
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Frequently Asked Questions 
 

وكيفية كسر سلسلة االنتقال المنشأ : األمراض الحيوانيةالجائحة المقبلةمنع   
 

للبيئةبرنامج األمم المتحدة   
والمعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية    

 

 األسئلة التي يتكرر طرحها
 
 

 المنشأ؟ ما هي األمراض الحيوانية
 

باسم األمراض الحيوانية المنشأ( هي األمراض التي تسببها الجراثيم التي  ا  األمراض الحيوانية )المعروفة أيض •
 .والبشرتنتشر بين الحيوانات 

اليم،  وداءتشمل األمثلة على األمراض الحيوانية المنشأ فيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز، واإليبوال،  •
ئوي الحاد )سارس(، ومتالزمة الشرق األوسط ، وفيروس غرب النيل، ومتالزمة االلتهاب الر عارالس  و والمالريا، 
 (.19-كوفيد(، باإلضافة إلى فيروس كورونا الجديد )ميرسالتنفسية )

 المسببات كل من من المرجح أن تحتوي بعض الحيوانات على مسببات األمراض الحيوانية المنشأ. وتشمل هذه •
األهمية االقتصادية مثل الخنازير واألبقار  القوارض والخفافيش والرئيسيات غير البشرية، وكذلك الماشية ذات

 والدجاج.
من المرجح أن تنتقل الكائنات الممرضة من الحيوانات إلى اإلنسان، وهي تلك التي يتم توزيعها على نطاق  •

 ولها مضيفين متعددين. بصورة سريعةواسع، وتتغير 
 ؟المنشأ ما الذي يدفع انتشار األمراض الحيوانية

شهد العالم خالل المائة عام الماضية زيادات هائلة في عدد السكان، مما أدى إلى انخفاضات هائلة في البيئات  •
من سلسلة األحداث المعقدة التي أدت إلى ارتفاع في ين مهم ينهذان االتجاهان المتوازيان جزءويعد الطبيعية. 

 ظهور وانتشار األمراض الحيوانية المنشأ الجديدة.
 عديد من األمراض الحيوانية المنشأ الجديدة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.ظهرت ال •
 هناك سبعة عوامل محددة تقود هذا االتجاه: •



o زيادة الطلب على البروتين الحيواني 
o مستدامالزراعي غير التكثيف ال 
o زيادة استخدام واستغالل الحياة البرية 
o  التوسع الحضري وتغيير استخدام من خالل تسارع  التي الطبيعيةاالستخدام غير المستدام للموارد

 األراضي والصناعات االستخراجية
o السفر والنقل 
o التغييرات في سالسل اإلمداد الغذائي 
o تغير المناخ 

 ما هي تأثيرات األمراض الحيوانية المنشأ؟
تاريخيا، ارتبط ظهور أمراض بشرية جديدة من الحيوانات بالتغيير المجتمعي الكبير: انتشار أوبئة األمراض  •

األوروبية عبر األمريكتين بعد وقت قصير من وصول األوروبيين في القرن السادس عشر؛ تفشي مرض السل 
وبا الغربية؛ أدى توسع الحكم التصنيع والتحضر على نطاق واسع في أور الذي تبعه في القرن التاسع عشر 

، الذي أودى بحياة ثلث السكان في أوغندا المصدر االستعماري في إفريقيا إلى تسهيل تفشي مرض النوم الحيواني
 وما يصل إلى خ مس األشخاص الذين يعيشون في حوض نهر الكونغو في العقد األول من القرن العشرين.

عادة ما  -في المجتمعات التي تعاني من مشاكل إنمائية معقدة ال ت عالج  التياألمراض الحيوانية المنشأ المهملة  •
 ،والعزل ،وخدمات إزالة النفايات ،وسوء الوصول إلى المياه ،من الفقر وسوء الصرف الصحي ا  تكون مزيج

ين وانخفاض مستويات محو األمية وعدم المساواة ب ،والتهميش السياسي ،وانعدام األمن االجتماعي والسياسي
 الجنسين وتدهور الموارد الطبيعية.

يمكن مقارنة عبء مجموعة مختارة من األمراض المهمة المنقولة بالغذاء بعبء األمراض المعدية الرئيسية  •
فيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز )متالزمة نقص المناعة المكتسب من نقص المناعة : ‘‘الثالثة الكبرى ’’

 والسل.البشرية( والمالريا 
 9 نحو وفقا لكبير االقتصاديين في صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يكلف الوباء الحالي االقتصاد العالمي •

 دوالر على مدى العامين المقبلين. اتتريليون
 

 فرصة لقيادة جهود الوقاية من الوباء لديها أفريقيا
اإليبوال في  األخير لمرض تفشيالبما في ذلك  -وبئة لدى العديد من البلدان األفريقية خبرة كبيرة في إدارة األ •

ي أوغندا، على سبيل فويمكنها استخدام هذه التجربة لمنع األوبئة في المستقبل. ف -جمهورية الكونغو الديمقراطية 
المثال، تمكن المسؤولون من الحد من األمراض والوفيات الناجمة عن األمراض الحيوانية، بما في ذلك اإليبوال 

تشمل تقنياتهم استخدام أنظمة األقمار الصناعية لتوقع أحداث األمطار و المالريا وحمى الوادي المتصدع. و 
 الغزيرة، والتي يمكن أن تنتج أسراب البعوض التي يمكن أن تؤدي إلى تفشي المرض.

الذي يوحد صحة اإلنسان ‘‘ توحيد األداء في مجال الصحة’’من خالل اعتماد نهج  ،يمكن للبلدان األفريقية •
 أن تأخذ زمام المبادرة في وضع وتنفيذ استراتيجيات لمنع األوبئة في المستقبل. ،والحيوان والبيئة

 لماذا فشلت الجهود السابقة في وقف تفشي األمراض الحيوانية؟
راض المعدية استباقية إلى حد ما. حان الوقت للسيطرة على األم التي ب ذلت حتى اآلن، كانت معظم الجهود •

 لتغيير ذلك.



فإن أطر  -البيئة والزراعة والصحة  -ألن األمراض الحيوانية المنشأ معقدة وتتوزع على ثالثة قطاعات نظرا   •
 ما تكون غير كافية. ا  السياسات القطاعية للتعامل مع هذه األمراض غالب

 لمرض في وقت مبكر ضعيفة، وخاصة في االقتصادات النامية والناشئة.ال تزال حوافز البلدان إلعالن تفشي ا •
توجد استراتيجيات فعالة بالفعل لمكافحة األمراض الحيوانية المنشأ؛ في كثير من الحاالت، يتمثل العائق الرئيسي  •

 في نقص االستثمار أو التنفيذ بدال  من االفتقار إلى الفهم أو األسلوب.
 

يفعله صناع القرار في الحكومة وقطاع األعمال والمجتمع المدني على جميع المستويات وفي جميع ما الذي يمكن أن 
 المناطق لمنع تفشي األمراض الحيوانية المنشأ في المستقبل؟

 
هو الطريقة المثلى للوقاية من تفشي األمراض الحيوانية ‘‘ توحيد األداء في مجال الصحة’’نهج اتباع  •

هو نهج متعدد التخصصات يوحد الخبرة من ‘‘ توحيد األداء في مجال الصحة’’نهج إن واالستجابة لها. 
 مجاالت الصحة العامة والطب البيطري والبيئة.

بمعالجة السبب الجذري لظهور المرض: نحن بحاجة إلى تغيير عالقة البشرية بالطبيعة. وهذا يعني إنهاء  البدء •
لمستدامة وعكس مسار تدهور األراضي وتعزيز صحة النظام البيئي االستغالل المفرط للحياة البرية والزراعة ا

 واتخاذ خطوات عاجلة للحد من تغير المناخ.
 ضمان أمن أنظمتنا إلنتاج الغذاء. •
ضمان استدامة استهالك اللحوم البرية من خالل المراقبة الدقيقة ألعداد الحيوانات، وتعزيز حقوق الحيازة واإلدارة  •

 وفير الخبرة الفنية، والحفاظ على النظام البيئي.للسكان المحليين، وت
 االستثمار في تحسين سالمة وأمن كل من اإلنتاج الغذائي الصناعي وأسواق األغذية التقليدية. •
بناء نظم قوية للصحة العامة والحيوانية؛ اتخاذ إجراءات حاسمة ومبكرة لمكافحة تفشي األمراض؛ تعزيز التعاون  •

 القائمة على البحث. المكافحةزراعة وصحة اإلنسان؛ وتطوير برامج عبر قطاعات البيئة وال
في مراقبة األمراض  -خاصة التقنيات الحيوية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -توظيف التقنيات الجديدة  •

 .ومكافحتهاواالستجابة السريعة 
 .الوعي السياسي بالحاجة إلى استثمارات أكبر في الوقاية من األمراض الناشئة ومكافحتها إذكاء •

  
 


