
  

 

 لألعضاء  مذكرة موجهة

 

 " واحدة ال صحة  "ال 

 يةلصحة الحيوان ل والمنظمة العالمية    الرسميةدور الخدمات البيطرية 

2022يوليو   

أعضاء   المذكرة  هذه  الحيوانية  تزود  للصحة  العالمية  على المنظمة  حاليًا  الجارية  المفاوضات  عن  بمعلومات 

بشكل مباشر بالخدمات البيطرية الوطنية والتي تتطلب اهتمامكم وتنسيقكم ومشاركتكم المستوى الدولي والتي تتعلق  

 .دولية على المستويات الوطنية واإلقليمية وال 

بعنوان "مشروع    2021أكتوبر    26تم إرسالها إلى جميع األعضاء في  سابقة  تستند هذه المذكرة إلى مذكرة موجزة  

للتأهب  الدولية  مكافح  المعاهدة  أجل  )الملحق  ا     ةمن  لها"  واالستجابة  و 1ألوبئة  م (  من   ة توافق هي  العديد  مع 

وأعضائها  ية صحة الحيوان ال منظمة  ة حول “مساهم  29/2022رقم  العالمية منظمة ال التوصيات الواردة في قرار 

 ، ( 2ق  )الملح   ومكافحتها والتأهب    األوبئة العالمية دولي للوقاية من  إليجاد جهاز    خطة في المفاوضات المتعلقة ب 

أن تدعم  ية لصحة الحيوان ل" كيف يمكن للمنظمة العالمية بعنوان   31/ 2021وقرار منظمة الصحة الحيوانية رقم  

العمومية في   تها جمعي في    أخيراً   ( الذي اعتمدته 3المرونة الصحية ")الملحق  "وحدة  الخدمات البيطرية لتحقيق  

 .2021مايو  

 الثالثة التالية: الموضوعات عن موقف المنظمة من   بمعلومات بشكل خاص األعضاء  المذكرة    وتزود 

المشتركة   (1 الرباعية  العمل  "ا خطة  الواحدة لنهج  و   ، " لصحة  التفعيل  ذلك  في   مشاركةال بما 

  على مستوى كل بلد

والسبعون   (2 الخامسة  المتعلقة   ،العالميةالصحة    لمنظمة الدورة  المفاوضات  ذلك  في   بما 

أي   أو  العالمية  الصحة  منظمة  من    اتفاق باتفاقية  الوقاية  بشأن  آخر   والتأهب األوبئة  دولي 

 واالستجابة لها.

المشترك  (3 العمل  و  G20  فريق  المالية للصحة  وإنشاء    القضايا  العشرين  األوبئةصندوق  لمجموعة   مكافحة 

 (FIF  للوقاية من ) إدارة البنك الدولي.ب والتأهب واالستجابة لها    الوبائية الجائحات.  

المذكرة )  أخيًرا،  التي يمكن لألعضاء استخدامها (  4تتضمن  الرئيسية  المستويين   الرسائل  في مناقشاتهم على 

 الوطني والدولي فيما يتعلق بالقضايا المترابطة المذكورة أعاله.

 حاسم، لصحة العامة عند مفترق طرق  ل  اإلدارة الدوليةفإن    األخيرة،جمعيتنا  انعقاد  ت خالل  ا مناقش ال كما تمت  و 

 يجب أن نقف معًا كمنظمة و والمستقبل البعيد.  القريب  قرارات مهمة ستؤثر على الخدمات البيطرية للغد    تتخذ حيث  

الحيوانية ال و   للصحة  الفاعلة،قطاع أحد  البيطرية هي    ات  الخدمات  إلى أن  للدعوة  عامة ة  ذات منفع مع شركائنا 

والتأهب واالستجابة لها.   الجائحات العالمية وأن قطاع الصحة الحيوانية يلعب دوًرا حاسًما في الوقاية من    ، عالمية

الرباعي إلى تحقيق عالم أكثر قدرة الفريق  تحت قيادة    " One Healthالصحة الواحدة "  بنا نهج   يؤديوسوف  

التهديدات الصحية والتنبؤ بها واكتشافها   وتحسين صحة البشر والحيوانات والنباتات   ، واالستجابة لها على منع 

 للعالم.  والبيئة مع المساهمة في التنمية المستدامة
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نهج األخصائية في    ونوس،يرجى االتصال بـالدكتورة شادية    إضافية،في حال احتياج المندوبون إلى أية معلومات  

 c.wannous@woah.org.الواحدة في المنظمة على العنوان اإللكتروني   الصحة

 

1.  ( الواحدة  للصحة  المشتركة  الرباعية  العمل  صحة   لنعمل  -(  OH JPAخطة  أجل  من   معًا 
 والحيوان والنبات والبيئة  اإلنسان

الصحة  للفريق    الحاليةلحاجة  ل استجابة   )منظمة  المتحدة    العالمية، الرباعي  األمم  األغذية   للبيئة، منظمة برنامج 
العالمية    والزراعة، الصحة  الحيوانية لصحة  ل المنظمة  نهج  تنفيذ  في  أعضائها  لدعم  في الفريق  وافق    الواحدة،( 

للوقاية من   ركة مشت على وضع استراتيجية وخطة عمل    2021  للعام التنفيذي السنوي السابع والعشرين    ه اجتماع
نهج   خالل  من  المستقبل  في  المنشأ  الحيوانية  الواحدة""األوبئة  الجهد  و .  الصحة  الخطة المرتكز  هذا  على 

والتي توصي المنظمة "بتوسيع مواقفها بشأن قضايا صحة الحيوان   العالمية، اإلستراتيجية السابعة لمنظمة الصحة  
فإنها تسعى إلى تبني   البيطرية، باإلضافة إلى وجهات النظر  و نطاق مواردها واختصاصاتها.    يقع ضمن  ورفاهيته،

يتم التعبير عن هذه المواقف بشكل و لتخصصات األخرى ".  ل   العائدة نهج أكثر شموالً يأخذ في االعتبار الرؤى  
الفني    من خاللجيد   العام   لعامل البند  في  على   2021  المتخذ  الواحدة  الصحة  مرونة  تحسين  إلى  يهدف  الذي 

تؤكد هذه الوثائق صراحة على الحاجة إلى و .  31والقرار المصاحب رقم    ء ألعضا من أجل ا ى العالمي و المستو 
  . "الصحة الواحدة "  ة لمبدأ مرونمكون أساسي ية ك صحة الحيوان ال تعزيز دور الخدمات البيطرية وقطاع  

 القرارلصحة العالمية الرابعة والسبعون  العامة لمنظمة ا   جمعية ال ، اعتمدت  وبطريقة مماثلة   2021في عام    و 
WHA74.7   لها"  " واالستجابة تعزيز استعداد منظمة الصحة العالمية لحاالت الطوارئ الصحيةطرق " بعنوان

 اإلدارية الرباعي وتقويته من أجل تطوير الخيارات لكي تنظر فيها الهيئات    فريق ال التعاون القائم بين    بناًء على 
أعمال خطة عمل مشتركة لتحسين    و،  الصحة الواحدةلكل منها ، بما في ذلك وضع استراتيجية مشتركة بشأن  

 والسيطرة على تفشي األمراض الحيوانية المنشأ واحتوائها ''.  عن األوبئة  الوقاية والمراقبة والكشف 

عمل   كمخطط   الواحدة خطة العمل المشتركة للصحة  الرباعي عن كثب لتطوير  الفريق  عمل    الماضي، في العام  
. كل بلد عضومستوى  على  على الصعيد العالمي واإلقليمي و  هوتوجيه عمل المنظمات األربع لتفعيل   النهج   لتعميم 

الخطة على  و  النواقصتعتمد  العالمي واإلقليمي   إضافة و   استكمال  والتنسيق  الواحدة  الصحة  مبادرات  إلى  قيمة 
تعددة األبعاد من خالل أنظمة صحية م و الحالي التي تهدف إلى تعزيز القدرة على معالجة المخاطر الصحية المعقدة  

 أكثر مرونة على جميع المستويات. 

التعاون والتواصل   لتعزيزالصحة الواحدة  مبادئ  استخدام  بنظرية التغيير و خطة عمل نهج الصحة الواحدة  سترشد  ت 
المخا معالجة  عن  المسؤولة  القطاعات  جميع  المساواة عبر  قدم  والتنسيق على  القدرات   عندالصحية    طر وبناء 

أجل  والبيئة.    ،والنبات   ، والحيوان   ، اإلنسان   التقاء  واجهة وتقليل ومن   ، وغذائية مستدامة  أنظمة صحية  تحقيق 
حول مسارات   للخطة المشتركة   ية تنظيم وضع قواعد تم   ،ظام البيئي التهديدات الصحية العالمية وتحسين إدارة الن 

( الحد من 2لتقوية النظم الصحية ؛ )مشروع الصحة الواحدة  ( تعزيز قدرات  1العمل المترابطة الستة التالية: )
مكافحة األمراض (  3؛ )على المستوى اإلقليمي والعالمي مخاطر ظهور أو عودة ظهور األوبئة الحيوانية المنشأ  

( تعزيز تقييم  4والقضاء عليها ؛ )   حشرات الحيوانية المنشأ واألمراض المدارية المهملة واألمراض المنقولة بال 
( دمج 6( ؛ و ) AMR( كبح الجائحة الصامتة لمقاومة مضادات الميكروبات ) 5؛ )  الغذاء وإدارة مخاطر سالمة  

فضالً عن خبرتها الطويلة فيما يتعلق   القدرات، االستراتيجية لبناء    نظًرا لألهميةو واحدة.  نهج الصحة ال البيئة في  
 منظمة الصحة الحيوانيةتقود    العالمية، والتقييم الخارجي المشترك مع منظمة الصحة    الخدمات البيطرية   بمسار 

 .1صياغة مسار العمل 

 

 نقولة بالحشرات المكافحة والقضاء على األوبئة المستوطنة واألمراض االستوائية واألمراض الم  .2

من خبرة  ة ستفاد مع اال من خالل عملية تشاركية وشاملة  (OH JPA) خطة عمل لنهج الصحة الواحدة تم تطوير 
تم تنظيم جلسات إعالمية ومشاورات مع األعضاء وقد  لصحة الواحدة.  ل رفيع المستوى  ال ومراجعة فريق الخبراء  

. وسيتم االنتهاء من النسخة المنقحة 2022يونيو  و مايو    وردت بينالخطة والحصول على التعليقات التي    لوضع
العمل  من  نهاية يوليو    خطة  التخطيط وترجمة عمل 2022وإطالقها بحلول  تنفيذ  القادم هو  التحدي  . وسيكون 

 .ء المنظمة لدعم أعضا  كل بلد مستوى  على  الرباعي  الحلف 

 التحديات،للتغلب على هذه  

mailto:c.wannous@woah.org
https://www.woah.org/en/document/one-health-joint-plan-of-action-2022-2026-working-together-for-the-health-of-humans-animals-8-plants-and-the-environment/
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تنفيذي  وف  س  • إطار  تطوير  المشتركة  لتفعيل يتم  الرباعية  العمل  بأدوات   مدعومة  ،OH JPA  خطة 
المنهجية وأدوات   لألدلة    القياس، المفاهيم  الناجح  التنفيذ  يتماشى مع مسار   خالللتوجيه  بما  الممارسة 

 التغيير المقترح. 

التجريبية سوف   • المشاريع  تطوير  عملية  لدفع  وتعزيزها  اإلقليمية  التنسيق  آليات  لتمكين  الجهود  تُبذل 
 بالتشاور الكامل مع البلدان.

تي ال   التمويل وتنسيق أنشطة    الخطة المشتركة   ليات التمويل لتمكين تفعيل برنامج ل يتم استكشاف  وف  س  •
ال يزال ويمكن أن تشمل بنود الميزانية الوطنية أو المصادر المالية الدولية أو الموارد الجماعية والعينية.  

، مع األخذ في االعتبار أنه يجب توضيحها ومقارنتها بالحاجة العالمية تكلفة الخطة الرباعية يتعين تحديد  
مليار دوالر من قبل منظمة   31در بحوالي  تق للطوارئ. والخطة    السنوية للوقاية والتأهب واالستجابة 

فريق   أدناه، مليار دوالر )انظر    10،5  ي لا حو ب مع وجود فجوة حالية    الدولي،الصحة العالمية والبنك  
 عمل الصحة والتمويل المشترك لمجموعة العشرين(.

شمولية بحيث تعزيز التحالفات مع الشركاء الخرين للدعوة والتعبئة من خالل المجتمع بأكمله لضمان ال  •
 يتم سماع أصوات جميع أصحاب المصلحة.

 

بشأن   ة دولي   هيئة لصحة العالمية والمفاوضات المتعلقة بإنشاء  ل   العامة   لجمعية ل الدورة الخامسة والسبعون   .3
 والرد عليها   لها   الوقاية من األوبئة والتأهب

صياغة والتفاوض بشأن اتفاقية لمنظمة الصحة العالمية وضع ال  1(INB)   ة التفاوض الدولي  هيئة تشكيل    على أثر
تم تقديم   ، 2022لعام  للصحة العالمية  العامة لمنظمة اجمعية  ال خالل    المكافحة، بشأن الوقاية من األوبئة والتأهب  

أساس   باعتبارها  الموضوعية  للعناصر  موحدة  موجزة  وثيقة  أمانة فيها    قدمت وقد  والمناقشة.    لالطالعمسودة 
المفتوحة  والتقديمات  اإلنترنت  على  الرقمية  المنصة  نتائج  لتلخيص  العالمية عروضاً  الصحة  وكذلك   (، منظمة 

العالمي   الهيكل  تعزيز  إلى  الحاجة  بشأن  الجمعية  إلى  العام  المدير  تقرير  الصحية   لتأهبلتلخيص  للطوارئ 
أن وتكون مكملة  يجب أن    تظهر   ة أداة ت الدول األعضاء على أن أي شدد وقد  (.  75/17الوثيقة ج  )واالستجابة لها  

العالمية   أدوات توافق مع  ت  الصحة  ينبغي بذل الجهود    ، منظمة  الدولي زامنة  ت لم ا وأنه  التفاوض   مع عمل مجلس 
 (.2005الصحية الدولية )  القوانين   لالتصاالت والفريق العامل المعني بالتعديالت على

الواردة من المعلومات  استناًدا إلى  الموضوع  لمخطط التفصيلي  ل على تطوير مسودة    هيئة التفاوض الدولي عمل  ت 
 جتماع الثانياال . وسيعقد  2022يوليو    11البلدان وأصحاب المصلحة بهدف تقديم مسودة عمل متوقعة بحلول  

مع مالحظة أنه يمكن تنظيم  للجمهور، وسيتم بثه على اإلنترنت  2022يوليو   22-18في  الدولي  لهيئة التفاوض 
 إذا لزم األمر.  بهذا الموضوع   جلسة خاصة

إال أن هذا غير كاٍف.   المستقبلي، كأحد "المبادئ التوجيهية" لالتفاق   مبادرة الصحة الواحدة هور على الرغم من ظ 
. عالوة نهج الصحة الواحدة ل وضوًحا إضافيًا  الدولية  هيئة التفاوض  ال يوفر المستند التمهيدي الصادر مؤخًرا عن  و 

بين  الحلف  يعتبر    ذلك،على   ال الرباعي مجرد واحد من  دائًما بسلطة وهو    لخرين، ا مصلحة  أصحاب  ال يتمتع 
  (.INB)  هيئة التفاوض الدولية التدخل في اجتماعات  

المنظمة أصدرت    ، 2022يونيو    15عقدت في  هيئة التفاوض الدولية التي  خالل مشاورة أصحاب المصلحة في  
 البيان التالي: العالمية للصحة الحيوانية 

ً دوًرا  المنظمة  قترح  ت  • وأن يتم وضع ترتيبات    خطة العمل الرباعي في "مرحلة تصميم"    للفريق   خاصا
  المشروع الجديد؛حوكمة مشتركة محددة بين المنظمات األربع لتمكين تنفيذ 

تدابير تتعلق بالوقاية يجب أن تكون متميزة بوضوح عن التدابير المتعلقة باالستعداد تؤيد المنظمة أن أية   •
المنتقلة على وضع تدابير وقائية لمنع انتشار األمراض الحيوانية المنشأ  تركز الوقاية  وت .  لمكافحة األوبئة

 وهذا يشمل من بين أمور أخرى:  ؛ من الحيوانات إلى البشر في المقام األول 

 
للتالي:  ها( أعضاء لمكتبINBعينت هيئة التفاوض الدولية ) 1 السفير توفار دا سيلفا نونيس    -  األميركتان  (، السيدة بريشوس ماتسوسو )جنوب أفريقيا  -أفريقيا    موزعون وفقاً 

  Viroj Tangcharoensathienالدكتور    -)هولندا( ، جنوب شرق آسيا    Roland Drieceالسيد.    - السيد أحمد سالمة سليمان )مصر( ، أوروبا    -الشرق األوسط    (، )البرازيل

 )اليابان(. يعمل ممثلو جنوب إفريقيا وهولندا كرئيسين مشاركين للمكتب.  Kazuho Taguchiالسيد  -غرب المحيط الهادئ  )تايالند( ومنطقة 
 

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA75/A75_17-en.pdf
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 البرية؛  وانات الحي  مواطن تغيير السلوك البشري لتقليل التعرض والتعدي على   -

 الغذائي؛تقليل المخاطر على طول سالسل النظام   -

 البيولوجي؛تطوير وتنفيذ تدابير أقوى لألمن   -

 ،تعزيز خدمات صحة الحيوانات والحياة البرية  -

 تبني وتعميم وتنفيذ نهج الصحة الواحدة. -

 

من   د يحفز العدي مجتمعي كامل  ألنه نهج  التنفيذية  ألداة  ل   ا ينبغي أن يكون نهج "الصحة الواحدة" أساس  •
والتخصصات  الصحية على    القطاعات  التهديدات  واجهة  مواجهة  والحيوان   عند  اإلنسان  بين  التفاعل 

على   دمج    ذلك، والبيئة. عالوة  أيًضا  في كل ركيزة  ال صحة  ال"نهج  ينبغي  في واحدة"  المذكور   للنهج 
 .من األوبئة  الوقاية والتأهب واالستجابة والتعافي 

أي تغيرات البيئية واإلنمائية العالمية التي تؤدي إلى ظهور  م ال   بين الروابط   الصحة الواحدة   سيعزز نهج  •
ال   وبائي   مرض  هذه  وتشمل  استخدام م وانتشاره.  غير   لألراضي،   متغاير   تغيرات  الزراعي  واإلنتاج 

أخرى.   وأسباب وفقدان التنوع البيولوجي    واسع، ، وإزالة الغابات على نطاق  االستثمار   وتكثيف   ، المستدام 
 عندهذه العوامل سالمة النظام البيئي ووظائفه وتستمر في تسريع زيادة المخاطر الصحية    جميع   تهدد و 

مما يؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات األكثر   والبيئة،اإلنسان والحيوان والنبات  التقاء  واجهة  
 ضعفًا.

 العالمية، ومنظمة الصحة    للبيئة،وبرنامج األمم المتحدة    والزراعة، الرباعي )منظمة األغذية  الفريق    لدى •
للصحة العالمية  المخاطر الحيوانية   والمنظمة  هذه  لمواجهة  الفعال  التعاوني  العمل  من  حافل  سجل   )

 عضاء المعنيين. األ   بينبالشراكة  

الرباعي أمًرا حاسًما وعاجاًل الحلف  التي طورها    الصحة الواحدة   المشتركة لنهج يعد تنفيذ خطة العمل   •
اإلنسان والحيوان والنبات  الناتجة عن  الصحية    المخاطرمعالجة    ساعد فيوي  بين  مع   والبيئة، التفاعل 

  على المدى الطويل. و تعزيز الصحة للجميع بشكل كلي  

الصحة الحيوانية   ومنظمة   أن تجعل من الفريق الرباعيترغب في  أن منظمة الصحة العالمية ال  ب   الشعور   ا لدين 
في المقام   أصحاب مصلحة منتظمين في عملية التفاوض التي تقودها الدول األعضاء   ا باعتبارهم   ، حالة خاصة 

و   لذلك، .  األول  القوي  السياسي  الدعم  إلى  حاجة  ال هناك  أ في  جهود  إلى  للصحة ال عضاء  دعوة  العالمية  منظمة 
مجموعة أصدقاء الصحة الواحدة المستقبلية التي دعت إليها مع  األولويات المذكورة أعاله    للتأكيد على  الحيوانية

إلى منظمة   الوطنيين  للمندوبين  العالمية  قرار    OIEالجمعية  الحيوانية ال من خالل  للصحة  العالمية  رقم   منظمة 
بما في ذلك صحة الحيوان   -   ةي قطاعات الصح ال جميع  بين  التوازن العادل    من  يد ضمن المزت سي   الذي  29/2022

تم تنظيم اجتماع مع األعضاء المحتملين في مجموعة أصدقاء الصحة الواحدة لوضع وقد  في عمليات التفاوض.    - 
في   في جنيف  المجموعة  لهذه  االقتراح   2022يوليو    8األسس  هذا  لدفع  المهتمة  الدول  األمام   من  وهي )   إلى 

األعضاء وهؤالء  أخرى(.    وبلدان ،  يةوروب اللجنة األ   إفريقيا، جنوب    المكسيك،   ألمانيا،   فرنسا،   الدنمارك،   أستراليا، 
 ين في هم الدائم ي االنضمام إلى هذه المجموعة وإبالغ ممثل رغبتهم في  ب الصحة الحيوانية    منظمة   مدعوون إلبالغ 
 جنيف.  العالمية في منظمة الصحة  

 

طاعون    من أجل جانبي  وإنشاء صندوق مالي    المشترك لمجموعة العشرين   التمويليق عمل الصحة وفر  .4
 PPR المجترات الصغيرة 

الدروس المستفادة  باالستناد إلى التزم أعضاء مجموعة العشرين  ،2021عام ال في ظل الرئاسة اإليطالية في  
الصحة بما يتماشى مع نهج    ومكافحته وزيادة االستثمارات لتعزيز الوقاية من الوباء    ،COVID-19من أزمة  
الرباعي. كما شدد أعضاء مجموعة الحلف  الشامل الذي يأخذ في االعتبار عمل    One Health”الواحدة "

والمالية   الصحية  السياسات  صانعي  بين  والتنسيق  الحوار  تحسين  إلى  الحاجة  على   العالمية،العشرين 
وتعزيز نهج متعدد األطراف للتمويل على أساس التعاون   األطراف، والمؤسسات الصحية والمالية المتعددة  

 القطاعات على الصعيدين المحلي والدولي.بين مختلف 

تعزيز هذا الحوار ، اجتمع وزراء المالية والصحة في مجموعة العشرين في أول اجتماع مشترك من أجل  
( 1فريق عمل مشترك للصحة والمالية من أجل: )   بيان من خالل    دعوا و  2021  من العام  أكتوبر   29في  

https://www.mef.gov.it/inevidenza/2021/article_00067/G20-Joint-Finance-and-Health-Ministers-Communique-29-October-2021.pdf
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( تعزيز 2المتعلقة بجائحة طاعون المجترات الصغيرة ، )    تعزيز الحوار والتعاون العالمي بشأن القضايا
( تعزيز 4، )   الصحة والمال( تطوير ترتيبات التنسيق بين وزارتي  3تبادل الخبرات وأفضل الممارسات ، )

( تشجيع اإلدارة 5العمل الجماعي ، وتقييم ومعالجة حاالت الطوارئ الصحية ذات التأثير العابر للحدود ، و ) 
 اعتماد نهج الصحة الواحدة.ب وباء طاعون المجترات الصغيرة  الالزمة لمكافحة لموارد الفعالة ل 

يناير   26؛    2021ديسمبر    1في أربع مناسبات )   على األنترنت حتى الن ، اجتمع فريق العمل المشترك  
ركز الحوار بشكل أساسي على الورقة المشتركة بين ت   حيث   (2022مايو    31؛    2022أبريل    1؛    2022

تمويل احتياجات  حول  العالمية  الصحة  ومنظمة  الدولي  جائحة    البنك  الصغيرة مكافحة  المجترات   طاعون 
PPR    مليار دوالر إضافي سنويًا ، على   10.5أن التمويل الخارجي البالغ    واعتبار نقص التمويل،  وتقدير

لتعزيز  القطري واإلقليمي والعالمي  الخمس المقبلة ، ضروري لالستثمارات على المستوى  السنوات  مدى 
ً قدرة البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل.   جموعة كان هناك إجماع ناشئ داخل م   بهذا،   وارتباطا

( الذي يستضيفه البنك الدولي سيكون الوسيلة FIFعلى أن صندوق الوساطة المالية )   وخارجها، العشرين  
 ة مشاركال و  كتاب أبيض وضع تم  الحين،الحرجة. منذ ذلك   PPRاألكثر مالءمة للغرض لسد فجوات تمويل  

يقر االتحاد الدولي للصحة فقط  الوباء،  مكافحةعلى غرار المفاوضات بشأن ولفترة وجيزة جًدا للتشاور. فيه  
 أن االستثمارات على المستوى القطري تتماشى مع مبادئ الصحة الواحدة.

 الرسائل التالية:  منظمة الصحة الحيوانيةأصدرت   األخيرة،  جتماعات خالل اال 

المنظمة الدولية   منظمة العالمية للصحة الحيوانية ال تعتبر    عضًوا،  182ها البالغ عددهم  ئ بالنيابة عن أعضا  •
عام ال تأسست المنظمة بموجب معاهدة دولية في  وقد  الرائدة للصحة الحيوانية واألمراض حيوانية المنشأ.  

ندعو إلى مبدأ كما  سابقة وبالتالي فهي ليست جزًءا من منظومة األمم المتحدة.  منظمة  ي  وه   ،1924
ونطلب اعتبار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية   ، FIF  صندوق الوساطة المالية   الشمولية الصادر عن 

WOAH   التالي:ك 

 الهيئة االستشارية في  عضو هي   -

 جهة منفذةهي   -

والتقنية  هي   - العلمية  للخبرة  أجل  مصدر  على من  المترتبة  الثار  بشأن  المشورة   تقديم 
الحي   األليفة  الحيوانات  المنشأ    وانات /  الحيوانية  األمراض   /  طاعون   بسبب البرية 

 المجترات الصغيرة.

أصل   الست من   جائحات جميع ال   ظهرت عندما    الماضية،مع األخذ في االعتبار أنه في السنوات األربعين   •
المنشأ من    انتشار  الحيوانية  البيطرية    الحيوانات،األمراض  الخدمات  األمامية وقفت  فإن  الخطوط  في 

جزء مهم من "القوى   البيطرية   ت والخدما لمنع ظهور األمراض الحيوانية المنشأ وضمان األمن الغذائي.  
العاملة ". ومن   طنية واإلقليمية والعالمية يجب أن فإن أي استثمار في النظم الصحية الو   ثم، الصحية 

 .العاملة  القوى الصحية البيطريةهذه    وجود   يأخذ في االعتبار 

للفريق  بصفتها عضواً  • /   مؤسساً  للبيئة  المتحدة  / برنامج األمم  الرباعي مع منظمة األغذية والزراعة 
ن والمنفذين منذ زمن هي من المدافعي   يةلصحة الحيوان ل فإن المنظمة العالمية    العالمية، منظمة الصحة  

أربع منظمات دولية مكلفة بتحقيق التوازن المستدام وتحسين  الفريق   يضم و طويل لنهج الصحة الواحدة. 
 من األوبئة  صحة البشر والحيوانات والنباتات والبيئة من خالل تعزيز قدرة أعضائها في مجاالت الوقاية

 .احدة الصحة الوبما يتماشى مع نهج    لها   والكشف واالستجابة

الصندوق الوسيط لمكافحة طلب أن تنظر لجنة  ن   عضواً،   العشرين   تمشياً مع التعليقات السابقة من مجموعة  •
الفري بشكل واضح في  األوبئة   الواحدة   ق دور  الصحة  نهج  ولجنة  في    الرباعي  أساسي  مكافحة كداعم 

تنفيذ خطة العمل الدعم المالي بالمساعدة في  صندوق  يقوم  يجب أن  و .  مرض طاعون المجترات الصغيرة 
ويستخدمها   األطراف  الرباعية  الواحدة  للصحة  مكافحةعمل    كخطة المشتركة  المجترات   في  طاعون 

باستخدام نهج   الخطةو .  الواحدة  الصحةالصغيرة  تقدير كلفة هذه  استثمارات التي    ، يتم حاليًا  ستتطلب 
تمّكن وسوف ت طاعون المجترات الصغيرة.  لمكافحةية والعالمية اإلقليم و مستدامة لبناء القدرات الوطنية  

وترابًطا واستعداًدا لمنع التهديدات الصحية العالمية   اطالعاأن يكون أكثر    من تمكين العالم من الخطة  
 ها وتعزيز الصحة والتنمية المستدامة.رد علي والتنبؤ بها واكتشافها وال

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/018ab1c6b6d8305933661168af757737-0290032022/original/PPR-FIF-WB-White-Paper.pdf
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إلى أنه تم مشيًرا   ،2022يونيو    30في صندوق مكافحة األوبئة  وافق مجلس إدارة البنك الدولي على إنشاء  
مليار دوالر من قبل ألمانيا وإندونيسيا والواليات المتحدة األمريكية   1،1بالفعل تقديم التزامات مالية تصل إلى  

األوروبي   واالتحاد  أو Welcome Trustو وسنغافورة  الدولي  البنك  مع  مناقشاتهم  في  أعضائنا  ندعو   .
صحة   إبراز  إلى  للدعوة  ماليتهم  للصحة   الوطنية،البيطرية    والخدمات  واحدة، وزراء  العالمية  والمنظمة 

 بشكل أكثر بروًزا في االتحاد الدولي األول للصحة.  WOAH الحيوانية

 

 الرئيسية من قبل األعضاء على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية ل نشر الرسائ  .5

حول حوكمة الجاري  دوًرا حاسًما في التأثير على الحوار    ية صحة الحيوان ال تلعب الخدمات البيطرية وقطاع  
أد  العالمية، الصحة   ذلك  في  األوبئة  مكافح  اة بما  للمكافحة وة  الدعم   المندوبين نشجع  ونحن  .  صندوق 

(Delegates)    وال سيما   المناقشات، الوزراء الخرين المعنيين المشاركين في هذه  مع  وزرائهم    دعوة على
لتبادل الرسائل بشكل استباقي في جميع المنتديات مثل جلسات   والمالية،الخارجية    وزراء الصحة والشؤون

 ة كالتالي:التفاوض المباشر وعمليات    اإلنترنت، عبر    الرسائل الموجهة  العامة، االستماع  

لذي تلعبه ا   موالدور الها  يجب إيالء االعتبار الواجب لمخاوف قطاع الصحة الحيوانية في المفاوضات •
البرية في الوقاية من األوبئة وانات  الحي قطاع   بما في ذلك  ، ية صحة الحيوان الالخدمات البيطرية وقطاع  

 والتأهب واالستجابة لها.

والدور الحاسم للخدمات  الصحة الواحدة بلدان تؤكد على أهمية نهج  أية  من   واردةرسائل    ة أن أي اعتبار  •
 هذا النهج الحكومي بأكمله والمجتمع بأسره للحد من التهديدات الصحية.ضمن  البيطرية  

القنوات ي شج ت  • خالل  من  بنشاط  االنخراط  على  البيطرية  الخدمات  على  المشرفين  الوزراء  مشاركة  ع 
تماشى مع الدور األساسي ي   مكافحة األوبئة بما لضمان إجراء مفاوضات معاهدة    اتالوزار بين  المناسبة  

 الذي تلعبه الخدمات البيطرية في مرونة الصحة الواحدة والتأكيد عليه.

بين   التناسق تكمل وتعزز    التي   للمكافحة،  ألداة الجديدة ل واحدة" كأساس  ال صحة  ال"نهج  الدعوة إلى اعتماد   •
ومعايير صحة الحيوان باإلضافة   قوانين والمعاهدات البيئية و   ( 2005الصحية الدولية الحالية ) القوانين  

 على نطاق أوسع.  والبيئةاإلنسان والحيوان  أنظمة صحة إلى  

من خالل تمثيلهم    مشجع األعضاء على دعم مجموعة أصدقاء الصحة الواحدة المستقبلية واالنضمام إليه ت  •
 الدائم لمنظمة الصحة العالمية في جنيف.

مما يتيح لهم   ، INBطرف في هيئة التفاوض الدولية  الرباعي باعتباره    فريق بال تراف  الدعوة إلى االع  •
 في عملية المفاوضات.  ها الفرصة لتمثيل أصوات قطاعاتهم ومصالح 

االنتهاء من   • المقرر  المكافحةالتصرف على وجه االستعجال حيث من  الجمعية   مشروع  واعتماده في 
العالمية   الصحة  لمنظمة  المعالم   ،2024لعام  لالعامة  لتقديم  للغاية  ضيق  زمني  جدول  األساسية   مع 

ومسودة أولية يتم   2022في يوليو  لمشروع المكافحة العالمية لألوبئة  التي تبدأ بمسودة عمل    للمشروع 
 .2023للعام    الميةالعامة لمنظمة الصحة الع  في الجمعية تقديمها للنظر فيها  

الدولي  المشروع آلية مالية يتم وضعها لدعم  ةأن أي  ئهاأعضا مع للصحة الحيوانية   العالمية منظمةال تؤيد  •
تنفيذ نهج في  التعاون الرباعي ومرافقة األعضاء    مشروع تشمل التمويل المستدام للتدابير المطلوبة ودعم  

على   عالوة  الواحدة.  أي  ذلك، الصحة  المختصة   ة فإن  الصحية  لألنظمة  المالي  الدعم  حول  مناقشات 
يجب أن   ، والمستدامة والمرنة القادرة على ضمان التأهب للوباء في الوقت المناسب والوقاية واالستجابة 

 نية.تأخذ في االعتبار االلتزام والمشاركة الحاسمة للخدمات البيطرية الوط 
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 المالحق

بعنوان "مشروع المعاهدة الدولية   2021أكتوبر    26لألعضاء بتاريخ    WOAH: مذكرة إحاطة من  1الملحق  
 للتأهب لمواجهة األوبئة واالستجابة لها" 

"مساهمة المنظمة العالمية لصحة الحيوان وأعضائها   29/2022: قرار منظمة الصحة العالمية رقم  2  الملحق 
 ( 2دولي للوقاية من األوبئة والتأهب واالستجابة لها" )الملحق    ندوق في المفاوضات المتعلقة بص 

قرار  2الملحق    :WOAH N.31 / 2021  تدعم أن  الحيوان  العالمية لصحة  للمنظمة  يمكن  الخدمات   "كيف 
 .2021( الذي اعتمدته الجمعية في مايو 3البيطرية لتحقيق المرونة الصحية الواحدة" )الملحق  

 

 

 

 
 
 

 
 


