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قلبت جائحة مرض كوفيد-19 العالم الذي لقد 

نعرفه رأساً عىل عقب، مما يجعله أول مرض، 

منذ أكثر من قرن، يكبح عجلة حياتنا اليومية وعجلة 

اقتصاداتنا. 

وقد كانت األمراض األشد فتكاً التي تفشت يف العقود 

األخرية حيوانية املصدر، مثل مرض فريوس اإليبوال، 

ومتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم )سارس(، 

ومتالزمة الرشق األوسط التنفسية )مريس(. وكل 

عام، تسبب األمراض الحيوانية املصدر — وهي 

أمراض وعدوى تنتقل من حيوانات، معظمها من 

الحياة الربية، إىل البرش، ثم تنترش بني البرش — 

اعتالالت تصيب نحو 2.5 مليار شخص ويُتوىف من 

جرائها نحو 3 ماليني شخص.

وتأثري هذه األمراض يف البلدان واألقاليم، بل يف 

جميع أنحاء العالم يف بعض الحاالت، ال يلحق أرضاراً 

مبارشة بصحة البرش فحسب، بل يلحق أرضاراً بسبل 

العيش ويسبب انكماشاً اقتصاديًّا أيضاً.  وعندما 

اكتسح مرض فريوس اإليبوال غرب أفريقيا يف عام 

2014 وأودى بحياة آالف األشخاص، أدت القيود 

املفروضة وإجراءات املكافحة املطبقة الحتواء املرض 

إىل زيادة حدة انعدام األمن الغذائي. وتعطلت سالسل 

اإلمدادات الزراعية، مما أضعف قدرة املزارعني عىل 

زراعة األغذية أو بيعها. وأصبح الناس جوعى. بل هلك 

بعضهم جوعاً. وفقد كثري منهم سبل عيشهم.

وتسببت أزمات األمراض السابقة يف تجارب مماثلة. 

واآلن نرى العواقب املبارشة وغري املبارشة لجائحة 

كوفيد-19 التي يشهدها العالم وتهدد مئات املاليني 

من البرش يف أمنهم الغذائي وسبل عيشهم. وال يجدر 

بنا أن نستهني باألثر الواسع النطاق لألمراض 

الحيوانية املصدر عىل مجتمعاتنا املحلية واقتصاداتنا 

ومجتمعنا بأرسها.

فاألمراض الحيوانية املصدر يف ازدياد مستمر. 

ويسهم كلٌّ من إزالة الغابات، وآثار تغري املناخ، 

وتكثيف األنشطة الزراعية وأعطاؤها طابعاً صناعيًّا، 

إىل جانب زيادة التوسع الحرضي والنمو السكاني، يف 

مفاقمة تعدي البرش واملاشية عىل موائل الحياة الربية 

الطبيعية. ويف مناطق كثرية من العالم، ال يزال الناس 

يعتمدون اعتماداً رئيسيًّا عىل الحيوانات يف النقل 

والجر والكساء والغذاء، إىل جانب شيوع ممارسة 

صيد الحيوانات الربية وأكلها. وتعني هذه العالقة 

الوثيقة بني الحيوان واإلنسان أن اإلصابة بمرض 

حيواني أو مرض حيواني املصدر يمكن أن يعقبها 

ض جهود التنمية يف البلد  انتشاره برسعة، مما يقوِّ

ويبدد إمكاناته.

 العاملون يف مجال صحة الحيوان 
يف الخطوط األمامية

املهنيون الصحيون واختصاصيو صحة الحيوان هم 
أحد خطوط دفاعنا األوىل. إذ تتيح قدرتهم عىل رصد 

الحيوانات والحفاظ عىل صحتها من خالل الوقاية من 
األمراض الحيوانية املعدية ومراقبتها والكشف عنها 

والتصدي لها فرصة سانحة الستباق ظهور األمراض 
الحيوانية املصدر.

وعىل مدى عقود، ما انفكت منظمة األغذية والزراعة 
لألمم املتحدة )الفاو( تقدم التدريب واملساعدة التقنية 

للمهنيني العاملني يف مجال صحة الحيوان يف جميع 
أنحاء العالم، وال سيما يف البلدان املعرضة للخطر.  

ويشكل تعزيز قدرات البلدان جزءاً من الجهود 
األوسع نطاقا التي تبذلها الفاو من أجل تحسني 

مكافحة األمراض، عالوًة عىل تأهبها وتصديها لتلك 
األمراض، من خالل وسائل التشخيص املختربي 

ومراقبة األمراض والتقيص عن حاالت تفشيها 
واإلبالغ بها، ومن أجل دعم الهياكل األساسية 

الوطنية والسياساتية، بما يف ذلك التخطيط واتخاذ 
القرارات القائمان عىل األدلة.

ويساعد ربط املختربات من خالل شبكة مختربات 
التشخيص البيطري )فيتالب( عىل توجيه الخربات 

وتنسيق اإلجراءات خدمًة لجهودنا الجماعية يف 
مجال مكافحة األمراض. وتضم شبكة فيتالب، 

التي أنشأتها الشعبة املشرتكة بني الفاو والوكالة 
الستخدام التقنيات النووية يف األغذية والزراعة، 

مخترباٍت بيطريًة يف بلدان مختلفة، ومنها املختربات 
املشرتكة بني الفاو والوكالة، بوصفها سبيالً للعمل 

معاً من أجل تعزيز قدرات املختربات الوطنية، عالوة 
عىل التصدي للطوارئ بغية الكشف عن األمراض 

الحيوانية واألمراض الحيوانية املصدر ومكافحتهما 
داخل الحدود وعربها عىل حد سواء.

وعىل مر السنني، وإدراكاً لألهمية الحاسمة لتشخيص 
األمراض تشخيصاً رسيعاً ومبكراً، تعكف الشعبة عىل 
تعزيز القدرات الوطنية، عالوًة عىل تدريب املئات من 

املهنيني وتجهيزهم باألدوات الالزمة يف مجال استخدام 

الجائحة العاملية بحاجة إىل استجابة عاملية
بقلم ماريا هيلينا سيميدو

 ماريا هيلينا سيميدو، 
نائبة المدير العام لمنظمة األغذية 

 والزراعة لألمم المتحدة. 
وهي خبيرة رائدة في قضايا التنمية 
العالمية، وتعمل في مجال الخدمة 

العامة منذ أكثر من 30 عاماً. 
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أحد أرسع وأدق الفحوص املختربية التشخيصية 
ملسبِّبات األمراض الحيوانية واألمراض الحيوانية 

 )PCR( املصدر أال وهو: التفاعل البوليمريي املتسلسل
ومتغرياته، أو التفاعل البوليمريي املتسلسل بواسطة 

االستنساخ العكيس)RT-PCR(.  ويمكن لهاتني 
التقنيتني، عند استخدامهما يف »الوقت الفعيل«، أن 

تعطيا النتائج يف غضون ساعات قالئل. وال تقترص 
أساليب الفحوص التشخيصية تلك عىل استخدام 
املهنيني العاملني يف مجال صحة الحيوان. بل إنها 

تستخدم منذ عقود لتشخيص طائفة من األمراض التي 
تصيب اإلنسان. تعرَّف عىل املزيد عن هذا املوضوع يف 

الصفحة 8.

وتَُعدُّ تقنية التفاعل البوليمريي املتسلسل بواسطة 
االستنساخ العكيس يف الوقت الفعيل الفحص املختربي 
األوسع استخداماً اآلن للكشف عن مرض كوفيد-19. 
وما برحت الفاو والوكالة تعززان قدراتهما من خالل 
إسداء املشورة التقنية وتقديم الدعم التقني للبلدان يف 

مجال استخدام هذه التقنية. ويف إطار تلك الرشاكة، 
تقدمان أيضاً األطقم التشخيصية املخصصة للطوارئ، 
التي تشمل ضمن ما تشمل كواشف الفحوص املختربية 

البالغة األهمية، واملعدات الوقائية الشخصية، ومواد 
أخذ العينات، واملطهرات، واملواد االستهالكية، وغريها 

من املعدات.

الصحة العاملية تعني املسؤولية العاملية 

ال تُعريُ األمراض أي اهتمام للحدود. وإذا افتقر بلد 
ما إىل القدرة عىل التعامل مع مرض ما تعامالً وافياً، 

نصبح جميعا معرضني للخطر. وتعكف الفاو والبلدان 
األعضاء فيها ورشكاؤها، بما يف ذلك الوكالة واملنظمة 
العاملية لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العاملية، عىل 

اتخاذ خطوات للعمل معاً من أجل حماية اإلنسان 
والحيوان والبيئة.

ومن شأن اإلعالم والتواصل داخل الحدود وعربها أن 
يساعد العالم عىل البقاء متقدماً بخطوة عىل األمراض. 

وتتعاون الفاو مع مسؤولني وخرباء وطنيني وإقليميني 
ودوليني لرصد األوضاع املرضية وتقييمها. وتتلقى 

الحكومات واملهنيون العاملون يف مجال مكافحة 
األمراض معلومات حديثة عن التهديدات املرضية 
من خالل قنوات االتصال التابعة للفاو، مثل نرشة 

اإلنذار املبكر وتقارير اإلجراءات املتخذة. وتعتمد هذه 
القنوات عىل مصادر من الحكومات الوطنية واإلقليمية 

والدولية، عالوًة عىل املنظمات وغريها من مصادر 
الخرباء، لتقديم أكرب قدر ممكن من املعلومات لتشجيع 

اتخاذ تدابري تصدٍّ رسيعة ومالئمة.

وتساعد الربامج واألنظمة املصممة خصيصاً لجمع 
البيانات وتحليلها ونمذجتها عىل تحديد االتجاهات 

والتنبؤ بالتهديدات املرضية املحتملة، مما يدعم تأهب 
البلدان ويمكِّنها من التعجيل بالتصدي لألمراض. فعىل 

سبيل املثال، البيانات التي تقدم يف الوقت الفعيل، التي 
غالبا ما يكون مصدرها املزارعون املحليون والخرباء 

والحكومات، من خالل أحد تطبيقات الفاو أال وهو 
تطبيق الهاتف املحمول املخصص لإلبالغ عن األحداث 

)EMA-i( الذي يعمل عىل الهواتف الذكية، تشكل 
واحدة من عدة مصادر للبيانات تغذي نظام الوقاية 

من طوارئ اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية 
العابرة للحدود )EMPRES-i(. ومع تحديث البيانات 

يوميًّا من أكثر من 190 بلداً، ينشئ النظام املذكور 
خرائط للتهديدات املحتملة وهو مرتبط بالنظام العاملي 

لإلنذار املبكر باألمراض الحيوانية الرئيسية، بما يف 
ذلك األمراض الحيوانية املصدر )+GLEWS(، الذي 

يتقاسم املعلومات مع منظمة الصحة العاملية واملنظمة 
العاملية لصحة الحيوان.

نهج الصحة الواحدة

التصدي للجائحة العاملية القادمة سيتطلب منا جميعاً 
أن نعمل يف جميع القطاعات والتخصصات. وتعكف 
الفاو إىل جانب رشكائها، مثل وكالة التنمية الدولية 

التابعة للواليات املتحدة، عىل تعزيز نهج »الصحة 
الواحدة«. ويعني ذلك تنسيق اإلجراءات عن طريق 
الربط بني صحة اإلنسان وصحة الحيوان والصحة 

البيئية عىل املستويات املحيل والوطني واإلقليمي 
والعاملي. ويكون لهذا النهج أهمية خاصة لدى التصدي 

لألمراض الحيوانية املصدر ومقاومة مضادات 
امليكروبات، وهو يستهدف كذلك تحسني السالمة 

البيولوجية واألمن البيولوجي، وتعزيز نظم املختربات 
الوطنية، وتطوير القوى العاملة.

ومن خالل إرشاك اختصاصيي صحة الحيوان إىل 
جانب خرباء، مثل األطباء البرشيني وعلماء اإلحصاء 

األحيائي، ووعلماء األحياء، والبيئة واختصاصيي 
الوبائيات امليدانيني، يشكل ذلك النهج خط دفاع 

شامال يمكن أن يعزز موقفنا العاملي يف مواجهة ظهور 
األمراض الحيوانية املصدر. 

وتعتمد صحتنا العاملية عىل جهودنا جميعاً يف تبادل 
املعلومات والتعاون واتخاذ إجراءات ملموسة لحماية 

صحة اإلنسان وصحة الحيوان والصحة البيئية. 
وعندئذ فقط، يمكننا حماية أنفسنا من أثر األمراض 

الحيوانية املصدر، ومواصلة عملنا نحو تحقيق األمن 
الصحي الغذائي والعام عىل النحو املبني يف الهدف 3 
من أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة. وهذا أمر 

أسايس لحياتنا اليومية وملواصلة جهودنا العاملية نحو 
تحقيق األهداف املحددة يف خطة األمم املتحدة للتنمية 

املستدامة لعام 2030.


