
تعرض الب� أو الحيوانات لف�وس 

كورونا-سارس-2 من الحيوانات ال
ية 

وا�اشية والحيوانات ا�ستأنسة وا�ائية
تقييم نوعي لدرجة التعرض

ملخص



Wilson Chong :صورة الغالف



 تعرض البرش أو الحيوانات لفريوس 

 كورونا-سارس-2 من الحيوانات الربية 

واملاشية والحيوانات املستأنسة واملائية
تقييم نوعي لدرجة التعرض - ملخص

املتحدة لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة 
روما، 2021





متهيد

أظهر فريوس كورونا حيواين املصدر الجديد )SARS-CoV 2( والعامل املسبب لجائحة كوفيد-19 القامئة لدى 
البرش القدرة عىل إصابة أنواع مختلفة من الحيوانات. وقد تلقت منظمة األغذية والزراعة )الفاو( عدة طلبات 
أدى  مام  الحيوانات،  لدى  كورونا-سارس-2  فريوس  اختبار  أو  مراقبة  بشأن  املشورة  لتقديم  األعضاء  من 
لدى  بيتا  الجنس  من  كورونا  فريوسات  وعن  كورونا-سارس-2  فريوس  عن  املتاحة  املعلومات  مراجعة  إىل 
تستند  أن  يجب  تتطور،  زالت  ال  الحيوانات  لدى  كورونا-سارس-2  بفريوس  املعرفة  أن  ويف حني  الحيوانات. 
رسائل  وكذلك  الحيوانات  عىل  تجري  التي  والبحوث  واالستقصاءات  التخفيف  بتدابري  املتعلقة  القرارات 
التواصل إىل األدلة املتاحة حاليا وذلك الستهداف إجراءات معينة يف مواجهة املوارد املحدودة. ويهدف هذا 
الخدمات  ومنهم  الصحة  مجال  يف  األداء  توحيد  نهج  مجال  دعم رشكاء  إىل  التعرض  لدرجة  النوعي  التقييم 
أو  امليدانية  لالستقصاءات  بالنسبة   األولوية  ذات  الحيوانية  األنواع  تحديد  يف  البحثية،  واملعاهد  البيطرية 
املحتملة  الحيوانية  العوائل  حول  واملعارف  البيانات  توفري  إىل  تهدف  التي  املستهدفة  البحثية  الدراسات 
استخدام  البلدان عىل  الفريوس. ويتم تشجيع  انتشار  أو  الحفاظ عىل و/  يف  ودورها  كورونا-سارس-2  لفريوس 
املعلومات والنتائج املستمدة من هذا التقييم النوعي لدرجة التعرض الخاص مبنظمة األغذية والزراعة من أجل 
التقييامت الخاصة بكل بلد من البلدان، ودمج الحقائق املحلية والبيانات الوطنية، وكذلك يف تخطيط التدخالت 
الوطنية )مثل االستقصاءات التي تتم يف مجال الحيوان، والبحوث، وما إىل ذلك(. وتنسق منظمة األغذية والزراعة 
التقييم عىل مراجعة املعلومات املتاحة  هذا الجهد العاملي مع املنظامت ومؤسسات البحث الرشيكة. ويعتمد 

حتى 30 يونيو/حزيران 2020، وستتم مراجعته مع تغري الظروف وتوافر معلومات جديدة. 
ويتعني عىل القارئ أن يالحظ أن عدم اليقني يف تقييم املستويات املختلفة لالحتاملية يظل متوسط إىل مرتفع 
بشكل عام نظرا لوجود حاجة لفهم أفضل لخصائص فريوس كورونا-سارس-2 ووبائية العدوى لتوفري تقييم أكرث 
دقة. وأثناء إعداد هذه الوثيقة )30 يونيو/حزيران 2020(، انترشت جائحة كورونا كوفيد-19 عن طريق انتقال 
العدوى من إنسان إىل آخر وميكن للقارئ الرجوع إىل منظمة الصحة العاملية للحصول عىل املعلومات بشأن جميع 

جوانب الصحة العامة.
الوثيقتان املتاحتان باللغة اإلنجليزية:

والحيوانات 	   واملاشية  الربية  الحيوانات  من  كورونا-سارس-2  فريوس  لـ  الحيوانات  أو  البرش  تعرض 
املستأنسة والحيوانات املائية - تقييم نوعي لدرجة التعرض: 

 http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9959en/

جداول تكميلية حول قابلية الحيوانات لالصابة بفريوس كورونا-سارس-2 استنادا إىل اإلرتباط املتوقع بني 	  
اإلنزيم املحول لألنجيوتنسني 2 ونطاق إرتباط مستقبالت فريوس كورونا-سارس-2 - يوليو/متوز 2020:

 http://www.fao.org/3/ca9959en/supplementary.pdf
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ملخص

الهدف من هذا التقييم النوعي لدرجة التعرض هو توفري ما ييل:
تقييم مخاطر تعرض اإلنسان أو الحيوان لفريوس كورونا-سارس-2 من خالل االتصال بأنواع الحيوانات . 1

أو تداول أو استهالك منتجاتها. الربية واملستأنسة واملائية�
تحديد الفجوات الحالية للمعرفة فيام يتعلق باألصل الحيواين أو االنتشار الحيواين - البرشي لفريوس . 2

كورونا-سارس-2 وتقديم توصيات بشأن الدراسات ذات األولوية. 
ملخص لألدلة املتوفرة حول قابلية إصابة أنواع حيوانية مختلفة بفريوس كورونا-سارس-2.. 3
لالستقصاءات . 	 بالنسبة  األولوية  ذات  الحيوانية  األنواع  تحديد  كيفية  حول  األدلة  عىل  قامئة  توصيات 

امليدانية املستهدفة أو الدراسات البحثية. 
أو . 5 املختربية  أو  الوبائية  الصحة  والدراسات  األداء يف مجال  نهج توحيد  توصيات مستهدفة يف مجال 

األنرثوبولوجية أو املوسمية لسد الفجوات الحرجة يف مجال املعارف التي اتضحت من خالل هذا التقييم 
النوعي لدرجة التعرض.

مخاطر  من  التخفيف  بهدف  الُقطري  املستوى  عىل  تعزيزها  أو  تنفيذها  يتم  تدابري  أي  تستند  أن  يجب 
تعرض اإلنسان والحيوان لفريوس كورونا-سارس-2 من الحيوانات الربية والحيوانات املستأنسة والحيوانات املائية 
القابلة لإلصابة به إىل نتائج تقييم املخاطر الخاصة بكل بلد واملراجعة الدقيقة ملامرسات تربية الحيوانات محليا 
ومامرسات التسويق، باستخدام املعارف الحالية املوضحة يف هذه الوثيقة. كام يجب إجراء تقييامت املخاطر وفقا 
لإلرشادات الدولية )مثل املنظمة العاملية لصحة الحيوان 2019، منظمة األغذية والزراعة 2011، منظمة األغذية 

والزراعة ومنظمة الصحة العاملية 2007(.
ومل يتم تقييم احتاملية إصابة اإلنسان أو الحيوان )بعد التعرض( يف هذه الوثيقة حيث يستلزم ذلك  النظر يف 
مجموعة متنوعة من العوامل اإلضافية، والتي مل يتم تقدميها بهذه الوثيقة. وقد تحدث أو ال تحدث عدوى برشية 
أو حيوانية بعد التعرض. كام أنه من املهم مالحظة أنه خالل جائحة كورونا الحالية كوفيد-19، كان انتقال العدوى 

من إنسان إىل آخر هو املصدر الرئييس للعدوى البرشية.
كورونا  بفريوس  املتأثرة  املناطق  يف  كورونا-سارس-2  لفريوس  الحيوانات  أو  البرش  تعرض  احتاملية  يعترب 

كوفيد-19 من خالل:
االتصال بالحيوانات الربية:. 1

منخفض، أي من غري املحتمل أن يحدث، بالنسبة للقطط الربية وقرود العامل القديم وقرود العامل 	  
الجديد )عائلة  بهيات الشعر - Callitrichidae( وأنواع العرسيات من عائلة Mustelidae وأنواع 
القداديات من عائلة Cricetidae، وزبابيات الشجر من عائلة Tupaiidae، وعائلة خفافيش حدوة 
)Pteropodidae(، وآكل  الثامر  آكلة  القديم  العامل  )Rhinolophidae( وعائلة خفافيش  الحصان 
النمل الحرشفى )pangolins( التي يتم تربيتها يف مناطق التجمع واألسواق ومزارع ومراتع الحياة 

الربية وحدائق الحيوان ومرافق السريك.
منخفض جدا، أي من غري املحتمل جدا حدوثه، بالنسبة لألنواع املذكورة أعاله يف موائلها الطبيعية 	  

يف جنوب رشق آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء، وال يكاد يذكر، أي من غري املحتمل للغاية حدوثه، 
بالنسبة لهذه األنواع يف موائلها الطبيعية يف مناطق أخرى من العامل وكذلك بالنسبة للخنازير الربية 

والطيور الربية بشكل عام.

قد يكون مصدر العدوى بالنسبة لألنواع الحيوانية التي تم تقييمها حالة برشية مصابة بكورونا كوفيد-19 )األمراض املشرتكة العكسية(، أو حيوان آخر   �

مصاب أو بيئة ملوثة. 
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ال ميكن تقييم احتاملية التعرض يف الوقت الراهن� بالنسبة ألنواع الحياة الربية الحية األخرى يف الثدييات 	  
عىل  اإلرتباط املتوقع بني اإلنزيم  أو الزواحف أو الالفقاريات املفرتسة حيث أن املعلومات املتاحة  تقترص�

املحول لألنجيوتنسني 2 ونطاق إرتباط مستقبالت فريوس كورونا-كورونا-سارس-2. 
االتصال باملاشية:. 2

منخفض جدا، أي من غري املحتمل جدا حدوثه، بالنسبة للخنازير الحية والدواجن بشكل عام.	  
ال ميكن حالًيا تقييم احتاملية التعرض� بالنسبة لألنواع الحية من األغنام والطيور واألبقار واإلبل 	  

املحول  اإلنزيم  بني  املتوقع  اإلرتباط  عىل  تقترص�  املتاحة  املعلومات  أن  حيث  والخيول،  واألرانب 
لألنجيوتنسني 2 ونطاق إرتباط مستقبالت فريوس كورونا-سارس-2. 

االتصال بالحيوانات األليفة الحية:. 3
والحيوانات 	   والهامسرت،  مقرض  إبن  وعرس  للقطط  بالنسبة  لحدوثه،  احتامل  هناك  أي  متوسط، 

األليفة الغريبة غري املألوفة مثل القرود والخفافيش، اململوكة ملرىض كورونا كوفيد-19 أو التي عىل 
اتصال بهم، أو الحيوانات املصابة أو البيئات املعروفة بأنها ملوثة بفريوس كورونا-سارس-2. ويعترب 
توجد  أخرى حيث  مواقع  يف  األنواع  لهذه  بالنسبة  املرجح حدوثه،  غري  من  أي  منخفض،  االتصال 
إصابات أو حاالت تلوث غري معروفة )مبا يف ذلك القطط الحية التي يتم تربيتها يف األسواق بغرض 

االستهالك كطعام والقطط الضالة(.
كورونا 	   مرىض  ميلكها  التي  األليفة  للكالب  بالنسبة  يحدث،  أن  املحتمل  غري  من  أي  منخفض، 

بأنها ملوثة بفريوس  املعروفة  البيئات  أو  الحيوانات املصابة  أو  اتصال بهم  التي عىل  أو  كوفيد-19 
يف  املوجودة  للكالب  بالنسبة  جدا حدوثه،  املحتمل  غري  من  أي  جدا،  ومنخفض  كورونا-سارس-2، 
مواقع أخرى حيث توجد إصابات أو حاالت تلوث غري معروفة )مبا يف ذلك الكالب الحية التي يتم 

تربيتها يف األسواق بغرض اإلستهالك كطعام والكالب الضالة(.
ضئيل، أي من غري املرجح للغاية حدوثه، بالنسبة للطيور املستأنسة بشكل عام.	  
تربيتها 	   يتم  التي  األخرى  الزواحف  أو  للثدييات  بالنسبة  حاليا�  التعرض  احتاملية  تقييم  ال ميكن 

كحيوانات أليفة غريبة نظرا حيث أن املعلومات املتاحة تقترص� عىل اإلرتباط املتوقع بني اإلنزيم 
املحول لألنجيوتنسني 2 ونطاق إرتباط مستقبالت فريوس كورونا-سارس-2.

االتصال بالحيوانات املائية:. 	
ضئيل، أي من غري املرجح للغاية حدوثه، بالنسبة لجميع الثدييات املائية )باستثناء الدالفني األسرية( 	  

واألسامك والربمائيات والرخويات والقرشيات.
ال ميكن تقييم احتاملية التعرض للدالفني األسرية حاليا�، حيث أن املعلومات املتاحة تقترص� عىل 	  

اإلرتباط املتوقع بني اإلنزيم املحول لألنجيوتنسني 2 ونطاق إرتباط مستقبالت فريوس كورونا-سارس-2.
يعترب تداول أو استهالك ذبائح الحيوانات ولحومها / أعضائها وسوائل جسمها وإفرازاتها:. 5

منخفض، أي من غري املحتمل أن يحدث، بالنسبة للمنتجات التي يكون مصدرها القطط وقرود العامل 	  
 Mustelidae عائلة  وأنواع   )Callitrichidae  - الشعر  بهيات  )عائلة   الجديد  العامل  وقرود  القديم 
وأنواع عائلة Cricetidae، وزبابيات الشجر من عائلة Tupaiidae، وعائلة خفافيش حدوة الحصان 
النمل  وآكل   ،)Pteropodidae( الثامر  آكلة  القديم  العامل  خفافيش  وعائلة   )Rhinolophidae(
الحرشفى )pangolins( والكالب التي يتم تجهيزها و/ أو بيعها كمنتجات نيئة يف األسواق أو متاجر 

البيع بالتجزئة يف أي حالة من الحاالت.
أنواع 	   أي  منشأها  يكون  التي  النيئة  للمنتجات  بالنسبة  املحتمل حدوثه،  غري  من  أي  منخفض، 

قد تكون احتامالت التعرض يف الحاالت التي ال ميكن تقييمها عىل أي مستوى بني ضئيل وعايل.  �

مبجرد أن تتوافر املعلومات من خاليا خارج الجسم الحي أو دراسات العدوى التجريبية للحيوانات أو أدلة من دراسات وبائية أو َمرضية شاملة    �

للحيوانات، سيتم تقييم احتاملية التعرض لهذه األنواع يف التحديثات املستقبلية لهذه الوثيقة.
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البيع  أو متاجر  بيعها يف األسواق  أو  حيوانية أخرى )برية أو منزلية أو مائية(، يتم تجهيزه و/ 
يف ظروف ال تفي مبعايري صحة األغذية الصادرة عن الدستور الغذايئ )هيئة الدستور  بالتجزئة 
الغذايئ ]CAC -2009[(، حيث من املحتمل حدوث تلوث عريض من البيئة أو عوائل حيوانية 

غري محددة حتى اآلن أو إنسان مصاب بفريوس كورونا-سارس-2.
كاٍف 	   بشكل  حراريا  املعالجة  للمنتجات  بالنسبة  حدوثه،  للغاية  املحتمل  غري  من  أي  ضئيل، 

بعد  العريض  للتلوث  فرصة  توجد  ال  مايئ(، طاملا  أليف،  )بري،  نوع حيواين  أي  تنشأ من  والتي 
إذا متت  املائية  الخام والخنازير والحيوانات  الدواجن  باإلضافة إىل منتجات  الحرارية،  املعالجة 
معالجتها و / أو بيعها يف األسواق أو متاجر البيع بالتجزئة يف ظروف تفي مبعايري صحة األغذية 

.)]CAC -2009[ الصادرة عن الدستور الغذايئ )هيئة الدستور الغذايئ
الحياة 	   أنواع  عن  الناشئة  نيئة  للمنتجات  بالنسبة  حاليا� التعرض  احتاملية  تقييم  ميكن  ال 

املاشية  أنواع  معظم  أو  املفرتسة  الالفقريات  أو  الزواحف  أو  الثدييات  يف  األخرى  الربية 
تقترص�  املتاحة  املعلومات  أن  حيث  الحاالت  من  حالة  أي  يف  والدواجن(  الخنازير  )بخالف 
فريوس  مستقبالت  ارتباط  ونطاق   2 لألنجيوتنسني  املحول  اإلنزيم  بني  املتوقع  االرتباط  عىل 

كورونا-سارس-2 
)مجموعة/  التقييم  يف  عام  بشكل  متوسط  االحتاملية  من  املختلفة  املستويات  يف  اليقني  عدم  يظل   
)نقص  مرتفع  إىل  موثوقة(  طريقة  أو  جيدة  مالءمة   / مقبول  ارتباط  أو  العينات  لبيانات  مجموعات صغرية 
بسبب  متقنة(  تكهنات غري  أو  ارتباط ضعيف  أو  القاطعة  البيانات  نقص  أو  البيانات  أو محدودية  البيانات 

املبينة. املعلومات  فجوات 
أنواع  يف  املوجودة   2 لألنجيوتنسني  املحول  اإلنزيم  مستقبالت  يف  تبحث  التي  الدراسات  تلخيص  وتم 
مختلفة من الحيوانات وقدرتها عىل االرتباط مبستقبالت فريوس كورونا-سارس-2 يف الجداول التكميلية لهذا 
تأكيد  تتطلب  الدراسات  تلك  أن  يالحظ  أن  القارئ  عىل  يتعني  ذلك،  ومع  التعرض.  بدرجة  الخاص  التقييم 
شاملة  وأدلة  للحيوانات  التجريبية  العدوى  دراسات  خالل  من  أو  الحي  الجسم  خارج  من  خاليا  بواسطة 
يكون  أن  املتوقع  الحيوانات  بشأن  اختالفات  ولوحظت  الحيوانية.  األمراض  وعلم  الوبائية  الدراسات  من 
وعدوى  ضعيفة  قابلية  لديها  أن   وجد  حيث  عاىل  ارتباط  ذو  بها   2 لألنجيوتنسني  املحول  اإلنزيم  تسلسل 
محدودة بفريوس كورونا-سارس- 2. كام تم اقرتاح أن ارتباط العائل قد يتضمن مستقبالت مختلفة يف بعض 
الحيوانات وقد أصيبت هذه الحيوانات بالعدوى عىل الرغم من أن تسلسل اإلنزيم املحول لألنجيوتنسني 2 

.)2020 أبريل/نيسان  الشخيص،  االتصال  )كومبانز،  االرتباط  أنه منخفض  التنبؤ  تم 
كورونا- فريوس  انتشار  يف  دور  وجود  التقييم  هذا  يف  الحيوانية  األنواع  بعض  اسم  تحديد  يعني  وال 
وال تربر نتائج هذا التقييم أي تدابري قد تعرض هذه األنواع لضغط غري رضوري أو تؤثر  سارس-2 الحيواين 

الحفاظ عليها. أو عىل وضع  عىل تجارتها 
ومل يتم الكشف عن فريوس سالئفي مبارش يف أي نوع من الحيوانات الربية حتى اآلن، لذلك من غري 
املعروف ما إذا كان الفريوس السالئفي ال يزال ينترش يف العائل الخازن األصيل أو العائل الوسيط. ومع ذلك، 
بيئات  تخلق  وبالتايل  الفريوس  من  عالية  مستويات  تفرز  التي  البرشية  الحاالت  ماليني  القائم  الوباء  يشمل 
ملوثة جديدة غري العائل الخازن الطبيعي األصيل. وتم أخذ ذلك يف االعتبار يف التقييم باإلضافة إىل اإلثباتات 

املختلفة. الحيوانات  أنواع  إصابة  بقابلية  املتعلقة 

قد تكون احتامالت التعرض يف الحاالت التي ال ميكن تقييمها عىل أي مستوى بني ضئيل وعايل.  �

مبجرد أن تتوافر املعلومات من خاليا خارج الجسم الحي أو دراسات العدوى التجريبية للحيوانات أو أدلة من دراسات وبائية أو َمرضية شاملة    �

للحيوانات، سيتم تقييم احتاملية التعرض لهذه األنواع يف التحديثات املستقبلية لهذه الوثيقة.
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البيانات املتاحة كافية الستخالص استنتاجات محددة، ال تشجع  ويف هذه املرحلة املبكرة، عندما ال تكون 
منظمة األغذية والزراعة عىل إجراء مسوح بأخذ العينات كجزء من املراقبة النشطة لفريوس كورونا-سارس-2 
يف األنواع الحيوانية التي قد تستهلك الوقت واملوارد بعيدا عن املسؤوليات األخرى للخدمات البيطرية. وبدال من 
ذلك، تشجع منظمة األغذية والزراعة سلطات إدارة الصحة العامة والطب البيطري والحياة الربية والغابات واملوارد 
الطبيعية عىل العمل بشكل وثيق معا من خالل نهج توحيد األداء يف مجال الصحة لالستقصاء يف انتقال فريوس 
كورونا-سارس-2 بني الحيوانات والبرش - برشط أن تسمح الظروف واملوارد. وتم تقديم نهج مقرتح لالستقصاء 

امليداين يف الحيوانات.
ومن منظور إدارة املخاطر، من املهم أن نأخذ يف االعتبار أن عامل آخر من مسببات األمراض ذات املنشأ 
الحيواين ومن املحتمل أن يكون أصله الخفافيش وقادر عىل إصابة أنواع حيوانية متعددة، كان قادرا عىل القفز 

عىل حاجز األنواع والتسبب يف جائحة بني البرش بنسبة غري مسبوقة.
األليفة  الحيوانات  أو  البرش  اتصال  من  الحد  تشمل  التي   - الوطنية  واملراجعة  التقييم  عملية  وستؤدي 
بالخفافيش أو غريها من الحيوانات الربية ذات القابلية للعدوى التي قد تعمل كأنواع تؤدي دور صلة الوصل - إىل 
إجراءات قامئة عىل األدلة، مام يقلل من احتاملية وتأثري الظهور املستقبيل وانتشار مسببات األمراض ذات املنشأ 
النصوص  الصارمة واحرتام معايري  الحيوي  األمن  تدابري  اإلبقاء عىل  إمكانية إحداث جائحة.  لديها  التي  الحيواين 
املفروضة عىل تجارة األحياء  الغذايئ بشأن صحة األغذية )CAC-2009(، والضوابط والقيود  للدستور  األساسية 
السلوك لدى املستهلكني والتجار، سيتطلب مشاركة  أو تغيري  التجارة غري املرشوعة و/  الربية، مبا يف ذلك حظر 
العيش واألمن  التأثري عىل سبل  الحسبان  التدابري يف  تأخذ هذه  أن  األجل. وينبغي  إضافية متوسطة إىل طويلة 

الغذايئ، عىل النحو الذي يسرتشد به تقييم املخاطر الوطني.

صيد الخفافيش ألغراض البحث، جمهورية الكونغو الدميقراطية
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