورسـم الخرائـط والتحليل لتوحيـد األداء في 

مجـال الصحـة ]القسـم 4-1-2[. وبعـد ذلك، اسـتعرضت البلدان عددا كبيـرا من الوثائق في جميـع القطاعات ذات الصلة 

وجمعـت النتائـج )مـن التقاريـر الوطنيـة للتقييـم الخارجـي المشـترك، وتقارير لوائـح الصحـة العالمية، تقاريـر المنظمة 

العالميـة لصحـة الحيـوان حـول أداء الخدمـات البيطريـة، وتقاريـر مختلفـة عن توحيـد األداء في قطاع الصحـة ومختلف 

قـدرات توحيـد األداء فـي مجـال الصحـة المتعلقـة باألمـراض حيوانية المصـدر وتقارير وخطـط الموارد البشـرية وخطط 

الصحـة الوطنيـة. وقـد أجـرى االستشـاريون مقابـالت فـي قطاعـات مختلفـة، بمـا فـي ذلـك قطـاع صحة اإلنسـان وصحة 

الثـروة الحيوانيـة وصحـة الحيـاة البرية واإلدارة البيئية، وقام المشـاركون فـي التدريب بتطوير خطط عمـل وطنية تحدد 

الخطـوط العريضـة الحتياجـات القـوى العاملـة فـي قطاعـات محـددة وفـي القطاعـات المتعـددة داخل كل دولـة. وتم 

تقديـم هـذه الخطـط إلـى مسـؤولين حكومييـن وأصحاب مصلحـة رفيعـي المسـتوى. وأدت الوثيقة الختاميـة إلى وضع 

خطـة عمـل بشـأن تطويـر القـوى العاملة في مجـال مكافحة األمـراض الحيوانيـة المصدر فـي كل بلد.
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REG4

منـذ عـام 1980، تدعـم مراكـز الواليـات المتحـدة لتقصي األمـراض والوقاية منها البلـدان من خالل تطويـر برامج تدريب 

ميدانـي حـول الوبائيـات والـذي صيـغ على غرار مراكـز الواليات المتحـدة لتقصي األمـراض والوقاية منها. وبـدءا من عام 

2018، توفـر برامـج التدريـب الميدانـي حـول الوبائيـات حاليا التدريـب لموظفي القطـاع العام علـى الصعيدين الوطني 

ودون الوطنـي فـي أكثـر مـن 70 دولـة، وتدعـم غالبيتهـا نهـج تدريـب توحيـد األداء فـي مجـال الصحة من خـالل إدراج 

موظفـي قطـاع الصحـة الحيوانيـة باإلضافة إلى موظفي قطاع الصحة العامة. وفي السـنغال، في عـام 2017، حضرت عدة 

بلـدان أفريقيـة ورشـة عمـل إقليميـة حول بناء القدرات فـي مجال الوبائيـات البيطرية بناء على تقييـم االحتياجات الذي 

أجرتـه منظمـة األغذيـة والزراعـة. وتـم تبـادل نتائج هـذه التقييمات بيـن أصحاب المصلحـة المعنيين الذيـن دافعوا عن 

تطويـر برامـج أثنـاء الخدمـة لبنـاء قدرات الوبائيـات البيطرية بما يتالءم مـع احتياجات قطاع صحة الحيوان، اسـتنادا إلى 

نمـوذج برامـج تدريـب ميدانـي حـول الوبائيـات المعمول به والمتسـق مع مبـادرات تنمية القـدرات الحاليـة في جميع 

أنحـاء إفريقيـا . وفـي ورشـة عمـل عالميـة عقـدت الحقـا في مقـر منظمـة األغذيـة والزراعـة حـول الوبائيـات والتنمية، 

طـور المشـاركون الكفـاءات األساسـية المعتـرف بهـا عمومـا لتطبيـق برنامـج للتدريـب الميداني علـى الوبائيـات لألطباء 

البيطرييـن ولتنسـيق ومواءمـة برنامـج للتدريـب الميدانـي على الوبائيـات لألطباء البيطرييـن والبرامج الحاليـة للتدريب 

الميدانـي حـول الوبائيـات. واقتـرح المشـاركون وضـع اطـار مشـترك لتعديـل المناهـج الحاليـة وتصميم مناهج دراسـية 

جديـدة وكذلـك تطبيـق برنامج للتدريب الميدانـي على الوبائيات لألطبـاء البيطريين على المسـتوى القطري. كما طوروا 

معاييـر واضحـة لتحديـد المؤسسـات والشـركاء التـي تقـوم بتقديـم التوجيه والدعـم للتدريب واإلرشـاد وتطويـر برنامج 

للتدريـب الميداني علـى الوبائيات لألطبـاء البيطريين.

TZ1

واسـتخدمت حكومـة تنزانيـا خبـرات االسـتجابة لتفشـي مـرض حمـى الـوادي المتصـدع ومرض الجمـرة الخبيثـة في عام 

2007 لتحديـد القـدرات الوطنيـة وثغـرات التدريـب واحتياجاته. كما حدد التقييم الخارجي المشـترك الصـادر عام 2016 

أيضـا ]القسـم 4-1-2[ مزيـدا مـن الثغـرات فـي تطويـر القـوى العاملـة وخاصـة برامـج الوبائيـات الميدانيـة والتدريـب 

فـي المختبـرات. ووافقـت لجنـة توجيـه رفيعـة المسـتوى خاصة ببرامـج الوبائيـات الميدانيـة والتدريب فـي المختبرات 

ويرأسـها كبيـر المسـؤولين الطبيين وتضمن فـي عضويتها وزراء الثروة الحيوانية وتطوير المصايـد والبيئة والصحة والرفاه 

االجتماعـي علـى أنـه باإلضافـة إلـى خبـراء الوبائيات الطبييـن سـيتم إدراج األطباء البيطرييـن الذين يعملـون كخط دفاع 

أول فـي برامـج الوبائيـات الميدانيـة والتدريـب فـي المختبـرات. وفي المناطـق التي تلقى فيهـا العاملون تدريبا مشـتركا 

قامـت فـرق بدراسـات مشـتركة والتعامـل مـع تفشـي داء الكلب والجمـرة الخبيثة في عـام 2017.

TZ2

فـي عـام 2017، عقـدت تنزانيـا ورشـة عمـل جسـور وطنيـة ]القسـم 4-1-2[ قامـت بتحديـد ثغرة رئيسـية وأكـدت على 

توافـر قـوى عاملـة لنهـج توحيـد األداء فـي مجـال الصحـة لتنفيـذه فـي التدخـالت. وفـي عـام 2018، قـام رئيـس الوزراء 

بإطـالق مكتـب تنسـيق توحيـد األداء فـي مجـال الصحـة وكان دوره هـو تنسـيق التعامـل مع تهديـدات أمـن الصحة بما 

فـي ذلـك األمـراض حيوانيـة المصـدر تحت مظلة نهـج توحيد األداء في المجـال الصحي وضمان توافر قـوى عاملة ماهرة 

لنهـج توحيـد األداء في مجـال الصحة. 
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TZ3

فـي عـام 2017، اسـتضافت منصـة الصحـة الواحـدة الوطنية لتنزانيـا حلقة عمـل لتوحيد األداء في مجال الصحة بشـأن 

تحديـد أولويـات األمـراض حيوانيـة المصـدر لتحديـد أولويـات األمـراض حيوانيـة المصدر التـي تمثل أكبـر مصدر قلق 

علـى المسـتوى الوطنـي. وتتضمـن عمليـة توحيـد األداء فـي مجـال الصحـة بشـأن تحديـد أولويـات األمـراض حيوانية 

المصـدر مراجعـة البيانـات واألدبيـات واسـتخدام األمـراض التـي تصيـب اإلنسـان والحيـوان فـي تنزانيـا إلعـداد قائمة 

باألمـراض حيوانيـة المصـدر. وأثنـاء هـذه العمليـة، قامـت المجموعـة أيضـا بتطوير خطط عمـل للتعامل مـع األمراض 

]القسـم 4-1-2[. ثانيـا، قامـت تنزانيـا بتحديـد احتياجـات تشـغيلية للعاملين في نهـج توحيد األداء متعـدد القطاعات 

فـي مجـال الصحـة وخطـوات تاليـة ملموسـة مـن أجـل تلبيـة االحتياجـات التعليميـة والتدريبيـة مـن خـالل إشـراك 

مشـاركين مـن مختلـف القطاعـات الحكوميـة واألوسـاط األكاديمية باالسـتعانة بأداة رسـم الخرائـط والتحليـل لتوحيد 

األداء فـي مجـال الصحة ]القسـم 2-1-4[ )96(.

TH1

تمتلـك تايالنـد تاريخـا طويـال فـي مجال تقصـي األمراض حيوانيـة المصدر كما يتضح مـن برنامج القضاء علـى داء الكلب 

الـذي بـدأ منـذ أكثـر مـن 30 عامـا. واعتمـد هـذا البرنامـج على التنسـيق متعـدد القطاعـات اسـتجابة لمخـاوف متعلقة 

بالصحـة العامـة وأصبـح أكثـر رسـمية عندمـا ظهـر مـرض إنفلونـزا الطيور فـي تايالند فـي أواخر عـام 2003. ولالسـتجابة 

لتفشـي فيروس أنفلونزا الطيور، اتفقت السـلطات الوطنية مع مجموعة من المنظمات متعددة القطاعات على مكافحة 

المـرض عـن طريـق تعيين حـكام المقاطعات كقادة لتوفير التوجيـه للقيادات المجتمعية والمتطوعيـن في مجال الصحة 

العامة والثروة الحيوانية على مسـتوى القرى. وقد سـلط نجاح هذا األمر في احتواء تفشـي المرض الضوء على المشـاركة 

الهامـة للتقصـي التشـاركي ونظـم اإلبالغ المجتمعيـة. ومن المعتقد أن يؤدي وضع قانون لألمراض السـارية وإنشـاء لجنة 

لألمـراض السـارية ذات قيـادة رفيعـة المسـتوى علـى الصعيديـن الوطنـي والمحلي إلـى توفير االسـتدامة آللية التنسـيق 

متعـدد القطاعـات علـى المسـتوى المحلـي. وتقدم الحكومـة التمويل لألنشـطة المعتمدة خاصة في حـاالت الطوارئ.

TH2

فـي عـام 2016 قامـت اللجنة التنفيذية الوطنية بشـأن االسـتعداد والوقاية واالسـتجابة لألمراض الناشـئة المعدية برئاسـة 

نائـب رئيـس الـوزراء باعتمـاد "خطـة تايالنـد االسـتراتيجية الوطنيـة لألمـراض المعديـة الناشـئة: 2017-2020(". وتعتمد 

هـذه الخطة على الخطط االسـتراتيجية السـابقة المتعلقـة بأنفلونزا الطيور واألنفلونزا البشـرية وتغطي األمراض المعدية 

الناشـئة األخرى. وقد تم عقد العديد من ورش العمل حضرها ممثلون من 14 وزارة وأوسـاط أكاديمية وممثلو جمعيات 

مهنيـة للمسـاعدة فـي صياغـة الخطـة. كمـا أشـرفت منظمـة الصحـة العالميـة علـى الخطـة التي بـدأت بتحليـل موقف 

شـامل وتضمنـت تعريفـا لآلليـات الدافعـة والدفاع عـن السياسـات ودور أصحاب المصلحـة. وكانت عمليـة المواءمة مع 

المنصـات الوطنيـة الرئيسـية الحاليـة بمـا فـي ذلـك قانـون األمـراض السـارية رقـم بـي.إي. 2558 لسـنة 2015، وهيئـات 

اللوائـح الصحيـة العالميـة تمثـل أحد التحديات ألن هـذه اآلليات قد أقرتها سـلطات إقليمية ومحلية. وعـالوة على ذلك، 

يشـارك العديـد مـن أصحـاب المصلحـة بما فـي ذلك العديد مـن القطاعـات والمنظمات فـي إعداد واالسـتجابة لألمراض 

المعديـة الناشـئة. ويعتقـد أن المـزج بين األهداف المشـتركة ووجود تسلسـل قيـادي واضح وأدوار ومسـؤوليات واضحة 

ومشـاركة مسـتدامة مـن كافـة األطـراف المعنيـة من خالل مفهـوم توحيد األداء في مجال الصحة سـوف يـؤدي في نهاية 

المطـاف إلـى قيـادة أفقية ورأسـية تتميز بالكفـاءة لكافة االسـتراتيجيات الحالية. 



133
تبني نهج متعدد القطاعات "لتوحيد األداء في مجال الصحة":

 دليل ثالثي لمواجهة األمراض حيوانية المصدر في البلدان"

تجارب الدول  -8

 TH3

يتـم تطبيـق برنامـج نشـط للقضـاء علـى داء الكلـب فـي تايالنـد منذ أكثر مـن 30 عامـا، ويتضمـن البرنامج التعـاون بين 

قطـاع الصحـة البشـرية وقطـاع صحـة الحيـوان وجامعـات تايالنـد والصليـب األحمـر التايالنـدي. وفـي عـام 2015، بـدأ 

"مشـروع حيوانـات خاليـة مـن داء الكلب: اإلنسـان في مأمن مـن المرض" تحت رعاية األسـتاذة الدكتورة صاحبة السـمو 

الملكـي األميـرة تشـوالبورن ماهيـدول". ويمثـل هـذا المشـروع تعاونـا بيـن إدارة تنميـة الثـروة الحيوانيـة وكليـة الطب 

البيطـري بجامعـة كاسيتسـارت وقسـم مكافحـة األمـراض وقسـم اإلدارة المحلية ومكتب رئيـس الوزراء. ويركز المشـروع 

علـى تقصـي األمـراض والوقايـة منهـا ومكافحتهـا فـي الحيوانات والبشـر والعالقـات العامة، وتوحيـد معايير أماكـن إيواء 

الحيوانـات، ودراسـة تفشـي المـرض بيـن الحيوانـات، ومتابعـة وتقييـم البرنامـج، وتطوير االبتـكار من خـالل التعاون مع 

المنظمـات األخـرى مثـل منظمـة الصليـب األحمـر التايالنـدي والـوكاالت الدولية وشـركاء التنميـة. عالوة علـى ذلك، يتم 

جمـع بيانـات األمـراض المتعلقـة بالحيوانات والبشـر على جميع المسـتويات ومشـاركتها باسـتخدام موقع شـبكة تايالند 

لـداء الكلب علـى اإلنترنت.

UG1

وفـي عـام 2011، قامـت منظمـات القطـاع الخـاص وجمعيـات المصنعيـن فـي أوغنـدا واتحـاد الموظفيـن األوغندييـن 

بتطبيـق مشـروع لتدريـب المعلميـن النظـراء فـي القطـاع الخـاص علـى العديـد من أوجـه التقصي واالسـتجابة لتفشـي 

المـرض. وكان الغـرض مـن التدريـب هو تطوير وتعزيز قدرات شـركاء القطاع الخاص الرئيسـيين بشـأن المسـائل الصحية 

الخاصـة بمـكان العمـل والمرتبطـة بدعـم االسـتجابة لتفشـي األمراض وبناء قـدرات المدربيـن الصحيين بالقطـاع الخاص 

علـى القيـام بدعـم التدريـب على تقصـي األمراض واالسـتجابة لتفشـيها. 

UK1

وفـي المملكـة المتحـدة، وقعـت العديـد مـن أزمـات األمـراض الوطنية الحـادة على مسـتوى البشـر والحيوانـات والبيئة 

وبخاصـة مـا يتعلـق باسـتنتاجات تحقيـق مـرض جنـون البقـر الذي نشـر عـام 2000، والذي سـلط الضوء علـى مزايا نهج 

متعـدد القطاعـات لتوحيـد األداء فـي مجال الصحة وشـجع الدعم السياسـي له. وفي عام 2004، قام قطـاع الصحة العامة 

بقيـادة عمليـة إنشـاء مجموعـة تقصـي العـدوى والمخاطـر المتعلقـة بالبشـر والحيوانـات وهـي مجموعـة مشـكلة من 

هيئـات مختلفـة وتخصصـات مختلفـة من مختلـف القطاعـات الحكوميـة البريطانية لفحـص وتقييم المخاطـر. وتتضمن 

مسـؤوليات المجموعـة إنشـاء والحفـاظ علـى عمليـة منتظمة ورسـمية إلجراء تقييـم المخاطر المشـترك )97(. 
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US1

خـالل التقييـم الخارجـي المشـترك الـذي تـم عـام 2016، تـم إدراك أن الواليـات المتحـدة األمريكية ستسـتفيد من وجود 

اسـتراتيجية محـددة بوضـوح ومنسـقة بصـورة جيـدة لتوحيد األداء في مجـال الصحة. وكانـت الخطوة األولـى تتمثل في 

تعـاون الهيئـات الفيدراليـة الثالثـة المسـؤولة عـن برامـج األمـراض الحيوانيـة المصـدر  وهـي: مراكـز الواليـات المتحدة 

لتقصـي األمـراض والوقايـة منهـا وإدارة الزراعـة وإدارة الداخليـة، علـى التخطيـط وتنفيـذ ورشـة عمـل لتحديـد أولويات 

األمـراض حيوانيـة المصـدر مـن خـالل توحيـد األداء فـي مجـال الصحـة  لتحديـد األمـراض حيوانيـة المصـدر التـي تمثل 

أكبـر مصـدر للقلـق والتـي ينبغـي التعامـل معهـا بصورة مشـتركة من خالل نهـج توحيـد األداء في مجـال الصحة وخطط 

عمـل للتعامـل معهـا. وقد أدت هذه العملية إلى تيسـير مشـاركات كافة القطاعات وتحديد األولويات المشـتركة وخطط 

العمـل ووضـع رؤيـة مشـتركة والتزام بتحسـين التواصـل، والتعـاون والتنسـيق المتعلق بتلك األمـراض حيوانيـة المصدر.  

وقـد اسـتطاع المشـاركون فـي ورشـة العمـل التوصـل إلـى توافق بشـأن الحاجـة إلى إنشـاء آلية تنسـيق متعـدد الهيئات 

علـى مسـتوى القيـادة وعلـى مسـتوى العمـل الفني لتوجيـه عملية تطويـر وتنفيذ إطار اسـتراتيجي رسـمي ووطني لنهج 

توحيـد األداء فـي مجـال الصحـة في الواليـات المتحـدة األمريكية. 

US2

تفشـى مـرض حمـى الجبـال الصخريـة القرمزية  منذ عـام 2002 في جنوب غـرب الواليات المتحدة األمريكيـة، ونتج عنه 

إصابـة عـدة مئـات مـن البشـر بالمـرض وأدى إلى عشـرات الوفيات وخاصة بيـن مجتمعـات قبائل األمريكييـن األصليين. 

وفـي هـذه المناطـق ارتبـط مـرض حمـى الجبـال الصخريـة القرمزيـة باالنتشـار الوبائـي الواسـع للقـراد داخـل المنـازل 

وحولهـا باإلضافـة إلـى تواجـد أعـداد كبيـرة مـن الـكالب المتجولـة. وتـم التنسـيق للقيـام باسـتجابة متعـددة القطاعات 

لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة مـن قبل مراكز الواليـات المتحدة لتقصـي األمراض والوقاية منها وشـركاء على مسـتوى 

الواليـة والمسـتوى الفيدرالـي والمسـتوى القبلـي. وتم تشـكيل فريق يتضمن أخصائييـن في مجال الصحـة العامة وصحة 

الحيـوان والبيئـة للقيـام بحملـة متكاملـة لتقليـل اإلصابـة بمـرض حمـى الجبـال الصخريـة القرمزيـة مـن خالل السـيطرة 

علـى القـراد فـي الـكالب واسـتخدام المبيـدات الحشـرية البيئيـة والتثقيف المجتمعـي. ونتيجة لهـذه الجهود المنسـقة، 

انخفضـت أعـداد القـراد وأعـداد اإلصابـات بمـرض حمـى الجبـال الصخريـة القرمزية بيـن أفـراد المجتمع. وقـد أصبحت 

اسـتراتيجيات الوقايـة هـذه حاليـا أفضـل ممارسـات وتـم تبنيها وتطبيقهـا في العديـد من المجتمعـات القبليـة باإلضافة 

إلـى تطبيقهـا فـي مناطق في شـمال المكسـيك. 

US3

فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة تـم اإلبـالغ عـن وقـوع 70 حالة تفشـي لعدوى فيـروس السـالمونيال بين األفـراد والتي 

ارتبطـت باتصالهـم مـع مجموعـات مـن الدواجـن الحيـة فـي باحـات المنازل منـذ عـام 2000. وتتعـاون مراكـز الواليات 

المتحـدة لتقصـي األمـراض والوقاية منهـا ووزارة الزراعة األمريكية مع صناعة الدواجن الحيـة من خالل تبادل المعلومات 

حـول تفشـي األمـراض وتطويـر توصيـات علميـة للوقايـة يتـم تبادلهـا مـع مالكـي الدواجـن فـي باحـات منازلهـم.  وألن 

شـركاء الصناعـة يمثلـون خبـراء موثوق فيهم فيمـا يختص بتربية قطعان الباحـات المنزلية والحفاظ عليهـا، فإنهم يمثلون 

قنـوات مباشـرة لالتصـال مـع المسـتهلكين ويقومون بتوزيع مواد تثقيفية مع شـحنات الكتاكيت مباشـرة إلى المسـتهلك 

ومـع المشـتريات التـي تتـم مـن متاجر التجزئـة. ويؤدي توزيع معلومات متسـقة ودقيقـه من العديد مـن المصادر ومن 

خـالل قنـوات متنوعـة إلـى تعزيـز صحـة الرسـائل بيـن مالكـي قطعـان الدجاج فـي باحـات منازلهـم ويزيد مـن إمكانية 

تبنـي التغييـرات السـلوكية الموصى بها. 
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VN1

بعـد ظهـور مـرض أنفلونـزا الطيـور فـي الصيـن، قامـت فيتنـام بإجـراء عمليـة تقصي نشـطة بيـن البشـر والحيوانات في 

مقاطعـات معرضـة لخطـر مرتفـع من اإلصابـة بالفيروس. وأثناء موسـم مرتفـع المخاطر باإلصابـة بمرض أنفلونـزا الطيور 

)أكتوبر/تشـرين األول إلـى أبريل/نيسـان( عقـد القطاعـان لقـاءات شـهرية لمشـاركة آخـر نتائـج التقصي للقيـام بعملية 

تقيـم مخاطر مشـترك. 

VN2

قامـت الشـبكة الجامعيـة لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة بفييـت نام بدعـم 20 جامعة مـن أجل دمج مضمـون توحيد 

األداء فـي مجـال الصحـة وموضوعـات تدريـب فـي برامـج الصحـة الحاليـة بالجامعـات بمـا فـي ذلـك الكليـات البيطرية 

وكليـات الحيـوان والطـب والتمريـض والصحـة العامـة وصحـة البيئـة والصيدلـة. عـالوة علـى ذلـك، قامـت الشـبكة أيضا 

بتطويـر حزمـة تدريـس خاصـة بـدورة تدريبية ميدانية لتوحيـد األداء في مجال الصحـة وتطبيقها بصـورة تجريبية بحيث 

اسـتهدفت المتخصصيـن الصحييـن والبيطريين علـى رأس العمل والذين يعملون في مجال الوقايـة والتحكم في األمراض 

المعديـة علـى مسـتوى األقاليـم والمناطـق. وقـد التزمـت كافـة الجامعـات المشـاركة بتطبيـق عوامـل الكفاءة األساسـية 

لنهـج توحيـد األداء فـي مجـال الصحـة فـي الـدورات الحاليـة وكانـت تلتقي بصـورة منتظمة لتبـادل الدروس المسـتفادة 

والخطـوات التـي ينبغـي اتخاذهـا لتعزيـز التعلـم التطبيقـي مـن خـالل توحيـد األداء فـي مجـال الصحـة. ونتيجـة لهـذا 

التعـاون الفريـد، عملـت الجامعـات معـا على إعداد كتب دراسـية مشـتركة وموضوعات وأسـئلة اختبـارات يمكن دمجها 

فـي نهـج صحـي مختـص بـكل تخصص في كافـة أرجاء الشـبكة. وتمثل الشـبكة مثاال متميزا علـى التثقيـف المتبادل بين 

المتخصصيـن حيـث قامـت مختلـف المهـن والتخصصات ببناء احتـرام وتقدير متبادل لـدور اآلخرين وتـم تعزيز التعاون 

عبـر القطاعـات وتـم تشـكيل فـرق توحيـد األداء في مجـال الصحة وتحقيـق التكامل فيمـا بينها. 



تبني نهج متعدد القطاعات "لتوحيد األداء في مجال الصحة":
البلدان" في  المصدر  حيوانية  األمراض  لمواجهة  ثالثي  دليل   136



المراجع 9
والمصادر



13٨
تبني نهج متعدد القطاعات "لتوحيد األداء في مجال الصحة":

 دليل ثالثي لمواجهة األمراض حيوانية المصدر في البلدان"

المراجع والمصادر  -9

زينسـتاج جيـه، شـيلينج إي، ويـس كيـه، بشـير محمـد إم. إمكانـات التعـاون بيـن صحـة اإلنسـان والحيـوان لتعزيز . 1

النظـم الصحيـة. ذا النسـتي. 2005. 366: 45-2142.

بيدايسـي إس، ماكفيرسـون سـي. األمـراض حيوانيـة المصـدر وتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة: مراجعـة األدبيات. . 2

جيـه أوف براسـيتول ريـس. 2014، 84345.

فيتسـباتريك إم، شـاه إتـش، بانـدي إيـه، بيلينسـكي ايـه، كاكار ام، كالرك ايه وآخريـن. نهج لتوحيـد األداء في مجال . 3

الصحـة للمكافحـة فعالـة التكلفـة لـداء الكلب في الهنـد. الوقائع األكاديميـة الوطنية للعلـوم. 2016. 113: 51.

معهـد الطـب )الواليـات المتحـدة(. تحسـين سـالمة األغذية من خـالل نهج توحيـد األداء في مجـال الصحة: ملخص . 4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/.2012 .ورشـة العمل. واشـنطن العاصمة: مطبعة األكاديميات الوطنية

NBK114508، تـم االطـالع عليه فـي 25 يونيو/حزيران 2018(.

األكاديميـات الوطنيـة للعلـوم والهندسـة والطـب. مكافحـة مقاومـة مضـادات الميكروبـات: نهـج توحيـد األداء في . 5

مجـال الصحـة تجـاه تهديـد عالمي: وقائع ورشـة العمـل. واشـنطن، العاصمة: مطبعـة األكاديميـات الوطنية. 2017 

https://doi.org/10.17226/24914، تـم االطـالع عليـه فـي 25 يونيو/حزيـران 2018(.

بيـرث إف، سـيزار جيـه، بولـي تـي، كاريـش دابليـو، لـي جـال اف، مشـاالبا سـي وآخريـن. اإلطـار التشـغيلي لتعزيز . 6

نظـم الصحـة العامـة البشـرية والحيوانيـة والبيئيـة فـي واجهتها. واشـنطن العاصمة: البنـك الدولـي. 2018: 37-36. 

الجـدول2-4: أمثلـة علـى القيمـة المضافـة مـن نهـج توحيـد األداء في مجـال الصحـة )المتوقـع والمالحظ(.

هاسـالر بـي، كورنيلسـون ال، بينانـي اتـس، روشـتون جيـه. مراجعة المعاييـر الخاصـة بفوائد من نهـج توحيد األداء . 7

فـي مجـال الصحة. مراجعة العلـوم والتكنولوجيـا 2:33-2014.

زينسـتاج جيـه، شـيلينج إي، ولتنـار تـوز دي، ويتيـكار ام، تانـار ام، المحررين. نهـج توحيد األداء في مجـال الصحة: . 8

نظريـة وممارسـات المناهـج الصحيـة المتكاملة. أوكسـفورد: المركز الدولـي للزراعة والعلـوم الحيوية. 2015.

بريديكـت كونسـورتيوم 2016: تطبيـق توحيـد األداء فـي مجـال الصحـة )دراسـة حالـة( نيويـورك: تحالـف الصحـة . 9

البيئيـة. https://www.cbd.int/health/onehealth-casestudies2016-final-en.pdf( 2016 تـم االطـالع عليـه 

فـي 25 يونيو/حزيـران 2018(.

مراكـز الواليـات المتحـدة لمكافحـة األمـراض والوقاية منها: تطبيق توحيـد األداء في مجال الصحة )الموقـع اإللكتروني(. . 10

)https://www.cdc.gov/onehealth/in-action/index.html، تـم االطـالع عليـه فـي 25 يونيو/حزيران 2018(.

منظمـة األغذيـة والزراعـة لألمـم المتحـدة والمنظمـة العالميـة لصحـة الحيـوان ومنظمـة الصحـة العالميـة. . 11

 2017 الصحيـة.  التحديـات  القطاعـات لمواجهـة  الثالثـة: توفيـر قيـادة تعاونيـة متعـددة  الجهـات  االلتـزام 

)http://www.fao.org/3/b-i7377e.pdf، تـم االطـالع عليـه فـي 25 يونيو/حزيـران 2018(.

منظمـة األغذيـة والزراعـة لألمـم المتحـدة والمنظمـة العالميـة لصحـة الحيـوان ومنظمـة الصحـة العالميـة. . 12

األمـراض حيوانيـة المصـدر: دليـل إلقامـة تعـاون بيـن قطاعـات الصحـة الحيوانيـة والبشـرية علـى المسـتوى 

القطـري. ua=1( 2008؟http://www.wpro.who.int/publications/docs/Zoonoses02.pdf، تـم االطالع 

عليـه فـي 25 يونيو/حزيـران 2018(.

العناصـر الرئيسـية للتعـاون الفعـال بيـن القطاعات في منظمـة األغذية والزراعـة لألمم المتحـدة والمنظمة العالمية . 13

لصحـة الحيـوان ومنظمـة الصحـة العالمية. االجتمـاع الفني رفيع المسـتوى للتعامل مع المخاطـر الصحية في بيئات 

النظم اإليكولوجية البشرية - الحيوانية، مكسيكو سيتي: منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة / المنظمة العالمية 

لصحـة الحيـوان/ ومنظمـة الصحـة العالميـة. http://www.fao.org/docrep/017/i3119e/i3119e.pdf( 2011، تم 

االطـالع عليه فـي 25 يونيو/حزيران 2018(.



13٩
تبني نهج متعدد القطاعات "لتوحيد األداء في مجال الصحة":

 دليل ثالثي لمواجهة األمراض حيوانية المصدر في البلدان"

المراجع والمصادر  -9

منظمـة الصحـة العالميـة. تقاريـر مهمـة حـول التقييم الخارجي المشـترك. جنيـف: منظمة الصحـة العالمية. 2018 . 14

)http://www.who.int/ihr/procedures/mission-reports/en، تـم االطـالع عليه فـي 25 يونيو/حزيران 2018(.

المنظمـة العالميـة لصحـة الحيـوان: تقاريـر مسـار أداء الخدمات البيطريـة التابع للمنظمـة العالمية لصحـة الحيوان، . 15

وتقاريـر تحليـل ثغـرة أداء الخدمات البيطرية ومهمة متابعة أداء الخدمات البيطرية. باريس: المنظمة العالمية لصحة 

الحيـوان. http://www.oie.int/solidarity/pvs-pathway( 2018، تـم االطـالع عليه في 25 يونيو/حزيران 2018(.

منظمـة الصحـة العالميـة. اللوائـح الصحية الدوليـة )2005( الطبعة الثالثـة. جنيف: منظمة الصحـة العالمية. 2018 . 16

)http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/ar، تـم االطـالع عليه في 25 يونيو/حزيران 2018(.

المنظمـة العالمية لصحة الحيوان. معايير المنظمة العالمية لصحة الحيـوان )موقع اإلنترنت(. باريس: المنظمة العالمية . 17

لصحـة الحيـوان. http://www.oie.int/standard-setting/overview( 2018، تم االطالع عليه في 25 يونيو/حزيران 2018(.

18 .https://www.un.org/( 2015 .)األمـم المتحـدة. أهـداف األمم المتحدة للتنمية المسـتدامة  )الموقع اإللكترونـي

sustainabledevelopment/sustainable-development-goals، تـم االطـالع عليه في 25 يونيو/حزيران 2018(.

المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لغرب المحيط الهادئ. اسـتراتيجية آسـيا والمحيط الهادئ لألمراض الناشـئة . 19

وحـاالت الطـوارئ المتعلقـة بالصحـة العامة )اسـتراتيجية آسـيا والمحيـط الهادئ لألمـراض الناشـئة  3(. مانيال: مكتب 

منظمـة الصحـة العالميـة اإلقليمي في جنوب شـرق آسـيا / مكتب منظمـة الصحة العالمية اإلقليمي في جنوب شـرق 

آسـيا. http://iris.wpro.who.int/handle/10665.1/13654( 2017، تـم االطالع عليه في 25 يونيو/حزيران 2018(.

االتحـاد األفريقـي: المكتب األفريقي للمـوارد الوراثية )الموقع اإللكترونـيhttp://www.au-ibar.org( 2018 .)، تم . 20

االطـالع عليه فـي 25 يونيو/حزيران 2018(.

جـدول أعمـال األمـن الصحـي العالمـي )الموقـع اإللكترونـيhttps://www.ghsagenda.org( 2014 .)، تـم االطالع . 21

عليه فـي 25 يونيو/حزيـران 2018(.

منظمـة األغذيـة والزراعـة لألمـم المتحـدة ومنظمـة الصحـة العالمية. الدسـتور الغذائـي: المعايير الدوليـة لألغذية . 22

http://www.fao.org/( 2018 .رومـا: منظمـة األغذيـة والزراعة / منظمـة الصحـة العالميـة .)الموقـع اإللكترونـي(

fao-who-codexalimentarius/ar، تـم االطـالع عليـه فـي 25 يونيو/حزيران 2018(.

منظمـة الصحـة العالمية. خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشـأن مقاومة مضادات الميكروبات. جنيف: . 23

منظمـة الصحـة العالميـة. http://www.who.int/antimicrobial-resistance/global-action-plan/ar( 2015، تـم 

االطـالع عليه فـي 25 يونيو/حزيران 2018(.

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة. خطة عمل المنظمة بشـأن مقاومة مضادات الميكروبات 2016-2020. روما: . 24

منظمة األغذية والزراعة. http://www.fao.org/3/a-i5996e.pdf( 2016، تم االطالع عليه في 25 يونيو/حزيران 2018(.

المنظمـة العالميـة لصحـة الحيـوان. اسـتراتيجية المنظمـة العالميـة لصحـة الحيـوان بشـأن مقاومـة مضـادات . 25

الميكروبـات واالسـتخدام الحكيـم لمضـادات الميكروبـات. باريـس: المنظمـة العالميـة لصحـة الحيـوان. 2016 

 ،http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/docs/pdf/PortailAMR/EN_OIE-AMRstrategy.pdf

تـم االطالع عليـه فـي 25 يونيو/حزيـران 2018(.

منظمـة األغذيـة والزراعـة لألمـم المتحدة ومنظمـة الصحة العالميـة. مبادئ وخطـوط توجيهية لتبـادل المعلومات . 26

http://www.fao.org/fao-who-( 2016 .)19-1995 CAC/GL( فـي حـاالت الطـوارئ المتعلقة بسـالمة األغذيـة

codexalimentarius/sh-proxy/fr/؟lnk=1&url=https٪253A٪252F٪252Fworkspace.fao.org٪252Fsite

s٪252Fcodex٪252FCStandards٪252FCAC٪2BGL ٪ 2B19-1995٪ 252FCXG_019e.pdf، تـم االطـالع 

عليـه في 12 يوليو/تمـوز 2018(.



14٠
تبني نهج متعدد القطاعات "لتوحيد األداء في مجال الصحة":

 دليل ثالثي لمواجهة األمراض حيوانية المصدر في البلدان"

المراجع والمصادر  -9

27 .http://www.who.int/foodsafety/( 2018 .منظمـة الصحـة العالميـة. الشـبكة الدولية لسـلطات سـالمة األغذيـة

areas_work/infosan/ar، تـم االطـالع عليـه فـي 12 يوليو/تموز 2018(.

بيرثـي إف، سـيزار جـي، بولـي تـي، كاريش دبليو، لو جال إف، ماشـاالبا سـي وآخرون. اإلطار التشـغيلي لتعزيز نظم . 28

الصحـة العامـة البشـرية والحيوانية والبيئية في واجهتها. واشـنطن العاصمة: البنـك الدولي. عام 2018.

بيرثـي إف، سـيزار جـي، بولـي تـي، كاريش دبليو، لو جال إف، ماشـاالبا سـي وآخرون. اإلطار التشـغيلي لتعزيز نظم . 29

الصحـة العامـة المتعلقـة بالبشـر والحيوانـات والبيئـة فـي واجهتها. واشـنطن العاصمـة: البنك الدولـي 2018: 125. 

أمثلـة علـى المـوارد أو مصادر المعلومات الرئيسـية: )الملحـق 5( أدوات التقييم وتحديـد األولويات.

االجتمـاع الفرعـي لمؤتمـر جوائـز األميـر ماهيدول 2018. تفعيـل الصحة الواحـدة: من التقييم إلـى العمل )الموقع . 30

اإللكترونـي(. تشـانغ مـاي 2018 )http://pmac2018.com/site/sidemeeting/schedule/SE008، تـم االطـالع 

عليه فـي 25 يونيو/حزيـران 2018(.

الجلسـة 168 للجمعيـة األمريكيـة لطـب المناطـق المداريـة والنظافـة الصحيـة لعـام 2017. تفعيـل نهـج توحيـد . 31

األداء فـي مجـال الصحـة: أدوات نهـج توحيـد األداء فـي مجـال الصحـة في سـياق األمن الصحـي العالمـي )الموقع 

اإللكترونـي(. بالتيمـور. 2017 )http://www.abstractsonline.com/pp8/#!/4395/session/12، تم االطالع عليه 

فـي 25 يونيو/حزيـران 2018(.

32 .http://www.vetmed.( .2018 مؤسسـة بريديكـت 2018. دليل سـريع لتقييم نهـج توحيد األداء في مجال الصحـة

ucdavis.edu/ohi/local_resources/pdfs/quick-guide-to-one-health-evaluation.pdf، تـم االطـالع عليـه 

فـي 25 يونيو/حزيران 2018(.

فعاليـة مكاسـب نهـج توحيـد األداء فـي مجـال الصحة. في السـكان ومسـببات األمـراض وكوكبنـا: اقتصاديـات نهج . 33

توحيـد األداء فـي مجـال الصحـة. واشـنطن العاصمة: البنـك الدولـي. 2012: 27.

الجـدول 2-1: تأثيـرات األمـراض علـى واجهـة اإلنسـان والحيـوان والبيئـة. بيرثي إف، سـيزار جي، بولي تـي، كاريش . 34

دبليـو، لـو جـال إف، ماشـاالبا سـي وآخـرون. اإلطـار التشـغيلي لتعزيـز نظم الصحـة العامة بيـن البشـر والحيوانات 

والبيئـة فـي واجهتها. واشـنطن العاصمـة: البنك الدولـي. 2018: 30.

مكتـب المستشـار الخاص لشـؤون أفريقيـا. برنامج التنميـة الزراعية الشـاملة ألفريقيا  )الموقـع اإللكتروني(. 2015 . 35

)http://www.un.org/en/africa/osaa/peace/caadp.shtml، تـم االطـالع عليـه في 25 يونيو/حزيران 2018(.

مكتـب االتحـاد األفريقـي المشـترك بيـن البلـدان للمـوارد الحيوانيـة. اسـتراتيجية تنميـة الثـروة الحيوانيـة ألفريقيا . 36

 ،http://www.rr-africa.oie.int/docspdf/en/LiDeSA_ENG.pdf( 2015 .)2015-2035 )الموقـع اإللكترونـي

تـم االطالع عليـه فـي 25 يونيو/حزيـران 2018(.

اإلطـار االسـتراتيجي اإلقليمـي لنهـج توحيـد األداء فـي مجـال الصحة. فـي تقرير عن اجتمـاع فنـي وزاري حول نهج . 37

توحيـد األداء فـي مجـال الصحـة لمعالجـة األمـراض الحيوانية المنشـأ ومـا يتصل بها مـن تهديدات للصحـة العامة. 

http://www.afro.who.int/sites/default/files/2018-02/Report٪20of٪20the٪20One٪20H( 2016 .داكار

ealth٪20Technical٪20 and٪20Ministerial٪20Meeting٪20--٪20Dakar_.pdf، تـم االطـالع عليـه فـي 25 

يونيو/حزيران 2018(.

منظمـة الصحـة العالمية نيابة عن المرصد األوروبي للنظم والسياسـات الصحية. الحوكمة المشـتركة بين القطاعات . 38

مـن أجـل الصحـة فـي جميـع السياسـات: الهيـاكل واإلجـراءات والخبـرات. كوبنهاغـن: منظمـة الصحـة العالميـة. 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/171707/Intersectoral-governance-for-(2012

health-in-all-policies.pdf,تـم االطـالع عليـه فـي 25 يونيو/حزيران 2018(.



141
تبني نهج متعدد القطاعات "لتوحيد األداء في مجال الصحة":

 دليل ثالثي لمواجهة األمراض حيوانية المصدر في البلدان"

المراجع والمصادر  -9

منظمة الصحة العالمية. التقارير السنوية للدول األطراف، المادة 54 التقارير والمراجعة. في: اللوائح الصحية الدولية. . 39

جنيـف: منظمة الصحـة العالميـة. http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/en/( 34 :2018، تم 

االطالع عليه فـي 25 يونيو/حزيران 2018(.

منظمـة الصحـة العالميـة. أداة إعـداد التقاريـر السـنوية للتقييـم الذاتـي للـدول األطـراف. جنيـف: منظمـة الصحة . 40

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272432/WHO-WHE-CPI-2018.16-(( 2018 .العالمية

eng.pdf?sequence=1,(.تـم االطـالع عليه فـي 25 يونيو/حزيران 2018( 

منظمـة الصحـة العالميـة. إطار المتابعـة والتقييم للوائـح الصحية الدولية. جنيـف: منظمة الصحـة العالمية. 2018 . 41

)https://extranet.who.int/spp/ihrmef، تـم االطـالع عليـه في 25 يونيو/حزيران 2018(.

ليمبـو تـي، نيابـة عن شـركاء منـع داء الكلب. مخطط منـع ومكافحة داء الكلـب: مجموعة أدوات تشـغيلية جديدة . 42

للقضـاء علـى داء الكلب. مجلة بلـوس لألمراض المداريـة المهملة 2012: 6: 2.

سـاليرنو آر دليـل أداة التقييـم الذاتـي لنهج توحيد األداء في مجـال الصحة. )الموقع اإللكترونـي(. الوكالة األمريكية . 43

http://preparednessandresponse.org/news/one-health-self-assessment-tool-( 2018 .للتنميـة الدوليـة

guide، تـم االطـالع عليه فـي 25 يونيو/حزيران 2018(.

منظمـة الصحـة العالميـة. الشـراكة االسـتراتيجية لبناء خطط العمل الوطنيـة لألمن الصحي: ملخـص دليل التخطيط . 44

https://( 2017 .الوطنـي - نهـج عملـي لبنـاء القـدرات في مجال األمـن الصحي. جنيـف: منظمة الصحـة العالميـة

extranet.who.int/spp/sites/default/files/News/National٪20Planning٪20Guide٪20Summary_A٪2

0Practical٪20Approach٪20 to٪20Health٪20Security٪20Capacity٪20Buildingv21072017.pdf، تـم 

االطـالع عليـه في 25 يونيو/حزيـران 2018(.

بيرثـي إف، سـيزار جـي، بولـي تـي، كاريـش دبليـو، لو جال إف، ماشـاالبا سـي وآخرون. اإلطـار التشـغيلي لتعزيز نظم . 45

الصحـة العامـة بيـن البشـر والحيـوان والبيئة في واجهتها. واشـنطن العاصمـة: البنك الدولـي 2018: 80. رسـم خرائط 

ألصحـاب المصلحـة، واألدوار، والمسـؤولية، الفصـل 5 - اإلرشـادات الفنيـة لتشـغيل نهـج توحيد األداء فـي مجال الصحة.

شمير كيه، التحالف العالمي للقوى العاملة الصحية. إرشادات تحليل أصحاب المصلحة. جنيف: منظمة الصحة العالمية . 46

)http://www.who.int/workforcealliance/knowledge/toolkit/33.pdf، تم االطالع عليه في 25 يونيو/حزيران 2018(.

منظمـة الصحـة العالمية. ورشـة التوجيه الفنـي: تحويل األولويات الصحية إلى تحليل المشـروعات وتحليل أصحاب . 47

http://www.who.int/hac/techguidance/training/( 2005 .المصلحـة. أديـس أبابـا: منظمـة الصحـة العالميـة

ua=1؟stakeholder٪20analysis٪20ppt.pdf، تـم االطـالع عليه في 25 يونيو/حزيران 2018(.

مراكـز الواليـات المتحـدة لمكافحـة األمـراض والوقايـة منها. ورشـة واحدة لترتيـب أولويـات األمراض حيوانيـة المصدر . 48

 ،https://www.cdc.gov/onehealth/global-activities/prioritization-workshop.html( 2018 .)الموقع االلكتروني(

تم االطـالع عليه في 25 يونيو/حزيـران 2018(.

سـاليار إس، سـيلفار آر، سـيمون كيـه، بارتـون بيهرافيـش سـي. تحديـد أولويـات األمـراض الحيوانيـة المنشـأ لبنـاء . 49

القـدرات فـي مجـال الصحـة العالميـة مـن خـالل ورش عمـل توحيـد األداء فـي المجـال الصحـة بالنسـبة لألمـراض 

الحيوانيـة المنشـأ فـي 7 بلـدان، 2014-2016 االمـراض المعديـة الناشـئة )1(2017:23.

كاردويـن اس، فـان هافيـل اكـس، بيركفينـس دي، كويليـن اس، ديكوفريـه جيـه، سـيجارمان سـي وآخريـن. النهجية . 50

شـبه الكميـة القائمـة علـى األدلـة لتحديـد أولويـات األمـراض المنقولـة عن طريـق األغذيـة. األمـراض المنقولة عن 

طريـق األغذيـة 2009. 6 )9(: 1096-1083.



142
تبني نهج متعدد القطاعات "لتوحيد األداء في مجال الصحة":

 دليل ثالثي لمواجهة األمراض حيوانية المصدر في البلدان"

المراجع والمصادر  -9

51 .http://( 2012 .)شـبكة الكاريبـي لصحـة الحيـوان. كاريبيفيـت: أداة تحديـد أولويات المـرض )الموقـع االلكترونـي

www-old.caribvet.net/en/surveillance/caribvet-tools/caribvet-diseases-Prioritization-tool، تم االطالع 

عليه فـي 25 يونيو/حزيران 2018(.

إن جـي فـي، سـارجانت جيه، إعطـاء األولوية لألمراض حيوانية المصدر: االختالف فـي وجهات النظر بين العاملين في . 52

مجال صحة اإلنسـان والحيوان في أمريكا الشـمالية. األمراض الحيوانية المنشـأ والصحة العامة. 2016. 63 )3(: 211-196.

المركـز األوروبـي للوقايـة مـن األمـراض ومكافحتهـا. أداة المركـز األوروبـي للوقايـة مـن األمـراض ومكافحتهـا لتحديد . 53

أولويـات تهديـدات األمـراض المعديـة: كتيـب ودليـل. سـتوكهولم: المركـز األوروبي للوقاية مـن األمـراض ومكافحتها. 

 ،https://ecdc.europa.eu/ar/publications-data/ecdc-tool-prioritisation-infectious-disease-threats( 2017

تـم االطـالع عليه فـي 25 يونيو/حزيـران 2018(.

دوران جيه، يوجد طريقة ذكية لكتابة أهداف اإلدارة وغاياتها. مراجعة اإلدارة. 1981. 70 )11(: 36-35.. 54

55 .https://( 2008 .الوكالة الفيدرالية األمريكية إلدارة الطوارئ. النظام الوطني إلدارة الحوادث: التدريب على نظام قيادة الحوادث

training.fema.gov/emiweb/is/icsresource/assets/reviewmaterials.pdf، تم االطالع عليه في 25 يونيو/حزيران 2018(.

منظمة الصحة العالمية. إطار منظمة الصحة العالمية لمركز عمليات الطوارئ للصحة العامة. جنيف: منظمة الصحة العالمية. . 56

http://www.who.int/ihr/publications/9789241565134_eng/en( 2015، تم االطالع عليه في 25 يونيو/حزيران 2018(.

منظمة الصحة العالمية. اإلطار االستراتيجي لمنظمة الصحة العالمية للتأهب لحاالت الطوارئ. جنيف: منظمة الصحة العالمية. . 57

http://www.who.int/ihr/publications/9789241511827/ar( 2017، تم االطالع عليه في 25 يونيو/حزيران 2018(.

منظمـة األغذيـة والزراعـة لألمـم المتحـدة. الممارسـة الجيـدة إلدارة الطـوارئ: األساسـيات / دليـل للتحضيـر لحـاالت . 58

 ،http://www.fao.org/3/a-ba0137e.pdf( 2011 .الطـوارئ المتعلقـة بصحة الحيوان. روما: منظمة األغذية والزراعـة

تـم االطـالع عليه فـي 25 يونيو/حزيـران 2018(.

مراكز الواليات المتحدة لمكافحة األمراض والوقاية منها. برنامج التدريب على علم األوبئة الميداني )الموقع االلكتروني(. 2018 . 59

)https://www.cdc.gov/globalhealth/healthprotection/fetp/index.htm، تم االطالع عليه في 25 يونيو/حزيران 2018(.

كاسـتيالن دي، برنامـج التدريـب الميداني لعلـم األوبئة لألطباء البيطريين: تعزيز الـذكاء المرضي لألمراض الحيوانية . 60

الناشـئة والعابرة للحدود. امبريس - صحة الحيوان 360. 2016. 46: 14.

61 .http://( 2018 .منظمـة الصحـة العالمية. تمارين محـاكاة لمنظمة الصحة العالمية. جنيف: منظمة الصحة العالمية

www.who.int/risk-communication/simulation-exercises/en، تم االطالع عليه في 25 يونيو/حزيران 2018(.

62 .https://( 2018 .منظمـة الصحـة العالميـة. منظمة الصحة العالمية، مراجعة الحقة. جنيف: منظمة الصحة العالمية

extranet.who.int/sph/after-action-review، تم االطالع عليه في 25 يونيو/حزيران 2018(.

منظمـة الصحـة العالميـة. تقصـي منسـق للصحـة العامـة بيـن نقـاط الدخـول وأنظمـة التقصـي الصحيـة الوطنية: . 63

http://www.who.int/ihr/publications/WHO_HSE_( 2014 .مبادئ إرشـادية. ليون: منظمة الصحة العالمية

GCR_LYO_2014.12/ar، تـم االطـالع عليـه فـي 25 يونيو/حزيران 2018(.

المنظمـة العالميـة لصحـة الحيـوان. دليـل لتقصـي صحـة الحيوانـات البريـة. باريـس: المنظمـة العالميـة لصحـة . 64

http://www.oie.int/for-the-media/press-releases/detail/article/a-new-oie-guide-to-( 2014 .الحيـوان

better-surveillance-and-detection-of-health-risks-related-to-animals تـم االطـالع عليـه فـي 25 يونيو/

حزيران 2018(.



143
تبني نهج متعدد القطاعات "لتوحيد األداء في مجال الصحة":

 دليل ثالثي لمواجهة األمراض حيوانية المصدر في البلدان"

المراجع والمصادر  -9

مراكـز الواليـات المتحـدة لمكافحـة األمـراض والوقايـة منهـا. الوظائـف المتكاملـة للتقصـي واالسـتجابة لألمـراض . 65

https://www.cdc.gov/globalhealth/healthprotection/( 2010 .واألنشـطة حسـب مسـتوى النظـام الصحـي

idsr/pdf/idsr-matrix_28x18_english.pdf، تـم االطـالع عليـه فـي 25 يونيو/حزيـران 2018(.

منظمـة األغذيـة والزراعـة لألمـم المتحـدة. المراكـز المرجعيـة لمنظمـة األغذيـة والزراعـة )الموقـع اإللكترونـي(. . 66

http://www.fao.org/ag/againfo/partners/en/ref_centres.htm( 2018، تـم االطـالع عليـه فـي 25 يونيـو/

حزيران 2018(.

67 .http://( 2018 .)منظمـة الصحـة العالميـة. المختبـرات المرجعيـة لمنظمـة الصحـة العالمية )الموقـع اإللكترونـي 

www.who.int/collaboratingcentres/en، تـم االطـالع عليـه فـي 25 يونيو/حزيـران 2018(.

المنظمـة العالميـة لصحـة الحيـوان. المختبرات المرجعيـة للمنظمة العالميـة لصحة الحيوان )الموقـع اإللكتروني(. . 68

http://www.oie.int/our-scientific-expertise/reference-laboratories/list-of-laboratories( 2018، تـم 

االطـالع عليه فـي 25 يونيو/حزيـران 2018(.

شـبكة خبـرة المنظمـة العالمية لصحة الحيـوان / منظمة األغذية والزراعـة المتعلقة بإنفلونـزا الحيوانات. مختبرات . 69

http://( 2018 .)شـبكة خبـرة المنظمـة العالميـة لصحـة الحيوان / منظمـة األغذية والزراعـة )الموقـع اإللكترونـي

id=78؟www.offlu.net/index.php، تـم االطـالع عليه فـي 25 يونيو/حزيران 2018(.

مراكـز الواليـات المتحـدة لمكافحـة األمـراض والوقايـة منهـا. فيـروس غرب النيـل في الواليـات المتحدة: إرشـادات . 70

https://( 2013 .للتقصـي والوقايـة والسـيطرة، كولـورادو: مراكز الواليات المتحـدة لمكافحة األمراض والوقاية منهـا

www.cdc.gov/westnile/resources/pdfs/wnvguidelines.pdf، تـم االطـالع عليـه فـي 25 يونيو/حزيران 2018(.

خدمـة فحـص صحـة الحيـوان والنبـات. خدمـة فحـص صحـة الحيـوان والنبـات :نظـام لتصنيـف األمـراض واآلفـات . 71

https://www.aphis.usda.gov/publications/( 2013 .)الحيوانية الغريبة ذات التبعات المرتفعة )صحيفة حقائق

animal_health/2013/fs_hc_diseases.pdf، تـم االطـالع عليه فـي 25 يونيو/حزيران 2018(.

منظمـة الصحـة العالميـة. تقييـم المخاطـر السـريع للحـاالت الحـادة المتعلقـة بالصحـة العامـة. جنيـف: منظمـة . 72

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70810/WHO_HSE_GAR_( 2012 .الصحة العالميـة

sequence=1&isAllowed=y؟ARO_2012.1_eng.pdf، تـم االطـالع عليـه فـي 25 يونيو/حزيـران 2018(.

المنظمـة العالميـة لصحـة الحيـوان. كتيـب المنظمـة العالمية لصحة الحيـوان عن تحليـل مخاطر اسـتيراد الحيوانات . 73

 ،http://www.oie.int/doc/ged/D6586.pdf 2004 .والمنتجات الحيوانية. باريس: المنظمة العالمية لصحة الحيـوان

تـم االطالع عليـه في 25 يونيو/حزيـران 2018(.

منظمـة الصحـة العالميـة. اإلبـالغ عن المخاطر في حـاالت الطوارئ المتعلقـة بالصحة العامة: دليـل منظمة الصحة . 74

http://( 2017 .العالميـة لسياسـات وممارسـات التواصل بشـأن الحاالت الطارئـة. جنيف: منظمـة الصحة العالميـة

www.who.int/risk-communication/guidance/download/en، تـم االطـالع عليه في 25 يونيو/حزيران 2018(.

المنظمـة العالميـة لصحـة الحيوان. دليل االتصاالت للخدمـات البيطرية. باريس: المنظمـة العالمية لصحة الحيوان. . 75

www.oie.int/communication_handbook( 2015، تم االطالع عليه في 25 يونيو/حزيران 2018(.

منظمة الصحة العالمية. االستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الموارد البشرية للقوى العاملة الصحية . 76

 ،http://www.who.int/hrh/resources/globstrathrh-2030/ar( 2016 .2030. جنيـف: منظمة الصحة العالمية

تـم االطالع عليه في 25 يونيو/حزيران 2018(.



144
تبني نهج متعدد القطاعات "لتوحيد األداء في مجال الصحة":

 دليل ثالثي لمواجهة األمراض حيوانية المصدر في البلدان"

المراجع والمصادر  -9

منظمـة الصحـة العالميـة. حسـابات القـوى العاملـة الصحيـة الوطنيـة: كتيـب. جنيـف: منظمـة الصحـة العالميـة. . 77

http://www.who.int/hrh/documents/brief_nhwfa_handbook/en( 2016، تـم االطالع عليه في 25 يونيو/

حزيران 2018(.

برايسـون جيـه، كروسـبي بـي، سـتون إم. تصميم وتنفيذ الشـراكات بيـن القطاعـات: مقترحات من األدبيـات. قضية . 78

خاصـة. مراجعة اإلدارة العامـة 2006. 66: 55-44.

برايسـون جيه، كروسـبي بي، سـتون إم. تصميم وتنفيذ التعاون بين القطاعات: مسـألة مطلوبة لكن صعبة. مراجعة . 79

اإلدارة العامة 2015. 75 )5(: 663-647.

انسـيك سـي، جـاش إيـه. الحوكمـة التعاونيـة بيـن النظريـة والتطبيـق. نظريـة مـوارد إدارة عامـة. 2008. 18 )4(: . 80

.571-543

بروفـان كيـه، كينيـس بـي. أنمـاط حوكمـة الشـبكات: الهيـكل واإلدارة والفاعليـة. نظرية مـوارد إدارة عامـة. 2008. . 81

.52-229 :)2( 18

هوكسـهام فيـه، فانجيـن أس. إدارة التعـاون: النظريـة والتطبيـق فـي مجـال المزايا التعاونيـة. أبينجـدون: روتليدج. . 82

.2005

كانيـا جيـه، كراما رام. تبني النشـؤ: كيف يتعامل األثـر الجماعي مع التعقيد، مراجعة سـتانفورد لالبتكار االجتماعي. . 83

https://ssir.org/articles/entry/embracing_emergence_how_( 2013 .ستانفورد مراجعة االبتكار االجتماعي

collective_impact_addresses_complexity، تم االطالع عليه في 25 يونيو/حزيران 2018(.

المنظمـة العالميـة لصحـة الحيـوان ومنظمـة الصحـة العالميـة. المنظمـة العالميـة لصحـة الحيـوان، أداء الخدمات . 84

www.(2018 )البيطريـة- منظمـة الصحـة العالميـة واللوائح الصحية العالمية وورش عمل الجسـور الوطنيـة )فيديو

bit.ly/NBWVideo، تـم االطـالع عليـه فـي 25 يونيو/حزيران 2018(.

جامعـة مينيسـوتا ووزارة الزراعـة األمريكيـة. أنظمـة توحيـد االداء فـي مجـال الصحـة وأدوات موارد رسـم الخرائط . 85

https://www.vetmed.umn.edu/centers-programs/global-one-( 2018 .)والتحليـل )الموقـع اإللكترونـي

 health-initiative/one-health-systems-mapping-and-analysis-resource-toolkit. https: //link.springer.

com / article / 10.1007٪ 2Fs10393-017-1207-3، تـم االطـالع عليـه فـي 25 يونيو/حزيـران 2018(.

86 .https://www. )لجنـة توحيـد األداء فـي مجـال الصحة. الكفـاءات الصحية األساسـية لتوحيـد األداء)عرض تقديمـي

onehealthcommission.org/documents/filelibrary/library_references/Hueston_Kunkel_OH_

competencies_5E7BEEF40A553.pdf، تـم االطـالع عليـه فـي 25 يونيو/حزيـران 2018(.

فرانكسـتون آر، هيسـتون دبليـو، كريسـتيان ك، أولسـون دي، لـي إم، فاليـري إل وآخرين. مجاالت الكفـاءة الصحية . 87

األساسـية. الصحـة العامة األماميـة. 2016. 4: 192.

األمـم المتحـدة. أهـداف التنميـة المسـتدامة لألمم المتحـدة. القائمة النهائية المقترحة لمؤشـرات أهـداف التنمية . 88

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/11803Official-List-( 2015 .المسـتدامة

of-Proposed-SDG-Indicators.pdf، تـم االطـالع عليـه فـي 25 يونيو/حزيران 2018(.

دونادو-جـودوي بـي، كاسـتيالنوس آر، ليـون إم، أريفالـو إيـه، كالفيجـو فـي، بيرنـال جيـه وآخريـن. إنشـاء البرنامج . 89

الكولومبـي المتكامـل لتقصي مقاومة مضادات الميكروبات: مشـروع رائد بشـأن مزارع الدواجن والمسـالخ وسـوق 

البيـع بالتجزئـة. األمـراض حيوانية المصـدر والصحة العامـة. 2015. 62 )1(.



145
تبني نهج متعدد القطاعات "لتوحيد األداء في مجال الصحة":

 دليل ثالثي لمواجهة األمراض حيوانية المصدر في البلدان"

المراجع والمصادر  -9

المركـز الوطنـي لمكافحـة األمـراض والصحـة العامـة. النظـام االلكترونـي المتكامـل لتقصـي األمـراض فـي جورجيـا . 90

http://ncdc.ge/Pages/User/LetterContent.aspx؟ID=4b7761f5-6f58-4796-( 2018 .)الموقع اإللكتروني(

b4ad-69b3ce158f1b، تـم االطـالع عليـه في 25 يونيو/حزيـران 2018(.

هيـكل برنامـج تقصـي داء الكلـب لـدى الحيوانـات فـي هايتـي بغـرض اإلبالغ عـن حـاالت الحيوانات المشـتبه في . 91

اصابتها بداء الكلب والتحقيق فيها واختبارها. الشـكل 1. في واالس آر، فرانكا آر، ديليوس آر، فينيلون ان، اورسـياري 

إل وآخريـن. إنشـاء عـبء داء الكلـب فـي هايتـي من خالل تنفيـذ برنامج تقصي جديـد. أمراض المناطـق المدارية 

المهملة. 2015 )9(؛ )11(.

الصحـة.. 92 الطيـور خـالل مـارس/آذار 2006 فـي األردن.  انفلونـزا  أبـو شـحادة محمـد. تفشـي مـرض   الناتـور م، 

 2012؛ 4. )12(: 1379-1371.

وحـدة األمـراض حيوانية المصدر بجمهورية كينيا )الموقع اإللكترونـيhttp://zdukenya.org( 2018 .)، تم االطالع . 93

عليـه في 25 يونيو/حزيران 2018(.

شـينج بـي، دي لـوس ريـاس فـي، سـوكالديتو ام، تايـاج اي، كولومنا-فيجنـو ايه، مالبـاس اف وأخرين. تفشـي عدوى . 94

فيـروس هينيبـا، الفلبيـن، 2014. األمـراض المعدية الطارئـة 2015: 21 )2(: 31-328.

95 .http://www.( 2018 .)التقصـي الوبائـي والتنبيهـات بشـبكة توحيـد األداء فـي مجال الصحـة )الموقـع اإللكترونـي

reseausega-coi.org، تـم االطـالع عليـه في 25 يونيو/حزيـران 2018(.

مراكـز الواليـات المتحـدة لمكافحـة األمـراض والوقاية منهـا. األولويات الصحية لألمـراض حيوانية المصدر لمشـاركة . 96

متعـددة القطاعـات فـي تنزانيـا )ملخـص ورشـة العمـل(. دار السـالم: مراكـز الواليـات المتحـدة لمكافحـة األمراض 

والوقايـة منهـا. https://www.cdc.gov/onehealth/pdfs/tanzania-report-508.pdf( 2017، تـم االطـالع عليـه 

في 25 يونيو/حزيـران 2018(.

الصحة العامة إنجلترا. مجموعة العدوى الحيوانية لإلنسان وتقصي المخاطر )HAIRS( )الموقع اإللكتروني(. 2017 . 97

https://www.gov.uk/government/collections/human-animal-infections-and-risk-surveillance-(

group-hairs، تـم االطـالع عليه فـي 25 يونيو/حزيران 2018(.



تبني نهج متعدد القطاعات "لتوحيد األداء في مجال الصحة":
البلدان" في  المصدر  حيوانية  األمراض  لمواجهة  ثالثي  دليل   146



عنوان الفصل

١١١
تبني نهج متعدد القطاعات "لتوحيد األداء في مجال الصحة":

 دليل ثالثي لمواجهة األمراض حيوانية المصدر في البلدان"

المساهمون١٠



14٨
تبني نهج متعدد القطاعات "لتوحيد األداء في مجال الصحة":

 دليل ثالثي لمواجهة األمراض حيوانية المصدر في البلدان"

المساهمون     -10

المساهمون الفرديون

أبيال  برناديت  والزراعة؛  األغذية  منظمة  النبي،  عبد  أميرة 
ريدر، منظمة الصحة العالمية؛ إيهاب أبو باشا، األردن، إيان 
ألين، جامعة مينيسوتا؛ محمد الهاجري، وزارة الصحة العامة 
القطرية؛ لورا الصوالحة، منظمة الصحة العالمية؛ راي آرثر، 
مراكز الواليات المتحدة لمكافحة األمراض والوقاية منها؛ جو 
أنيلي، خبير مستقل؛ كاتينكا دي بالوغ، منظمة األغذية والزراعة؛ 
كيسي بارتون بيهرافيش، مراكز الواليات المتحدة لمكافحة 
األمراض والوقاية منها؛ تشارلز بيبي، منظمة األغذية والزراعة؛ 
جيما بريجفليد، منظمة الكومنولث لألبحاث العلمية والصناعية 
)المختبر األسترالي لصحة الحيوان(؛ كاثرين برتران فيرانديس، 
المنظمة العالمية لصحة الحيوان؛ أبهالوك بهاتياسيفي، منظمة 
الصحة العالمية؛ غوتام بيسواس، منظمة الصحة العالمية؛ أندرو 
بالك، منظمة الصحة العالمية؛ تيانا براند، المنظمة العالمية 
لصحة الحيوان؛ سيلفي برياند، منظمة الصحة العالمية؛ إتيان 
بونبون، منظمة األغذية والزراعة؛ لوكا بوساني، محطة الفضاء 
الدولية؛ جيما كارليل، منظمة الكومنولث لألبحاث العلمية 
والصناعية )المختبر األسترالي لصحة الحيوان(؛ فيكتوريا كارتر، 
منها؛  والوقاية  األمراض  لمكافحة  المتحدة  الواليات  مراكز 
جيورجي تشاخوناشفيلي، إدارة الصحة العامة بوالية كارولينا 
الشمالية، جورجيا؛ ستيال تشونغونغ، منظمة الصحة العالمية؛ 
أندرو كليمنتس، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية؛ دانا كول، 
خدمة التفتيش على صحة الحيوان والنبات التابع لوزارة الزراعة 
إيرينا  العالمية؛  األمريكية؛ فريدريك كوبر، منظمة الصحة 
كوركا، منظمة األغذية والزراعة؛ نتيش ديبناث، منظمة األغذية 
والزراعة لألمم المتحدة؛ آنا دين، منظمة الصحة العالمية؛ رون 
دي هافين، خبير مستقل؛ ماريا ديل بيالر دونادو جودوي، 
مؤسسة األبحاث الزراعية الكولومبية، كولومبيا؛ إريكا دوغر، 
العالمية ومركز السيطرة على األمراض في  منظمة الصحة 
الواليات المتحدة؛ نيامخو دولما، وزارة الصحة، منغوليا؛ تريسي 
دوتشار، خدمة التفتيش على صحة الحيوان والنبات التابع لوزارة 
الزراعة األمريكية؛ ديبي إيجلز، منظمة الكومنولث لألبحاث 
العلمية والصناعية )المختبر األسترالي لصحة الحيوان(؛ مارجوت 
اينودر مورينو، المركز األوروبي للوقاية والتحكم في األمراض؛ 
صفاء الفضالي، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مصر؛ أحمد 
اإلدريسي، منظمة األغذية والزراعة؛ لوسيا إسكاتي، المنظمة 
العالمية لصحة الحيوان؛ فاسيلي إسنامانوف، منظمة الصحة 
العالمية؛ أندرو فيرجسون، منظمة الصحة العالمية؛ ميليندا 
فروست، الخبيرة المستقلة؛ فيليب جاسكيه جيف جيلبرت، 
خبير مستقل؛ جيانيندرا غونغال، منظمة الصحة العالمية؛ فالفي 
غوتارد، المركز الفرنسي لألبحاث الزراعية من أجل التنمية 
الدولية؛ كيم هالبين، منظمة الكومنولث لألبحاث العلمية 
والصناعية )المختبر األسترالي لصحة الحيوان(؛ كيث هاميلتون، 
المنظمة العالمية لصحة الحيوان؛ لطيفه حسن، الشبكة الماليزية 
لتوحيد األداء في مجال الصحة العامة في الجامعات؛ مارتن 
هيلمان، منظمة الصحة العالمية؛ ألدن هندرسون، مراكز الواليات 
المتحدة لمكافحة األمراض والوقاية منها؛ بريدا هيكي، منظمة 
الصحة العالمية؛ عارف هوكومي، وزارة الزراعة، إندونيسيا؛ 
كالريس انجابير، منظمة األغذية والزراعة؛ محمد نور االسالم، 

معهد أبحاث األمراض المستوطنة والسيطرة عليها؛ نوريكازو 
إيسودا، جامعة هوكايدو؛ برناردو جين هيرنانديز، الجمعية 
الوطنية ألمن الصحة العامة، كوستاريكا؛ جون كانين، جامعة والية 
ميشيجان؛ بيلي كاريش، تحالف الصحة البيئية؛ جيسيكا كايامورو 
لوبيز، منظمة الصحة العالمية؛ مارغريت خايتسا، جامعة والية 
ميسيسيبي؛ لوني كينغ، جامعة والية أوهايو، الواليات المتحدة؛ 
ليا كنوبف، منظمة الصحة العالمية؛ ستيفان دي ال روك، منظمة 
الصحة العالمية؛ تشين كي لي، منظمة الصحة العالمية؛ فيرنون 
لي، وزارة الصحة، سنغافورة؛ أنيس ليجاند، منظمة الصحة 
العالمية؛ مات ليم، البعثة األمريكية لدى األمم المتحدة؛ سواث 
لي، معهد باستور؛ كاترين ماتشاالبا، تحالف الصحة البيئية؛ 
سارة مارتينز، منظمة الصحة العالمية؛ فريدريك ماين، منظمة 
األغذية والزراعة؛ جيم ماكغران، منظمة األغذية والزراعة؛ جينيفر 
ماكويستون، الواليات المتحدة األمريكية - مركز السيطرة على 
األمراض؛ جانيث مغامبا، وزارة الصحة والسالمة والبيئة، تنزانيا؛ 
إليزابيث مومفورد، منظمة الصحة العالمية؛ لي مايرز، منظمة 
األغذية والزراعة؛ كايلي ميرهي إيراكابوردي، جامعة مينيسوتا؛ 
سكوت نيومان، منظمة األغذية والزراعة؛ دانييل نورماندو، ميسر 
مستقل؛ سيرج نزيتشيونغ، خبير مستقل؛ نادية أوسيف، الواليات 
المتحدة األمريكية – مراكز الوقاية والتحكم في األمراض؛ بوريس 
بافلين، منظمة الصحة العالمية؛ إيمي بيكول، جامعة مينيسوتا؛ 
كاتي بيليكان، جامعة مينيسوتا؛ نيكي بيسيك )مراكز الواليات 
المتحدة لمكافحة األمراض والوقاية منها(؛ ديرك فايفر، جامعة 
سيتي؛ لودوفيك بلي، منظمة األغذية والزراعة؛ أدريان راشفورد، 
منظمة الصحة العالمية؛ جان ريتشاردز، هيئة تخفيف مخاطر 
الدفاع؛ آنا ريفيير سيناموند، منظمة الصحة العالمية؛ جوينايل 
روديار، منظمة الصحة العالمية؛ كريستينا رومانيلي، اتفاقية 
التنوع البيولوجي؛ ألكساندر روزويل، منظمة الصحة العالمية؛ 
اينوسينت رويجو، جامعة مينيسوتا؛ كارولين ريان، منظمة 
الصحة العالمية؛ مايك ريان، منظمة الصحة العالمية؛ ستيفاني 
سالير، الواليات المتحدة األمريكية؛ جينا سمعان، منظمة الصحة 
العالمية؛ دونجا سيلينيج مينيت، منظمة الصحة العالمية؛ شون 
شادومي، منظمة األغذية والزراعة والمراكز األمريكية لمكافحة 
األمراض والوقاية منها؛ جولي سنكلير، المنظمة العالمية لصحة 
الحيوان ومراكز الواليات المتحدة لمكافحة األمراض والوقاية منها؛ 
كاتي سمولوود، منظمة الصحة العالمية؛ توني ستيوارت، منظمة 
الصحة العالمية؛ أمبروز تاليسونا، منظمة الصحة العالمية؛ باسانج 
تسيرينج، المنظمة العالمية لصحة الحيوان؛ نيكول فالنتين، 
منظمة الصحة العالمية؛ ماريا فان كيركوف، منظمة الصحة 
العالمية؛ صوفي فوندوبشويتز، منظمة األغذية والزراعة؛ 
استيت؛  كولومباس  واكوكو-شتودستيل، جامعة  ففورانس 
تشادية ونوس،  واشنطن؛  والدمان، جامعة جورج  رونالد 
الخبيرة المستقلة؛ سارة جين ويلسون، جامعة جيمس كوك؛ 
بشاه فوندفوسين بيكيلي، وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، 
اثيوبيا؛  كاتشين فونجساثابورنشاي، منظمة األغذية والزراعة 

لألمم المتحدة؛ تانا وليجي، منظمة الصحة العالمية.
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الدول المساهمة

أستراليا؛ بنغالديش؛ بوتان؛ بوليفيا؛ كندا؛ كمبوديا؛ الكاميرون؛ كولومبيا؛ كوستا ريكا؛ مصر؛ أثيوبيا؛ فرنسا؛ جورجيا؛ غانا؛ 

هايتي؛ إندونيسيا؛ إيطاليا؛ األردن؛ كينيا؛ ماليزيا؛ موريتانيا؛ منغوليا؛ ناميبيا، هولندا؛ باكستان؛ الفلبين؛ دولة قطر؛ سنغافورة؛ 

تنزانيا، تايالند ؛ أوغندا؛ المملكة المتحدة؛ الواليات المتحدة األمريكية؛ فييت نام.

 المنظمات والمؤسسات
والوكاالت المساهمة

جامعة المدينة، هونغ كونغ، الصين؛

وكالة الحد من تهديدات الدفاع، الواليات المتحدة األمريكية؛

شركة البحوث الزراعية الكولومبية؛

جامعة والية كولومبوس، الواليات المتحدة األمريكية؛

منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية، مختبر صحة 

الحيوان األسترالي؛

اتفاقية التنوع البيولوجي، الواليات المتحدة األمريكية؛

تحالف الصحة البيئية، الواليات المتحدة األمريكية؛

المركز األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتها، السويد؛

مكتب منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة في 

بنغالديش؛

مكتب منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة في 

الكونغو؛

المكتب القطري لمنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة 

في مصر؛

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، المقر الرئيسي، روما، 

إيطاليا )مقر المنظمة(؛

المكتب القطري لمنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة 

اإلندونيسي؛

لألمم  التابعة  والزراعة  األغذية  لمنظمة  اإلقليمي  المكتب 

المتحدة ألفريقيا، أكرا، غانا؛

لألمم  التابعة  والزراعة  األغذية  لمنظمة  اإلقليمي  المكتب 

المتحدة آلسيا والمحيط الهادئ، بانكوك، تايالند؛

لألمم  التابعة  والزراعة  األغذية  لمنظمة  اإلقليمي  المكتب 

المتحدة للشرق األدنى وشمال إفريقيا، مصر؛

مكتب منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة للضفة 

الغربية وقطاع غزة؛

المركز الفرنسي للبحوث الزراعية للتنمية الدولية؛

الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مصر؛

جامعة جورج واشنطن، الواليات المتحدة األمريكية؛

جامعة هوكايدو، اليابان؛

معهد علم األوبئة ومكافحة األمراض والبحوث، بنجالديش؛

معهد باستور دو كامبودج، كمبوديا؛

المعهد العالي للصحة، إيطاليا؛

جامعة جيمس كوك، أستراليا؛

الجامعة األردنية، عمان، األردن؛

شبكة جامعة ماليزيا للصحة؛

جامعة والية ميشيجان، الواليات المتحدة األمريكية؛

وزارة الزراعة، إندونيسيا؛

وزارة الصحة والرعاية االجتماعية، تنزانيا؛
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وزارة الصحة، منغوليا؛

وزارة الصحة، سنغافورة؛

وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، إثيوبيا؛

وزارة الصحة العامة، قطر؛

جامعة والية ميسيسيبي، الواليات المتحدة األمريكية؛

الهيئة الوطنية لصحة الحيوان، كوستاريكا؛

المركز الوطني لمكافحة األمراض والصحة العامة، جورجيا؛

جامعة والية أوهايو، الواليات المتحدة األمريكية؛

مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، سويسرا؛

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية؛

مراكز الواليات المتحدة لمكافحة األمراض والوقاية منها؛

إدارة التفتيش على صحة الحيوان والنبات التابعة للواليات 

المتحدة؛

بعثة الواليات المتحدة لدى األمم المتحدة والمنظمات الدولية، 

سويسرا؛

جامعة مينيسوتا، الواليات المتحدة األمريكية؛

مقر منظمة الصحة العالمية )مقر منظمة الصحة العالمية في 

جنيف(، سويسرا؛

مقر منظمة الصحة العالمية )مقر منظمة الصحة العالمية في 

ليون(، فرنسا؛

منظمة الصحة العالمية - المكتب القطري لألردن؛

المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية ألفريقيا، جمهورية 

الكونغو؛

المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لألميركتين، الواليات 

المتحدة األمريكية؛

المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، 

مصر؛

مكتب منظمة الصحة العالمية اإلقليمي ألوروبا، الدانمرك؛

مكتب منظمة الصحة العالمية اإلقليمي لجنوب شرق آسيا، 

الهند؛

مكتب منظمة الصحة العالمية اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ، 

الفلبين؛

المنظمة العالمية لصحة الحيوان، فرنسا )مقر المنظمة(؛

اإلقليمي آلسيا  التمثيل  الحيوان،  لصحة  العالمية  المنظمة 

والمحيط الهادئ. 

المنظمة العالمية لصحة الحيوان التمثيل اإلقليمي لألمريكتين. 
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إدارات منظمة الصحة العالمية

HQ/CDS/NTD/DOF/NZD األمراض الحيوانية المصدر 

المهملة؛

HQ/CDS/NTD/PCT العالج الكيميائي الوقائي والتحكم 

في النقل؛

HQ/CDS/GTB/TME تقصي وتقييم الدرن؛

والمحددات  والبيئة  العامة  الصحة   HQ/CED/PHE

االجتماعية؛

HQ/HIS/HWF القوى العاملة الصحية؛

HQ/NMH/FOS سالمة األغذية واألمراض الحيوانية المنشأ؛

HQ/WHE/CPI االستعداد القطري للحاالت الطارئة في مجال 

الصحة واللوائح الصحية الدولية؛

HQ/WHE/CPI/CME تقييم القدرات األساسية، والرصد 

والتقييم؛

HQ/WHE/CPI/PCB التأهب واالستعداد وبناء القدرات 

األساسية؛

HQ/WHE/EMO/OPR الشراكات التشغيلية؛

HQ/WHE/HEO مكتب المدير التنفيذي؛

HQ/WHE/HIM/DVA الكشف والتحقق وتقييم المخاطر؛

HQ/WHE/HIM/MDC رصد العمليات الصحية وجمع 

البيانات؛

HQ/WHE/IHM/ENI شبكات الخبراء والتدخالت؛

HQ/WHE/IHM إدارة المخاطر المعدية؛

HQ/WHE/IHM/PAT مسببات األمراض عالية التهديد؛

HQ/WHE/IHM/PIP أمانة االستعداد لمواجهة األنفلونزا 

الوبائية؛

HQ/WSI/AMR/NAP فرق خطة العمل الوطنية.
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