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شكر وتقدير
للصحة  العاملية  واملنظمة   ،(FAO) املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  لصالح  البحث  هذا  حتضير  مت 
احليوانية (OIE)، والبنك الدولي، من قبل فريق عديد االختصاصات تابع ملنظمة األغذية والزراعة حتت إشراف 

. (FAO) عام ومسئولية السيد ج. دومينيك، رئيس األطباء البيطريني لدى منظمة
ترأس نيك هونهولد أعمال البحث وأمتت كتابة القسم اخلاص بقضايا االقتصاد االجتماعي آني ماكلويد، 
والقسم املتعلق باإلعالم ساتياجيت ساركار وفيل هاريس. وقامت بالتنسيق العام للبحوث مجموعة عاملة 
تشتمل على كاتينكا دي بالوغ، واملؤلفني وفيليب أنكرز، وأوالف ثييم، وكارين شوابينباور من منظمة األغذية 

والزراعة، وكريستيان بروشك (املنظمة العاملية للصحة احليوانية) وجيمي سميث (البنك الدولي).
بدأت التعليقات تردنا مع تقدم العمل من املنظمة العاملية للصحة احليوانية والبنك الدولي ، ومن عدد 
من اخلبراء من بينهم كريستني أهلرز، وأندرو بيسون، وجيديون براكنر، وجيف جيلبرت، وإميانويل غرن باليش، 
وفالو غواي، وخوان لوبروث، وباولو باغاني، وليز سيمز، ويان سلينجينبرج، ونيك تايلور الذين نعرب لهم جميعاً 

عن فائق شكرنا للمساهمات التي قدموها في هذا السبيل.
(Christine Ahlers, Andrew Bisson, Gideon Bruckner, Jeff Gilbert, Emmanuelle Guerne-

Bleich, Fallou Gueye, Juan Lubroth, Paolo Pagani, Les Jan Slingenbergh and Nick Taylor).
ً حثيثة إلضافة جميع االقتراحات الواردة إليهم إلى الوثيقة،  لقد بذل واضعو وثيقة البحث هذه جهودا

وهم يتحملون مسئولية أي إغفال مت لبعض املقترحات ، كما يتحملون مسئولية جميع اآلراء  التي أعربوا عنها.
بفضل  نشرها  أمكن  والتي  الوثيقة،  لهذه  النهائية  والنسخة  العديدة  املسودات  بتحرير  هاريس  فيل  قام 

الدعم املالي املقدم من قبل منظمة FAO ومن البنك الدولي.
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املصطلحات واتصرات

AIAOالدخول واخلروج مسموح للجميع

DOCصغار الطيور بعمر يوم واحد

FAOمنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة

HACCPنظام حتليل مخاطر سالمة الغذاء

HPAI(مرض) إنفلونزا الطيور شديد الضراوة

IBRD(البنك الدولي) البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

 LBMسوق الطيور احلية

OIEاملنظمة العاملية للصحة احليوانية

POL(السن الذي تبدأ فيه الطيور بوضع البيض) عمر وضع البيض

WHOمنظمة الصحة العاملية

د



١

خالصة
األمن البيولوجي هو تطبيق التدابير التي تقلل من مخاطر ظهور وانتشار مسببات األمراض. يتطلب األمن 
البيولوجي اتباع الناس موعة من املواقف والسلوكيات لتقليل ااطر في كل األنشطة املتعلقة بالطيور 

املنزلية أو الغريبة أو البرية ومنتجاتها.
يبدأ هذا البحث مبناقشة الورقة التي متثل موقف منظمة األغذية والزراعة/املنظمة العاملية للصحة احليوانية/

البنك الدولي، حول أهمية إجراءات األمن البيولوجي في تقليل مخاطر إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في 
الوزاري الدولي حول وباء إنفلونزا الطيور  املزارع واألسواق. وقد مت إعداد الورقة املذكورة لعرضها خالل املؤمتر 
وانتشاره العاملي الذي انعقد في نيو دلهي في ديسمبر من العام ٢٠٠٧. وتستند الورقة إلى ما نعرفه بالفعل 
عن األمن البيولوجي وخاصة في البلدان التي استوطنها مرض إنفلونزا الطيور شديدة الضراوة أو الشديدة 
التعرض النتقال املرض إليها،  وذلك من أجل حتديد املشكالت واقتراح احللول ووضع خطة عمل مستقبلية 

للمكافحة.
البيولوجي ضمن اإلطار العام ملكافحة  الوثيقة املبادئ األساسية لألمن  التي تتناولها  من بني األمور 
املرض، وتناقش قضايا أصناف الطيور والقضايا اخلاصة بكل قطاع لصناعة الدواجن، وتؤكد على أهمية وضع 

األمن البيولوجي ضمن محيط اقتصادي وثقافي مناسب، كما تظهر أهمية الدور اإلعالمي في هذا املوضوع.

املبادئ األساسية
ملا كانت هذه الورقة قد اتخذت كنقطة بداية لها تعريف األمن البيولوجي على أنه «تطبيق التدابير التي 
اتمع هو  أن  تؤكد على  فإنها  وانتشارها»،  املرضية  املسببات  تقليل مخاطر ظهور  أجل  احلواجز من  تضع 
جتنبها  يصعب  معايير  بشكل  يصاغ  أن  شريطة  البيولوجي  لألمن  الصحيح  للتطبيق  األساسي  العنصر 

ويسهل االلتزام مببادئها.
العناصر الثالثة األهم لألمن البيولوجي هي:

وضع احلواجز املستمرة للحد من الفرص احملتملة لدخول احليوانات املصابة واملواد امللوثة ١) العزل
إلى موقع غير مصاب. وأن تطبيق هذه اخلطوة بصورة صحيحة كفيل مبنع وقوع معظم 

اإلصابات.

يجب القيام بتـنظيف تام للمواد (مثل وسائل النقل والتجهيزات) التي يتوجب عليها ٢) التنظيف
دخول (أو مغادرة) أحد املواقع من أجل إزالة األوساخ املنظورة. وهذا كفيل بالقضاء على 

معظم الفيروسات امللوِّثة للمواد املذكورة.

التطهير بصورة صحيحة من شأنه أن يعطل نشاط أي فيروس موجود على املواد التي ٣) التطهير
ً من قبل. مت تنظيفها جيدا

تعتمد تفاصيل كيفية تطبيق األمن البيولوجي على نوعية وحدة إنتاج الطيور الداجنة املعنية. ويجب 
من  األمراض  مسببات  منع  (أي  البيولوجي»  «االستبعاد  على  املثال،  سبيل  على  والقرى  املزارع  في  التركيز 
الدخول). أما في األسواق فيجب أن يتم التركيز على «احلصر البيولوجي» (أي اإلبقاء على مسببات األمراض 

حيث هي). وبالنسبة لقطعان البط يجب التركيز على االثنني معاً.
تعتمد الطرق املناسبة ملكافحة املرض بشكل كبير على حتديد اآلليات التي تسمح باستمرار بقاء إنفلونزا 
 الطيور شديد الضراوة وانتشاره. وال زال لدينا الكثير لنتعلمه عن الدور احملتمل للطيور البرية كخزانات للعدوى 



األمن البيولوجي ملرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة: قضايا وخيارات٢

( لم يتم حتى اآلن حتديد هوية أي خزان طويل األمد خارج احليوانات احلية)، لكن مت التعرف على خزان 
واضح في الطيور الداجنة (خاصة البط) ورمبا في طيور برية أخرى في األسر.

لقد أظهرت الدراسات أيضاً أن الطيور الداجنة احلية واملصابة ميكنها أن تنتج الفيروس لعدة أيام أو 
رَضية واضحة عليها. وتعتبر الطيور الداجنة املصابة أخطر مصدر للفيروس،  أسابيع دون ظهور أية أعراض مَ
يليها في اخلطورة املوجودات اخلارجية  امللوثة باإلفرازات (وخاصة البراز) الناجتة من الطيور املصابة . أما االنتشار 
عن طريق الهواء فهو غير ذي أهمية. وينتشر املرض في معظم األحيان بفعل اإلنسان، الذي يقوم بنقل الطيور 

املصابة أو املواد امللوثة.

قضايا عامة
ال يوجد بلد واحد يتم فيها تربية الطيور الداجنة أو إنتاجها لصنف واحد من الطيور فقط:

والطيور األسيرة غير الداجنة. فالناس  يتكون قطاع الدواجن من أنواع مختلفة كثيرة من الدواجن١١• 
يربون أنواع أخرى من الطيور، مبا فيها ديوك املصارعة، وطيور السالالت املميزة، وطيور الزينة، والطيور 
الدخيلة  البرية  والطيور  الصيد،  ألغراض  عم  كطُ تستخدم  التي  والطيور  يشابهها،  وما  اجلارحة 

األسيرة.
ً من قطاع  الطيور الداجنة واألسيرة،  • هناك الكثير من الناس غير مربي الطيور الذين ميثلون جزءا
وهم التجار، والعاملون في سوق الطيور احلية، والعاملون في حماية الصحة احليوانية وبائعو األعالف 

وناقلوها.
والعاملني في  املراحل  املزيد من  اشتملت على  (أي كلما  والتسويق  اإلنتاج  تعقيد سلسلة  زاد  كلما 
قطاع الدواجن)، ازدادت الصعوبة في السيطرة على استئصال مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة – لذلك 

يجب عند وضع معايير األمن البيولوجي والتوصية باعتماده أخذ كل مراحل هذه السلسلة بعني االعتبار.
توجد حالياً معايير كثيرة معروفة لألمن البيولوجي، لكنها وضعت في غالب األحيان من أجل املشاريع 

اإلنتاجية الكبيرة القائمة فيما يعرف ب «الدول املتقدمة». وهنا تبرز لنا ثالث قضايا رئيسية:
• يجب تشجيع املزارع التجارية الكبرى في «العالم النامي» على اعتماد هذه اإلجراءات؛

• هناك القليل من التدابير املتعارف عليها واملوصى بها التي تناسب املشاريع التجارية الصغيرة أو 
دواجن القمامة.

الداجنة  غير  والطيور  اخلدمات  ومقدمي  للوسطاء  بيولوجي  أمن  معايير  أية  تصميم  يتم  • لم 
والصيادين، إلخ.

في املناطق التي ال تطبق فيها أية تدابير مناسبة لألمن البيولوجي، البد من وضع التصاميم الالزمة 
لها وتنفيذها. وفي املناطق التي توجد فيها تدابير كهذه، قد ال تكون فعالة أو مطبقة بشكل كافٍ على نطاق 
واسع. واحلد الفاصل بني كلتا احلالتني هو أن يتم تطبيق أي إجراء لألمن البيولوجي بطريقة عملية تتناسب 

مع ااطر التي وضعت التصاميم ملواجهتها.
يجب أن يرتكز التصميم العملي لتدابير األمن البيولوجيً بقوة على ثالث اعتبارات رئيسية:

• يجب وضع التوصيات اخلاصة باألمن البيولوجي لتشمل جميع األطراف العاملة في قطاع الطيور 
الداجنة والطيور األسيرة، مبا في ذلك الوسطاء ومقدمي اخلدمات.

العدوى  الوقائي للحد من مخاطر  البيولوجي  املواقع على األمن  التركيز في معظم  أن يتم  • يجب 
(االستبعاد البيولوجي)، رغم أهمية تطبيق «احلصر البيولوجي» أيضاً.

١          في العام ٢٠٠٤، قامت منظمة األغذية والزراعة بتحديد أربعة قطاعات إلنتاج الدواجن هي:
.             القطاع ١ – قطاع اإلنتاج الصناعي املتكامل اخلاص اخلاص بالطيور أومنتجاتها ذات التسويق التجاريً

            القطاع ٢ – القطاع التجاري إلنتاج الدواجن اخلاص بالطيور ومنتجاتها املباعة في املسالخ  أو أسواق الدواجن احلية.
            القطاع ٣ – املشاريع الصغيرة إلنتاج الدواجن مبا فيها طيور املاء، اخلاص بالطيور ومنتجاتها املباعة في أسواق الطيور احلية.

            القطاع ٤ – الدواجن املرباة في القرى أو املنزلية التي يتم استهالكها محلياً.



٣ خالصة

• يجب إشراك العاملني على تطبيق إجراءات األمن البيولوجي عند تصميمها، وذلك لضمان إمكانية 
التطبيق واستمراريتها.

إن االعتبار األخير ميس جوهر األمن البيولوجي والذي بدونه سوف تفشل أية محاولة لتحقيق أي وقاية 
ومكافحة فعالة ومستمرة للمرض: أي ضمان مساندة املشاركني في العملية.

اجتماعياً-اقتصادياً  حتليالً  البيولوجي  لألمن  املوضوعة  اخلطة  تتضمن  أن  يجب  ذلك،  إلى  باإلضافة 
لتحديد مدى القبول االجتماعي والثقافي للتدابير املقترحة، ومستوى الكلفة الذي يستطيع الناس حتملها، 
والقوانني التنظيمية واحلوافز والعقوبات التي قد تكون مناسبة للدعوة إلى التغيير الالزم في السلوكيات 

في العديد من املواقف.
يجب أن يجيب التحليل املذكور أعاله على ثالثة أسئلة أساسية:

. ١ من الذين تهمهم الطيور الداجنة؟
. ٢ ما الذي قد/سوف يكون الناس مستعدون لفعله من أجل حتسني حالة األمن البيولوجي؟

كم من املال يستطيع الناس أنفاقه في سبيل حتقيق األمن البيولوجي، ومن الذي يجب أن يدفع  ٣ .
ومقابل ماذا، وكيف تـتم املوازنة  بني احلوافز والعقوبات الالزمة ؟ 

ميكن أن يرتكز التقييم االقتصادي لتدابير األمن البيولوجي على حتليل جدوى الفعالية أو اجلدوى 
االقتصادية . كما أن حتليل احلالة املعيشية مفيد لفهم أهمية الطيور الداجنة ومصالح األطراف املعنية.

إذا استطاعت هذه املقاربة حتديد نظرة الناس وضعها والبيئة التي يعملون فيها، فعلى أساسها  يتم 
التواصل اإلعالمي مع الناس واستحداث الطرق إلشراكهم في التخطيط  لألمن البيولوجي وتنفيذه.

السلوكيات  اإللزام فيفرض قواعد ملمارسة بعض  اإلعالم لغة  يتخذ  أن  ينبغي  األحوال، ال  في جميع 
وجتنب بعضها اآلخر، بل يجب أن يأخذ في احلسبان التفاعل املعقد بني القدرة على فهم ااطر والرد عليها 

والسلوك املرجو ونوع الرسالة الواجب توجيهها للجمهور.
في  يكمن  البيولوجي  األمن  تطوير  أجل  من  يقدمها  أن  لإلعالم  ميكن  التي  الكبرى  اإلسهامات  أحد 
تشجيع التحول من التعامل الطبيعي مع مرض الطيور الداجنة إلى التعامل معها على أنها مصدر العدوى/

أن  الشائع  اإلدراك  مع  تفاهم  إلى  يتوصل  أن  يجب  السلوك،  تغيير  في  فعاالً  التواصل  يكون  لكي  التلوث. 
مرض الطيور الداجنة ونفوقها أمر طبيعي وهذا أمر يجب جتاوزه إذ إن هذا اإلدراك يؤدي إلى نقص في اإلبالغ 
الداجنة،  الطيور  التعامل مع  الصحية عند  التدابير  اتخاذ  والنافقة، ونقص في  املريضة  الطيور  عن حاالت 

واستهالك الطيور الداجنة املريضة والنافقة.
إن الوعي ملاذا يعتبر السلوك الذي يتم الترويج له منطقياً ملتلقي الرسالة هو في الوقت نفسه املفتاح 
بالنسبة  منطقية  الرسالة  تبدو  ولكي  لإلعالم.  استراتيجية  أية  من   ً جزءا ميثل  أن  ويجب  السلوك،  لتغيير 
لصاحب املزرعة، يجب تبسيطها لتظهر بشكل قيم شخصية مثل طيب العيش األسرة وازدهارها بدالً أن 

تتسم باحلجج التقنية العقالنية وحدها.
األمن  إيجاده حول  يجب  «مناخ مشجع»  في  رئيسياً   ً دورا اإلعالم   يلعب  أن  يجب  ذلك،  إلى  باإلضافة 
البيولوجي كأداة للدعوة له، وحتفيز أصحاب القرار ووسائل اإلعالم لشرح أهمية األمن البيولوجي واملساعدة 

في خلق إطار مؤسساتي مساند حيث يستطيع األفراد واتمعات أن يلعبوا الدور اخلاص بهم.

قضايا وخيارات محددة
الطيور  وتسويق  إلنتاج  اتلفة  بالقطاعات  اخلاصة  واحللول  القضايا  في  تبحث  الورقة  هذه  أن  من  بالرغم 
الداجنة، فإن القائمة ليست شاملة، وليس املقصود منها أن تكون كذلك. فهي تسلط األضواء على عدد من 
القضايا احلرجة التي يجب أن يتناولها اططون لألمن البيولوجي في هذه القطاعات التي تضم املنتجني 
الكبار والصغار، والفقاسات ودواجن القمامة، وقطعان بط التربية ، وأسواق الطيور احلية، والوسطاء ومقدمي 
ومجتمعات  اجلارحة،  والطيور  الغريبة  والطيور  املصارعة،  ديوك  ومالكي  الداجنة  الطيور  وهواة  اخلدمات، 

الصيادين.
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األمن البيولوجي اخلاص باملنتجني الكبار (القطاعان ١ و ٢)
• هناك حوافز قوية لكبار املنتجني تدفعهم العتماد  تدابير األمن البيولوجي. وميكن للحكومات عند 
الضرورة أن تعزز هذه احلوافز من خالل وضع قوانني تنظيمية تتطلب حتقيق مستوى معني من األمن 

البيولوجي ليتمكن التجار من النفاذ إلى هذه األسواق.
• ميكن االطالع على منهجيات مفصلة لألمن البيولوجي اخلاص باملزارع التجارية الكبرى وهي متعددة 
مع  وجدت)  حيث  املنتجني  جمعيات  مع  بالتعاون  (رمبا  تعمل  أن  احلكومات  على  ويتوجب  املصادر، 

املنتجني لتتناسب هذه املنهجيات مع الوضع احمللي.
• يتوجب على احلكومات أن تنشيء قاعدة بيانات دائمة للمنتجني الكبار.

• يتوجب على احلكومات أن تعمل مع منتجي الطيور الداجنة على تطبيق نظام املربعات الصحية 
Compartmentalization أينما أمكن.

األمن البيولوجي اخلاص باملنتجني الصغار (القطاع ٣)
• يتوجب على تدابير األمن البيولوجي أن تؤكد على إيجاد حواجز مادية ضد العدوى ومنع دخولها. وقد 

يتطلب ذلك بعض التمويل العام.
• يجب أن تكون اخلطوة الثانية تنظيف املواد اجلامدة .

• مطلوب وجود عمل ميداني مشترك لتحديد أي من تدابير األمن البيولوجي مالئمة وقابلة لالستمرار، 
وحترير ونشر رسائل توعية، ومتابعة وإبالغ مدى استيعاب الناس لهذه الرسائل وتأثيراتها.

األمن البيولوجي اخلاص بالفقاسات
• صغار الطيور بعمر واحد ال تصاب بالعدوى عند تفقيس البيض، لكن قد تصاب بعد ذلك إذا كانت 

تدابير األمن البيولوجي ضعيفة في الفقاسة.
• تعد الفقاسات العنصر األساسي للمراحل اتلفة لإلنتاج والتسويق، وتشغيلها املستمر حيوي 

بالنسبة لإلنتاج التجاري، خاصة بالنسبة لفروج اللحم.
ً معيناً. • يجب تسجيل وترخيص جميع الفقاسات التي يتعدى حجمها حدا

• األمن البيولوجي الصارم مطلوب بسبب إمكانية االنتشار الواسع للمرض انطالقاً من فقاسة واحدة.

األمن البيولوجي اخلاص مبربي دواجن القمامة
ً، ومتثل منط الطيور األكثر إصابة ً  • الطيور الداجنة املرباة على القمامة هي أكثر الطيور الداجنة عددا
ً لنقل املرض إلى اإلنسان.  بفيروس H5N1 إلنفلونزا الطيور شديد الضراوة ، وهي التي كانت مصدرا
لكن مخاطر اإلصابة التي يتعرض لها قطيع طيور مبفرده ال تزيد عن ااطر الذي تواجهها أفواج 

املزارع الكبرى، بل قد تكون أقل في بعض األحيان.
تلزمهم  بل  مبفردهم،  الفعالة  البيولوجي  األمن  تدابير  تطبيق  القمامة  دواجن  مربو  يستطيع  • ال 

مبادرات يقوم بها اتمع احمللي.
• يجب أن يكون أي تدبير متخذ حديثاً قابالً لالستمرار بدعم محليً (أي دون حاجة لورود املساعدات 
املتكررة من منظمات خارجية) وبأقل أعباء ممكنة من حيث الكلفة والوقت، ومن حيث االحتياجات 

األساسية واملستجدة.
لدواجن  املسكن  تأمني  لكن  بحرية،  الداجنة  الطيور  فيه  تتجول  نظام  في  العزل  تأمني  • يصعب 

القمامة  ميكن أن يغير بشكل جوهري نظام اإلنتاج.

• ال ميكن االعتماد باستمرار على استخدام املطهرات.
ً كامالً على النظافة. • يجب أن يعتمد األمن البيولوجي اعتمادا



٥ خالصة

االعتبار  في  أخذين  بتنفيذها،  القمامة  دواجن  مربو  يقوم  توصيات  لوضع  امليداني مطلوب  • العمل 
اليجب  حتدٍّ  وهو  البيولوجي  األمن  حتقيق  في  املوارد  واستثمار  للمخاطر  فهمهم  على  قدرتهم 

االستهانة به.

األمن البيولوجي بالنسبة ملربي البط الداجن
• يتوجب على مربي البط تنفيذ تدابير االستبعاد البيولوجي مثلهم مثل باقي مربي الطيور الداجنة.

البيولوجي الروتيني بسبب إمكانية حدوث عدوى غير قابلة  يحتاج مربو البط أيضاً ملمارسة احلصر • 
للتشخيص.

• قد يكون حتقيق األمن البيولوجي الفعال بالنسبة لقطعان البط املرباة على نظام البط/األرز غير 
ممكن، لذا يجب استكمال تدابير األمن احليوي بالترخيص وضبط احلركة والتحصني.

األمن البيولوجي اخلاص بأسواق الطيور احلية
ً رئيسياً في ظهور تفشيات فيروس H5N1•  بوصفها نقاط اختالط  دورا لعبت أسواق الطيور احلية 

ً لظهور املرض عند اإلنسان. رئيسية للطيور ومصدر النتشار املرض أيضاً؛ كما كانت مصدرا
ً أساسياً  في هذه املواقع. • يعتبر احلصر البيولوجي للعدوى أمرا

• أثبتت تدابير األمن البيولوجي مثال تخصيص أيام للراحة، واحلد من األصناف التي تباع في األسواق، 
أسواق  في  العدوى  استمرار  فترة  اختصار  على   ً تأثيرا لها  أن  للتنظيف،  قابلة  أقفاص  واستخدام 

الطيور احلية.
ً إيجابياً في مكافحة أنفلونزا الطيورH5N1•  كمراكز لنشر  ميكن ألسواق الطيور احلية أن تلعب دورا

املعلومات وجتميعها، وحيث القيام برصد نشط للمرض/الفيروس.
• يجب دراسة إمكانية إغالق أسواق الطيور احلية بعناية إذ ميكن أن يؤدي ذلك إلى فتح أسواقٍ مجهولة 

.ً وغير مرخصة، مما يزيد الوضع الوبائي للمرض سوءا

األمن البيولوجي اخلاص بالوسطاء ووكاالت اخلدمات
• من مصلحة الوسطاء ومقدمي اخلدمات االستمرار في نشاطاتهم التجارية مع غيرهم في نفس القطاع.

بني  الوصل  ميثلون صلة  إذ  املناسبة  االلبيولوجي  األمن  تدابير  بتنفيذ  االلتزام   على هؤالء  • يتوجب 
األقسام اتلفة للدواجن املنزلية وقطاع الطيور األسيرة، ويشكلون أهم ااطر النتشار املرض. 

• لدى الوسطاء ومقدمو اخلدمات اتصاالت مع الكثير من املنتجني، وغالباً ما يعتبرهم الناس مصادر 
البيولوجي  الدعوة من أجل العمل بتدابير األمن  موثوق بها للملعلومات. وهذا ما يؤهلهم لنشر 

والدفاع عن اخلطط املوضوعة له.
الوسطاء  بتنفيذها  يقوم  البيولوجي  لألمن  لالستمرار  وقابلة  مناسبة  تدابير  لوضع  • هناك حاجة 

ومقدمو اخلدمات مع مراقبة مدى تفهمهم لها وتأثيراتها.
• قد يكون من املناسب التفكير بوضع التنظيمات الالزمة لوضع الوسطاء ومقدمي اخلدمات.

األمن احليوي بالنسبة لهواة الدواجن ومربو ديوك املصارعة والطيور الغريبة 
والطيور اجلارحة

• يجب إشراك مربي هذه الطيور في أي برنامج لألمن البيولوجي.
• يسكن العديد منهم القرى أو ضواحي املدن ويجب أن ميثلوا أحد األطراف املشاركة في التدابير التي 

يتم وضعها ألصحاب مزارع الدواجن الصغيرة و/أو دواجن القمامة.
• تعتبر جتارة الطيور البرية األسيرة جتارة واسعة يصعب تنظيمها، وقد تصاب الطيور بالعدوى في أي 
ً مكمالً حللقات إنتاج الدواجن  وقت بعد أسرها، مبا في ذلك ضمن األسواق. ولهذا يجب اعتبارها جزءا

والطيور احلية وتسويقها ، وإدخالها في إطار األمن البيولوجي للقطاع.



األمن البيولوجي ملرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة: قضايا وخيارات٦

األمن احليوي اخلاص بصيادي الطيور
ً في إدخال الفيروس إلى الطيور الداجنة . ويستلزم  ً أن الطيور البرية املصادة قد لعبت دورا • ثبت أخيرا

هذا االكتشاف املزيد من التحليل ضمن إطار التحقيقات املفصلة بشأن تفشيات املرض
• يجب أن توجه رسائل توعية الصيادين أيضاً إلى ذويهم وشركائهم للتنبيه إلى هذا اخلطر وكيفية جتنبه.

• يجب أن تركز رسائل التوعية على نصح الصيادين بوجوب التخلص من بقايا الطيور البرية التي 
يتم صيدها (الريش واألعضاء الداخلية) عن طريق احلرق أو الدفن. كما يجب أال يتم التخلص منها 

بطرحها في البيئة احمليطة حيث ميكن أن تكون مصدر عدوى للطيور الداجنة.

في سبيل اعتماد أمن بيولوجي عملي وقابل لالستمرار
إذا ما أردنا إصدار توصية واحدة  من شأنها أن تلخص كل التوصيات الواردة في هذه الورقة،  فهي أنه يجب أن 
تكون برامج األمن البيولوجي عملية وقابلة لالستمرار بالنسبة للجميع – أي للمنتجني والتجار والوسطاء 

وأصحاب اخلدمات وكل من ميارسون نشاطات ميكن أن حتوي بذور أية مخاطر وبائية.
إن تصميم برامج لألمن البيولوجي قابلة للتنفيذ يستلزم العمل مع كل األطراف املعنية وذلك لضمان 

النجاح في هذا العمل، وأن يكون منفذو التدابير مدركني للحاجة إلى تنفيذها وللفوائد التي يجنونها.
يتطلب هذا العمل خبرة فنية بيطرية،لكن إذا أردنا إدخال تعديالت هامة وقابلة لالستمرار على املعايير 
احلالية لألمن البيولوجي فال بد من إسهامات اختصاصيي االقتصاد االجتماعي واإلعالم املهمة أيضاً بدرجة 

مساوية.



٧

مقدمة
ينطلق هذا البحث من املرحلة التالية ملناقشة ورقة موقف منظمة األغذية والزراعة/املنظمة العاملية لصحة 
احليوان/البنك الدولي، حول أهمية األمن البيولوجي في احلد من مخاطر إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في 
املزارع واألسواق، والتي مت إعدادها للمؤمتر الوزاري الدولي حول إنفلونزا الطيور واإلنفلونزا الوبائية، والذي عقد 

في نيو دلهي في ديسمبر. وأهم أهداف البحث هي التالية:
بإنفلونزا  يتعلق  فيما  البيولوجي  األمن  بشؤون  املعرفة  ودرجة  احلالي  للموقف  التفصيلي  الوصف 
الطيور شديد الضراوة ذات الفيروس H5N1، وخاصة في الدول التي استوطنها املرض أو املعرضة بدرجة عالية  

إلمكانية دخول املرض إليها.
• تسليط الضوء على قضايا محددة واقتراح االختيارات املمكنة إلدخال األمن البيولوجي إلى مواقع 

هامة في قطاع الدواجن والطيور األسيرة.
بدأت اإلصابات مبرض إنفلونزا لطيور H5N1 بالظهور في الطيور واإلنسان منذ أكثر من عقد من الزمن. 

وقد طالت طيور املزارع التجارية من كل األحجام ودواجن القمامة أيضاً أو املنزلية٢).١
خالل هذا الوقت ازداد فهمنا لكيفية انتشار إنفلونزا الطيور H5N1. وقد بدا اآلن واضحاً من التحليالت 
الوبائية ودراسات علم األحياء اجلزيئي أنه رغم قيام الطيور البرية بدور ما في نشر املرض، فهي مسؤولة عن 
عدد قليل نسبياً من مجموع التفشيات الوبائية النتشار املرض على املستوى العاملي، بالرغم من اكتشاف 
معظم اإلصابات في القارة األوروبية في طيور برية نافقة. وقد تبني أن غالبية اإلصابات ناجتة عن تفشيات 
التي  البالد  على  خاصة  بصفة  هذا  وينطبق  للمرض.  أوَّلي  ظهور  بعد  الداجنة  الطيور  بني  حدثت  ثانوية 

استوطنها املرض.
معظم التفشيات الثانوية التي حدثت كانت بفعل اإلنسان. فالناس يتسببون بانتشار املرض بشكل 
األجسام  طريق  عن  مباشر  غير  بشكل  أو  األسيرة)،  والطيور  (الواجن  احلية  الطيور  نقل  طريق  عن  مباشر 
اخلارجية امللوثة. وفي بعض احلاالت يحدث ذلك بفعل أنشطة صيد الطيور. وفي بعض الدول، كانت أسواق 

ً للعدوى في البشر. الطيور احلية أحد العناصر الهامة لإلبقاء على الفيروس ونشره، ومصدرا
إن أي انتشار للمرض يكون عن طريق األنشطة البشرية في األساس ميكن معاجلته بتطبيق إجراءات 
املكافحة لألمن البيولوجي في جميع مراحل اإلنتاج والتسويق.  وهذا هو ما يجعل من األمن البيولوجي أداة 
في غاية األهمية ملكافحة واستئصال إنفلونزا الطيور H5N1. وهنا يجب التركيز على تغيير سلوكيات الناس 

بطريقة حتد من خطر انتشار املرض.
إطار  وضمن   ،H5N1 الطيور  إلنفلونزا  واإلقليمي  العاملي  للوضع  املستمر  التقييم  إعادة  خالل  من 
االستراتيجية العاملية املشتركة بني منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية للصحة احليوانية للوقاية 
من املرض ومكافحته، تدرك منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة احليوان أن حتسني طرق تطبيق 
إنفلونزا الطيور H5N1 ومكافحته  املراحل هو خطوة ال غنى عنها للوقاية من  البيولوجي في جميع  األمن 

وخاصةً على املدى الطويل.
وليس الهدف من هذا البحث أن يكون كتيباً إرشادياً لتقنيات األمن البيولوجي، فهذه الكتيبات موجودة 
عمليا بوفرة للمزارع التجارية خاصة.  وال يوجد نظرياً أي عائق تقني لألمن البيولوجي لكن التجربة أظهرت أن 
كتيبات الدالئل اإلرشادية التي صدرت دون فهم لبنية قطاع الدواجن ومشكالته ال حتقق الهدف املرجو منها. 
والهدف من هذا البحث العنون «األمن البيولوجي ألنفلونزا الطيور شديدة الضراوة: قضايا وخيارات» هو  وضع 
األمن االلبيولوجي في موقع ميداني واقتراح خيارات لتحسني األمن البيولوجي ورسم اخلطوات التالية التي 

يجب اتخاذها لتحسني وضع األمن البيولوجي ميدانياً.

 ٢       يستخدم مصطلح «دواجن القمامة» في هذه الورقة بدالً من املصطلح األكثر شيوعاً وهو «دواجن التربية املنزلية» وذلك لتجنب اخللط الناجت في 
        بعض البلدان بني الدواجن التي تربى منزلياً في الفناء اخللفي وبني تربية الدواجن بشكل مزرعة صغيرةً في الفناء اخللفي من املنزل حيث يتم أو ال 

      يتم تأمني املأوى لها  بصورة دائمة.



٩

املنهجية
مت حتضير هذه الورقة باستخدام املعلومات الواردة من عدد كبير من الدراسات امليدانية التي قامت بها منظمة 
األغذية والزراعة ومنظمات أخرى، وكذلكً من أبحاث أخرى رسمية وغير رسمية. في بعض احلاالت مت استخدام 
بعض تقارير الدراسات أو األبحاث لتفحص وضع األمن البيولوجي في قطاع الطيور الداجنة في دولة أو إقليم 
معني. وفي حاالت أخرى، مت استخدام التقارير املذكورة ألهداف متنوعة (مثل استعراض وضع قطاع الدواجن، أو 
حتليل أوضاع قطاعي اإلنتاج والتسويق، أو االطالع على املعلومات واإلجتاهات واملمارسات وكتب اإلرشاد لألمن 

البيولوجي). وقد مت إيراد الوثائق التي متت االستعانة بها في امللحقني ١ و ٢.
 ً استنادا والزراعة  األغذية  ملنظمة  امليدانية  الفرق  قدمتها  معلومات  على  أيضاً  الورقة  اعتمدت  لقد 

خلبرتهم في مجال األمن البيولوجي في مختلف البالد واألقاليم (مثل مصر، وأندونيسيا، وفييتنام، وغرب أفريقيا).
حتوي التقارير التي متت مراجعتها معلومات قيمة عن بنية قطاعات الطيور الداجنة (الدجاج بشكل 
أساسي) في بعض الدول، والشبكات املوجودة داخل هذه القطاعات. وتغطي التقارير دوالً كثيرة معظمها 
ً من القطاعات  في غرب أفريقيا وشرقها وجنوبها، والشرق األدنى، وأوروبا، وجنوب شرق آسيا. كما تغطي كثيرا
لتجارة الدواجن، مبا فيها أسواق الطيور احلية، وتشتمل على معلومات غزيرة حول بنى وتعقيدات  قطاعي 
الدواجن والطيور األسيرة. وهي حتوي بعض احلاالت معلومات عن املستويات احلالية املعتمدة لألمن البيولوجي  

والتوصيات اخلاصة بالتدابير الواجب تنفيذها.
هناك تقارير متعددة تناولت موضوع التكاليف النسبية واجلانب العملي تلف تدابير األمن البيولوجي؛ 
املزارع  وفي  املنزلية  الدواجن  تربية  ملشاريع  اقتراحها  ميكن  التي  التدابير  التقارير  األساس حددت  هذا  وعلى 
الصغيرة. وقد بدأت بعض الدراسات منذ أمد قريب نسبياً، ومعظمها في جنوب شرق آسيا، في حتديد تدابير 
تظهر  لم  النتائج  لكن  القمامة،  ودواجن  الصغيرة  الدواجن  ملشاريع  البيولوجي  لألمن  ومستدامة  عملية 

رسمياً بعد.
تب من أبحاث عن أنه بالرغم من وجود تقارير ومنشورات عديدة تقدم التوصيات  لقد تبني مبراجعة ما كُ
كل  في  الداجنة  الطيور  منتجي  إلى  أساسي  بشكل  موجهة  فهي  البيولوجي،  األمن  أوضاع  لتحسني 
أن  ورغم   املستهدفة.  اجلهات  بوضوح  حتدد  لم  أنها  مع  احلية،  الطيور  ألسواق  موجه  وبعضها  القطاعات، 
الكثير من هذه التوصيات املوجهة ملربي الدواجن في املزارع الصغيرة واملنازل صاحلة تقنياًً، إال أنها غير عملية 

وال تتناسب مع الظروف امليدانية الراهنة.
(التجار  اخلدمات  وأصحاب  للوسطاء  احملتمل  الدور  احلسبان  في  تأخذ  التي  هي   ً جدا قليلة  توصيات  هناك 
وموظفي الصحة احليوانية، إلخ)، وأصحاب ديوك املصارعة وأسري الطيور البرية وجتارها ومربوها، أو صيادي 

عم). الطيور (مبا في ذلك دور من يربون البط املستخدم كطُ
وحتى اليوم ال توجد أعمال كثيرة مكتملة حول دور األمن البيولوجي املعدل في تقليل سرعة انتشار 
إنفلونزا الطيور شديدة الضراوة أو حول كيف يجب أن تكون معايير األمن احليوي القابلة لإلستمرار. ولم يتم 
إشراك الكثير ممن سيتحتم عليهم تنفيذ األمن البيولوجي في تقييم أي التدابير، إن وجدت، هي العملية 
والقابلة لإلستمرار، أو ما إذا كان سيتم تطبيق األمن احليوي املشدد. وهناك أمثلة قليلة عن أفضل املمارسات 

أو النتائج من التجربة.
كل هذه مناطق رئيسية حتتاج إلى التعرض لها.

البيولوجي  أية دراسات محددة عن األمن  البدء في  املتاحة، لم يكن ممكناً  املتاح وباملصادر  الوقت  في 
إلنفلونزا الطيور شديدة الضراوة. مثل هذه التجارب تتطلب التخطيط اجليد والتناول طويل املدى حتى ميكن 
يتم  التي  إقتراح حلول ممكنة للمشكالت  الورقة هو  أهداف هذه  السياق، يعتبر أحد  أثرها. في هذا  تقييم 

حتديدها، ووضع برنامج ملعاجلتها.
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القسم األول
أهمية األمن البيولوجي إلنفلونزا الطيور شديد الضراوة

املبادئ األساسية لألمن البيولوجي
ميكن إعطاء تعريفات كثيرة لألمن البيولوجي. والتعريف العام الذي استخدمته منظمة األغذية والزراعة في 
الورقة التي حددت فيها موقفها من املوضوع  للمؤمتر الوزاري الدولي، املنعقد في نيو دلهي في ديسمبر ٢٠٠٧ 

حول إنفلونزا الطيور ووباء اإلنفلونزا العاملي ، كان التالي:
األمن البيولوجي هو تلك التدابير التي يجب إتخاذها للتخفيف من مخاطر غزو إنفلونزا الطيور شديد 
الضراوة لوحدات اإلنتاج الفردية (أي اإلقصاء البيولوجي) وخطر اإلنتقال إلى اخلارج (احلصر البيولوجي) ومن ثم 

االنتشار العام في قطاعي اإلنتاج والتسويق.
ميكن لهذا التعريف أن يشمل نظرياً العديد من األنشطة، مبا فيها التحصني. لكننا نستطيع  في هذه 

ً بقليل كالتالي: الورقة وضع تعريف أكثر حتديدا
األمن البيولوجي هو اعتماد تدابير تقلل من مخاطر دخول وانتشار املسببات املَرَضية؛ وهو يتطلب إلتزام  
الناس مبجموعة من املواقف والسلوكيات للتقليل من هذه ااطر في جميع النشاطات املتعلقة بالدواجن 

والطيور البرية األسيرة والغريبة ومنتجاتها.
األمن  فإن  كاملطهرات،  الكيميائية  واملواد  واملعدات  املنشآت  على  األحيان  غالب  في  التشديد  ورغم 
األمن  يكون  ولكي  بينهم.  فيما  بالتنسيق  يعملون  أشخاص  قبل  من  وتنفيذه  إعتماده  يتم  البيولوجي 
ً من الروتني اليومي فيصبح من الصعب جتاهله ومن السهل اإلستجابة  البيولوجي فعاالً، يجب أن يشكل جزءا

لشروطه في الوقت نفسه. 
البيولوجي اكتماالً ميكن أن يعطلها خطأ بشري. واألمر اجلوهري هو إقناع  حتى أن أكثر تدابير األمن 
الناس باحلاجة إلى اعتماد األمن البيولوجي وأن توضع باالشتراك معهم مجموعة من املمارسات والسلوكيات 

يعتبرونه ممكنة وعملية ومستدامة.
االقتصادي  الواقع  البيولوجي  لألمن  مقترح  تدبير  كل  االعتبار  في  نأخذ  أن  مبكان  األهمية  من 

االجتماعي لألشخاص املتوقع منهم أن يقوموا بالتنفيذ.
البيولوجي مينع أي إنتشار محتمل للمرض،بل يجب أن يكون  ليس من املمكن عملياً تطبيق أي أمن 
أدنى من عتبة معينة.  إلى  املرض  إنتشار  البيولوجي يساهم في احلد من  الهدف حتقيق مستوى من األمن 
وهناك مبدأ معروف يقول أنه إذا كان هناك موقع مصاب ينقل العدوى ألقل من موقع آخر غير مصاب، فسوف 
تتحقق السيطرة على املرض. في ظروف كهذه يتم استئصال املرض في نهاية األمر. وغالباً ما يوصف عدد 
األماكن غير املصابة التي تنتقل إليها العدوى من مكان مصاب على أنه املعدل التوالدي للعدوى. ولكي يتم 

ً، بل أن يكون فعلياً أقل من الرقم ١. استئصال مرض ما ال يتحتم أن يكون هذا املعدل التوالدي صفرا
من وجهة النظر الوبائية يجب النظر إلى العناصر األهم وهي التفشيات الوبائية  والبؤرة األولى 

للمرض وتدابير األمن البيولوجي  في سبيل التخفيف من سرعة انتشار الوباء.
هناك طرق عدة لتعريف املكونات اتلفة لألمن البيولوجي الذي يلجأ أحد األنظمة إلى تقسيمه وفقاً 
األمن  يتحقق  النظام  التنقالت. في ظل هذا  العامة وضبط  النظافة  وتدابير  العزل  وهي:  له  أهداف  لثالثة 
البيولوجي من خالل ثالثة عناصر: النظرية والبنية والتنفيذ. وبالرغم من أن هذا صحيح من وجهة النظر 

ً ويبدو نظرياً  بالنسبة للتطبيق العملي ميدانياً. ، إال أنه غالباً ما يكون معقدا الفنيةً



األمن البيولوجي ملرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة: قضايا وخيارات١٢

الطريقة األبسط  لوصف األمن البيولوجي هو أنه يعتمد على اخلطوات التالية:
العزل ١ .

التنظيف ٢ .
التطهير ٣ .

العزل هو اخلطوة األولى، وهو ال يشير إلى فصل األجناس عن بعضها البعض، بل إبقاء احليوانات احملتمل 
ً عن احليوانات غير املصابة. ومن املفترض  أن يكون للعزل أكبر األثر في حتقيق مستويات عالية  تلوثها بعيدا
لألمن البيولوجي. وإذا لم يدخل الفيروس إلى مزرعة دواجن فال مجال حلدوث أية إصابات. وال يجب أن يسمح 

ألية حيوانات أو مواد بالدخول أو اخلروج من مزرعة للدواجن إال عند الضرورة.
يشمل العزل وضع حواجز والتحكم مبا يعبر من خاللها. هذه احلواجز يجب أن تكون طبيعية و/أو مؤقتة 
حيثما كان ذلك ممكناً أو كتدبير إجرائي حيث ال يكون ذلك ممكناً. لكن حواجز كهذه لن تكون فعالة إال إذا مت 
ضبطها وإبعاد أية مواد من احملتمل أن تكون ملوثة. هذا يشمل تدابير مثل فرض إبدال األحذية والثياب جلميع 

األشخاص العابرين للحواجز، واحلد من دخول وسائل النقل.
من املفيد معرفة أنه حتى في املشاريع اإلنتاجية املتكاملة الكبرى (ورمبا بوجه خاص) ، حيث يكون األمن 
البيولوجي أكثر ضرورة بسبب التأثير احملتمل للمرض في مثل هذا النظام املكثف الذي يتميز بكثرة الداخل 
ً ببوابة املزرعة حتى  واخلارج  وضيق الهامش، تعتبر عملية العزل أساساً ملعظم تدابير األمن البيولوجي، بدءا

مآوي الطيور الداجنة اإلفرادية. هذا هو خط الدفاع األول واألهم.
اخلطوة الثانية واألكثر فعالية في األمن البيولوجي هي عمليات التنظيف. فمعظم التلوث الفيروسي 
فإن  لذلك  املواد؛  بسطح  امللتصقة  التنفسي  اجلهاز  إفرازات  في  أو  البراز  في  موجود  احمليطة  املادية  للبيئة 
التنظيف يزيل معظم الفيروس امللوث لها. وأية مواد يتحتم أن عبور حاجز العزل (في كال اإلجتاهني) يجب 
تنظيفها متاماً. وهذا يعني ضرورة عدم وجود أية قاذورات منظورة على أسطح املواد. واملاء والصابون والفرشاة 
تناسب األغراض الصغيرة، لكن الشاحنات الكبيرة مثل اللوريات أو اجلرارات يلزمها جهاز للغسل بالضغط 
العالي (١١٠-١٣٠ بار). وهذه الصعوبة في تنظيف التجهيزات الكبيرة احلجم مثل اللوريات تؤكد احلاجة إلى 

العزل كأفضل خط دفاع أول. 
ميكن  ولهذا  صحيحة  غير  بطريقة  فعله  يتم  ما  غالباً  وهذا  التطهير.  هي  واألخيرة  الثالثة  اخلطوة 
األمور، هناك مطهرات  تامة على  السيطرة  تكون  األحوال حيث  أفضل  فعالية. ففي  اخلطوات  أقل  اعتباره 
كثيرة تقتل فيروسات إنفلونزا الطيور؛ لكن في الظروف امليدانية غالبا تكونً أقل فعالية. واملطهرات ال تخترق 
ال، والكثير من املطهرات تفقد مفعولها بسبب املواد العضوية كاخلشب  األوساخ بالضرورة بتركيز عالٍ وفعَّ
أو البراز. وغالباً ما  تكون املطهرات غير متوفرة في القرى لذلك فإن أي برنامج يشدد على ضرورة استخدامها 
يتعطل منذ البداية. والتطهير هام عندما يتم تنفيذه باستمرار وبشكل صحيح، لكن يجب اعتباره خطوة 

«تلميع» أخيرة في األمن البيولوجي ، تستخدم بعد التنظيف الفعال.
يجب الشديد في األمن البيولوجي وفي معظم احلاالت بالنسبة ألفواج الدواجن على إبقاء الفيروس 
ً عن املزارع والقرى غير املصابة (العزل البيولوجي). وفي حال ظهور أية إصابة واكتشافها، يصبح احلصر  بعيدا
البيولوجي التالي لإلصابة التدبير األكثر أهمية. و مبا أن عملية احلصر أمر صعب، تظل الوقاية أفضل وسيلة 

ملكافحة املرض.

املبادئ األساسية لألمن البيولوجي
• يعنى األمن البيولوجي بالتقليل من مخاطر دخول العدوى وانتشارها.

• تصرفات الناس أساسية في تطبيق تدابير األمن البيولوجي.
•  يتضمن األمن البيولوجي ثالث مراحل كبرى – العزل والتنظيف والتطهير. العزل هو األكثر فعالية 

والتطهير أقلها.
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املبادئ األساسية ملكافحة املرض
ً سهل التنفيذ، إال أنه ميكن القول ببساطة أن له ثالثة أهداف، لكل  أن الوقاية من املرض ومكافحته ليس أمرا

هدف طريقة أو أكثر لتحقيقه واملطلوب القيام باخلطوات التالية:
أعمال الرصد اكتشاف سريع لإلصابة:    

اإلعدام املوجه والتخلص من اجلثث قتل احليوانات املصابة بسرعة وبطريقة رحيمة:  
األمن البيولوجي – التحصني وقف انتشار العدوى:    

وهذا ميكن تلخيصه بالتالي: اكتشف بسرعة – إقتل بسرعة – أوقف االنتشار.

فهي  معاً،  الثالثة  األهداف  هذه  يتم حتقيق  عندما  وكفاءة  فعالية  أكثر  املرض  على  السيطرة  تعتبر 
متساوية األهمية وتعمل معاً لتقليل حجم اإلصابة. لكن، رغم  أن جميع هذه األساليب املستخدمة لتحقيق 

هذه األهداف تقلل من ضغط اإلصابة، فهناك اختالفات بينها.
مهمتان  أداتان  يعتبران  رحيمة  وبطريقة  ممكن  وقت  بأسرع  املصابة  احليوانات  وإعدام  الوبائي  الرصد 
لكنهما تعاجلان فقط اإلصابات التي حدثت بالفعل. فهما تعمالن على احلد من انتشار املرض عن طريق احلد 
من كمية الفيروسات املنطلقة من مصدر واحد، لكنهما ال متنعان انتشار العدوى كلياً إذ بعض الفيروسات 

تكون قد انطلقت قبل بداية إعدام الطيور، وحتى قبل اكتشاف املرض في أغلب األحيان.
يسبق  كتدبير  استخدامه  ميكن  فيها)  اإلصابة  اكتشاف  قبل  احليوانات  إعدام  (أي  الوقائي  اإلعدام 
املكافحة احلقيقية للمرض. لكن تبني أن اإلعدام الوقائي للحيوانات على نطاق واسع في مناطق محددة حول 
بؤرة مرضية (١كم أو ٣كم أو ١٠كم في بعض احلاالت) أنه صعب التنفيذ بفعالية  في البلدان النامية؛ وميكن 
حتقيقه بصورة أفضل باستخدام اإلعدام الوقائي احملدود واملوجه واملبني على تقييم ااطر. كما أن اإلعدام 
الوقائي على نطاق واسع قد يأتي أيضاً بنتيجة معاكسة  ويؤدي إلى نقل الطيور وفقدان التعاون بني املربني. 
وهناك دليل ميداني على أن تدابير املكافحة بالطرق الوحشية تؤدي إلى االستياء واملقاومة للمزيد من تدابير 
وإن ظهورحاالت  الوباء.  انتشار  العوائق في طريق  أهمية  وضع  أو يفوقه  األهمية  املكافحة. وما هو بنفس 
اإلبقاء عليها في حيز صغير تكون  إذا مت  دائماً، لكن  الضراوة ممكن  الطيور شديد  إصابات منفردة إلنفلونزا 
وإبطاء  املرض  تفشي  من  احلد  األساسية هي  اخلطوة  فإن  لذلك  بكثير.  أسهل  املرضية  التفشيات  معاجلة 

سرعته ووقف انتشاره.
العدوى  فيها  تنتشر  التي  املواقع  نسبياً  فيها  تقل  بيئة  خلق  هو  املكافحة  لعمل  األساسي  اجلزء 
بسهولة، والطريقتان الرئيسيتان املتوفرتان لتحقيق هذا هما التحصني واألمن البيولوجي. فالتحصني إجراء 

وقائي يحمي احليوانات من املرض. ويتم التلقيح بأفضل صوره عند تأمني الشروط التالية:
• إما أن تتغير الطيور ببطء أو تتغير بالكامل في الوقت نفسه (طريقة «دخول الكل، خروج الكل» في 
اإلنتاج) حتى ميكن إعطاء مناعة للقطيع، مما يستلزم جرعة تأكيدية بعد ذلك أو يتم اإلبقاء عليه 

طوال دورته اإلنتاجية.
• استخدام لقاح وحيد الساللة الفيروسية يولد مناعة ضد كل السالالت املعروفة للمسبب املرضي 

في بلد  أو إقليم ما بحيث ال يستلزم األمر إنتاج لقاحات مصنوعة على قياس كل من التفشيات الوبائية.
• أن تدوم املناعة املتولدة من جرعة واحدة ملدة طويلة، ومن املفضل أن تستمر مدى حياة احليوان.

• أن يقلل التحصني بشكل ملحوظ، انتشار العدوى وتكاثر مسبب املرض وطرحه في البيئة احمليطة،  
وكذلك اإلصابات املرضية.

• باإلضافة إلى هذه الشروط، فإن حمالت التحصني تكون أكثر سهولة إذا لم يغير املسبب املرضي 
إلى تعديالت هامة كأن يكون  اللقاحات  التي يحويها بحيث ال حتتاج  األنتيجينات  بنية  ً من  كثيرا
اللقاح قادر على حتمل احلرارة بسهولة بحيث تصبح عملية التبريد أسهل، أو أن يكون من املمكن 

إعطاء جرعاته بطريقة سهلة نسبياً عن طريق الفم مثالً أو بشكل قطرات في العني.



األمن البيولوجي ملرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة: قضايا وخيارات١٤

املبادئ األساسية ملكافحة املرض
• تتضمن مكافحة املرض والوقاية منه ثالثة أهداف رئيسية ميكن تلخيصها بالتالي: «الكشف 

السريع»، «واإلعدام السريع»، «ووقف انتشار العدوى».
• األهداف الثالثة متساوية في األهمية ويجب حتقيقها كلها بفعالية وفي الوقت نفسه حتى ميكن 

السيطرة على املرض.
• حاالت الرصد واإلعدام هي في معظمها ردود أفعال إذ أن الرصد يكتشف املرض عند حدوثه واإلعدام 

هو الرد عليه.
ً صعباً في بعض الدول النامية. • التلقيح إجراء وقائي لكن هناك أسباباً تقنية وسياسية جتعل تنفيذه أمرا
• األمن البيولوجي وقائي ويقدم للمربني الوسائل لتي يحتاجونها حلماية طيورهم، فهو وقائي ومعزز 

للقدرات.

إنفلونزا  التحصني ضد  يكون  أن  السهل  يجعل من  ال  املتوفرة حالياً لألسف  اللقاحات  استخدام  إن 
الطيور مستوفياً لهذه الشروط وخاصة في مزارع اإلنتاج الصغيرة (القطاع ٣) وفي دواجن القمامة (القطاع 
٤). وينطبق هذا بصفة خاصة على دواجن القمامة، حيث يعني أن الدورة السريعة لتربية الطيور تتضمن 

مستويات حتصني ألعداد من الطيور كافية فقط للحفاظ على مناعة تدوم ألسابيع قليلة بعد التحصني.
لقد تبني أن حتصني الدواجن ضد إنفلونزا الطيور شديد الضراوة H5N1 مفيد في بعض البلدان في وقاية 
اإلنسان من املرض ومكافحة تفشياته الوبائية عن طريق احلد من انتشار املرض في الطيور الداجنة. لكن لم 
ينجح أي بلد حتى اليوم استخدم التحصني الشامل في القضاء على الفيروس. وفي حني أن التحصني أداة 
إنفلونزا الطيور شديدة  بالتأكيد في مكافحة املرض، فليس قطعاً كافياً مبفرده الستئصال  مفيدة وهامة 
الضراوة. وخاصة في دواجن القمامة والبط. باإلضافة إلى ذلك، فإن حتصني جميع الطيور الداجنة  يتطلب 

إلتزاماً سياسياً وتوظيفاً لألموال وهذا أمر يصعب اإلستمرار به على املدى الطويل.
إن األمن البيولوجي احلسن التصميم  والتنفيذ بشكل صحيح ال يقلل فقط من سرعة انتشار املرض 
بوضع احلواجز بوجه العدوى، بل إنه يشجع أيضاً مربي الطيور الداجنة احملفزين في حتمل مسئولية حماية 
طيورهم من املرض. لذلك فإن األمن البيولوجي عمل وقائي معزز  لإلمكانيات، وغالباً ما يوصف بأنه من أهم  

وسائل مكافحة مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة إن لم يكن أهمها على اإلطالق.

كيف يستطيع فيروس إنفلونزا الطيور شديد الضراوة H5N1 اإلستمرار في 
احلياة واإلنتشار

لنتمكن من وضع التدابير اخلاصة  باألمن البيولوجي من أجل مكافحة إنفلونزا الطيور شديد الضراوة ذات 
الفيروس H5N1 يتوجب علينا  فهم كيفية استمرار وجود املرض وانتشاره من مكان آلخر.

إن فيروس H5N1 املسبب إلنفلونزا الطيور شديد الضراوة ال يبقى فترة طويلة في مختلف أجناس الطيور 
الناقلة له. وبينما يستطيع الفيروس البقاء حياً في البيئة احمليطة ملدة طويلة من الزمن (بضعة  الداجنة 
أسابيع في الظروف املالئمة) فهو ال يستطيع التكاثر خارج جسم احليوانات احلساسة له. وحتى اليوم، لم 
يتم التعرف على خزان دائم للفيروس خارج احليوانات احلية. وإذ أن دور احليوانات األليفة واضح كخزان للمرض 
وخاصة في قطعان البط املنزلي، فإن مسألة ما إذا كانت الطيور البرية تعد خزاناً طويل األمد للعدوى فلم 

حتسم بعد.
ً للمنظفات واحلرارات املرتفعة واجلفاف. وميكن تعطيله مبعظم املطهرات  إن هذا الفيروس حساس جدا

طاملا استخدمت بشكل صحيح وظلت مالمسة للفيروس ملدة كافية.
الطيور احلية املصابة يتكاثر فيها الفيروس و تنقله بسهولة، وهي أخطر وسيلة النتشاره. وتستطيع 
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الفراريج طرح الفيروس ملدة تصل ألربعة أيام قبل أن تظهر عليه العالمات السريرية الواضحة كالنفوق 
اجلماعي. كما يستطيع  البط طرح الفيروس ملدة أسبوعني قبل أن تظهر أية أعراض.

ثاني أخطر وسيلة لنشر الفيروس هي املواد امللوثة بإفرازات الطيور املصابة وخاصة البراز. ورغم أن تركيز 
الفيروس أقوى في اإلفرازات التنفسية، إال أنها تطرح في البيئة احمليطة بكميات أصغر باملقارنة مع البراز الذي 
يعد أكبر مصدر للفيروس خارج الطير، وهو املادة امللوثة األهم التي تساعد في انتشاره بني الطيور. وهناك 
تقدم  ومع  سلبية.  بطريقة  بواسطتها  الفيروس  ينتقل  التي  والتجهيزات  النقل  ووسائل  األشخاص  أيضاً 
الزمن يحدث انخفاض في كثافة الفيروس القابل للحياة، ويعتمد املعدل على األحوال البيئية. وكل مالمسة 
للفيروس من خالل املواد امللوثة تقل خطورة مما يطرحه الطائر احلي. لكن ما حتدث من مالمسات غير مباشرة 

في معظم األحيان تفوق حركة الدواجن فقد يكون مستوى ااطر مرتفعاً بوجه عام.
قد يحدث انتشار الفيروس عن طريق الطيور البرية التي كانت مسئولة عن نقل املرض إلى مسافات 
بعيدة وظهور العدوى ألول مرة في بعض البلدان. لكن بوجه عام، وبغض النظر عما حدث في أوروبا، فهذا نادر 

احلدوث نسبياً باملقارنة مع انتشار الفيروس عن طريق الطيور الداجنة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ً هاماً  لنقل العدوى للدواجن. ويجب التأكيد في املزارع  املياه امللوثة ببراز الطيور املصابة تعد مصدرا
ة أو جوفية. لكن ال ميكن  الكبرى على منع وصول الدواجن إلى املياه السطحية وأن تعطى لها مياهاً معاجلَ

منع دواجن القمامة من الوصول إلى مياه يحتمل أن تكون ملوث
ً هاماً  من املمكن نظرياً أن ينتشر الفيروس عبر الهواء ملسافة عشرات األمتار، لكن لم يعتبر هذا أمرا

في اخلصائص الوبائية للمرض.
ً هاماً للعدوى خاصة عندما تكون هناك بعض الطيور الداجنة متواجدة  كانت أسواق الطيور مصدرا

في السوق بشكل دائم.
هناك معلومات قليلة عن دور صيد الطيور البرية، وصراع الديوك، وهواة تربية الدواجن، والطيور الغريبة 
ً هاماً كوسيلة  ً في تركيا يشير إلى أن الصيادين رمبا يلعبون دورا في نقل املرض. وهناك بحث وبائي أجري  مؤخرا
لنقل الفيروس بني الطيور البرية والطيور الداجنة ، لكن ال توجد إشارة ملدى شيوع هذا االستنتاج. وإن ديوك 
املصارعة، وهواة تربية الطيور الداجنة والطيور الدخيلة وردت اإلشارة باتهامها في التفشيات الوبائية ملرض 

نيوكاسل في املاضي، وال يجب إغفال دورها احملتمل في نشر مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة.

كيف يبقى فيروس إنفلونزا الطيور حياً H5N1 ويستمر في اإلنتشار
ليس للفيروس H5N1•  خزان طويل األمد خارج احليوانات احلية. 

• دور الطيور البرية كخزان طويل األمد لإلصابة (اإلبقاء على الفيروس) غير واضح.
ً للفيروس في الطيور الداجنة ، وخاصةً البط، ورمبا في الطيور البرية األسيرة  • هناك خزان واضح جدا

األخرى.
• الطيور احلية املصابة تنتج الفيروس لعدة أيام أو أسابيع  مع ظهور أعراض سريرية واضحة.

• تعتبرالطيور الداجنة املصابة أخطر مصدر للفيروس.
• املوجودات اخلارجية (ناقالت العدوى) امللوثة بإفرازات الطيور املصابة (خاصة البراز)  تأتي في الدرجة 

الثانية من حيث اخلطورة كمصدر للفيروس.
ً هاماً للفيروس. • ال يعتبر االنتشار عن طريق الهواء مصدرا

• ميكن للطيور البرية أن تنقل العدوى لكن هذا غير شائع باملقارنة مع انتشار املرض بني الطيور 
الداجنة.
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القسم الثانى
قضايا عامة حول األمن البيولوحي إلنفلونزا الطيور شديد 

الضراوة
بنية قطاع الدواجن والطيور األسيرة

تعتبر الدواجن ومنتجاتها صغيرة احلجم وسهلة احلركة. وقيمتها الفردية ضئيلة إذا ما قورنت ببقية حيوانات 
ً قليل الكلفةً نسبياً.  التربية. لذلك فإن تعاطي مهنة إنتاج وجتارة الطيور الداجنة على نطاق صغير يعتبر أمرا
فدجاجة أو بطة واحدة متثل وجبة طعام جيدة بالنسبة لألسرة. وخالفاً للكثير من املنتجات احليوانية، فإن 
البيض سهل التعبئة وميكن نقله بدون وسائل حفظ أخرى. وهناك القليل من احلواجز التي تفرضها التقاليد 
ملنع إستهالك حلوم الدواجن أو بيضها باملقارنة مع غيرها.  كل هذه العوامل تؤدي إلى وجود شبكات كبيرة 
ومعقدة للغاية من املنتجني واملمونني والتجار يجدر بنا فهم طبيعة عملهم من أجل حتديد شبكات االنتقال 

احملتملة بينهم ونقاط التقاء ااطر األساسية التي يجب أن تتركز عليها مجهودات األمن البيولوجي.
كانت املعلومات املتاحة عن قطاع الطيور الداجنة نادرة في أغلب األحيان بالنسبة ملعظم الدول ذات 
 .H1N1 بالفيروس إنفلونزا الطيور شديد الضراوة  املتدني واملتوسط، وذلك  قبل األزمة احلالية لوباء  الدخل 
ويعود ذلك إلى أن اإلنتاج الصناعي والتجاري للدواجن غالباً ما كان ينظر إليه على أنه مؤسسات جتارية خاصة 
ال حتتاج سوى إلى القليل من التدخل من القطاع العام  أو ال حتتاجه مطلقاً. ولم يكن يحظى إنتاج  دواجن 

القمامة باألولوية في البلدان التي ال متتلك فيها السلطات املعنية بالثروة احليوانية سوى موارد محدودة.
نتيجة لظهور الوباء العاملي إلنفلونزا الطيور شديد الضراوة  بالفيروس H5N1 برزت احلاجة إلى معرفة 
املزيد عن قطاعات الطيور الداجنة على املستوى الوطني. ومت جمع قدر كبير من املعلومات لم تكن متاحة 
من قبل من الدول التي هي إما املعرضة للوباء أو حيث كان املرض مستوطناً. وهكذا قد توفر للمسؤولني عن 
مكافحة املرض حالياً فهماً أفضل لقطاعات الطيور الداجنة في الكثير من الدول. وقد كشفت التحقيقات 
اجلارية عن أعمال اإلنتاج والتسويق مدى تعقيداتها والعدد الكبير للعاملني فيها، ومدى التغيرات التي تطرأ 

عليها من منطقة ومن قطاع آلخر من اإلنتاج.

الدواجن التجارية
بها  مواقع خاصة  أو  موقعاً  متتلك  التي  الكبيرة  التجارية  املزارع  من  مكون  القطاع  هذا  أقسام  أحد 
وأفواج كبيرة احلجم (تزيد على ١٠ آالف طير عادة). ويشار إليها في منظمة األغذية والزراعة  على أنها مزارع ٣ 
القطاعني ١ و ١٣٢. وهي تشترك بخصائص كثيرة منها أن الطيور تعيش في مزارب مخصصة لها وفي معظم 
األحوال تبقى بداخلها ٢٤ ساعة يومياً (مع أنه يوجد إجتاه متزايد في بعض الدول للتحول إلى أنظمة احلركة 

احلرة  لكل من مزارع إنتاج البيض واللحوم). 
رفيعي  اخلبراء  واستخدام  الضخمة  املالية  املوارد  توافر  الكبرى  التجارية  املؤسسات  حجم  ويتطلب 
املستوى  واخلدمات البيطرية املتخصصة من القطاع اخلاص واتبرات. ويتم طرح املنتجات عادة للبيع في 

األسواق التجارية.

٣       في عام ٢٠٠٤، قامت منظمة األغذية والزراعة بتعريف أربعة قطاعات لإلنتاج الداجني:
         القطاع ١ – اإلنتاج الصناعي املتكامل والذي يخص الطيور أو املنتجات التي يتم تسويقها جتارياً.

         القطاع ٢ – اإلنتاج التجاري للدواجن اخلاص مبنتجات الطيور التي يتم بيعها من خالل املسالخ أو أسواق الدواجن احلية.
         القطاع ٣ – اإلنتاج التجاري الصغير للدواجن، مبا في ذلك الطيور املائية، اخلاص بالطيور أو منتجاتها التي تباع عادة في أسواق الطيور احلية.

         القطاع ٤ – إنتاج القرى أو الفناءات اخللفية أو املنتجات التي يتم استهالكها محلياً.
من املالحظ أن هذه التوصيفات ال تشير إلى مستوى األمن البيولوجي في كل قطاع. فالتعريف األصلي ملنظمة األغذية والزراعة للقطاعات 

١-٤ والذي    متت صياغته في عام ٢٠٠٤ كان يربط حجم املزرعة مبستويات األمن البيولوجي، لكن اخلبرة أثبتت أن الربط بني احلجم واألمن 
البيولوجي ال يكون دوماًً تلقائياً، بل إن بعض شركات الدواجن التجارية الكبرى قد متتلك أمناً بيولوجياًً غير مناسب مالئم بصورة فاضحة 

وليس أفضل من مزارع اإلنتاج التجاري الصغيرة.
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خاصة  وفقاسات  أمهات  أفواج  لديها  يكون  ما  وغالباً  املواقع  عديدة  مزارع  الكبرى  الشركات  متتلك 
بها لتكوين أفواج صيصان جديدة. وأكبر منتجي الدواجن التجارية شركات موحدة للفراريج التي تتحكم 
بكل أقسام أنظمتها مبا فيها الفقاسات ومطاحن العلف، واازر، واملسالخ ومزارع السالالت (عادة ما تكون 

القطعان من األهل، واجلدود في بعض األحيان ).
أن  كما  اآلخرين.  املنتجني  لتموين  مبفردها  صغيرة  شركات  متلكها  واألهل  اجلدود  قطعان  تكون  قد 
ً من الشركات  الفقاسات ومطاحن العلف واملسالخ  قد تكون هي أيضاً مؤسسات خاصة بدل أن تشكل جزءا

األكبر املتكاملة.
القسم التجاري اآلخر لقطاع الفروج يتكون من أفواج صغيرة جتارية (القطاع ٣ وفقاً لتصنيف منظمة األغذية 
ً من بلد آلخر، ومن األفضل أن نستخدم  والزراعة). واحلجم األصغر للفوج الذي يحدد موقع هذا القطاع يختلف كثيرا
 معايير أخرى للتصنيف. وأقصى حجم للقطيع يكون عادة مكون من بضعة آالف من الطيور، قل ما يصل إلى 

١٠ آالف. هذه األفواج تربيها األسر عادة
(التي قد تأخذ دور املقاول لشركات أكبر)، وواقعة في مكان واحد  بجوار منزل املالك عادة. والعديد من 
املزارب  تقع في ضواحي املدن أو بالقرب من القرى لتكون قريبة من األسواق احملتملة. وتربى في هذه املزارب 
طيور ذات سالالت مخصصة ألغراض جتارية، وغالباً ما يتم ذلك في سقيفة بنيت أو لم تبنى لتربية الطيور. 

وعادة ما تظل الطيور طوال اليوم ويعطى لها علف جتاري.
قد يتم البيع محلياً عبر أسواق الطيور احلية بشكل مباشر من قبل أصحابها أو بشكل غير مباشر عن 
طريق الوسطاء وأصحاب اخلدمات أو املقاولني. وفي حني أن الكثير من هذه الطيور يتم بيعها بالقرب من مركز 
ً في بعض البلدان. غالباً ما ميلك املربون الصغار  إنتاجها، إال أنه ميكن تسويقها أيضاً على مسافات بعيدة جدا
للدواجن التجارية أكثر من نوع من املؤسسات التجارية ورمبا كانوا منتجني موسميني أو منتهزين للفرص. 
وهم ميلكون بوجه عام  ليس لديهم املال الكافي إلنفاقه في األمن البيولوجي ملرة واحدة أو بشكل مستمر. 

وباملقارنة مع املنتجني الكبار يتصف هذا القطاع بالتفاوت الكبير.
في السابق كان يتم ربط حجم ونوعية املرزعة التجارية مبستويات األمن البيولوجي فيها، إال أن االتجربة 
أظهرت أنه حتى املزارع الضخمة ميكن أن يكون لها بكل وضوح مستوى غير مناسب لألمن البيولوجي؛ وقد 

تتمتع بعض املزارع الصغيرة مبن بيولوجي كاف ملستوى اخلطر الذي تواجهه.
في كل من الوحدات اإلنتاجية للمزارع الكبيرة والصغيرة، تضم القطعان إما الفراريج (املعدة إلنتاج 
اللحوم) أو البياضات (إلنتاج البيض املعد لإلستهالك). وللنوع األول دورات إنتاجية، غالباً تدوم بضعة أسابيع، 

بينما متتد فترة تربية البياضات ملدة عام تقريباً، وأحياناً عامني.
إيواؤها في  إيواء األولني  مانى. وميكن  الرومي واإلوز والسُ هناك أيضاً قطعان جتارية متخصصة للديك 
مزرب  أو تركها طليقة، فيتم اصطحابها إلى املرعى أثناء النهار وإيواؤها ليالً. لكن السمان تظل داخل املزرب 

.ً باستمرار. وهناك أيضاً قطعان متخصصة للحمام قد يكون لها في بعض البلدان أحجاماً كبيرة جدا
هناك بعض قطعان البط الكبيرة العدد التي يتم إيواؤها في الزرئب بصورة دائمة، بل إن هناك بعض 
ًً. وتتم التربية التجارية للبط  شركات اإلنتاج  املتكاملة الكبرى متخصصة في تربية البط، لكنها أقل عددا

. ويتفاوت حجم القطعان والغرض من تربيتهاً متاماً كالفراريج. من أجل اللحوم والبيض اللحوم والبيضً

الفقاسات
الفقاسات أيضاً متلكها  مجموعة متنوعة للغاية من املنتجني، مع أنهم كلهم يشتركون في دور مشترك 
هو متوين مربي الدواجن بالصيصان بعمر يوم واحد ، ومعظمهم عاملني في القطاع التجاري. وكما ورد ذكره 
ً من شركة جتارية كبيرة أو تعمل بشكل منفرد. وقد تستخدم تقنيات  أعاله  ميكن أن تشكل الفقاسات جزءا
ً رمبا تتسع ألكثر من مليون بيضة في الوقت  معقدة أو وسائل تقليدية بسيطة نسبياً. بعضها كبير جدا

ً ويقع في منشآت صغيرة قروية حتضن بضع املئات من البيض  نفسه، بينما قد يكون البعض اآلخر صغيرا
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فقط. بعضها متخصص في تفقيس نوع واحد من الطيور بينما يحوي البعض اآلخر أنواعاً كثيرة. والبعض 
يحضن الدجاج الوارد من مصدر واحد، والبعض اآلخر من مصادر متعددة.

دواجن القمامة
متثل دواجن القمامة (القطاع ٤) النوع األكثر شيوعاً لتربية احليوانات الداجنة . ففي معظم البالد النامية، 
ً وتشتمل على غالبية الطيور املنزلية. ويعد الدجاج أكثر  أنواع قطعان الطيور الداجنة عددا تعد هي أكثر 
األنواع تربية، لكن هناك الكثير من القطعان عديدة األنواع، تختلط فيها الديوك الرومية مع األوز والبط والبط 

املسكوفي واحلمام والدجاج احلبشي بحرية ويتم إيواؤها معاً.
يتم تربية هذه الطيور ضمن نظام يتميز بانخفاض الداخل وانخفاض اخلارج باستخدام النفايات املتوفرة 
محلياً كأساس لتغذيتها مع جلوء أصحابها إلى إضافة بقايا طعامهم وبعض احلبوب. وقد يقتصر تواجد هذه 
الطيور على فناء مالكها أثناء النهار، لكن غالباً ما ال يحدث هذا (ففي الواقع ال يوجد فناء في معظم األحيان) 
م صغير نسبياً، حلمايتها من السرقة واالفتراس.  وتتجول بحرية. وفي كل األحوال تقريباً يتم إيواؤها ليالً في خُ

وهذا يجعل الظروف مؤاتية النتشار املرض بني القطيع.
أيضاً، لكن  البيض واستهالكه  يتم إحتضان  إذ  القطعان بوجه عام نفسها بنفسها،  تستبدل هذه 
هناك دائماً بعض التنقالت للطيور، سواء الصغار أو الكبار (خاصة الديوك الصغيرة). ويتم استهالك الطيور 

ومنتجاتها في معظمها من قبل أصحابها لكن البعض  يتم بيعه أو يقدم بشكل هدايا.
األوجه  الدواجن على األسطح، ويشبه في كثير من  يربى قسم من  ( كمصر مثالً)،  الدول  في بعض 
دواجن القمامة في أنه يتكون من قطعان صغيرة، غالباً ما تكون مختلطة األجناس وتربىً لإلستهالك املنزلي. 
لكنها تعتمد توفير الطعام واملاء لها، وغالباً ما تكون في مكان مغلق، مما لها بعض األمن البيولوجي كما 

بالنسبة للقطعان التجارية الصغيرة احلجم.
في الكثير من الدول يربى أحد أشكال بط القمامة حيث يغذى البط الداجن عن طريق السماح له 
ً. وقد تشتمل هذه األنظمة على تنقالت ملسافات بعيدة لتتبع  بالذهاب إلى حقول األرز التي مت حصادها مؤخرا
حصاد األرز، بالرغم من أن معظمها يشتمل على الرعي في احلقول احمللية. وهناك نظم أخرى لتربية البط 
ترتكز على إبقاء البط في البرك أو القنوات؛ والبعض يجمع بني  تربية البرك وتربية اخلنازير و/أو تربية السمك 

في موقع واحد.

طيور أخرى
باإلضافة إلى الطيور الداجنة املنزلية التي تتم تربيتها لالستهالك ، هناك أنواع أخرى عديدة من الطيور التي 

ً هاماً في نشر فيروس H5N1 إنفلونزا الطيور شديد الضراوة. يربيها الناس وميكن أن تلعب دورا
ثقافية  كبيرة  قيمة  ذات  حيوانات  تكون  أن  وميكن  العالم  من  عديدة  أجزاء  في  املصارعة  ديوك  تربى 
واقتصادية معاً. وميكن أن تلعب صغار الديوك أيضاً أدوار ثقافية أخرى مبا فيها املمارسات الدينية. ويتم نقل 
ً هاماً لنشر املرض. في بعض  الديوك املتصارعة من وإلى مباريات منظمة بحيث من احملتمل  أن تكون مصدرا
الدول هناك تقليد لتربية الطيور الداجنة وتوالدها واستعراضها، وهو ما كان يشار إليه في بعض البلدان 
باسم «هواية الدواجن». وقد يكون هذا أكثر شيوعاً في الدول املتقدمة منه في الدول النامية. لكن ال يجب 

ً من ساللة نادرة. إهمال مراقبته في أية دولة. وقد تكون لهذه الطيور أيضاً قيمة وراثية عالية إذا كانت جزءا
جتارة الطيور الغريبة، سواء التي مت أسرها في احلياة الفطرية أو الطيور التي تربى في األسر، منتشرة 
ً وهامة ومعقدة، والكثير من عملياتها التجاية يتم بصورة غير رسمية أو غير مشروعة.  وقد أظهرت  جدا
إمكانية لنقل مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة. ففي بعض الدول  يتم شراء الطيور الغريبة من األسواق 
ً للطيور البرية التي يتم أسرها بقصد  ثم يتم إطالقها ألغراض دينية. في بلدان  أخرى، هناك جتارة كبيرة جدا
التصدير. وأية دراسة لقطاع الطيور يجب أن تشمل هذه التجارة أيضاً وأن تشملها تدابير األمن البيولوجي 

أيضاً.
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هناك قسم آخر من قطاع الطيور يثير القلق وهو ما يتعلق بالطيور اجلارحة (اجلوارح) التي تربى للصيد، 
ً في ظهور  وأحياناً الطيور الفرائس التي تتم تربيتها من أجل صيدها. وقد تكون هذه الطيور قد لعبت دورا
(فالطير  منها  اجلارحة  الطيور  كبيرة، خاصة  قيمة  ذات  حيوانات  وهي  البلدان.  بعض  في  واستمراره  املرض 
الواحد قد تبلغ قيمتة أكثر من ١٠٠ ألف دوالر أمريكي)، وميكن اإلجتار بها على بعد مسافات طويلة. وقد يتم 
تقل الطيور اجلارحة أيضاً ملسافات طويلة في رحالت الصيد، مما قد ميثل خطر إنتقال املرض إلى البدان التي 
يتم الدخول إليها أو عند العودة ملوطنها. وقد تختلط هذه الطيور في البلدان التي تربى فيها مع الطيور 

اجلارحة والطيور الداجنة األخرى املوجودة في نفس املوقع (ومتثل بالتالي خطر العدوى املتقاطعة).

الطيور احلية
أسواق الطيور احلية هي أهم نقاط  اختالط جلميع الطيور التي يربيها الناس . وهناك أنواع عديدة مختلفة 
ألسواق الطيور احلية، تتفاوت ما بني بيع اجلملة باحلجم الكبير إلى األسواق احمللية الصغيرة التي تعمل بشكل 
ً من بيع الدواجن لتربى  متقطع. منها بعض األسواق املتخصصة واألخرى تقوم مبجموعة من العمليات بدءا
بعدها وتذبح  لإلستهالك احمللي . وميكن أن تباع جميع أنواع الطيور (املتعددة األجناس واملصادر) ميكن أن تباع 
في سوق واحدة، رغم أن بعض األسواق ميكن أن تكون متخصصة ببعض أنواع الطيور. وقد يختلط في هذه 
األسواق الدجاج الوارد من املشاريع الكبيرة والصغيرة ودواجن القمامة. وقد يقوم التجار والوسطاء وأصحاب 
ً عن السوق إلى أفواج الطيور الداجنة من عدة  اخلدمات بزيارة األسواق وينقلون بسهولة املواد امللوثة بعيدا
قطاعات. وقد يتم شراء الطيور احلية بهدف اإلنتاج وهي طريقة سهلة لنقل العدوى بني األنواع اتلفة من 
ً هاماً في نشر إنفلونزا  قطاعيّ الطيور الداجنة املنزلية والطيور األسيرة. وقد لعبت أسواق الطيور احلية دورا
الطيور شديد  الضراوة بالفيروس H5N1 (باإلضافة إلى أمراض الطيور الداجنة األخرى، والفيروسات األخرى 

إلنفلونزا الطيور).

الوسطاء وأصحاب اخلدمات
باإلضافة إلى األنواع الكثيرة للطيور الداجنة واألسيرة، هناك أشخاص عديدون يكسبون رزقهم بالعمل في 
قطاع الطيور الداجنة بتقدمي خدمات من نوع أو آخر. ويشار إليهم في هذه الورقة بإسم الوسطاء وأصحاب 
التحصني  في  والعاملني  واللقاحات،  األدوية  وموردي  املعدات،  وموردي  التجار  على  يشتملون  وهم  اخلدمات. 
والعاملني في الصحة احليوانية (مبا فيهم األطباء  البيطريني)، وموردي الطيور الداجنة، وموردي العلف، ووكاالت 
النقل وغيرهم. وينتقل هؤالء األشخاص من مزرعة إلى أخرى وبني أنظمة اإلنتاج اتلفة سواء بشكل مباشر 
أو عن طريق نقاط التقاء. وعلى سبيل املثال قد يبيعون العلف للمنتجني الكبار والصغار معاً، أو قد يشترون 
الطيور الداجنة من األسواق ليبيعوها في القرى. ولديهم إمكانية كبيرة لنشر املرض سواء بصورة مباشرة 
ً هاماً في  عن طريق الطيور احلية، أو بصورة غير مباشرة عن طريق املواد امللوثة. كما يلعب الوسطاء أيضاً دورا

أسواق الطيور احلية، إذ يربطون مباشرة وغير مباشرة بني احللقات اتلفة لقطاع الطيور الداجنةواألسيرة.
الواردة  الصيصان  ( غير  واحد  يوم  الصيصان بعمر  توريد  املتخصصون في  القلق هم  أكبر  ما يسبب 
مباشرة من الفقاسات) والطيور املرباة حتى عمر وضع البيض التي تباع ملنتجي البيض. وجتار هذين الصنفني 
ً من مصادر مختلفة ويوزعونها على مواقع مختلفة. في بعض احلاالت، تكون  من الطيور قد يخلطون طيورا
ً ألهمية التجارة الدولية لبيض  نقاط االختالط هذه هامة لنشر العدوى وإدخال املرض من دول أخرى، وذلك نظرا

التفريخ والصيصان بعمر يوما واحدا.
الدواجن والطيور األسيرة. فاإلتصال بني  التعقيد لقطاع  البالغة  هذا الوصف اتصر يبني الطبيعة 
األقسام اتلفة للقطاع أمر شائع دون أن نتمكن من فهمه بشكل صحيح. حتى ضمن القطاعات املفترض 
أنها بسيطة، مثل اإلنتاج التجاري على نطاق واسع، غالباً ما تكون شبكات التسويق والتوريد معقدة مع 
إمكانية اختالفها بشكل كبير بني الدول وداخلها أيضاً. ويبدو أن جتربة الدول التي ظهر فيها املرض تشير إلى 

أنه كلما زاد تعقيد قطاع الدواجن والطيور األسيرة، زادت صعوبة استئصال العدوى.
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بنية قطاع الدواجن والطيور األسيرة
) واألسيرة غير الداجنة. يتألف القطاع من أنواع مختلفة من الطيور الداجنة (مبا في ذلك القطاعات ١-٤• 

• باإلضافة إلى الدواجن هناك ديوك املصارعة، وطيور الزينة وطيور التوالد، والطيور اجلارحة والطيور 
الفرائس، والطيور التي تستخدم كطعم للصيد والطيور البرية الغريبة واألسيرة. 

ً من دولة إلى أخرى. • الرابط بني أنظمة اإلنتاج اتلفة وأنواع الطيور معقد ويتفاوت كثيرا
ً من قطاع الطيور املنزلية واألسيرة، مبا في  • هناك الكثيرون، بخالف من يربون الطيور، يشكلون جزءا

ذلك التجار، والعاملون في سوق الطيور احلية، والعاملون في مجال الصحة احليوانية، وبائعو العلف، 
ومن يقومون بالنقل.

• كلما زاد تعقيد سلسلة اإلنتاج والتسويق (أي كلما اشتملت على املزيد من اخلطوات والناس) أصبح 
من األصعب السيطرة على فيروس H5N1 إنفلونزا الطيور شديدة الضراوة واستئصاله.

• كل مراحل السلسلة يجب أن تؤخذ في احلسبان عند وضع تدابير األمن احليوي والتوصية بها.

فيما يتعلق باألمن البيولوجي، فإن معظم التوصيات حتى اليوم كانت موجهة ملربي الطيور الداجنة. 
وهناك توصيات مت وضعها وتنفيذها في أسواق الطيور احلية، لكن في عدد محدود من البلدان. وكان هناك عدد 
محدود من الرسائل والتخالت املوجهة للوسطاء وأصحاب اخلدمات رغم  االعتراف بدورهم في نشر إنفلونزا 
الطيور شديد الضراوة بفيروس H5N1. لذلك يجب التأكيد أكثر على إشراكهم بشكل فعال في املستقبل، 
ألنهم ميثلون حلقات أساسية في نظام إنتاج الطيور الداجنة. كما يجب أيضاً النظر في دور ديوك املصارعة 

والطيور الغريبة والطيور اجلارحة األسيرة والصيادين.

قابلية تطبيق تدابير األمن البيولوجي 
ليس هناك مجموعات قياسية من التدابير التي ميكن التوصية بها. ففي كل بلد، أو أقليم أو نظام إنتاجي، 
يجب أن يتم تقييم املصادر احملتملة للعدوى  من أجل حتديد ما ميكن أن يكون له أكبر أثر، وهذا ما يجب أن يتم 

فعالً.
والتسويق  اإلنتاج  الوباء عن طريق حتليل حلقات  املسارات احملتملة النتشار  – يجب حتديد  قبل وجود املرض 

وتقييم ااطر في جميع املراحل؛ ثم
في حال ظهور تفشٍ مرضي – يجب حتديد املسارات احلالية احملتملة النتشار العدوى  عن طريق إجراء 
التحقيق بشأن التفشي احلاصل. ومن املهم عند ظهور أحد التفشيات بذل كل جهد لتحديد مصدر العدوى. 
ولن يكون هذا ممكناً في جميع احلاالت، لكن بعد ظهور العديد من التفشيات يصبح من املمكن أن نتبني منط 

للمسارات العادية لإلنتشار.
بعد حتديد مسارات العدوى، يجب وضع مجموعة من التدابير ملعاجة طبيعة متطلبات حتقيق األمن 
األشخاص  هؤالء  تزويد  أيضاً  الضروري  من  وسيكون  املنفذين.  مع  بالتعاون  املسارات  هذه  على  البيولوجي 

باملوارد الالزمة للتنفيذ.
ً ما يوصى بها لكن غالباً  ما يتم  أينما أمكن. وكثيرا التدابير األساسية املرغوب في تنفيذها  هناك بعض 
تطبيقها خارج إطار اإلنتاج التجاري الواسع النطاق، حتى أنه ال يتم تطبيقها بشكل متناسب. والقائمة أدناه 
ليست شاملة لكنها تلقي الضوء على أهم التدابير وحتدد األسباب التي من أجلها قد ال يلتزم بتطبيقها 

بعض املنتجني والوسطاء وأصحاب اخلدمات.

احلواجز املادية لدخول الناس واألغراض
ليس هناك شك في أن وضع احلواجز هو أهم تدبير يتخذ في مزرعة للدواجن للتقليل من مخاطر العدوى. 
ً الدخول يستخدم الستبعاد معظم الناس واألغراض، من شأنه أن يقلل  فوجود حاجز عند املدخل ينظم جيدا

 ً بصورة متشددة جدا
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من  احلاجزيكون  هذا  مثل  وجود  وبدون  امللوثة.  واملواد  املصابة  الطيور  الفيروس عن طريق  دخول  إحتمال  من 
الصعب ضمان األمن البيولوجي املناسب للمكان.

إحدى الطرق التي يتم بها تطبيق هذا التدبير في بعض الدول هو عن طريق إعادة هيكلة و/أو إعادة 
تغيير موقعها  و/أو  بينها،  احلواجز  البيولوجي بوضع  األمن  املزيد من  تأمني  أجل  الدواجن من  تصميم مزارع 
وإبعادها أكثر عن بعضها البعض. وهذا حل مناسب للمزارع التجارية الكبيرة وبعض املزارع التجارية الصغيرة 
في بعض الدول؛  لكن تطبيق تدبير كهذا يتطلب بعض الوقت بسبب طبيعته حتى يظهر أثره. وحتى مع 
ً على اخلصائص العامة للمنطقة (كثافة الدواجن، طرق الدخول، إلخ)، وتصميم  ذلك فإن أثاره  تعتمد كثيرا

املزارب والتدابير املطبقة عند بوابة املزرعة لفرض العزل والتنظيف والتطهير.
ً ما صدرت  على أن هذا النوع من التعديل ال ميكن إدخاله إلى جميع قطاعات الطيور الداجنة. وكثيرا
التدبير بحاجة  البيولوجي لهذه الطيور لكن هذا  التدابيرلألمن  إيواء دواجن القمامة كأحد  توصيات بشأن 
إلعادة التقييم. وليس من شك  في أنه للحد من انتشار املرض، لكنه يغير بصورة جوهرة طبيعة النظام الذي 
يعتمد على احلركة غير املقيدة. كما أن حصر الطيور يحد من مصادر غذائها، وبهذا تعتمد بالكامل على 
العلف الذي يوضع له. ويصبح هذا النظام عملياً مشابهاً لنظام املزارع الصغية للدواجن، ويتطلب استمراره 
تأمني مستويات مشابهة من املوارد. كما أن وجود احلواجز املادية في كل األنظمة ال يكون فعاالً  إال إذا متت 
أو  السيطرة على حركة احليوانات والعاملني واملعدات عبر احلاجز. وهذا الينطبق على دواجن القمامة مبأوى 

دون مأوى.

مصادر املاء والعلف
يجب تأمني املاء للطيور إما من منابع مياه صحية ومعروفة ( اآلبار العميقة مثالً) أو مياه صحية لإلستخدام 
البشري (مثل املياه املعاجلة بالكلور التي تزود البلدية السكان بها). وال يجب مطلقاً التزود بأية مياه من مصادر 
غير معاجلة أو استخدام  مياه سطحية قد تكون ملوثة ببراز الدواجن أو مواد أخرى (مبا فيها اجلثث). وإذا ما حتتم 
استخدام املياه السطحية فيجب أن تتم معاجلتها في املوقع نفسه إلبطال مفعول أي تلوث محتمل بفيروس 
H5N1 إلنفلونزا الطيور شديد الضراوة. وميكن حتقيق ذلك بالنسبة لبعض الطيور احملصورة رغم أن األمر قد يكون 
 أصعب بالنسبة للمزارع الصغيرة في أماكن أبعد، لكن ال ميكن حتقيقه بالتأكيد بالنسبة لدواجن القمامة أو 

البط  الطليق.
يجب معاجلة علف الطيور باحلرارة العالية للقضاء على أي فيروس لإلنفلونزا، ثم نقل العلف وتخزينه 
بطريقة حتفظه من التلوث بواسطة براز الطيور البرية أو أية مواد أخر ملوثة. ورمبا يلزم ذلك استثمار األموال 
في مخازن ميلكها املنتجون وهذا أمر ممكن. لكن تبقى هناك دوماً إمكانية أن حتتك دواجن القمامة والبط 

الطليق مبواد ملوثة.

إيواء الطيور في مزارب ال تدخلها الطيور البرية والقوارض
يجب تصميم مزارب الدواجن كلها وصيانتها ملنع دخول الطيور البرية إليها خاصة وكذلك القوارض. وهذا 
ممكن بالنسبة للمزارب اصصة للطيور في املشاريع التجارية الكبيرة لكنه ال ينجح دائما في حتقيق الهدف. 
ومن غير املمكن حتقيقه غالبا في املزارع التجارية الصغيرة حيث تكون املباني املستخدمة غير منشأة لتربية 
الطيور أو أنها بنيت مبواد أقل حتقيقا للعزل وبالنسبة لدواجن القمامة والبط في الهواء الطلق تظل هناك 
دائما إمكانية االحتكاك بالطيور البرية والقوارض. وهذا صحيح خاصة بالقرب من املسطحات املالية حيث 
توجد اعداد كبيرة من طيور املاء. وفي هذه املناطق درس موضوع منع تربية الدواجن لكن الطريقة العملية 

لتنفيذ الفكرة ليست واضحة.

إستخدام نظام الدخول واخلروج للجميع في املزارع التجارية
من املفضل جلميع املشاريع التجارية للطيور مهما كان نوعها إحالل نظام الدخول واإلخالء للجميع (تدخل 
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الوقت  الطيور في  أفواج  التمون بجميع  واحدة). ولكن  املزرعة وتخليها  ج مرة  الطيور مع بعضها   جميع 
تتوفر  أن  ويجب  العدوى.  إنتقال  احلد من خطر  املصدر يساهم في  ترد كلها من نفس  أن  ويفضل  ـ  نفسه 
إمكانية التمون بالطيور من نفس املصدر، وهذا يعطي بعض الضمانة بخلو الطيور من املرض. ورمبا كان أكثر 
أهمية أن يستطيع نظام الدخول واإلخالء للجميع جتنب مخاطر متعلقة باألمن البيولوجي يتمثل بالفرق 

العاملة التي تتنقل بني املزارع اللتقاط ونقل الطيور التي ميكن أن تكون قد احتكت بالعدوى في مكان آخر.
إن أحد احملاسن الكبرى لنظام الدخول واخلروج للجميع أنه في وقت ما يصبح املزرب خاليا من الطيور 
مما يتيح الفرصة لتنظيف املنشآت واملعدات وتخفيض مستوى التلوث اجلرثومي. وفي النهاية يتوجب إخالء 

املزارب من الطيور في الوقت نفسه إن لم يكن املوقع بكامله. 
يعتبر نظام «دخول الكل وخروج الكل» أسهل للمشاريع التجارية الكبيرة، مع إمكانية احلصول على 
قروض أو مال احتياطي للتأقلم مع تقلبات السيولة الناجت عن اعتماد هذا النظام.  وهو سهال بصفة خاصة 
للشركات الكبيرة ذات املواقع املتعددة. لكن حتى املشروع الكبير الواحد إلنتاج البيض ذات املوقع الواحد غالباً 

ما يكون فيه عدة مزارب الحتواء أفواج من أعمار مختلفة من أجل توفير إنتاج منتظم للبيض.
قد يكون نظام «دخول الكل وخروج الكل» صعباً للغاية بالنسبة ألصحاب املشاريع الصغيرة في املوقع 
الواحد. فهم يعتمدون عادة على بيع اإلنتاج للسوق احمللي. أما بالنسبة ملنتجي اللحوم فقد يصعب عليهم 
إيجاد سوق لتصريف أعداد كبيرة من الطيور التي يتوجب بيعها. وبالنسبة ملنتجي البيض فقد يؤدي النقص 
في اإلنتاج إلى خسارة الزبائن. في هذه احلالة، قد ميكن التفكير باإلنتقال التدريجي إلى نظام «دخول الكل 
واخلروج التدريجي» (أي دخول كل الطيور معاً ثم اإلخالء على دفعات منفصلة خالل فترة من الزمن). لكن لن 

يكون هذا آمناً إال إذا كان العمال الذين ينقلون الطيور هم من يعملون عادة في املوقع.
بالنسبة  التدريجي» عملياً  واخلروج  الكل  «دخول  نظام  وال  الكل»  وخروج  الكل   «دخول  نظام  يعد  ال 
لقطعان دواجن القمامة التي تتشكل من أعمار مختلفة وأجناساً مختلفة، وحتتك بطيور أخرى من قطعان 

أخرى يومياً.

حظر تربية الدواجن لعمال مزارع الطيور
صدر حظر مبنع عمال مزارع الدواجن من تربية أية طيور في بيوتهم (الدواجن أو طيور الزينة). وهذه خطوة 
فعالة أخرى من أجل ضمان فعالية األمن البيولوجي. وقد يكون هذا ممكناً في مزارع الدواجن الكبرى التي 
يجب قدر اإلمكان استخدام عمال من املدن. ويحدث في بعض األحيان أن تقدم الشركات الكبيرة للعاملني 
فيها بيضاً أو حلوماً  بسعر مخفض أو مجاناً لتشجيعهم على عدم تربية الدجاج في بيوتهم. لكنه ليس 
من السهل تنفيذ هذا احلظر عندما يكون العمال من املناطق الريفية، كما هو احلال غالباً في الدول النامية. 
وميكن بهذه الطريقة استبعاد معظم ااطر وليس جميعها عن طريق العزل الكامل لألحذية والثياب وغسل 

األيدي بصورة أساسية ضمن حدود املزرعة كما سوف نبني الحقاً.
من الواضح ان هذه التوصية غير قابلة للتطبيق بالنسبة لدواجن القمامة.

إبدال الثياب اخلارجية واألحذية
يجب أن يطلب من  جميع العاملني في مزارب الدواجن تبديل (أو تغطية) ثيابهم اخلارجية وأحذيتهم. كما يتو 
جب ذلك أيضاً على جميع الزائرين (مبا في ذلك صاحب املزرب واألطباء البيطريني واملستشارين والتجار وأفراد 
العائلة واألصدقاء، إلخ). وهذا هام بوجه خاص بالنسبة للزائرين الذين كان لهم اتصال حديث بطيور أخرى. 
وزوار املوقع الذين ليس لهم عادة أي اتصال بطيور أخرى قد يسمح لهم باستخدام أحذية فوقية للطرح (رغم 
أنه أن تكون هذه األلبسة اإلضافية قوية بالشكل الكافي لئال تتمزق في املوقع نفسه) بدل تغيير األحذية. 
لكن الزال عليهم أن يرتدوا ثياباً فوقية أو معطفاً معد للمطر يقدمه لهم صاحب الدواجن. وال ينصح مطلقاً 

باإلعتماد على غسل اجلزم أو حتميم األقدام أو تغطيسها في املعقمات.
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في حال وجود طيور أهل ثمينة القيمة (قطعان األهل واجلدود مثالً)، يجب تقدمي محفزات مادية كافية 
للطلب من فريق العمل االستحمام عند دخول املوقع ومغادرته.

يجب أن يكون استخدام ثياب وجزم ثانية ممكناً في املشاريع الصغيرة، لكن من غير املمكن تطبيقه 
ً ضخماً. وهناك أيضاً صعوبة في حتديد موقع حاجز األمن  لدواجن القمامة لذين قد ميثل لهم هذا استثمارا

البيولوجي حيوي واستخدامه كأفضل موقع إلبدال الثياب واجلزم.

فترة الراحة اإللزامية بني الزيارات
ً هاماً من األمن البيولوجي. ويجب على مربي الدواجن كلما أمكن من أي زائر للمزرعة  تعد احلواجز املؤقتة جزءا
أال يكون قد زار أية مؤسسة أخرى لتربية الدواجن خالل األربعة والعشرين ساعة السابقة على األقل. كما 
وارتداء  األحذية  كإبدال  األخرى،  العادية  البيولوجي  األمن  تدابير  اخلضوع جلميع  الزائرين  من  يطلب  ان  يجب 

الثياب الواقية.
ميكن بسهولة للمنتجني الكبار إدخال هذا النوع من التدابير، لكن من املستبعد أن يكون هذا األمر 
شديد السهولة بالنسبة للمنتجني الصغار؛ و هو شبه مستحيل بالنسبة ملربي دواجن القمامة، إذا كان 
السبب الوحيد عدم قدرة الوسطاء وأصحاب اخلدمات الذين يعملون في مشاريع كهذه غير قادرين على حتديد 
زياراتهم باتباع هذه الطريقة. ويظل األهم من ذلك وأكثر فعالية منع العديد من الناس من دخول املوقع قدر 

اإلمكان.

احلجر الصحي للطيور الداخلة حديثاً أو العائدة للمزرعة
، وحتى إذا  بالرغم من أن احلجر الصحي ممكن للطيور الداخلة حديثاً أوالعائدة للمزرعة أثناء الدورة اإلنتاجيةً
البيولوجي داخل املنشآت، مبا في ذلك  كان باإلمكان عزل الطيور لفترة مطلوبة، فالزال هناك حاجة لألمن 
استعمال ثياب وجزم ومعدات بديلة (ويفضل إبدال العاملني ايضاً) بني مناطق احلجر الصحي وغيرها، واتباع 

نظام صارم للعمل والنظافة. وبدون هذه التدابير ستكون الفرص كبيرة  النتشار العدوى في باقي القطيع.
وتتخذ  للمخاطر  تقييم  عادة  يجرى  الصحي،  احلجر  داخل  الطيور  في  إصابة  تشخيص  يتم  عندما 
ً للعدوى»٤  وسوف يحتاج عندها صاحب  ً خطرا ً بإعدام باقي القطيع بوصفه «مصدرا السلطات البيطرية قرارا
ً على إثبات وجود تدابير مشددة للعزل واألمن البيولوجي داخل املزرعة لوقف ااطر. ومع  املشروع أن يكون قادرا
أخذ هذا في االعتبار فمن املمكن أال يكون  احلجر عملياً أو فعاالً بالنسبة لدواجن القمامة، أو صعباً بالنسبة 
املرتبطة  بااطر  املزارعني  تذكير  ً هاماً في  دورا تلعب  احلجر قد  باعتماد  التوصية  الصغيرة. لكن  للمشاريع 

بإدخال دواجن جديدة من اخلارج إلى املزرعة.

تربية الصنف الواحد من الطيور
من األفضل بالتأكيد أن يقوم املربون بتربية صنف واحد من الطيور دون أية طيور أخرى في املوقع. ويجب أن يكون 
هذا ممكناً بالنسبة للمزارع التجارية الكبيرة والصغيرةً. وهناك على كل حال الكثير من مربي دواجن القمامة 
الذين يربون أكثر من صنف واحد ألسباب عديدة: فاألصناف احليوانية اتلفة قد حتقق أهدافاً مختلفة في 
نظم املزارع املتنوعة إذ تعدد  األصناف  ميكن أن يخفف من إمكانية فقدان فوج بكامله بسبب املرض، أو قد 

تكون هناك أسباب ثقافية محلية تدعو لتربية أصناف مختلفة من الطيور.
ً مع األصناف املرباة، بل مبدى حسن تطبيق تدابير  إن خطر العدوى من الناحية العملية ال يتغير كثيرا

األمن البيولوجي.
١

٤       الطيور التي ال تظهر عالمات املرض عليها  لكنه معروفاً أنها تشكل مخاطر بسبب احتكاكها بالفيروس، بصورة مباشرة أو غير  
         مباشرة. وهذا  يجب أن يتم تقييمه مبعرفة الطبيب البيطري.
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إنشاء املربعات الصحية (Compartmentalization) واملناطق اخلالية من املرض 
(Zoning)

اعترافاً من املنظمة الدولية للصحة احليوانية بالصعوبة التي تواجهها بعض الدول في استئصال األمراض 
احليوانية من كامل أراضيها واحلفاظ على وضع اخللو من األمراض احليوانية، فقد وضعت منظمة OIE مباديء  
الدولية.  التجارة  وسالمة  األمراض  مكافحة  أجل  من  املرض  من  اخلالية  واملناطق  الصحية  املربعات  إنشاء 
واستئناف  أراضيها  من  فقط  واحد  جزء  من  ما  مرض  استئصال  الدول  تستطيع  املبادىء  هذه  إطار  وضمن 
العمليات التجارية من هذا اجلزء من األراضي دون خلو كامل البلد بعد من املرض املذكور. وميكنهم فعل ذلك 
عن طريق حتديد عدد من القطعان التي لها وضع صحي مميز(«أي خالية من مرض معني») داخل حدودها. وميكن 
تعريف عملية «إنشاء املربعات الصحية» بأنها واحد أو أكثر من املنشآت اخلاضعة لنظام إداري مشترك لألمن 
البيولوجي واملشتملة على حيوانات ذات وضع صحي محدد»، وبالتالي فإنه مبني على فصل تصنيفي صحي 
. أما «إنشاء املناطق اخلالية من املرض» فينطبق على حتديد مجموعات حيوانية ذات وضع صحي مميز على 

أساس الفصل اجلغرافي (أي في منطقة جغرافية ذات حدود معروفة).
ً إلى هذه املفاهيم هناك إمكانية للتمييز الوبائي بني احليوانات املتواجدة ضمن منطقة أو مربع  إستنادا
صحي محدد وحيوانات أخرى خارجها. وإن التطبيق العملي لهذه املبادىء يتأثر مبشكالت فنية كاخلصائص 
، وبنية وتوزيع القطعان احليوانية، وخصائص البلد املعني وبنيته   H5N1 الوبائية إنفلونزا الطيور بالفيروس
التحتية، وإجرات األمن البيولوجي القابلة للتطبيق، والوضع الصحي للحيوانات في املناطق ااورة وضرورة 
القيام بأعمال الرصد الوبائي داخل املربعات أو املناطق الصحية وكله مرتبط مبستوى أداء املصالح البيطرية. 
وبالنسبة لقطاع الدواجن سوف يكون من األسهل بوجه عام  تنفيذ تدابير األمن االلبيولوجي في املناطق 
التي تضم  نسبة عالية مشاريع الدواجن التجارية الكبرى أكثر من املناطق التي تكثر فيها املشاريع الصغيرة 

ودواجن القمامة.
املبدأ األساسي األول في حتديد منطقة أو مربع صحي خاليان من املرض وضع تعريف واضح  للقطعان 

احليوانية ضمن حدود املنطقة أو املربع الصحي. ويجب أن تكون احليوانات ضمنهما قابلة ملعرفة هويتها وتتبعها.
املربع  أو  املنطقة  حدود  ضمن  احليوانية  للقطعان  الوبائي  الفصل  من  التأكد  هو  الهام  الثاني  املبدأ 
الصحي ومتييزها عن باقي القطعان واملصادر احملتملة للعدوى. ومن الضرورى وضع خطة جيدة  جيدة لألمن 

البيولوجي ملنطقة أو املربع اخلاليان من املرض على حد سواء.
في حال إنشاء منطقة صحية تكون السلطات البيطرية املسؤولة بالدرجة األولى عن وضع خطة لألمن 
البيولوجي؛ أما في حال إنشاء املربع الصحي فيجب وضع خطة لألمن البيولوجي من قبل أصحاب/مديري 
املشاريع في املربع الصحي مع ضرورة احلصول على موافقة السلطات البيطرية عليها  ومراقبتها. ويجب أن 
يرد في خطة األمن البيولوجي وصفاً جلميع  العوامل املرتبطة بسالمة املنطقة/املربع الصحي وإثبات وجود 
العزل الوبائي لهما. كما يجب أن يقدم الدليل الواضح أن نقاط الرقابة احلرجة لدخول املسببات املرضية تتم 
ً وضع مواصفات التدابير القياسية الواجب تطبيقها واحلفاظ عليها  معاجلتها بالشكل املناسب. ويجب أخيرا

بشكل جيد ومتابعة تنفيذ اإلجراءات الالزمة ملعاجلة نقاط الرقابة احلرجة املذكورة بشكل جيد. 
تشتمل العناصر الهامة خلطة األمن البيولوجي على خطط لضمان اجلودة، والتدابير الالزمة للتحكم 
الرعاية  من  ذلك  وغير  واألدوية  التحصينات  ذلك  في  (مبا  للدواجن  وتدابير صحية  والبشر،  احليوانات  بحركة 
الطيور  ومراقبة  احلشرات  على  والقضاء  واملياه،  العلف  مصادر  وسالمة  النقل،  وسائل  ومراقبة  البيطرية)، 

البرية وأمور أخرى.
تربية  وأنظمة  الطيور  من  مختلفة  أصنافاً  جغرافية  احلدود  ذات  الصحية  املنطقة  تشمل  أن  ميكن 
سالمة  على  احلفاظ  صعوبة  لكن  اخلدمات.  وإصحاب  للوسطاء  وشبكات  احلية،  للطيور  وأسواق  مختلفة 

املنطقة واضحة وتتطلب مساهمة حكومية مبوارد هامة.
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إنشاء املربعات الصحية  خيار ممكن بالنسبة للشركات الصناعية الكبيرة التي ميكنها السيطرة على 
جميع العناصر الداخلة في املشاريع. مثل هذه الشركات إما أنها تهدف لتصدير الدواجن/منتجات الدواجن 

أو منافسة
ً في األسواق إذا رغب  املنتجات املستوردة.  واملستوى العالي املطبق لألمن البيولوجي قد يعطيها امتيازا
املستهلكون في مستوى كهذا من الضمانات. لكن في حال إنشاء مربع صحي فاحلجة تدعو في كل حال إلبرام 

اتفاقيات بني السلطات البيطرية للدول املصدرة واملستوردة. ومن املهم أخذ هذا األمر في احلسبان في حينه.
بالنسبة   الصعوبة  النامية في غاية  البلدان  أيامنا هذه في  املربعات الصحية في  يعتبر تطبيق مبدأ 
للعديد من النظم اإلنتاجية. قد تكون هذه هي احلالة بالنسبة للكثير من املنتجني الكبار إذا كانوا يعتمدون على 

مساهمات من أطراف أخرى. وال ميكن تطبيق مبدأ املربعات الصحية للمشاريع الصغيرة أو دواجن القمامة.
الصحي حليوانات  القانون  الصحية من  املربعات  إنشاء  التفاصيل حول  املزيد من  احلصول على  ميكن 

.OIE اليابسة الصادر عن منظمة

التنظيف والتطهير
ميكن هنا النظر فيهما معاً ألنه غالباً ما تأني التوصيات بهما بعبارة واحدة دون متييز.

نسبياً  الثمن  باهظ  يعتبر  واللوريات  كالسيارات  للمركبات  السليم  للتنظيف  الالزمة  املعدات  أن 
ويتطلب وجود تيار كهربائي. وغالباً ما تقتصر عملية التنظيف والتطهير على املشاريع الكبرى إلنتاج. أما 
تنظيف اجلزم واألغراض الصغيرة األخرى تتطلب معدات تعتبر بسيطة ورخيصة نسبياً (كوجود دلو وفرشاة 

وماء وصابون وغالباً ما يكون ذلك كافياً ).
لقد مت سابقاً مناقشة أوجه االقتصار على استخدام املطهرات. فكلفتها وعدم توفرها في األسواق 
جتعالن استخدامها لدواجن غير ممكن ورمبا مسبباً للمشاكل بالنسبة للمنتجني الصغار. وغالباً ما يوصى 
باستخدامها في املغاطس لعجالت السيارات أو غسل األقدام، لكن هناك دليل كاف على عدم فعالية هذا 

األمر كما هو متوقع.
يجب التوصية بتنظيف األغراض الصغيرة بالصابون واملياه للمنتجني الصغار ومربي دواجن القمامة. 

لكن يجب التوصية بالتطهير فقط للمنتجني الصغار، وكخطوة ثانية فقط بعد التنظيف.
احلية  الطيور  وأسواق  الدواجن،  ومزارب  الفقاسات  تطهير  ثم  لتنظيف  مقياسية  بروتوكوالت  هناك 
عندما يتم إخالؤها من احليوانات احلية. يجب أن توضع جلميع هذه األماكن بروتوكوالت مقياسية لهذا األمر 

مع وضع التقارير ومراقبة مدى توافقها مع هذه البروتوكوالت.

نظام «ضوء املرور»
أن االستمرار في تدابيراألمن البيولوجي على مستوى عالٍ ولفترات طويلة هو أمر صعب ، فكلما زاد التأكيد 
إلى  (الوقت واملال) املطلوبة. باإلضافة  املوارد  البيولوجي، برزت احلاجة للمزيد من  اليومي لألمن  الروتني  على 

ذلك، فإن الناس يتجاوبون بأشكال مختلفة في نظرتهم للمخاطر.

اللونمستوى اخلطرحالة التطبيق
املرض غير موجود في الدولة أو الدول ااورة – فترة ظهور املرض من ااطر 

اخلارجية املعروفة من الطيور املهاجرة.
أخضرمنخفض

أصفرمتوسطاملرض موجود في الدول ااورة لكن مبستوى منخفض وليس قريباً من احلدود.

املرض موجود في الدول ااورة قريباً من احلدود أو مبستويات عالية – إغالق 
وحدات الطيور الداجنة نتيجة معرفة مسارات الطيور املهاجرة و/أو أماكن 

استراحتها أثناء مواسم الهجرة.

أحمرمرتفع
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قابلية التطبيق ألكثر تدابير األمن احليوي التي يوصى بها
• هناك الكثير من تدابير األمن احليوي الفعالة املعروفة، لكنها مت وضعها تقريباً ألنظمة اإلنتاج التجاري 

الكبير.
• هناك احتياج لضمان أن تتبع املزارع التجارية الكبيرة هذه التدابير.

ً مناسبة لألنظمة التجارية الصغيرة أو للطيور الداجنة الرمامة. • قليل من التدابير التي يوصى بها كثيرا
• أكثر تدابير األمن احليوي التي يوصى بها لم تصمم خصيصاً للوسطاء والطيور املنزلية غير الداجنة 

والصيادين، إلخ.

األمن  احتياجات  تغير  إلى  يشير  الذي  املرور»  «ضوء  نظام  هو  املوضوع  هذا  في  مفيد  مفهوم  هناك 
البيولوجي (وبالتالي التدابير الالزمة) كلما زادت أو نقصت ااطر.

(وهذا يستلزم عمالً هاماً مشتركاًً مع  ً مسبقاً  أن نفهمه جيدا ً، يجب  النظام جيدا لكي يعمل هذا 
البيولوجي  األمن  لتدابير  املقترحة  للتوصيات   مسبقة  وبصورة   ً جيدا اإلعداد  يجب  كما  املعنية)،  األطراف 
الواجب تنفيذها في املراحل اتلفة. باإلضافة إلى ذلك، توفر نظام رصد جيد للمرض وآلية معروفة  لإلبالغ 
الوبائي عن ارتفاع  مستوى ااطر وقدر هذا الرتفاع. وقد يكون هذا ممكناً في املشاريع التجارية الكبرى ذات 
التسلسل اإلداري الفعال. لكن نسبة النجاح أقل بالنسبة للمشاريع الصغيرة وطيور القمامة بسبب االزدياد 

الكبير في صعوبة نقل التقارير بسرعة حول تزايد ااطر واإلجراءات الواجب إتخاذها.
ما الذي يشير إليه هذا التحليل اتصر للتدابير املوصى بها عادة؟

الكثير من التدابير املعروف عنها أنها فعالة عند استخدامها في مشاريع الطيور الداجنة التجارية الكبرى 
هي أقل قابلية للتطبيق في املشاريع التجارية الصغرى،  وهي بدرجة أقل  أيضاً في دواجن القمامة. أما قابلية 
تطبيقها من قبل الوسطاء وأصحاب اخلدمات فهي غير أكيدة؛ وحتى اليوم لم يستهدف أي من هذه التدابير 
القطاعات األخيرة من شبكة إنتاج الطيور الداجنة املعقدة. وبالرغم من هذا، فإن مبادئ األمن احليوي قابلة 

للتطبيق في كل مراحل سلسلة اإلنتاج والتسويق، لكنها تتطلب مقاربة مختلفة  لصياغة التوصيات.

التصميم العملي لألمن البيولوجي
إذا كان من املمكن تطبيق التوصيات التقنية العادية املوجودة في املنشورات احلالية حول األمن البيولوجي، 

فسوف تؤدي إلى حتقيق مستويات جيدة من األمن البيولوجي.
أفضل  بشكل  البيولوجي  لألمن  العملية  اجلوانب  فهم  في  اإلجابة  تكمن  تطبيقها؟  يتم  ال   ً إذا ملاذا 

واستخدام هذا الفهم لتخطيط العمل امليداني.
يجب أن تكون تدابير األمن البيولوجي الوقائية متناسبة وعملية حتى ميكن تبنيها واالستمرار يها. فما 

يعتبر مناسباً للشركات الصناعية املتكاملة الكبرى ال يناسب دواجن القمامة.
يجب تصميم برامج األمن البيولوجي وتطبيقها مبشاركة ناشطة من قبل املنفذين، أي األطراف املعنية. 
يجب أيضاً أن يكون تصميمها متناسب مع ما هو الزم وما هو ممكن، وليس ما هو مثالي – فمن األفضل حتقيق 

حد جزئي  من اخلطر بدل محاولة فعل شيء في غاية التعقيد قد ال  يكون له أي تأثير على اإلطالق.
باجاني  قام  فقد  لصفاتها.  تبعاً  احملتملة  اتلفة  التدخالت  تصنيف  مبحاولة  املقارنات  إحدى  تقضي 
وكيالني بتحديد تدابير مختلفة تبعاً لتأثيرها احملتمل وسهولة تطبيقها في مصر. وفي تركيا، أخذ مشروع 
البنك الدولي ملكافحة إنفلونزا الطيور بالفيروس H5N1 في حسبانه تكاليف مختلف تدابير األمن البيولوجي 

اتلفة عند تقييم فائدتها العملية.
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عند دمج هاتني املقاربتني، وإضافة بعض الصفات األخرى، يكون من املمكن وصف كل تدبير محتمل 
بطريقة ينبغي أن تشير إلى قابليته للتطبيق في املواقف اتلفة. وقد مت اقتراح اخلصائص التالية:

• الفعالية احملتملة في تقليل اخلطر
• استمرار هذه الفعالية

• سرعة التنفيذ
• تكلفة التهيئة (مبا في ذلك العمالة/اهود)

• التكلفة املتكررة (مبا في ذلك العمالة/اهود)
• اضطراب نظام اإلنتاج

• القبول االجتماعي والثقافي
تبني اللوحة األولى بعض التقييم لهذه الصفات بالنسبة لعدد متنوع من التدابير احملتملة. أما اللوحة 
الثانية فتستعرض هذه املعلومات وتنظر إلى ما هو قابل للتطبيق في النظم اتلفة. لكن ال يجب أخذ أي 
من هاتني اللوحتني بشكل نهائي، بل هما مجرد توضيح للمقاربة. وبدمج معلومات اللوحتني األولى والثانية، 
اإلنتاج  أنظمة  في  املعنية  األطراف  مع  مناقشتها  ينبغي  التي  التدخل  أشكال  تعريف  املمكن  من  يصبح 

اتلفة.
فإعادة التصميم/إعادة حتديد املوقع على سبيل املثال ذات مستوى عالٍ من الفعالية في تقليل خطر 
املثابرة الشديدة بتكلفة تدريجية قليلة)، لكنه  (أي مع  إنفلونزا الطيور شديد الضراوة على املدى الطويل 
يستغرق وقتاً طويالً في تنفيذه ورمبا يشتمل على تكلفة أولية عالية (للتهيئة). هناك تدابير أخرى كالتنظيف 
ميكن تنفيذها بسرعة وبتكلفة قليلة، لكنها تشتمل على بعض التكلفة التدريجية مع الزمن وتكون فعالة 

فقط طاملا استمر احلفاظ على اجلهود املبذولة.
من الواضح أنه من األفضل حتديد التدابير التي سيكون لها أعلى مستوى من التأثير، لكن ال ميكن أن 
يكون هذا املعيار الوحيد املستخدم. وما لم يكن معدل استمرار التدبير عالياً، يكون فعاالً فقط في حالة 
تكراره كلما لزم األمر وعلى ملدى طويل. والتكاليف األولية أو التدريجية العالية سوف متنع اعتمادها من قبل 
معظم املنتجني والوسطاء وإصحاب اخلدمات. حتى أن كبار املنتجني يفضلون أن ينفقوا أقل ما ميكن على 
تنفيذ األمن البيولوجي. والتدبير الذي يحمل أعلى مستوى عالياً من التعطيل غالباً ما ال ينفذ إال إذا فرض 
بالقوة. وتتفاوت درجة القبول أيضاً وفقاً لألحوال االجتماعية والثقافية احمللية. كل هذه العوامل البد أن أخذها 

في احلسبان في كل حالة.
من أهم األدوات لتحديد مشكالت األمن البيولوجي احملتملة واستخدامها للتعرف على نقاط الرقابة 
وأساليبها هي مراجعة ما سبق تنفيذه من أعمال األمن البيولوجي. وهذه أداة مقياسية في صناعة إنتاج 

 . HACCP اطر ونقاط املراقبة احلرجةالدواجن التي تستخدم نظام حتليل ا
مراقبة  في  مفيدة  أداة  يكون  أن  ميكن  كما  املمكنة،  واحللول  املشكالت  حتديد  من شأنه  النظام  هذا 
التوافق مع مبادىء األمن البيولوجي. والكتيبات اإلرشادية املقياسية متوفرة، لكن مراجعة األعمال املنفذة 
للمنتجني  احلال  ً، مثلما هو  تعقيدا األقل  املواقف  في  التدقيق  قائمة  استخدام  بها عن طريق  القيام  ميكن 
املنشورات احملتوية على سبل  القمامة والوسطاء وإصحاب اخلدمات. وميكن مراجعة  الصغار، ومربي دواجن 

مراجعة أعمال األمن البيولوجي في امللحق ١.
بعد حتديد احللول املمكنة، تكون اخلطوة التالية الدخول في حوار مع مربي الدواجن واألطراف املعنية 

األخرى لتحديد ما إذا كانت هذه احللول منطقية، وإذا كان ميكن ويجب تطبيقها. قد يستغرق هذا بعض 
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الوقت، والناس عادة يفعلون ما يفعلونه ألسباب منطقية، وقد تشتمل على نقص في املوارد إلحداث 
التغيير، والتسابق على الوقت لتنفيذ النشاطات اتلفة،وكره ااطرة، أو العادات االجتماعية واالقتصادية 

ً من احلياة اليومية التي تشكل جزءا
 ً إقناع الناس بفوائد التغيير واحلصول على  التزام منهم باالستمرار في هذا التغيير بعد البدء به  يتطلب عددا

من اخلطوات األساسية هي:
تقييم سليم للمخاطر مع توثيق واضح  للحاجة إلى التغيير ١ .

حوافز لتغيير السلوك (مثل إتاحة الوصول لألسواق الكبرى) ٢ .
إشراك األطراف املعنية في التصميم والتنفيذ ٣ .

وضع القوانني التنظيمية للشروط أو إنزال العقوبات في االفني ٤ .
اتفاق واضح حول من الذي يجب أن يساهم باملال واجلهد، واألسباب املوجبة لذلك. ٥ .

جملة القول أن الناس لن يطبقوا التدابير سوى عند تفهمهم للمخاطر. فكلما زادت ااطر (مبا في 
الذي  الكلفة/االستثمار  أو  أعمالهم  لتعطل  بقبوله  يرضون  ما  وزاد  بأنفسهم،  هذا  أدركوا  العواقب)،  ذلك 
يقبلون به ملنع حدوث املرض. ولكن بعض تدابير األمن البيولوجي  قد تخلق مستويات عالية من املضايقات أو 
ً. وفي مثل  تعطل األعمال بحيث ال يجري تطبيقها بشكل صحيح إال  عند رؤية ااطر بشكلها الواضح جدا
هذه األحوال يصبح تطبيق نظام أضوء املرور املذكور أعاله ذات فائدة شرط التحضير له بشكل جيد بحيث 

يصبح الرد السربع على تغير األوضاع ممكناً.
ما ينطوي عليه هذا هو أن األمن البيولوجي ليس مجرد قضية تقنية. فاملتخصصون في اإلنتاج احليواني 
يجب أن يعملوا مع زمالئهم في ااالت األخرى (خبراء االقتصاد االجتماعي اإلعالم بصفة خاصة) حتى يتسنى 

لهم فهماً أفضل للمشكالت وإمكانية تنفيذ األمن البيولوجي.

التصميم العملي لألمن احليوي
• يجب أن تكون تدابير األمن احليوي عملية ومتناسبة مع اخلطر.

• يجب  التأكيد على األمن احليوي الوقائي لتقليل خطر اإلصابة (اإلقصاء احليوي) بصورة كبيرة في 
معظم املواقع بالرغم من استمرار أهمية االحتواء احليوي.

• يجب أن يتم تصميم تدابير األمن احليوي مع من سيقومون بتنفيذها وذلك لضمان أن تكون املعايير 
قابلة لالستمرار ومالئمة.

• هناك احتياج لوضع توصيات لألمن احليوي لكل أجزاء قطاع الطيور الداجنة املنزلية والطيور األسيرة، 
مبا في ذلك الوسطاء.
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األمن البيولوجي ملرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة: قضايا وخيارات٣٢

قضايا االقتصاد االجتماعي
قدم القسم السابق تعريفاً ألربع صفات حتتاج للدراسة من منظور االقتصاد االجتماعي عند تصميم وتنفيذ 
تدابير األمن البيولوجي، وهي كلفة بدء العملية، والكلفة املتكررة، وتعطل نظام اإلنتاج، والقبول االجتماعي-

االقتصادي. كما قام أيضاً بتحديد احلاجة إلى تقدمي أو عرض محفزات لتغيير السلوكيات، وإشراك األطراف 
املعنية في ابتكار أساليب التنفيذ، ووضع القوانني التنظيمية والعقوبات لعدم االلتزام، وحتديد من الذي يجب 

أن يدفع وملاذا.
إن وضع هذه اجلوانب االقتصاديةـ  االجتماعية ضمن تصميم برنامج األمن البيولوجي يوفر طريقة لغربلة 

التوصيات وضمان أنه سيتم تنفيذها على األغلب بصورة جيدة مبا يكفي وملدة طويلة لتحقيق أهدافها.
ميكن دراسة قضايا االقتصاد االجتماعي من خالل طرح ثالثة أسئلة جوهرية. وتوضيح هذه النقطة 
يتم عبر طرح  كل من هذه األسئلة املتعلقة بقلة من العاملني في سلسلة اإلنتاج والتسويق، باالستناد 
الدول في السنوات األخيرة. وقد مت طرح نفس  العديد من  التي جرت في  الدراسات  الناجتة من  للمعلومات 
هذه األسئلة من أجل وضع التوصيات لكل طرف من األطراف املعنية في القطاع ٣  والتي تدور حول قضايا 

وخيارات محددة.

من هم املهتمون بصناعة الدواجن؟ ١ .
هناك أناس مختلفون يربون الطيور الداجنة أو يتاجرون بها، أو يقدمون املوارد واخلدمات ملربي الدواجن. وهم 
يفعلون ذلك لعدة أسباب. ميكن أن يكون حتليل األحوال املعيشية طريقة مفيدة لفهم الدوافع العديدة لدى 
الناس املستثمرين في قطاع الطيور الداجنة ألنه يستكشف الطرق التي تدخلها صناعة الطيور الداجنة في 
مجال كسب الرزق وتساهم في األصول املادية، واألجور، والشبكات االجتماعية، والصحة اإلنسانية، والبيئة 

الطبيعية.

مربو قطعان الطيور التجارية الصغيرة
هؤالء  هم رجال ونساء يعملون في املناطق الريفية وضواحي املدن، ويستثمرون في الطيور الداجنة كطريقة 

للحصول على دخل قليل أو كخطوة أولى نحو تنمية رأسمالهم.
الكثيرون هم من الرجال، لكن مشاريع الدواجن الصغيرة مهمة أيضاً للنساء. فتجارة قطعان الدواجن 
ً من األرض. وهي نشاط  مقبول اجتماعياً بالنسبة  الصغيرة يلزمها رأسمال محدود  ومساحة صغيرة جدا
للنساء في معظم اتمعات ألنها تتوافق بصفة خاصة مع متطلبات احلياة العائلية وتتماشى مع وظيفة 
أخرى. بعض أصحاب القطعان لديهم اإلندفاع الكبير والتنظيم اجليد ويعتبرون قادة بني أقرانهم، بينما هناك 
آخرون ليست لديهم املعلومات الكافية  وذوي إدارة سيئة. والبعض منهم مقامرون يستغلون الفرص املؤاتية 
لالستثمار في وقت قصير. و ما حصل اختالل في سوق الطيور الداجنة بسبب احلماية، فهذا يشجع بصفة 

خاصة االستثمارات املشبوهة من خالل التسبب في اختالل التوازن بني الكلفة وأسعار البيع.
تعد هذه القطعان اصصة لبداية جمع الثروات سمة من سمات اتمعات املتمدينة أو االقتصادات 
ً من رأس املال وهي عرضة لتقلبات السوق أو  البادئة في النمو. فهي تعمل بشكل عام على هامش قليل جدا

التغييرات الفجائية في القوانني التنظيمية؟.
إنها لألسف متثل أيضاً مشكلة خاصة بالنسبة إلدارة مخاطر إنفلونزا الطيور شديد الضراوة. فهناك 
الصغيرة على  الدواجن  البيولوجي لقطعان  األمن  إجراءات  التشدد في  للمزيد من  احلاجة  إجماع عام على 
أن يساعد اعتمادها  املزارعني األكثر توجهاً نحو األعمال التجارية لتبني تدابير جديدة، باستخدام خطوات 
تدرجية بدالً من التغييرات الفجائية، وعن طريق اكتساب املعلومات والتدريب. وقد يكون من املناسب أن ترعى 

احلكومات بعض االستثمارات في األمن البيولوجي  ألسباب اجتماعية.



٣٣ قضايا عامة حول األمن البيولوجي إلنفلونزا الطيور شديد الضراوة

مربو دواجن القمامة والطيور على أسطح املنازل
ً من قرى الريف النائية إلى أسطح املنازل  ً في كل مكان بدءا هناك الكثير من قطعان الدواجن الصغيرة جدا
في املدن وميلكها عدد هائل من األسر، كثيرون منهم في فقر مدقع. وغالباً ما تكون امللكية واإلدارة للنساء. 
األطفال يعتنون أيضاً بالطيور وقد ميتلكونها ويطلقون عليها بعض األسماء. وتعد العناية بالدواجن إحدى 
القمامة،  على  تقتات  الطيور  هذه  نرى  املدن  وشوارع  القرى  ففي  واالستقاللية.  املسئولية  لتعلم  الطرق 
ً برية والبشر أيضاًً. لكن الكثير من قطعان الطيور في املدن تربى محصورة  ً داجنة أخرى وطيورا وتخالط طيورا

على األسطح  أو في الفناء اخللفي للمنازل حيث تتلقى العناية اجليدة من قبل مربيها.
يعد إنتاج دواجن القمامة مهماً من منظور كسب الرزق ألنه حتى أصغر القطعان حتقق أهدافاً متعددة 
من أجل املعيشة. فالطيور الداجنة تنتج اللحوم  والبيض، واملال والسماد والثقافة والتبادل الثقافي. والقيمة 
اخلاصة والفريدة للطيور الداجنة بالنسبة لسبل املعيشة ال تكمن في أي من هذه الوظائف مبفردها، بل في 
املركزي  والدور  للفقراء  بالنسبة  القمامة  دواجن  لتربية  املنخفضة  والتكلفة  البعض،  بعضها  بني  التبادل 

للنساء.
من  هام  تأثير  له  الداجنة  الطيور  فإنتاج  القومي،  اإلمناء  منظور  من  أيضاً  هام  القمامة   دواجن  إنتاج  يعد 
لتربية  أخرى  أية قطاعات  أكثر من  السكان  بالتساويبني  توزيعه  يتم  الدخل  االجتماعية ألن  العدالة  حيث 
احليوان. لذلك ورغم صعوبة فرض األمن البيولوجي على هذه القطعان فليس من املرغوب فيه احلد من تربية 
دواجن القمامة كوسيلة لكسب عيش الفقراء، إال إذا أمكن إظهار أن الفائدة العامة لهذا التدبير بالنسبة 

للمجتمع تفوق بكثير كلفة التدابير املتخذة والتعويضات اصصة للمتضررين.

مربو قطعان البط املتنقل
إن تربية البط املتنقل من مزرعة إلى أخرى غير موجودة إال في بعض املناطق البيئية اخلاصة التي فيها حقول 
ً  بدء منذ عدة أجيال حيث يعقدون اتفاقاً مع أصحاب حقول األرز يسمح  لألرز. ويتبع مالكو القطيع تقليدا
يرعى  وأحياناً  واحللزون واحلشرات.  ليتغذى على فضالت احلصاد  بالتنقل عبر هذه احلقول بعد احلصاد  للبط 
البط التابع ألكثر من مالك معاً. وهذا عمل جتاري خاص يقوم به أشخاص قليلون نسبياً في مناطق محدودة، 
الطيور  هذه  تقدم  كما  املستهلكني،  قبل  من   ً جدا مستساغ  وبيضه  البط  وحلم  محلياً.  هام  عمل  لكنه 
مساهمة إيجابية  حملاصيل األرز اعندما ترعى فيها وتترك فيه السماد الذي تنتجه وتقضي فيه على قسم 

من احلشرات.

صغار التجار
التجار الصغار املتخصصون في شراء وبيع الطيور الداجنة (وهم مختلفون عمن يسوقون طيورهم اخلاصة 
مباشرة في األسواق) هم عادة من الرجال الذين ميتلكون دراجات عادية أو نارية يقطعون ها العديد من األميال 
في اليوم الواحد. البعض منهم متخصصون بدرجة عالية في الطيور التي يتاجرون بها. وهم ينقلون ككل 

تاجر األخبار واملعلومات متاماً كما يقدمون اخلدمات.

ما ذا يرغب الناس في أن يفعلوه لتحسني وضع األمن البيولوجي؟ ٢ .
نفهم  طريق  عن  وميكن  اآلخرين.  طيور  أو  طيورهم  حلماية  اخلطوات  ببعض  يقوموا  أن  في  الناس  يرغب  قد 
دوافعهم تصاغ التوصيات التي ال تكون صحيحة تقنياً فحسب طبقاً لعملية تقييم للمخاطر، بل واقعية 

أيضاً فيما يتعلق بالطريقة التي يتصرف بها الناس.
ويفيد هنا حتليل األحوال املعيشية ألنه يستكشف الطريقة التي يدير بها الناس أموالهم واستراتيجية 

التعامل مع ااطر والكوارث.
من املنطقي أن نعالج قضايا األمن البيولوجي من خالل خطوات تدرجية حيث يتم التعامل فيها أوالً 

مع ااطر الكبرىً وإيجاد احلوافز لالستمرار، وكل خطوة إضافية تقدم فوائد الحقة.



األمن البيولوجي ملرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة: قضايا وخيارات٣٤

من هم مربو القطعان التجارية الصغيرة
ً على ااطر والتنظيمات. االستجابة األولى لكثيرين ممن يشتبهون  هؤالء املنتجون يردون بشكل متفاوت جدا
بوجود إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في قطيعهم هي بيع طيورهم بسرعة. فمن وضعوا استثماراتهم في 
قطاع الدواجن بهدف اقتناص فرصة في وضع السوق وجني املال السريع لن يكون لديهم  بالضرورة أي حافز 
لتحسني نظام إنتاجهم. وهم باألحرى ميالون للتهرب من القوانني التنظيمية ألطول فترة ممكنة ليتحولوا 
الحقاً إلى ممارسة عمل جتاري آخر. وهناك آخرون أكثر اهتماماً باألعمال التجارية ممن يرغبون في استمثار الوقت 
واملال في األمن البيولوجي حسب استطاعتهم. والتجربة في فييتنام تدل على أنه عندما تثار قضية األمور 
التنظيمية املتعلقة باألمن البيولوجي، يرفع بعض املنتجني من مستوى جتارتهم ويزداد ربحهم أكثر مما سبق، 

بينما يصبح كثيرون آخرون خارج العمل التجاري.

مربو قطعان دواجن القمامة وأسطح املنازل
دوافعهم.  النظر عن  البيولوجي، بغض  أن يفعلوه لألمن  القمامة محدودين في ما ميكن  دواجن  يظل مربو 
وهناك بعض الدالئل التي تشير إلى أنهم رمبا يرضون باتخاذ تدابير أقوى في حاالت الطوارئ (مثل عزل طيورهم 
العادية. ومن ميلكون  القرية حتى اختفائه) أكثر مما يفعلونه في األوقات  أيام عندما يظهر املرض في  لعدة 

قطعان أسطح املنازل قد يعزلون طيورهم بصفة روتينية.

صغار التجار
ً في سلوكياتهم. فعلى سبيل املثال، تشكل  التجار، مثلهم مثل املنتجني التجاريني الصغار، متنوعون كثيرا
قيود االستيراد والتصدير حوافز بالنسبة لبعض الناس لكي يتخصصوا في جتارة تهريب الدواجن غير املشروع 
التجار يبدون متخصصني في الطيور املشتبه مبرضها والتي تشترى بأسعار منخفضة  عبر احلدود. وبعض 
ً، بينما يتجنب آخرون الطيور مريضة. ويبدو أن التجار الصغار ليس لديهم معلومات جيدة عن ااطر، وال  جدا
يطبقون بوجه عام التدابير الصحية حتى في الدول التي استوطن فيها وباء إنفلونزا الطيور شديد الضراوة.

 ٣-  كم يستطيع الناس أن ينفقوه من املال من أجل األمن البيولوجي، ومن الذي يجب أن يدفع ومقابل ماذا، وما 
      هو التوازن املطلوب بني احلوافز والعقوبات؟

نادرا ما يغير الناس سلوكهم بدون عناصر مختلطة من «اجلذب» و «الدفع». فاحلمالت اإلعالم والتوعية مهمة 
اجتماعية  أو  اقتصادية  حوافز  دون  كافية  غير  تظل  لكنها  البيولوجي،  األمن  تدابير  تقبل  في  للمساعدة 

للتشجيع على التغيير في السلوك اإلنتاجي.
لقد سبق االقتراح بأن تكون التوصيات ممكنة التطبيق من حيث كلفة اإلنشاء والتكاليف الالحقة . 
ً من الربح للطير الواحد، وإن أية استثمار إضافي يجب أن يقابله  فتربية الطيور الداجنة ال تؤمن هامشاً كبيرا

ربح مالي.
التقييم االقتصادي لألمن البيولوجي يستخدم إما حتليل اجلدوى االقتصادية أو حتليل الكلفة الربح. وحتليل 
البيولوجي (وهذا يعتمد على  أو اعتماد األمن  اجلدوى االقتصادية يعني حتديد مستوى «مقبول» من ااطر 
الطرف املعني) وإيجاد أرخص الطرق لتحقيقه. أما حتليل الكلفة الربح يعني مقارنة الفوائد املكتسبة (من 
حيث الربح املادي) من تطبيق تدابير األمن البيولوجي مع كلفة التنفيذ. وال دليل واضح يرشدنا إلى أي من 
التحليلني مناسب للقطعان التجارية الصغيرة أو دواجن القمامة أو حتى ألسواق الطيور احلية. ومن ناحية 
ً قد كتب عن  الكلفة هناك بعض املعلومات  والتقديرات التي ميكن القيام بها بسهولة. لكن القليل جدا
الفعالية أو الفائدة بالنسبة لهذه األنظمة. والهدف األكثر قابلية للتحقيق حالياً هو حتليل فعالية الكلفة 

الذي يبحث عن أقل الطرق كلفة لتنفيذ اموعة املوصى بها من تدابير األمن البيولوجي على نطاق صغير.
أكثر  يؤدي سلوك  احلاجة لقوانني تنظيميةحتى ال  تبقى  اقتصادي واضح، فسوف  حتى بوجود حافز 

ً باملسؤولية إلى اإلساءة لسالمة الباقيني. الناس شعورا



٣٥ قضايا عامة حول األمن البيولوجي إلنفلونزا الطيور شديد الضراوة

ميكننا القول إنه يجب أن تساهم  األموال العامة  في استثمار األمن البيولوجي في قطاع إنتاج دواجن 
القمامة وحتسني مستوى األسواق ألن ذلك يصب في املصلحة العامة (احلد من مخاطر انتشار الوباء)١٥.

مربو القطعان التجارية الصغيرة
يعمل أصحاب القطعان الصغيرة بهامش مالي ضيق ولن يرغبوا في إنفاق قدر من  املال على األمن البيولوجي 

إال(أ) إذا  أمكنهم رؤية أن االستثمار  يؤدي إلى حتسني عام في األرباح، و (٢) إذا توفر املال النقدي لديهم.
التي  ااطر  ألن  الضراوة،  شديد  الطيور  بأنفلونزا  اإلصابات  عدد  بانخفاض  األرباح  زيادة  ترتبط  ال  قد 
الزيادة  بحدوث انخفاض عام في عدد اإلصابات  يتعرض لها كل قطيع مبفرده متدنية املستوى، بل ترتبط  

املرضية ورمبا بتحسن إمكانيات التسويق

من هم مربو القطعان التجارية الصغيرة
يعمل أصحاب القطعان الصغيرة بهامش مالي ضيق ولن يرغبوا في إنفاق قدر من  املال على األمن البيولوجي 

إال(أ) إذا أمكنهم رؤية أن االستثمار  يؤدي إلى حتسني عام في األرباح، و (٢) إذا توفر املال النقدي لديهم .
التي  ااطر  ألن  الضراوة،  شديد  الطيور  بأنفلونزا  اإلصابات  عدد  بانخفاض  األرباح  زيادة  ترتبط  ال  قد 
الزيادة  بحدوث انخفاض عام في عدد اإلصابات  يتعرض لها كل قطيع مبفرده متدنية املستوى، بل ترتبط  

املرضية ورمبا بتحسن إمكانيات التسويق.
من املهم النظر ليس فقط في الفائدة والتكلفة اإلجمالية لالستثمار بل أيضاً إلى ما يتضمنه ذلك 
من جهة تدفق السيولة. فأصحاب القطعان الصغيرة قد يتضررون أيضاً إذا طلب منهم أال يعيدوا الطيور من 

ًً بخسة بنهاية اليوم. األسواق، ألن املشترين يعرضون عندها أسعارا
ً مع شركة أكبر تطلب  منه  ذلك  قد يكون هناك حافز أكبر لالستثمار إذا كان مالك القطيع متعاقدا
ورمبا مع توفير املساعدة له عند التأسيس. لكن القوانني التنظيمية املتشددة بشأن األمن البيولوجي قد حتفز 
أيضاًً الشركات الكبيرة إلى وقف التعامل مع املتعاقدين معها من أصحاب املزارع واالقتصارعلى تربية طيور  

ً أكثر فأكثر. قطعانها اخلاصة  ألن كلفة مراقبة اجلودة في قطعان أصحاب املزارع  تصبح عالية جدا
ميكن أن تشتمل بعض األفكار ألنظمة التحفيز التي تشجع على تبني تدابير لألمن البيولوجي على 
املتعلقة  الضرائب  على  خصم  إجراء   (٢) البيولوجي،  األمن  من  أدنى  بحد  التعويض  أهلية  ربط   (١) التالي: 
 (٣) املنتجني  الصغار يدفعون الضرائب)،  املثال، بعض  أندونيسيا، على سبيل  البيولوجي (في  بتدابير األمن 
إطالق خطط تأمينية عامة/خاصة للمخاطر تربط املشاركني فيها باحلد األدنى من معايير األمن البيولوجي. 
وكل هذا يقتضي دفع كلفة للمراقبة/إعطاء إفادات املصادقة ووجود  اجلهاز املناسب للمصادقة. لكنه لم يتم 

حتى تاريخه تقييم أي من األمور املذكورة أعاله بالنسبة للبلدان املوبوءة بأنفلونزا الطيور شديد الضراوة.

مربو دواجن القمامة على أسطح املنازل
من سمات دواجن القمامة أن أصحابها ال ينفقون أي شيء تقريباً عليها – فإنتاجها  ضئيل  لكنه في كثير 
من األحيان يساوي اضعاف ما أنفق عليها. إنفاقه عليها. وعند دراسة موضوع االستثمار سرعان ما يتبادر إلى 
الذهن السؤال إذا كان من ادي أم ال رفع مستوى تربية القطيع إلى إنشاء مشروع جتاري صغير. وميكن عندها 

التفكير باستخدام الوقت واملعدات املتواجدة  بدل املال.

٥       فوائد تخفيض مستوى اخلطر الوبائي متاحة للجميع، لكن األفراد واملؤسسات اخلاصة ال يتم تعويضها بشكل مباشر على إسهامها  
         في حتقيق  هذا، ورمبا يتكاسلون في حتمل الكلفة بأكملها
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البيولوجي. كما ميكن هدف  ً لتطبيق األمن  الزيادة في اإلنتاجية، فقد يكون هذا حافزا إذا أمكن بيان 
ً. وقد تنجح الطرق التي ترتضيها الناس أكثر من  حماية الناس من املرض ميكن أن يكون أيضاً عامالً محفزا

النظم القانونية املفروضة من اخلارج.

التجار الصغار
ال تتطلب تدابير األمن البيولوجي من التاجر الصغير عادة الكثير من املال االستثمار. فتغيير السلوك (مثل 
النارية/الهوائية/األقفاص قبل  الدراجات  املعدات وموقف  الطيور، وغسيل  تربى فبه  الذي  املكان  عدم دخول 

مغادرة السوق) قد يكون أهم بكثير.
 ميكن حتسني العادات الصحية اجليدة بني التجار بالترويج لها من قبل أصحاب املزارع الشركاء التجاريني 
الشهادات  بواسطة  ورمبا  يزورونها،  التي  األسواق  في  مغاسل  وجود  واشتراط  التنظيمية  والقوانني  لهم، 

املعطاة للتجار من ذوي العالقة باملعايير الصحية.

أصحاب األسواق
ميكن دفع  تكاليف حتسني  مستوى األسواق باملشاركة بشكل معقول بني القطاع اخلاص إلنتاج الدواجن (ألن 
األمن البيولوجي اجليد لن يقلل فقط من خطر إنفلونزا الطيور شديد الضراوة، بل أيضاً يزيد من اإلنتاجية 
ً على انمع،  واألرباح الناجتة جتارة الدواجن)، وبني القطاع العام (ألن إنفلونزا الطيور شديد الضراوة ميثل خطرا
األوضاع  في حتسني  االستثمار  إن  إلى  يشير  ما  وهناك  ااطر).  إدارة  دعم جهود  العام  القطاع  على  ويجب 

الصحية للسوق ميكن أن يعطي عائدات ال بأس بهاً.

قضايا االقتصاد اإلجتماعي
• تضمني حتليل االقتصاد االجتماعي داخل التخطيط لألمن احليوي يساعد على حتديد القابلية 

االجتماعية والثقافية للتدابير املقترحة، ومستوى التكلفة الذي يستطيع الناس أن يتحملوه، 
والتنظيمات، واحلوافز العقوبات التي قد تكون مناسبة لشمول التغيير السلوكي.

• هناك ثالث مجموعات من األسئلة حتتاج أن نطرحها بالنسبة لكل من له دور في سلسلة 
اإلنتاج والتسويق عند تصميم خطة األمن احليوي:

١-  من الذين تهمهم الطيور الداجنة؟
٢-  ما الذي قد/يرضى الناس أن يفعلوه لتحسني األمن احليوي؟

 ٣- كم من املال يستطيع الناس أن يتحملوه لإلنفاق على األمن احليوي، من الذي يجب أن  
      يدفع ومقابل ماذا، وما التوازن الذي قد يلزم بني  

     احلوافز والعقوبات؟
• قد يكون التقييم االقتصادي لتدابير األمن احليوي مبنياً على فعالية التكلفة أو حتليل فوائد 

التكلفة. حتليل احلالة املعيشية مفيد لفهم أهمية الطيور الداجنة ودوافع الناس.
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قضايا التواصل
إلى حتديد  بهدف  موضوع  دراسة  أو  نشاط  في  اآلراء  لتبادل  األطراف  كل  بني  التوسط  عملية  هو  التواصل 
ً إلى ذلك صياغة الشروحات والتوصيات والرسائل  املواقف والرؤية واالحتياجات اخلاصة بكل طرف؛ واستنادا
املوجهة املتعلقة بالسياسات واألنشطة التي تهتم باملصلحة العامة قبل كل شيء آخر. كما يعد التواصل 
املعيشية  واألحوال  احليوانية  التربية  لقطاع  بالنسبة  له  والترويج  البيولوجي  األمن  أهمية  للدفاع عن  أداة 

للعاملني في القطاعات الرئيسية، خاصة في دوائر صنع السياسات واتمعات الزراعية.
لهذا فإن التواصل أمر أساسي في إقناع جميع األطراف بهذه السياسات واألنشطة، وتبنيها الحقاً 

وتنفيذها بشكل فعال.
يعتبر التواصل أيضاً طريقة خللق «جو» أو «ثقافة» داعمة لألنشطة التي وضعت من أجل املصلحة 
اجلماعية. يجمع التواصل ضمن إطار األمن البيولوجي والتخطيط ملكافحة إنفلونزا الطيور (كما يفهم من 
هذه الورقة)، مختلف األطراف املعنية – مربو الدواجن وأصحاب املزارع والعاملني فيها واخلبراء الفنيني وصناع 

السياسات – وتسهيل املشاركة في املعلومات واآلراء باملساواة بينهم.
وهو يهدف بالتحديد إلى ضمان عدم فرض السياسات من قبل اجلهات العليا عن طريق فتح قنوات ميكن 
من خاللها ملن يتأثرون بتنفيذ هذه السياسات واملتوقع منهم تنفيذها أن يعبروا عن مخاوفهم واحتياجاتهم 

وأن تؤخذ بعني االعتبار.
التواصل في موضوع األمن البيولوحي بهدف إلى الوقاية من إنفلونزا الطيور ومكافحته، وله هدفان 

أساسيان مرتبطان ببعضهما لكنهما متمايزان هما:
• املساعدة في حتفيز مربي الطيور الداجنة واملنتجني والناقلني وجتارها العتماد تدابير مناسبة لألمن 

البيولوجي، وكذلك
• املساعدة في التأكد من أن هذه التدابير قد مت  اعتمادها على نطاق واسع وبأسرع وقت ممكن.

التواصل بحد ذاته ال يستطيع احللول مكان تقدمي اخلدمات أو التغلب على احلواجز البنيوية مثال النقص 
في املوارد االقتصادية. لكن ما ميكن للتواصل أن يفعله هو التأثير على تقدمي هذه اخلدمات وتقبلها، أو دعم 

قضية املطالبة باإلعانات واملساعدات االقتصادية لتعزيز األمن البيولوجي.
ً إلزامياً توافر  لنأخذ مثالً مسألة حتسني وضع األمن البيولوجي في أسواق الطيور احلية، حيث يعد أمرا
الترويج   النظيفة، لكن  املياه  إلى  احلاجة  أن يحل محل  والتواصل ال ميكن  النظيفة.  للمياه  مصدر مناسب 
الناشط  في أوساط السلطات القيمة على السوق من شأنه توفير املياه النظيفة؛ والتواصل اجليد ميكنه 
املياه لتنظيف املوقع واألقفاص واملركبات  وفي أوساط  جتار الطيور  أن يؤثر بشكل إيجابي على استخدام 

الداجنة ومن يقومون بنقلها الذين يترددون على السوق.
موضوع آخر يقع في قلب التحديات التي تواجه التواصل هو أن حمالت التواصل للوقاية من إنفلونزا 
الطيور ومكافحته في السنوات األخيرة ،كانت أكثر ما تركز على الصحة العامة (أي تخفيض مستوى تعرض 
اإلنسان لفيروس إنفلونزا الطيور شديد الضراوة) وأقل على الصحة احليوانية (أي منع نقل املرض من حيوان 

آلخر وبالتالي إنتشاره).
وقد تبني أن تشجيع اإلبالغ املبكر من قبل أصحاب املزارع لألحداث املشبوهة املتعلقة بالدواجن (مثل 
النفوق املفاجىء) أو إقناعهم باتباع تدابير األمن البيولوجي الوقائية (مثل عزل الدواجن أو التنظيف الدوري 

الشامل لألقفاص واألدوات) هو أمر صعب ومعقد.
فقد كشفت  السلوك.  وتغيير  والرؤية  بالتوعية  يرتبط  التواصل  وجه  في  التحديات  من  ثالث  جانب 
البيانات الناجتة من دراسات حمالت التواصل في عدد من الدول املصابة عن توجه واضح، وهو أن درجة الوعي 
اطر إنفلونزا الطيور بني السكان املعرضني تعد عالية متاماً، بينما القدرة على تفهم ااطر منخفضة متاماً، 

ً عن ان تكون مثالية. والتغيير في املمارسات والسلوكيات بعيدة جدا
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والتواصل  العامة  اإلعالم  وسائل  واستخدام  مكثفة  تواصل  حملة  بعد   ،٢٠٠٧ عام  وفي  مصر٦  في 
وقد  محافظة.   ١٢ في  والريف  املدن  مناطق  من  شخص   ٤٠٠٠ حوالي  مبقابلة  بحث  فريق  قام  الشخصي، 

اكتشف الفريق، بني ما اكتشفه التالي:
أكثر من ٩٠•  باملائة من إصحاب األجوبة كانوا يعرفون عالمات مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في الطيور 
 الداجنة وأنه ينتقل إلى البشر، لكن أكثرمن ٢٥ باملائة منهم فقط كانت لديهم معرفة كافية بسبل 

الوقاية ٧.
لن  إنهم  قالوا  النصف  لكن  القمامة،  في  النافقة  بالطيور  يلقوا  أن  إنهم  ميكن  قالوا  باملائة    •٢٥
يفعلوا شيئاً؛ و١٥ باملائة قالوا إنهم ميكن أن يلقوا بالطيور املريضة/املصابة في القمامة، و٥٣ باملائة 

قالوا إنهم ال يفعلوا شيئاً.١
يضعون  فإنهم  القطيع،  في  الطيور  إلنفلونزا  عالمات  على  العثور  حال  في  أنه  قالوا  باملائة    •٥٢
طيورهم في أكياس بالستيكية ويلقون بها في القمامة،  و٨٣  باملائة قالوا إنهم سوف يطرحون 
يبلغون  إنه سوف  قالوا  باملائة   ٦ بينما  الباقي،  يذبحون ويجمدون  ، لكنهم   ً بعيدا النافقة  الطيور 

السلطات.
ً، وأن املرض  • كان أصحاب األجوبة يشعرون عامة أن اإلصابة بعدوى إنفلونزا الطيور أمر خطير جدا
املرض،  من  بالوقاية  كفيل  تدابير  من  احلكومة  تتخذه  ما  وأن  مصر،  في  خطيرة  مشكلة  يشكل 
ضئيل  إحتمال  الطيور  إنفلونزا  بعدوى  أنفسهم  يصابوا  أن  إمكانية  أن  يرون  كانوا  أيضاً  لكنهم 

.ً جدا
وتوقع  ااطر  إدراك  في  وانخفاض  شديد  لوعي  عالمات  أخرى  دول  من  الواردة  املسح  بيانات  وتظهر 

التغييرات في السلوكيات/املمارسات.
النطاق  فإن  الواسعة  التواصل  بالرغم من حمالت  أنه   ً الوثائق جيدا العامة، تبني  في مجال الصحة 
تغيير  مفتاح  لكن  واملمارسات.  السلوكيات  في  تغييرات  إلى  بالضرورة   يؤدي  لن  الوعي  من  عال  مستوى 

السلوكيات/املمارسات يكمن في مستوى إدراك ااطر.
معتقدات  تناولت  اإلناسة  علم  في  دراسة مشتركة  والزراعة  األغذية  منظمة  أجرت   ،٢٠٠٧ عام  في 
وممارسات املزارعني الريفيني الصغار في كمبوديا ٨ في محاولة إللقاء الضوء على أسباب وجود فجوة بني الوعي 

واملمارسات بالرغم من حمالت التواصل اخلاصة بإنفلونزا الطيور. وقد وجد الفريق أن:٢
إذهان  في  الدواجن  مرض  ماهية  لتفسير  الوقت  نفس  في  يعمالن  متوازيان  منوذجان  هناك  • كان 
الناس وكيفية معاجلة مشكلته – النموذج «الطبيعي» ومنوذج «العدوى/التلوث». والفارق بني هذين 
النموذجني في غاية األهمية. فالنموذج الطبيعي موجه نحو رد عالجي – حيث يتحول الناس إلى 
الداجنة ملنع نفوقها. وهناك في اجلهة  التقليدي ويطلبون عالجات متخصصة لطيورهم  العالج 
األخرى منوذج «العدوى» املوجه نحو الرد الوقائي – ومن بني األمثلة أن يسرع املربون إلى بيع طيورهم 
السليمة عندما يشعرون بانتشار املرض في القطعان، أو يقوم املشترون بفحص فتحة شرج الطيور 
الداجنة قبل شرائها ونقلها إلى السوق. ورغم من أن السلوك في كل هاتني احلالتني ليس مثالياً، 
إال أن منط الوقاية فيهما يستوجب التشجيع بني مربي دواجن القمامة حني يتعلق األمر بإنفلونزا 
الطيور. ويجب أن تعتمد استراتيجيات التواصل على هذين النموذجني التفسيريني وتشجع االنتقال 

من النموذج «الطبيعي» إلى منوذج «العدوى/التلوث».
• كان الوعي والفهم للرسائل املتعلقة ياألولويات (مبا فيها الرسائل املتعلقة باألمن البيولوجي) على 
، لكن إمكانيات التطبيق كانت معتمدة على الظروف االقتصادية االجتماعية، وهذا  مستوى عالٍ

يوحي ببعد مفقود، وهو وعي السبب الذي من أجله يبدو السلوك املروجً له منطقياً.

6 Avian Influenza Survey: Knowledge, Attitudes and Practices of the Egyptian Public, 2007, UNICEF.
٧       يتم حسابه على أساس معرفة اثنني على األقل من خمسة من املمارسات املوصى بها.

٨       سد الفجوة بني الوعي بأنفلونزا الطيور شديد الضراوة واملمارسات في كمبوديا: توصيات من جلنة التقييم املشتركة للعلوم اإلنسانية،     
         ٢٠٠٧، منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة.
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ً  للدخل. • تعتبر الدواجن بالنسبة لبعض العائالت من املمتلكات، وبالنسبة آلخرين مصدرا
• مفهوم ااطر ال يدركه أصحاب املزارع في الريف على نطاق واسع ، كما مييل الكثير منهم لالعتقاد 

أن أنفلونزا الطيور شديد الضراوة لن تصيبهم ألسباب كثيرة ومتنوعة.
• االهتمام األساسي ألصحاب مزارع الدواجن  العاديني في الريف هو رفاهية األسرة وطيب العيش.

يتبني من هذه الدراسات وغيرها احلاجة  إلى استراتيجية للتواصل وإيجاد الطريقة التي يجب أن 
يدرك بها الناس موقفهم اخلاص والبيئة التي يعيشون فيها. وال يكون التواصل بفرض األفكار، ووضع 

قواعد املمارسات والسلوكيات التي يجب جتنبها. لكن يجب أن تأخذ االستراتيجيات في احلسبان تعقيدات 
التداخل بني القدرة على فهم اخلطر والد عليه والنوايا السلوكية وتصميم الرسائل املوجهة.

املوقف  نفس  علي  والرد  وتفسيره  الواحد  املوقف  لرؤية  مختلفة  طرق  لديهم  اتلفون  األشخاص 
، بينما يراها  التدابير املتخذة للمعاجلة. البعض يرون أن إمكانية إصابة طيورهم باإلنفلونزا شديدة  ونفس 
آخرون ضعيفة. البعض يرون أن تدابير األمن البيولوجي  املقترحة سوف تكون فعالة، بينما يراها آخرون دون 
نتيجة. فالطرق اتلفة للنظر إلى نفس القضية متضاربة وجتعل التمكن  الوصول إلى استراتيجية تواصل 
موحدة – لذا يجب أن يكون التواصل موجهاً  لتلبية االحتياجات والتأقلم مع الظروف اخلاصة للمجموعات 

«املستهدفة».
على كل حال وبعد االعتراف بأن الدافع احملتمل ملربي الدواجن واملنتجني والناقلني والتجار العتماد تدابير 
األمن البيولوجي املناسبة يكمن بعمق في قدرتهم على إدراك ااطر، فمن املهم أن نبحث عن طرق لتسهيل 

التبني السريع وعلى نطاق واسع للتدابير املناسبة من خالل حمالت التواصل املتكيفة مع الواقع.
إحدى املشكالت تتلخص أنه بالنسبة للغالبية العظمى من مربي دواجن القمامة وأصحاب مشاريع 
من  به  يتعلق  وما  له  احلاجة  ومدى  البيولوجي  األمن  مفهوم   إدراك  يكون  قد  واملنتجني،  الصغرى  الدواجن 
ممارسات هو تصور جديد نسبياً ويكاد يكون «من كوكب آخر»٩. ولهذا السبب، فإن التبني احملتمل لتدابير األمن 

البيولوجي من قبل مجموعات بشرية كهذه ميكن أن ينظر إليه على أنه «ابتكار» جديد١٠.
ً من الوعي باالبتكار ثم االهتمام واالختبار والتبني). • مراحل تبني االبتكار (بدءا

من الضروري أن نفهم الفئات اتلفة من «متبني االبتكار» ونحددها مع أدوارهم في نشر أفكار وممارسات 
جديدة،. ويفيد حتليل «مراحل التبني» في اكتساب نظرة سليمة للتقدم الذي يتم حتقيقه في اتباع ابتكار ما.
لكن خصائص االبتكار – أو بكلمات أدق، قدرة األفراد على فهم هذه اخلصائص – هي املفتاح ملرحلة التبني:

التي مت تصميمه  الفكرة  االبتكار أفضل من  التي يعتبر فيها  الدرجة  (أي  النسبية لالبتكار  • امليزة 
ليتخطاها).

والرضا هي  النسبية بتعبير اقتصادي، لكن املكانة االجتماعية، واملالءمة،  امليزة  أن تقاس درجة  ميكن 
ً إذا كان لالبتكار قدر كبير من امليزات املوضوعية، لكن ما يهم  أيضاً مهمة. واألهم من ذلك، أنه ال يهم كثيرا

هو ما إذا كان الفرد يرى االبتكار على أن له ميزة إضافية١
السابقة،  واخلبرات  املوجودة،  القيم  مع  متوافق  أنه  على  االبتكار  إلى  النظر  درجة  (أي  • التوافق 

واحتياجات املتبنني احملتملني لالبتكار).
الفكرة التي ال تتوافق مع قيم وعادات نظام اجتماعي ما ال يتم تبنيها بسرعة.

• التعقيد (أي درجة النظر إلى االبتكار على أنه صعب الفهم واالستخدام).
األفكار اجلديدة التي يسهل فهمها ميكن اتباعها بصورة أسرع.

• إمكانية االختبار (أي درجة إمكانية اختبار االبتكار على نطاق محدود).
األفكار اجلديدة التي ميكن جتربتها بطريقة تدرجية من أجل تقليل الشكوك حولها، يتم اتباعها بصورة 

أسرع من االبتكارات التي ال تالئم مثل هذه االختبارات من قبل املتبعني احملتملني

٩       غالباً ما يكون العكس صحيحاً بالنسبة ملن يشتغلون باألعمال الصناعية/التجارية الكبيرة إلنتاج الطيور الداجنة.
١٠     هذا القسم يعتمد على نظرية انتشار االبتكار والتي بالرغم من االنتقادات املوجهة للنظرية فقد تطورت على مدار عقود وأثرت بشدة  

         على طرق التواصل واستراتيجياته.
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• رؤية النتائج (أي درجة وضوح نتائج االبتكار لآلخرين).
كلما سهل على األفراد رؤية نتائج ابتكار ما، زاد احتمال تبنيهم  له. واملالحظة أيضاً تولد مناقشة بني 

األقران حول الفكرة اجلديدة، مما يسهل تقبلها.
وبوجه عام إن االبتكارات التي ينظر على أن لها ميزة نسبية أكبر، وتتسم بالتوافق والقابلية 

وإمكانية االختبار واملالحظة وتعقيدات أقل يتم تبنيها بصورة أسرع.
وفي سياق األمن البيولوجي، واضح أن القليل من تدابير األمن البيولوجي املوصى بها للوقاية من مرض 
القمامة  اتباعها بسرعة، وخاصة من قبل مربي دواجن  الضراوة ومكافحته يسهل  الطيور شديد  إنفلونزا 

وصغار  التجار املنتجني للدواجن، ورمبا أيضاً في الكثير من أسواق الطيور احلية.
لكن هذا التشخيص يساعد على توضيح االجتاه الذي يجب السير فيه عند اختيار محتوى مواد التواصل 
اموعات/ مع  احلوار  أن  ونكرر  البيولوجي.  األمن  «ابتكارات»  اتباع  لتسهيل  مالءمة  األكثر  واستراتيجياته 

اتمعات املستهدفة هو الذي يقدم أفضل طريقة استباقية لفهم هذه القضايا من أجل التخطيط حلمالت 
التواصل الداعمة.

املرحلة األكثر دقة  في عملية نشر االبتكارات هي الوصول إلى «الكتلة الفاعلة»، أي عندما يصبح 
هناك عدد كافٍ من األفراد الذين تبنوا االبتكار جلعل عملية النشر/االتباع بكاملها تسير بنفسها.

يجب أن تركز أنشطة التواصل (أو «التمدد») على إيجاد هذه الكتلة الفاعلة عن طريق التركيز على « 
ً في إيصال عملية نشر  أول املتبنني لالبتكار» – وهم غالباً قادة الرأي في مجتمعاتهم – الذين يعتبرون روادا

االبتكار إلى هذه املرحلة، والذين من شأنهم مستعدون للمتابعة على نطاق واسع عبر النظام االجتماعي.
ً حيوياً في تطوير وحتسني مستويات ومعايير األمن البيولوجي  ً، بينما ميكن للتواصل أن يلعب دورا أخيرا
ـ شريطة أن يتخذ من األفراد واتمعات نقطة بداية له ـ يجب أيضاً أن ينظر إليه على انه أداة للدفاع وحتفيز 
البيولوجي. وعندما يحدث هذا فقط يكون من  األمن  للترويج ألهمية  السياسات ومسؤولي اإلعالم  صناع 

املمكن إيجاد بيئة «داعمة» 
متكن األفراد واتمعات من لعب الدور العائد لهم.

قضايا اإلعالم
• دور التواصل هو تسهيل انتشار «االبتكار» (األمن احليوي) والترويج له عن طريق التأكيد على الطريقة 

التي يفهم الناس بها موقفهم اخلاص والبيئة التي يتفاعلون فيها.
• ال ميكن أن يكون التواصل مجرد تواصل وصفي، يضع القواعد على السلوكيات التي يجب ممارستها 
والسلوكيات التي يجب جتنبها، بل يجب أن يأخذ في احلسبان التداخل املعقد بني القدرة على فهم 

اخلطر ، والتجاوب، والنوايا السلوكية، وتصميم الرسالة.
• التواصل الفعال يجب أن يساعد على التغلب على الفهم الشائع الذي يقول إن مرض الطيور الداجنة 

ونفوقها أمر طبيعي، وهو فهم يؤدي إلى نقص اإلبالغ عن الطيور املريضة والنافقة، ونقص العادات 
الصحية في التعامل مع الطيور الداجنة، واستهالك الطيور الداجنة املريضة والنافقة.

ً منطقياً ملن يتوقع منهم أن  • الوعي بالسبب الذي ألجله يعد الترويج ملمارسات األمن احليوي أمرا
ً من أية استراتيجية للتواصل. ينفذوها هو املفتاح نحو التغيير السلوكي، ويجب أن ميثل جزءا

• التواصل أداة للدفاع ولتحفيز صناع السياسات واإلعالم لتعزيز أهمية األمن احليوي، واملساعدة على 
خلق بيئة «متكينية» أو «داعمة» ميكن فيها لألفراد واتمعات أن يقوموا بدورهم.



٤١

القسم الثالث
قضايا وخيارات محددة

يتناول هذا القسم بعض القضايا الكبرى املوجودة في القطاعات املتنوعة من سلسلة إنتاج وتسويق الطيور 
ً من احللول (اخليارات) املمكنة. الداجنة ويحدد عددا

املنتجون التجاريون الكبار (القطاعان ١ و ٢)
قضايا

ً مهماً للغاية بسبب خطر إمكانية  يعتبر املستوى العالي من األمن احليوي ملنع اإلصابة في هذه الوحدات أمرا
ً حلجم وكثافة قطعان الطيور الداجنة لديهم، خاصة إذا كان هناك  انطالق كميات كبيرة من الفيروس نظرا
احتمال أن يقوم املالكون ببيع الكثير من الطيور بصورة فجائية في أسواق الطيور احلية إذا رأوا أن قطيعاً ما 

مصاب.
واحلجم الكبير للعمل التجاري وإمكانية حصوله على التمويل واإلستشارة التقنية تعني أن مستويات 
األمن  فإن مستويات  ذلك،  إلى  باإلضافة  االستمرار فيها.  أن تكون مرتفعة وميكن  احليوي ميكن نظرياً  األمن 
احليوي اجليد ميكن أن تساعد في زيادة هامش الربح في السوق العاملية التي تزداد فيها املنافسة. وهذا ينطبق 

بوجه خاص على الشركات املتكاملة.
لكن اخلبرة امليدانية أظهرت أنه حتى القطعان الكبيرة، خاصة الدجاج الذي يضع البيض ولكن تشمل 
أيضاً قطعان الطيور األمهات واجلدات ذات القيمة الكبيرة، قد يكون بها أمن حيوي غير مناسب (غالباً ما 
لنقص  نتيجة  باألكثر  يكون  املرض  من  وخلوها  املوقع)  إلى  املدخل  في  التحكم  في  اإلخفاق  هو  هذا  يكون 

التحدي (أي عدم وجود املرض في تلك املنطقة).
وهناك إجتاه متزايد نحو أنظمة الرعي الطليق في القطاع التجاري الكبير، سواء للدجاج الذي يضع 
البيض أو لطيور التسمني. وهذا ميثل حتدياً أكبر لألمن احليوي الفعال ألنه من املستحيل تقريباً منع اإلتصال 

مع الطيور البرية وامللوثات البيئية.

خيارات
هناك بروتوكوالت موضوعة للمؤسسات التجارية كبيرة النطاق. معظمها متت كتابتها ألجل الدول املتقدمة 
التي فيها مناخ معتدل وحتتاج إلى التعديل للدول األقل تقدماً و/أو التي تتسم مبناخ أدفأ. لكن التشابهات 
بني األنظمة أكبر من االختالفات ويجب أال يكون التعديل صعباً. املعايير واألساليب املتوفرة بالفعل تتطلب 

التنفيذ، والكيفية التي يتم بها هذا تتفاوت من دولة إلى أخرى.
في الكثير من الدول، توجد جمعيات لكل من منتجي البيض واللحوم للطيور الداجنة التجاريني الكبار، 
عادة ما يكون فيها منتجو اللحوم أقوى ولهم تاريخ أطول من التعامل مع احلكومة وشئون التنظيمات. من 
إلقناع  قوية  كقنوات  تعمل  سوف  إذ  اجلمعيات،  من  النوعني  مع  الروابط  تكوِّن  أو  احلكومة  تقوي  أن  املهم 
في  اجلمعيات  من  النوعني  إشراك  يجب  احليوي.  األمن  رسائل  وتوصيل  احليوي،  األمن  إلى  باحلاجة  أعضائها 
باستخدام  احليوي  األمن  ملراجعة  يباشروا نظاماً  أن  يرضون ويستطيعون  ورمبا  القومية.  احليوي  األمن  برامج 

فريق عملهم اخلاص.
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ليس كل املنتجني أعضاء في مثل هذه اجلمعيات، لكن هناك عادة القليل من املزارع التجارية كبيرة 
النطاق في أية دولة (باملقارنة بعدد القرى التي فيها طيور داجنة رمامة) وحجمها يعني أنها غالباً معروفة. 
ووسائل  العناوين  على  تشتمل  بحيث  وضعها  احلكومة  على  يجب  الوحدات،  بهذه  قوائم  توجد  ال  وحيث 

االتصال باإلضافة إلى املواقع حتى تضمن أن يتم شمول الكل في أي برنامج لألمن احليوي.
غالباً ميكن حتقيق أفضل عمل لألمن احليوي عن طريق اجلمع بني املبادرات اخلاصة وبعض التنظيمات 
احلكومية. يجب على احلكومات أن تشجع القطاع اخلاص وتستخدم التنظيمات لضخ بعض القوة الدافعة. 
احليوي  األمن  ومراجعات  ااطر  تقييم  تنفيذ  هي  اخلاص  للقطاع  واإللزامية  األولى  اخلطوة  تكون  أن  يجب 
لتحديد ااطر احملتملة، وتقييم مدى جودة تطبيق تدابير األمن احليوي وتصميم التدابير التصحيحية الالزمة 

لتحقيق األمن احليوي املناسب.
أياً كان حجمها، يجب أن يكون لها شكل من أشكال األمن احليوي وخطة منع  املزارع التجارية،  كل 
املرض، والتي تسرد بالتفصيل كيف سوف تتعامل املزرعة مع خطر اإلصابة بفيروس H5N1 إنفلونزا الطيور 
املَرَضية األخرى. يجب على هذه اخلطة أن تفحص سبل وصول ااطر املتنوعة إلى  شديدة الضراوة، واملواد 
التدابير الصحيحة للتعامل معها مبا في ذلك احلواجز التي سيتم وضعها والتدابير التي  املزرعة ثم تضع 
سيتم تطبيقها على املداخل واارج لضمان أن يكون اخلطر الذي يواجهونه هو أقل ما ميكن. يجب أن يشمل 

هذا اإلجراءات التشغيلية وأيضاً املرافق املادية الالزمة لتحقيق الهدف املرجو.
على سبيل املثال، إذا مت حتديد دخول املركبات إلى املزرعة على أنه عامل خطر رئيسي لظهور فيروس 
H5N1 إنفلونزا الطيور شديدة الضراوة/ فهناك عدد من الطرق التي ميكن بها التعامل مع هذا األمر. ميكن 
للمزارع اإلستمرار في السماح للمركبات بدخول املزرعة لكن مع اإلصرار على التنظيف والتطهير الشامل 
ويتم  املركبات،  أن تقف فيها  املزرعة ميكن  أو ميكنه تخصيص منطقة «شبه قذرة» في  املزرعة،  بوابة  عند 
تنظيف وتطهير هذه املنطقة بعد مغادرة املركبات، أو ميكنه من خالل نظام شهادات أن يضمن أن املركبات 
األتية مباشرة إلى املزرعة قد مت بالفعل تنظيفها وتطهيرها. التكلفة النسبية لهذه التدابير واملقدار الذي 
يتوقع أن تقلل به خطر اإلصابة (والذي هو معيار ذاتي بشكل كبير) يجب التفكير فيه بعناية، مبا في ذلك 

قابلية استمرار هذه التدابير والقدرة على مواصلة املراجعات على تنفيذها.
والتحدي هو إقناع املنتجني أن تكاليف األمن احليوي املضاعف لها ما يبررها باملقارنة بااطر. ومن احلجج 
القوية أنه في أنظمة «دخول الكل، خروج الكل» يؤدي األمن احليوي إلى تقليل األمراض األخرى التي تؤثر على 

اإلنتاجية (مثل االلتهاب الشعبي، والتهاب احلنجرة، ومرض نيوكاسل، وإنفلونزا الطيور منخفضة الضراوة).
ً، فإن إحكام اإلجراءات  وأحداث املاضي تشير إلى أنه حتى في الشركات التي متتلك أمناً حيوياً يبدو جيدا
ً على االستثمار، مما يشير إلى أن املزيد من التحسينات ممكنة وسوف تكون نافعة ومربحة. يجب  ميثل عائدا
البحث عن برهان أكيد لهذا األمر والعمل على نشره. إذا مت هذا، ميكن عندئذ الترويج لألمن احليوي على أنه 

استثمار بدالً من كونه تكلفة.
في الكثير من الدول، يزداد طلب املستهلكني وسالسل احملال التجارية الكبيرة لدرجة معينة من ضمان 
الكامبيلوباكتر،  ومرض  الساملونيال،  ذلك مرض  في  (مبا  األسباب  لعديد من  الداجنة  الطيور  ملنتجات  اجلودة 
والفضالت، واملصلحة) وقد اتبعت الصناعات قواعد ممارسات سواء باختيارها أو بتدخل من احلكومة. ميكن 
البيطرية  والترخيص لدى اخلدمات  التسجيل  القواعد من خالل  ً من هذه  أن تكون تدابير األمن احليوي جزءا

احلكومية، حيث يؤدي إخفاق الشركة إلى فقدان التواجد في األسواق.
وقد أيد البنك الدولي بالفعل فكرة أن التكلفة املشتركة (بني احلكومة واملنتجني) أو أسلوب التمويل 

ً لتحسني األمن احليوي وذلك لتقليل مخاطر اخلسارات. اخلاص للتعويض سوف ميثل حافزا
لكن احلاجة إلى التسجيل والتعويض املرتبطني باألمن احليوي ميكن أن تستخدمهما الشركات الكبيرة 
التجاريني  املنتجني  على  مماثلة  قيود  لفرض  السياسات)  مع صناع  وثيقة  لها صالت  تكون  ما   ً كثيرا (والتي 
الصغار، مما قد يؤدي إلى أن يجد هؤالء املنتجون صعوبة في االستمرار في التجارة. هناك طريقة ثانية من خالل 

نظام اختياري للمعايير 
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القضايا واخليارات الرئيسية
• هناك حوافز قوية للمنتجني التجاريني الكبار التباع تدابير األمن احليوي. ميكن للحكومة، متى لزم 

ذلك، أن تقوي هذه احلوافز من خالل تنظيم يتطلب حتقيق مستوى معني من األمن احليوي حتى ميكن 
التواجد في السوق.

• الوسائل التفصيلية لألمن احليوي بالنسبة للمزارع التجارية الكبيرة متوفر، يجب على احلكومات 
(رمبا باالشتراك مع جمعيات املنتجني حيثما وجدت) أن تعمل مع املنتجني على إتباع هذه األساليب 

للصالح القومي.
• يجب على احلكومات أن تؤسس قاعدة بيانات مستمرة للمنتجني التجاريني الكبار.

• يجب على احلكومات وصناعة الطيور الداجنة أن تعمال معاً لوضع نظام لصنع احلجيرات حيث يلزم 
ذلك.

ومراقبة اجلودة بحيث ميكن للمستهلك التعرف عليه والذي ميكن من خالله الفوز بحصة سوقية واحلفاظ 
عليها وفي الوقت ذاته السماح بزيادة السعر. هذا النوع من األنظمة مت استخدامه في عدة دول منها تايالند 

وتركيا.
أو  التصدير  أسواق  في  التواجد  فيها  املهم  من  يعد  والتي  لإلنتاج  معايير  أعلى  بها  التي  الدول  في 
صنع  مسألة  في  النظر  واملنتجني  احلكومات  على  يجب  املرض،  مواجهة  في  املستهلك  ثقة  على  احلصول 
احلجيرات وذلك لتحديد أقسام من الطيور الداجنة لها حالة صحية مضمونة ومحمية مبستويات عالية من 

األمن احليوي املتفق عليه والذي تضعه السلطات البيطرية احلكومية.

املنتجون التجاريون الصغار (القطاع ٣)
قضايا

هؤالء املنتجون رمبا يكونون في خطر مياثل، أو يزيد على، املنتجني التجاريني الكبار بسبب األعداد الكبيرة من 
اإلتصاالت مع الوسطاء ومقدمي اخلدمات مع نقص احلواجز املادية اجليدة لإلصابة بالعدوى. غالباً يكون مصير 
الطيور هو األسواق ولذلك فإن إمكانية إنتشار املرض عالية. الكثير من هذه املزارع تقع في مناطق محيطة 
ً أكبر لغيرها من الطيور الداجنة والناس بسبب الكثافة السكانية العالية.  باملدن حيث ميكن أن متثل خطرا
الطيور  قطعان  ألن  العكس  وليس  الرمامة  الداجنة  للطيور  خطر  مصدر  القطاع  هذا  ميثل  رمبا  الواقع  في 

ً على الطيور الداجنة الرمامة. الداجنة التجارية صغيرة النطاق غالباً ما توجد في القرى ومتثل خطرا
األعداد الكبيرة لهؤالء املنتجني وقدرتهم على الدخول وخروج اإلنتاج في وقت قصير يجعل تسجيل 
وترخيص الطيور التي يتم إنتاجها أصعب بكثير من املنتجني التجاريني الكبار. في الوقت نفسه، فإن نطاقهم 
الصغير نسبياً من األنشطة يعني أن املوارد املالية غالباً ستكون منخفضة وتدابير األمن احليوي يجب أن تأخذ 

هذا في احلسبان حتى ميكن تطبيقها على املدى الطويل.

خيارات
ً وال ميكن اقتراح قائمة تفصيلية باحللول. فسيكون من الضروري الشروع في العمل  هذا القسم متنوع جدا
املشترك مع املنتجني محلياً لتحديد املعايير التي ميكن إدخالها واالستمرار فيها باملوارد املتوفرة لديهم، وذلك 

إلنتاج ونشر رسائل توصيلية، وملراقبة واإلبالغ عن مدى استيعاب هذه الرسائل وتأثيرها.



األمن البيولوجي ملرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة: قضايا وخيارات٤٤

القضايا واخليارات الرئيسية
• العمل امليداني املشترك مطلوب لتحديد أي من تدابير األمن احليوي مالئمة وقابلة لالستمرار، وذلك 

إلنتاج ونشر رسائل التوصيل، وملراقبة استيعاب هذه الرسائل وتأثيرها واإلبالغ عنه.
• يجب أن يؤكد األمن احليوي على خلق حواجز مادية ضد العدوى والتحكم في الدخول، قد يتطلب هذا 

بعض التمويل العام.
• يجب أن يكون تنظيف األشياء اجلامدة هو اخلطوة الثانية.

يجب أن يتم تقدمي مراجعات األمن احليوي وتقييم ااطر لهذا القطاع بحيث يظهر للمنتجني ااطر 
احملتملة لإلصابة بالعدوى. وسيكون مهماً للغاية بالنسبة التباع هذه التدابير أن يفهم املنتج اخلطر واملنفعة. 

يجب أن يتم التركيز على التدابير األقل تكلفة والتي يسهل تطبيقها.
يجب أن تركز تدابير األمن احليوي أوالً على العزل. رمبا يكون أهم تغيير عملي لهؤالء املنتجني هو بناء 
سياج صغير، أو ملحق، خارج البوابة املؤدية إلى مسكن الطيور الداجنة، ميكن االحتفاظ به مغلقاً وميكن فيه 
تأسيس نقطة أمن حيوي يتسنى فيها ارتداء الثياب اخلارجية وإبدال لباس القدم. إذا لم ميكن بناء هذا امللحق 

خارجاً، ميكن أن يتم بناؤه داخل املسكن.
يجب، حيثما أمكن، أن يتم غلق جزء الفناء احملتوي على مساكن الطيور الداجنة أمام الزوار واملركبات. 
الطيور  مسكن  عن   ً بعيدا الطليقة  الرمامة  الداجنة  الطيور  إبقاء  يستطيع  الذي  السياج  يكون  أن  ميكن 

ً آخر. ً مفيدا الداجنة، تدبيرا
يجب تقييم القدرة على تنفيذ نظام إدارة «دخول الكل، خروج الكل». وحيثما أمكن، فسوف يكون تأثير 
هذا وتطبيق العزل األساسي، مع أنه يتطلب مستوى متوسطاً من االستثمار، محسناً للحماية ضد أنفلونزا 
الطيور شديدة الضراوة ويظهر املكاسب في حتسني اإلنتاجية نتيجة املستويات األقل من األمراض الوبائية. 

لكن قد تكون هناك قدرة محدودة لتطبيق هذا التدبير.
باإلضافة إلى العزل، يجب أيضاً التأكيد على التنظيف الشامل بالصابون واملياه لكل األشياء اجلماد 
التي تأتي من خارج املزرعة والتي قد تتصل بالطيور الداجنة. وحيثما أمكن احلصول على املطهرات بسهولة، 

فيجب تشجيع استخدامها.
في العديد من الدول، يتأثر القطاع صغير النطاق باملنافسة القوية من الشركات التجارية الكبيرة، 
لعمل  املالية  اإلعانة  من  درجة  تقدمي  ضرورياً  يصبح  قد  اإلضافية.  التكلفة  حتمل  أكثر  عليهم  يصعب  مما 

االستثمارات األولي، لكن لن ينجح هذا إال إذا إلتزم املنتجون باستمرار واستطاعوا أن يطبقوا التدابير.

املفارخ
قضايا

ً. عندما  تقوم املفارخ بتوزيع الكثير من الطيور احلية في صورة صغار الطيور التي تبلغ من العمر يوماً واحدا
يفقس البيض، ال تكون هذه الصغار مصابة بإنفلونزا الطيور، لكنها ميكن أن تصاب بالعدوى ما بني التفقيس 
ً بالفعل نتيجة تواجد الطيور  والتوزيع إذا دخل الفيروس إلى املفرخ عن طريق املنتجات امللوثة أو إذا كان موجودا
غالباً من خالل  عليها،  توزيعها  يتم  التي  املواقع  وتنوع  إنتاجها  يتم  التي  الطيور  ويؤدي عدد صغار  األخرى. 

ً لإلصابة بالعدوى. ً قوياً جدا وسطاء، إلى جعل املفارخ مصدرا
باإلضافة إلى ذلك، فإن أطباق البيض (أو احلاويات) املستخدمة لنقل البيض إلى املفارخ تعتبر مواد عالية 
اخلطورة. واألطباق الكرتونية التي يجب التخلص منها بعد استخدامها يجب أن تستخدم مرة واحدة فقط، 

لكن ليس هذا هو احلال دائماً. أطباق البيض البالستيكية مصممة حلماية البيض، لكن تركيبتها جتعل 



٤٥ قضايا وخيارات محددة

ً صعباً للغاية. وهذا ينطبق أيضاً على عربات الترولي التي عادة ما  تنظيفها وتطهيرها بعد ذلك أمرا
يتم رص احلاويات فيها.

ً، ألنها  تأثير هذا على سلسلة اإلنتاج والتسويق خطيرا إذا أجبرت املفارخ على اإلغالق، فسوف يكون 
أساسية لوظائف صناعة الطيور الداجنة التجارية، خاصة قطاع دجاج التسمني. والتكاليف املرتفعة التي 

ً قوياً لضمان مستوى عالٍ من األمن احليوي. ستواجهها املفارخ إذا أصيبت بالعدوى ميكن أن تكون حافزا

خيارات
تعد املفارخ صغيرة العدد نسبياً ومعظمها لها مواقع معروفة ال ميكن تغييرها بسهولة. ومن مصلحتها 
من  ما  درجة  وضع  املمكن  من  يكون  رمبا  وبالتالي  جيدة،  نوعية  من  الطيور  صغار  تورد  أنها  عنها  يعرف  أن 
التنظيمات التي تشتمل على مجموعة متفق عليها من تدابير األمن احليوي. كل املفارخ التجارية التي تزيد 
على حجم معني من السعة اإلنتاجية األسبوعية يجب تسجيلها وترخيصها، بحيث يعتمد الترخيص على 

اتباع إجراءات األمن احليوي الصارمة.
يجب أن تتوافق املفارخ احلديثة مع أعلى مستويات ممكنة من األمن احليوي كما هو وارد في الكتيبات 

اإلرشادية اخلاصة باملنتجني التجاريني على نطاق كبير.
ً أساسياً. حيثما كانت املفارخ أصغر وأكثر تقليدية، يظل األمن احليوي اجليد أمرا

بعض اإلجراءات األساسية هي:
• ال يسمح ببقاء أية طيور من أي صنف في املفرخ ألي غرض (إال إذا كانت هي املصدر الوحيد للبيض 

الذي يتم تفريخه).
• ال يسمح بدخول املفرخ إال للعاملني بها.

• كل العاملني الذين يدخلون إلى املفرخ يجب أن يقومو بإبدال ثيابهم اخلارجية ولباس القدم.
• حيثما أمكن يجب أن يكون هناك تدفق أحادي اجلهة عبر املفرخ، والنقاط التي يدخل منها البيض 

إلى املفرخ ويغادره يجب أن تكون منفصلة وذلك لتقليل إمكانية التلوث املتبادل.
فيما يتعلق باملواد، إذا كانت أطباق البيض التي يتم التخلص منها بعد استخدامها (الكرتونية) هي 
التأكيد على االستخدام ملرة واحدة فقط، ألنها ال ميكن تنظيفها وتطهيرها. يتطلب  املستخدمة، فيجب 
تنظيف أطباق البيض التي ال يتم التخلص منها بعد استخدامها وعربات الترولي استخدام ماكينة صناعية 
ً الزماً. وللحصول على  أو مغاسل ذات ضغط عال. في كال احلالتني، تعد مراجعة ما بعد التنظيف بعناية أمرا
أفضل النتائج يجب تخصيص أطباق البيض وعربات الترولي ملزرعة واحدة فقط وال ترجع إلى تلك املزرعة إال 

من املفرخ، أو رمبا يتم ربطها مبجموعة حتصيل محددة من البيض وذلك لتقليل التداخل بني املزارع.

القضايا واخليارات الرئيسية
ً ال تصاب بالعدوى عند التفريخ، لكن ميكن أن تصاب بعد  • صغار الطيور التي تبلغ من العمر يوماً واحدا

التفريخ إذا كان األمن احليوي في املفرخ ضعيفاً.
ً أساسياً من سلسلة اإلنتاج والتسويق، واالستمرار في تشغيلها أمر حيوي بالنسبة  • تعد املفارخ جزءا

لإلنتاج التجاري، خاصة دجاج التسمني.
• كل املفارخ التي تزيد عن حجم معني يجب أن تكون مسجلة ومرخصة.

• األمن احليوي الصارم مطلوب بسبب االنتشار السريع احملتمل للعدوى من مفرخ واحد.
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من يربون الطيور الداجنة الرمامة (القطاع ٤)
قضايا

على األقل في البداية، كان أغلب حاالت ظهور املرض في الطيور الداجنة في القرى. لكن هذا القطاع يغطي 
غالبية القطعان في معظم الدول وعندما يتم حساب نسبة القطعان من أنواع محددة، يظهر أن الطيور 
الداجنة الرمامة رمبا كانت معرضة خلطر أقل باإلصابة من الطيور الداجنة التجارية، خاصة الطيور الداجنة 
التجارية على نطاق صغير. هذه اإلكتشافات أدت إلى مفاهيم مختلفة متاماً عن دور الطيور الداجنة الرمامة 

في فيروس H5N1 إنفلونزا الطيور شديدة الضراوة.
أنها  على  الرمامة  الداجنة  الطيور  إلى  ينظرون  الكبار،  التجاريون  املنتجون  غالباً  وهم  البعض،  كان 
مشكلة أكثر منها منفعة. وهم يقولون إن غالبية حاالت ظهور املرض ووفيات البشر أتت من هذا القطاع. 
 ً آخرون يشيرون إلى األهمية االقتصادية-االجتماعية للطيور الداجنة الرمامة ويؤكدون على أنها متثل خطرا
أقل باملقارنة بالقطاع التجاري. لكن ال يوجد شك في أن الطيور الداجنة الرمامة ميكن أن تصبح، وهي بالفعل 
كذلك، مصابة وميكن أن حتتفظ باملرض بدون تورط أية أنواع أخرى من املنتجني (كما في تركيا). ولذلك فمن 
الضروري عمل شيء لتقليل خطر اإلصابة بالعدوى في هذه الطيور، مع ضمان أن تكون التدابير متناسبة مع 

اخلطر الفعلي.
هناك عدة عقبات في طريق األمن احليوي في هذا القطاع:

من طبيعة تربية الطيور الداجنة الرمامة أنها تقبل دائماً حوادث النفوق العالية، التي ميكن تقليلها  ١ .
عن طريق تطبيق تدابير األمن احليوي، على أنها جزء طبيعي من تربية الطيور الداجنة – واملفارقة أن 

هذا واحد من األسباب الرئيسية التي متنع املربني عن التحقيق في نفوق طيورهم.
اخلطر القليل نسبياً في أن يصاب قطيع يخص مربياً واحد للطيور الداجنة، حتى عند ظهور حاالت  ٢ .
في الدولة، رمبا يحد من أي حافز لنشر األمن احليوي. تشير الدراسات في الدول املتأثرة بهذا املرض 
في جنوب شرق آسيا إلى أنه حتى وسط حاالت ظهور املرض املكثفة، كان خطر أن تتعرض األسرة 
املفردة باإلصابة قليالً نسبياً (أقل من ١ في األلف). هذا املستوى  من اخلطر غالباً ال ميكن النظر إليه 
والتي يسهل   ،ً البسيطة جدا التدابير  من  أكثر  أي شيء  لتبرير  الكافية  بالدرجة  مرتفع  أنه  على 
تطبيقها، والتي ال تكلف شيئاً. وفي غياب حاالت الوفيات البشرية، أو حتى عندما تكون موجودة، 
ً لألمن احليوي. في احلقيقة، فإن مرض  غالباً ال يرى من يربون الطيور الداجنة الرمامة إحتياجاً شديدا
نيوكاسل، وهو مرض وبائي آخر يصيب الطيور الداجنة، كان مهماً بالنسبة لقتل الطيور الداجنة 
متاماً مثل إنفلونزا الطيور شديدة الضراوة، ومع ذلك كان من النادر استخدام اللقاح الوقائي  بشكل 

موثوق فيه ومستمر أو تطبيق األمن احليوي أو زيادته في مواجهة هذا املرض.
عالية  الطيور  إنفلونزا  عن  يقال  ما  ال يصدقون  إنهم  يقولون  الداجنة  الطيور  يربون  ممن  الكثيرون  ٣ .
الضراوة، ويرونه ذريعة تستخدمها احلكومات لتنفيذ إعدام واسع النطاق لطيورهم الداجنة، هذا 

اإلعدام في حد ذاته رمبا كان هو املصدر األصلي لهذا االعتقاد، ويساهم بالتأكيد في ترسيخه.
معظم الرسائل اتصة باألمن احليوي بالنسبة ملن يربون لطيور الداجنة الرمامة كانت تستهدف  ٤ .
املربي املفرد. لكن مبا أن كل الطيور الداجنة الرمامة داخل اتمع، بغض النظر عن صاحبها، تخالط 
القطعان األخرى وقد تكون وحدة وبائية مفردة من وجهة النظر املتعلقة باخلطر، فإن رسائل األمن 

احليوي يجب أيضاً أن تستلزم عمالً يشمل اتمع بأكمله.
ال ميكن على اإلطالق أن تكون تدابير األمن احليوي للطيور الداجنة الرمامة في قوة التدابير اصصة 
باملدخالت  يتسم  الذي  النظام  من   ً جزءا التي جتعلها  السمات  كانت حتمل  التجارية طاملا  الداجنة  للطيور 
الضعيفة والنواجت الضعيفة والكفاءة العالية والذي يفسر السبب في تربيتها. لكن هذا ليس سبباً حلظرها، 

أو محاولة حبسها كلها، أو إعدامها بأعداد كبيرة على مساحات واسعة عندما حتدث اإلصابة بالعدوى. 



٤٧ قضايا وخيارات محددة

يجب على احلكومات وصناعة الطيور الداجنة التجارية أن تقبل وجود نظام الطيور الداجنة الرمامة 
ً ألهميته االجتماعية واالقتصادية والغذائية نظرا

والثقافية والدينية بالنسبة للناس الذين يربون هذه الطيور. كما أن احملتمل هو أن يكون خطر تعرضها لإلصابة 
أقل، وتبعات اإلصابة قد تكون أقل فيما يتعلق بنشر املرض من املنتجني التجاريني بسبب األحجام الصغيرة 

للقطعان واالتصاالت األقل مع الوسطاء ومقدمي اخلدمات وأسواق الطيور احلية. 
احليوي،  األمن  حاجز  خلق  حولها  يتم  للوحدة،  حدود  وضع  احليوي،  األمن  في  الرئيسية  العوامل  من 
سواء احلقيقي أو العملي. هذه احلدود يجب أن تضم بداخلها الوحدة التي يفترض أن تكون لها نفس احلالة 
الصحية. بالنسبة للمزارع التجارية، من السهل تقريباً حتديد مثل هذه الوحدات، لكن ليس هذا هو احلال 
بالنسبة للطيور الداجنة الرمامة. فهي بطبيعتها تتجول، ولذلك فإن أصحاب القطيع ال ميكنهم السيطرة 
القطيع  إليها هي مجموعة  ينتمون  التي  املقسمة  الوحدة  أن  تواجهه طيورهم، مع  الذي  على كل اخلطر 
التي تتعامل بعضها مع بعض وبذلك ميكن أن تكون معرضة لإلصابة عن طريق أفعال أي طير يتعامل مع 
غيره. هذه الوحدة غالباً تكون هي كل الطيور الداجنة في قرية ما، لكن ميكن أن تكون أصغر من هذا (عندما 
تكون القرية مثالً مكونة من منطقتني مستقلتني أو أكثر) أو ميكن أن تكون أكبر من هذا (مثل جميع الطيور 

الداجنة في مدينة أو بلدة كبيرة).

خيارات
سوف يتطلب العمل مع من يربون الطيور الداجنة الرمامة الكثير من اجلهد لتحقيق األثر املطلوب. فعددهم 
كبير وهم منتشرون جغرافياً. البنية التحتية املؤسسية القوية مطلوبة لتحقيق تغطية ذات معنى وإنتشار 
للرسائل. قد تكون أفضل طريقة إلشراك من يربون الطيور الداجنة الرمامة هي من خالل إسلوب مشاركة 
خاص بعلم األوبئة ميكن فيه إكتساب فهم أفضل للمخاطر، وسبل وصول ااطر إليهم، وتدابير احلماية التي 
ميكن الوصول إليها. يجب عمل تقييم للمخاطر بالنسبة للقرى واملناطق احمليطة باملدن بنفس الطريقة التي 
يتم بها التقييم للمزارع التجارية. كما يجب عمل مراجعة اطر األمن احليوي ومناقشة التدابير املمكنة 

لوضع اخلطط الواقعية والقابلة لالستمرار.
 ً هذه الطريقة حتتاج إلى وساطة شخص لديه فهم جيد لهذه الطريقة. املسئولون احلكوميون كثيرا
ما ال يجيدون العمل بهذه الطريقة ورمبا ال ينظر الناس إليهم في بعض األماكن على أنهم مصدر موثوق فيه 
للمعلومات. رمبا يكون من األفضل العمل مع املؤسسات غير احلكومية وضمان أن يكون قادة القرية (الدينيون 
ً من العملية،  و/أو غير الدينيني) واملتخصصون املوثوق فيهم (مثل املعلمني، والعاملني باال الصحي) جزءا
باإلضافة إلى الوسطاء ومقدمي اخلدمات الذين يعملون عادة في الطيور الداجنة الرمامة. فعل األشياء بهذه 
بالنسبة  احليوي  األمن  إدارة  مثالً،  تستهدف،  تدابير  على  القرية  مستوى  على  اتفاق  إلى  يؤدي  قد  الطريقة 

للتجار القادمني إلى القرية واملغادرين لها، والتخلص من اجلثث النافقة، وهكذا.
أي تدبير يتم التعريف به يجب أن يكون قابالً لإلستمرار محلياً (أي بدون احلاجة إلى تكرار املدخالت من 
وكاالت خارجية) وميثل أقل عبء مالي ممكن، في التكاليف والوقت أيضاً. وحتى مع هذا، قد ال يكون التقدم 
إتباعه داخل  أن ينجح ويفيد، غالباً سوف ينتشر  أن هناك شيئاً ميكن  القرية  سريعاً، لكن عندما يرى أهل 

القرية وبني القري بقليل من اجلهد.
هناك تدابير بسيطة ميكن التوصية بها، بالرغم من أنها الزالت بحاجة إلى مراجعة إمكانيتها لدي 
املربني في عملية مشتركة. هذه التدابير تشمل: جتنب االتصال بني الطيور الداجنة في القرية وبني أية قطعان 
من  وعدم جلب طيور حية  السطحية؛  املياه  عن  الداجنة  الطيور  وإبعاد  ومقدمي خدمات؛  ووسطاء  جتارية 

األسواق؛ وتنظيف أو إبدال األحذية قبل وبعد زيارة األسواق.



األمن البيولوجي ملرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة: قضايا وخيارات٤٨

القضايا واخليارات الرئيسية
كانت الطيور الداجنة الرمامة هي أكثر الطيور التي تتعرض لإلصابة بفيروس H5N1•  إنفلونزا الطيور 

شديدة الضراوة، وقد كانت هي املصدر الرئيسي ملرض اإلنسان – لكن خطر اإلصابة بالعدوى الذي 
يواجهه القطيع املفرد ال يزيد عن اخلطر الذي تواجهه القطعان التجارية.

• من يربون الطيور الداجنة الرمامة ال يستطيعون حتقيق تدابير أمن حيوي فعالة مبفردهم، فهناك 
احتياج إلى املبادرات التي يقودها اتمع.

• أي تدبير جديد يجب أن يكون قابالً لإلستمرار محلياً (أي بدون املدخالت املتكررة من جهات خارجية) 
وفي حدود أقل عبء ممكن، من حيث التكلفة والوقت واملتطلبات األولية واملستمرة.

• تسكني الطيور الداجنة الرمامة يغير بشكل أساسي من نظام اإلنتاج.
• االستخدام املستدمي للمطهرات ليس محتمالً، بل سيحتاج األمن احليوي إلى االعتماد على التنظيف.

• هناك حاجة إلى العمل امليداني لصياغة توصيات ميكن ملن يربون الطيور الداجنة الرمامة تنفيذها، 
مع األخذ في احلسبان قدرتهم على فهم اخلطر واستثمار املوارد في األمن احليوي، هذا هو التحدي 

الذي يجب عدم التقليل من شأنه.

من الضروري إقناع من يربون الطيور الداجنة الرمامة أن شراء طيور بديلة من سوق الطيور احلية أمر 
خطير. وهذا ينطبق على األمراض األخرى كما ينطبق على إنفلونزا الطيور شديدة الضراوة. إن شراء الطيور 
مباشرة من مصدر معروف، مثل قرية مجاورة معروف فيها تاريخ املرض ويقل فيها خطر اإلصابة غير املعلنة 

في وقت الشراء، يعد أسلم بكثير.
إقناع الناس بإحتياجهم للتصرف سوف يكون أسهل عندما ميكن رؤية خطر املرض بصورة أكبر. وقد مت 
احلديث سابقاً عن إمكانية استخدام نظام «األضواء املرورية» مبستويات متفاوتة من التحذير ومتطلبات األمن 

احليوي، لكن مسألة القدرة على فهم اخلطر تتطلب حتقيقات أكثر تعمقاً.

من يقومون بتربية البط املنزلي
قضايا

مت سابقاً اإلشارة إلى مشكلة اإلصابة غير الظاهرة في البط. وهذا ينطبق على البط الذي يتم حفظه بشكل 
دائماً متاماً كما ينطبق على البط الطليق.

في آسيا، يتم حفظ الكثير من البط في قطعان يسمح لها بااللتقاط في حقول األرز بعد حصادها 
وقد يتم نقلها إلى مسافات طويلة أثناء مواسم احلصاد، تبعاً ألمناط احلصاد. ومن املستحيل جتنب االتصال 
ً في أن تصاب بالعدوى من الطيور البرية وأيضاً  ً كبيرا ببراز الطيور البرية. وحقيقة إنتقال القطعان متثل خطرا
من الطيور الداجنة املنزلية وتنشر هذا املرض إلى مناطق أخرى. وقدرة البط على البقاء بدون أن تظهر عليه 
أعراض املرض لفترات طويلة تعني أن هذه طريقة رئيسية في اإلبقاء على املرض ونشره. ويعد تطبيق تدابير 

األمن احليوي في هذا النظام مليئاً باملشكالت.
لكنه  إجتماعياً.  صعباً  فيه  اإلستمرار  جعل  أو  للبط،  الطليق  الرعي  حظر  هي  «الواضحة»  اإلجابة 

ً مكمالً لنظام «األرز/البط» ورمبا تكون عواقب حظره أسوأ من املكاسب احملتملة. يشكل جزءا



٤٩ قضايا وخيارات محددة

القضايا واخليارات الرئيسية
• في املناطق التي يتم فيها تسكني البط بشكل دائم، يجب على من يربون البط تنفيذ تدابير اإلقصاء 

احليوي مثلهم مثل باقي مربي الطيور الداجنة. سوف يحتاجون أيضاً إلى ممارسة االحتواء احليوي 
الروتيني بسبب إمكانية حدوث إصابة ال ميكن اكتشافها.

ً من نظام البط/ألرز  • قد يكون األمن احليوي الفعال بالنسبة لقطعان البط الطليقة التي تعتبر جزءا
غير ممكن، أية تدابير لألمن احليوي يجب أن تستكمل بالترخيص، والتحكم في االنتقال، والتلقيح.

خيارات
في األماكن التي يتم فيها تسكني البط بصورة دائمة، يكون من شأن تطبيق تدابير األمن احليوي ذاتها اخلاصة 
بقطعان الطيور الداجنة املنزلية األخرى التي لها أحجام ومستويات إدارة مشابهة، أن يقلل من خطر اإلصابة 
ً لقدرة البط على أن يصاب بالعدوى بفيروس H5N1 إنفلونزا الطيور شديدة  إلى مستوى منخفض. لكن، نظرا
مثل  متاماً  ضرورياً  احليوي  االحتواء  يصبح  رَضية،  مَ أعراض  أية  عليه  تظهر  أن  بدون  الفيروس  ويبث  الضراوة 

اإلقصاء احليوي.
بصورة  املالك)  ثمنه  يسدد  (رمبا  والتلقيح  القطعان،  فإن تسجيل  الطليقة،  البط  لقطعان  بالنسبة 
منتظمة واإلجبار على إختبار البط وإصدار شهادة له وترخيص تنقالته (مبا في ذلك األسواق واازر) بناء على 
ذلك، سوف يقلل من اخلطر املرتبط بهذه القطعان. في تايالند، مت اتباع القيود األولية على التنقالت عن طريق 
توفير املواد لتسكني قطعان البط وإطعامها. وقد جنح هذا األمر، بالرغم من أنه رمبا أدى إلى أن تخلى بعض 
املنتجني عن تربية البط في هذا النظام. في فييتنام، مت استخدام التلقيح وبعض التحكم في التنقالت، لكن 
النتائج لم تكن جيدة للغاية، رمبا يرتبط هذا باستيعاب أقل من اطط له بالنسبة للتلقيح. يعتمد حتديد 

احللول العملية على التقييم اخلاص بكل دولة على حدة وبكل حالة على حدة.

أسواق الطيور احلية
قضايا

ً من الطيور التي تصل وتغادر يومياً في طريق ذي اجتاهني، مما يسمح  الكثير من أسواق الطيور احلية ال تخلو أبدا
أسواق  تشغيل  ويعد  التلوث.  عالية  مواقع  إلى  األسواق  فيحول  الوقت،  مع  والتراكم  باالستمرار  للفيروس 
ً وفريق  ً ممكناً، لكنه يتطلب نظاماً بيطرياً متطورا الطيور احلية بطريقة تقلل من خطر اإلصابة بالعدوى أمرا

عمل كثير احلماس.
بالنسبة لكل األسواق، هناك احتياج للتنظيف (والتطهير كلما أمكن) للمواد التي تغادر السوق ورمبا تتعامل 
من  الكثير  أن  ومع  أيضاً.  مهم  األخرى  والنفايات  الذبائح  فضالت  من  اآلمن  التخلص  الداجنة.  الطيور  مع 
ً ليس قليالً من الطيور  ً أقل على انتشار املرض)، إال أن هناك عددا الطيور مصيرها الذبح (وبذلك متثل خطرا
التي يتم غالباً شراؤها سواء لإلنتاج أو للطعام الحقاً في البيت، حيث توجد طيور داجنة أخرى. التجار الذين 

ً لنشر العدوى من خالل املواد امللوثة. ً كبيرا يتنقلون بني املنتجني واألسواق ميثلون أيضاً خطرا
هناك مجموعة من التعديالت الواضحة التي ميكن تقدميها، لكنها كلها تنطوي على تكلفة، سواء 
أعمالهم.  السوق  جتار  بها  يباشر  التي  الطريقة  جذرية  بصورة  يغير  قد  والبعض  مباشرة،  غير  أو  مباشرة 
وبسبب هذا، فبعض التغييرات حتمل خطر خلق نظام أسواق مواز مخفي غير مشروع وهو أمر يجب تفاديه 

بكل الطرق.
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خيارات
اخلدمات  احمللية،  السلطات  احلظائر،  مسئولي  السوق،  (مشغلي  املعنية  األطراف  لكل  بالنسبة  املهم  من 
البيطرية، التجار، إلخ) أن يشتركوا في وضع خطة األمن احليوي ألية سوق للطيور احلية. وهناك إرتباط قوي بني 
سوق الطيور احلية والوسطاء ومقدمي اخلدمات، خاصة جتار الطيور الداجنة الذين يشترون الطيور الداجنة 

من املنتجني ليبيعوها في سوق الطيور احلية.
يجب أن يكون الهدف هو خلق جتارة قليلة ااطر في مواقع معروفة مرخص بها بطريقة ميكن لسلطات 
ً تكييف وتنظيم أسواق الطيور احلية بدالً من حظرها على  السوق والتجار حتمل تكاليفها. ومن األفضل كثيرا
أساس أي شيء سوى لفترة مؤقتة أثناء حاالت الطوارئ. يجب أن يكون ممكناً عمل مجموعات قياسية من 
التعديالت، لكن سيكون من املهم تطبيقها بطريقة موحدة بقدر اإلمكان حتى ال يحدث اختالف في تكاليف 
التعامالت في املواقع اتلفة، مما يدفع التجارة نحو أسواق أقل في األمن احليوي. رمبا تكون إعادة تطوير األسواق 
منطقة تلزم فيها مساندة الدولة في اإلستثمار األوَّلي. ورمبا يكون من املمكن تعويض جزء من التكلفة أو 

كلها من خالل طريقة املشاركة في التكلفة والتي تضم القطاع اخلاص ومشغلي السوق واحلكومة.
يجب االنتباه حتى ال يؤدي فرض التدابير إلى خلق مجموعة من األسواق املوازية غير الرسمية، ولذلك 
حتتاج هذه الطريقة إلى أن تؤكد على فوائد التجار الذين يستخدمون األسواق (زيادة ثقة املستهلك، تقليل 

اخلسائر الناجتة عن األمراض، إلخ) مع الفرض القوي للتدابير على التسويق القانوني.
ً نحو قبول الطيور الداجنة امدة أو الطازجة، مما  في بعض الدول، رمبا تتحول اجتاهات املستهلك كثيرا
يسمح بالتحول عن سوق الطيور احلية إلى اازر املركزية. هذا يسمح باستبدال بيع الطيور احلية للمستهلك 

واالنتقال من أسواق البيع بالتجزئة إلى أسواق البيع باجلملة.
أثبتت بعض التدخالت فعاليتها في تقليل عبء اإلصابة بالعدوى في أسواق الطيور احلية. وكاستجابة 
لظهور فيروس H5N1 في الطيور الداجنة والبشر في عام ١٩٩٧، مت عمل تغييرات في إدارة أسواق الطيور احلية 
في منطقة هوجن كوجن اإلدارية اخلاصة. تألفت هذه التغييرات من حظر أصناف معينة (السمان والبط واألوز) 
من البيع احلي، وتخصيص يوم واحد في الشهر يتم فيه إخالء األسواق بالكامل وتنظيفها، وجلب الطيور 
الداجنة فقط من قطعان معروفة مت تلقيحها. وقد أدت إضافة يوم ثان لإلغالق إلى انخفاض أكثر (بالرغم من 
أنه غير مؤثر إحصائياً) في معدالت اإلصابة. لم يؤد أي من هذه التدابير إلى منع تواجد الفيروس أو انتشاره في 

السوق بشكل كامل، لكن كان هناك انخفاض ملحوظ.

القضايا واخليارات الرئيسية
كانت أسواق الطيور احلية مساهماً رئيسياً في ظهور فيروس H5N1•  ، بوصفها نقاط اختالط 

ً النتشار املرض. وقد كانت هي مصدر املرض البشري. أساسية وأيضاً مصدرا
• االحتواء احليوي للعدوى أمر أساسي في هذه املواقع.

• تدابير األمن احليوي مثل عمل أيام للراحات، واحلد من األصناف التي ميكن بيعها في السوق، واستخدام 
أقفاص ميكن تنظيفها، كان لها تأثير على تقليل استمرار العدوى في أسواق الطيور احلية.

ً إيجابياً في السيطرة على فيروس H5N1•  إنفلونزا الطيور  ميكن ألسواق الطيور احلية أن تلعب دورا
شديدة الضراوة عن طريق أن تكون مكاناً ميكن فيه نشر املعلومات وجمعها، وميكن فيه عمل رصد 

نشط للمرض/الفيروس.
• يجب التعامل مع غلق أسواق الطيور احلية بحرص ألنه ميكن أن يخلق أسواقاً غير رسمية وغير 

معروفة، مما يزيد من سوء موقف املرض.
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تنظيفها  ميكن  حتى  املستخدمة  األقفاص  أنواع  تغيير  باالعتبار  اجلديرة  األخرى  التدخالت  تشمل 
بالكامل (البالستيكية أو املعدنية بدالً من اخلشبية أو املصنعة من مواد أخرى متحللة) وتنظيفها بانتظام 
١١، باستخدام مناطق منفصلة لألصناف اتلفة، وتخصيص نقاط تنظيف للمركبات ولباس القدم سواء 

للداخلني إلى السوق أو اخلارجني منه (خاصة اخلارجني منه).
القابلة  الصلبة  األرضيات  مثل  األساسية  التحتية  البنية  إلى  تفتقر  احلية  الطيور  أسواق  من  كثير 
للغسل، وأنظمة التخلص من النفايات، وشبكات الصرف، ومصادر املياه اجلارية النظيفة. مثل هذه األنواع 

من أبسط املعايير يجب تنفيذها.
١إذا مت اكتشاف مرض داخل سوق ما، يجب على الفور حظر بيع الطيور الداجنة في السوق إلى أن يتم 

العثور على مصدر العدوى والتخلص منه. لكن، ال يجب استخدام هذا األمر سوى كاستجابة قصيرة املدى 
ً من البداية ملنع تكوين أسواق سرية. يجب أن يكون التركيز على ضمان  حلالة طارئة ويجب توضيح هذا جيدا
أن يغادر التجار ومنتجو الطيور الداجنة وغيرهم ممن يتعاملون مع الطيور الداجنة السوق بلباس قدم نظيف 

ومركبات ومعدات نظيفة.
كما متثل أسواق الطيور احلية أيضاً بؤرة فريدة لنشر املعلومات لنطاق واسع من املتعاملني في سلسلة 
اإلنتاج والتسويق (خاصة مربي الطيور الداجنة والتجار)، وأيضاً أماكن مثالية ميكن فيها جمع االستخبارات 
في  الفيروس  و/أو  للمرض  املبكر  لإلكتشاف  مراقبة نشطة  كنقاط  احلية  الطيور  أسواق  تعمل  املرض.  عن 
املنطقة التي يخدمها السوق. وميكنها أن تعمل كنقاط حتفيز لتنفيذ أعلى مستوى ممكن من األمن احليوي 

في املنطقة التي يخدمها السوق وللتدابير املشددة الكتشاف املرض في املنطقة نفسها.

الوسطاء ومقدمو اخلدمات
قضايا

ً رئيسياً في نشر املرض، وهم بالفعل كذلك، فهم  ً ألن الوسطاء ومقدمي اخلدمات ميكنهم أن يلعبوا دورا نظرا
يحتاجون إلى إجراءات أمن حيوي تتبعية. ومن املهم أيضاً أنهم ميكن أن يكونوا مصادر للنصيحة والدعم 
للممارسات األفضل ألن الناس غالباً يثقون بهم أكثر من املسئولني احلكوميني. لكن حتى اليوم، لم يعطَ 

االنتباه الكافي لهذه اموعة في أي من الدورين.
الطيور  أحد  إذا أصيب  وبالتالي  لفترات قصيرة،  الداجنة فقط  بالطيور  الوسطاء يحتفظون  معظم 
املشتق  املباشر  غير  احلافز  فإن  وبالتالي  كاملة.  املشكلة  قبل ظهور  بيعه  يتم  به  احتفاظه  أثناء  بالعدوى 
بالنسبة للوسطاء. لكن كل  الفالحون، تعد أضعف بكثير  بها  التي يعترف  احليوي  األمن  تدابير  تنفيذ  من 

املشتركني في القطاع يتأثرون عندما يتم تطبيق قيود كبيرة على التجارة في حالة ظهور املرض.
املزارعون التجاريون الكبار لديهم القوة املالية لرفض اإلجتار مع الوسطاء ومقدمي اخلدمات إذا لم يوفوا 
مبتطلباتهم. لكن املنتجني الصغار، وخاصة من يربون الطيور الداجنة الرمامة، قد يكونون في وضع أضعف 
ال يسمح لهم شخصياً بفرض األمن احليوي ورمبا ال يستطيعون أن يخاطروا بفقدان اخلدمات أو األسواق من 
ولدرجة  نشطني.  يعتبرون محتكرين محليني  قد  الذين  اخلدمات  ومقدمي  الوسطاء  استخدام  رفض  خالل 
ما فهم حتت رحمة مستويات األمن احليوي التي تتم ممارستها من الوسطاء ومقدمي اخلدمات، والوسطاء 

ومقدمي اخلدمات اآلخرين الذين يستخدمهم من يربون الطيور الداجنة اآلخرون في نفس القرية.

١١       في بعض املواقف (كما في نيجيريا) قد تكون هناك أيضاً إمكانية استخدام أقفاص نقل مخصصة لالستخدام مرة واحدة، مصنوعة   
           من مواد  محلية يتم جمعها وحرقها بعد االستخدام ملرة واحدة.
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خيارات
سوف يتطلب العمل مع الوسطاء ومقدمي اخلدمات التعامل املشترك املشابه ملا مت توضيحه في من يربون 

الطيور الداجنة الرمامة.
يحظى الوسطاء ومقدمو اخلدمات للمربني التجاريني الصغار ومربي الطيور الداجنة الرمامة بروابط 
ً. وميكن أن ميثل هذا دافعاً مجمعاً التباع ممارسات األمن احليوي  قوية مع املنتجني احملليني ويعتمدون عليهم كثيرا
حلماية أعمالهم اخلاصة وأعمال زبائنهم. من املهم أن يتم تدريب الوسطاء ومقدمي اخلدمات، خصوصاً من 
ينتقلون من موقع إلى آخر، على استخدام تدابير األمن احليوي الصحيحة بأنفسهم. ومن املهم بنفس الدرجة 

أن يتم تقدمي املعلومات لهم لتعزيز ونشر استخدام األمن احليوي األساسي ملن يربون الطيور الداجنة.
تتعرض خلطر كبير  فئة  احليوانية  الصحة  العاملني في مجال  وغيرهم من  البيطريون  األطباء  يعتبر 
حيث يطلب منهم فحص احليوانات املريضة وبالتالي رمبا ميثلون أعلى خطر لنقل املرض إلى بيوت أخرى أو 
منتجني جتاريني آخرين، وبالتأكيد عليهم املسئولية الكبرى في ضمان عدم حدوث هذا عن طريق مراعاة تدابير 
األمن احليوي الصارمة واملنظورة. الرسائل احملددة لهذه الفئة أمر ضروري، وميكن ربطها باملعلومات التقنية 

حول املرض والتي سيحتاجون إليها حتى يستطيعوا اكتشافه وإبالغ السلطات عنه.
والذين تخصصوا في نقل  بالنقل  الوسطاء ومقدمي اخلدمات، يجب إشراك من يقومون  باقي  ومثل 
البروتوكوالت  بالنقل  يقومون  يتبع من  أن  احليوي. يجب  أية سلسلة لألمن  الداجنة ومنتجاتها في  الطيور 
اخلاصة بالعزل (عدم دخول أرض املزرعة إال عند الضرورة)، والتنظيف والتطهير، كما يجب أن يتبعوا تعليمات 

مشغلي املزراع التجارية.
مبا أن اازر ينتج عنها منتجات جانبية مثل الريش، واألعضاء الداخلية، والفات التي قد تكون ملوثة، 
فيجب أن يضمن عاملو اازر التعامل مع هذه األشياء بطريقة تبطل من فعالية الفيروس. على سبيل املثال، 
ميكن معاجلة الريش باحلرارة، وميكن طبخ األعضاء الداخلية أو إذابتها، وميكن خلط الفات باملطهرات. كما 
املركبات واملعدات ملنع وتقليل  القيام بتنظيف وتطهير  تعتبر اازر، مع مطاحن العلف، مواقع ميكن فيها 

انتشار املرض.
رمبا يكون هناك أيضاً إحتياج إلى عمل تنظيمات لبعض الوسطاء ومقدمي اخلدمات. قد يكون الترخيص 
بتجارة الطيور الداجنة ممكناً في بعض املواقف، مع أنه سيكون غير عملي في مواقف أخرى كثيرة بسبب 
أعني  عن  التجار  هؤالء  مثل  اختفاء  إلى خطر  هذا  يؤدي  أن  ذلك، ميكن  إلى  باإلضافة  بالقوة.  الفرض  قضايا 

الرقابة.

القضايا واخليارات الرئيسية
• الوسطاء ومقدمو اخلدمات من مصلحتهم احلفاظ على أعمالهم وعلى من يعملون معهم.

• وهم يخلقون صالت بني األقسام اتلفة من قطاع الطيور الداجنة الرمامة والطيور األسيرة، وميثلون 
ً رئيسياً لنشر املرض. لذلك البد أن ينفذوا تدابير األمن احليوي املناسبة. خطرا

• الوسطاء لديهم إتصاالت مع الكثير من املنتجني، وغالباً ما يعتبرهم الناس مصادر موثوقاً فيها 
للمعلومات. ولذلك ميكنهم أن يكونوا ناشرين لرسائل األمن احليوي ومدافعني عن خطط األمن احليوي.
• هناك احتياج لوضع تدابير أمن حيوي صحيحة وقابلة لإلستمرار ميكن للوسطاء تطبيقها، وميكن من 

خاللها مراقبة استيعابهم لها وتأثيرها.
• التنظيم اخلاص بالوسطاء قد يكون مناسباً ويجب التفكير فيه لكن قد تكون له عواقب سلبية إذا 

لم يتم التعامل معه بعناية.
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هواة الطيور الداجنة، ومن يربون الديوك املتصارعة، والطيور الدخيلة والطيور 
اجلارحة

قضايا
تعد هذه الطيور كلها ذات قيمة عالية، مقارنة بالطيور الداجنة املنزلية. وبالنسبة لكل هذه الطيور، غالباً 
لن ترقى معدالت التعويض إلى تغطية تكلفة استبدالها، وال يوجد مصدر سهل لإلستبدال في حالة فقدان 
هذه الطيور أو إعدامها ضمن وحدة مصابة. هذا يخلق ضغطني متناقضني: أحدهما هو احلافز لالستثمار في 

األمن احليوي، واآلخر هو احلافز حملاولة جتنب تدابير السيطرة مثل اإلعدام.
هذه الطيور كلها تنتقل من موقع إلى موقع كجزء من وظيفتها، مما يجعل األمن احليوي أصعب مما هو عليه 
بالنسبة للطيور احملتواة داخل املزارع. كما أن القيمة العالية لهذه الطيور جتعل تهريبها على مسافات طويلة اقتراحاً 

جذاباً ١٢.

خيارات
ً لألعداد القليلة نسبياً لهذه الطيور (باملقارنة بإجمالي أعداد الطيور الداجنة)، فهناك رأي قوي بتلقيح  نظرا
الديوك املتصارعة، والطيور اجلارحة، وطيور الزينة، والطيور املوجودة في حدائق احليوان. لكن، كلما أمكن، يجب 
أن يكون هذا باالرتباط مع تدابير األمن احليوي املناسبة. بالنسبة للطيور اجلارحة، مت التعرف على االحتياج لهذا 
األمر ومت توفير تصميمات لوحدات تقوم بتطبيقها. مرة أخرى نقول إن القيمة العالية لهذه الطيور تعني أن 

التكاليف املالية لهذه التدابير تعتبر مقبولة.
١تعد جتارة الطيور البرية األسيرة واسعة وصعبة التنظيم، وقد تصاب الطيور بالعدوى عند أية نقطة 

إنتاج  أنها جزء مكمل لسالسل  إليها على  النظر  البيع في السوق. لذلك يجب  ً من قبل األسر وحتى  بدءا
وتسويق الطيور الداجنة املنزلية والطيور األسيرة، ويجب تضمينها داخل تدابير األمن احليوي لهذا القطاع. 
الداجنة  الطيور  تباع فيه  التي  ً بيعها في نفس األسواق  أبدا نتيجة ممكنة، ال يجب  وللحصول على أفضل 
احلية. يجب أن تتحرك السلطات البيطرية لضمان أن تكون هذه املمارسة، حيثما وجدت، محددة مبراحل ويتم 

استبدالها بنظم منفصلة وفروض قوية لهذا الفصل.
هناك أقاليم تستخدم فيها الطيور الداجنة، خاصة الديوك الصغيرة، ألغراض طقسية ودينية من قبل 
الكهنة ومعاجلي األمراض. يجب تضمينها أيضاً في تدابير األمن احليوي، خاصة فيما يتعلق بالتخلص آلمن 

من كل أجزاء اجلثة.

القضايا واخليارات الرئيسية
• يجب إشراك من يربون هذه الطيور في أي برنامج لألمن احليوي.

• جتارة الطيور البرية األسيرة جتارة واسعة ويصعب تنظيمها، وقد تصاب الطيور بالعدوى في أي وقت 
ً من قبل أسرها وحتى بيعها في األسواق. يجب أال يتم بيعها في نفس األسواق التي تباع فيها  بدءا

الطيور الداجنة املنزلية احلية.

١٢       الطيور الداجنة املنزلية غالباً ما يتم نقلها عبر احلدود بطريقة غير مشروعة، لكن عادة ما يكون هذا عبر حدود أرضية نافذة نسبياً    
ً ما يتم نقلها على مسافات طويلة             إلى الدول ااورة سواء بهدف اختالف األسعار أو كجزء من احلركات اإلنسانية االجتماعية، ونادرا

           بسبب التكلفة العالية باملقارنة بالقيمة النسبية للطيور.
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الصيادون
قضايا

في العديد من الدول، متت اإلشارة إلى الطيور البرية على أنها مصدر إصابة الطيور الداجنة املنزلية بفيروس 
ً ما مت التأكد من وجود رابطة مباشرة تثبت هذا. لكن صيد  H5N1 إنفلوزا الطيور شديدة الضراوة، لكن نادرا
الطيور البرية تتم ممارسته في كل أنحاء العالم وبعد اإلعداد لألكل، ميكن أن تكون بقاياها (الريش، واألعضاء 
ً النتشار الفيروس. هذه البقايا يتم التخلص منها بوجه عام على األرض  الداخلية، وفتات اللحم، إلخ) مصدرا
داخل املنطقة التي أكلتها فيها الكالب والقطط، لكن ميكن أيضاً أن تلتقطها الطيور الداجنة. معروف عن 
ً قوياً لنقل  األعضاء الداخلية للطيور املصابة أنها حتمل كميات ضخمة من الفيروس، وميكن أن تكون مصدرا

العدوى من الطيور البرية إلى الطيور الداجنة املنزلية.

خيارات
البد من وجود املزيد من العمل امليداني لتحديد مدى شيوع هذا السبيل من إنتقال العدوى من الطيور البرية 
واقعياً. هناك أعداد كبيرة من رسائل التوصيل التي مت إعدادها، والتي تستهدف مجموعات الصيد، واملصممة 
لكي حتمي البشر من اإلصابة بالعدوى عن طريق الطيور البرية التي يتم صيدها. يجب زيادة رسائل أخرى على 

هذه الرسائل حول طرق حماية الطيور الداجنة املنزلية.
من املهم أيضاً أنه باإلضافة إلى الرسائل املوجهة إلى الصيادين (الذين معظهم من الرجال)، أن توجه 
هذه الرسائل نفسها إلى أسرهم وزوجاتهم، اللواتي عادة ما يقمن بتنظيف وإعداد الطيور التي يتم صيدها 

لألكل وبالتالي يكون لهن غالباً التحكم في ما يتم فعله ببقايا الطيور.

القضايا واخليارات الرئيسية
ً في إدخال الفيروس إلى الطيور الداجنة  ً أنها لعبت دورا • الطيور البرية التي يتم صيدها اكتشف مؤخرا

املنزلية، هذا االكتشاف يتطلب املزيد من الفحص من خالل التحقيق التفصيلي في ظهور املرض.
• يجب أن تستهدف رسائل التوعية العامة  كالً من الصيادين وذويهم من النساء حول هذا اخلطر 

وكيفية جتنبه.
• يجب أن تركز رسائل التوعية على نصح الصيادين بوجوب التخلص من بقايا الطيور البرية التي يتم 
صيدها (الريش واألعضاء الداخلية) عن طريق احلرق أو الدفن. يجب أال يتم التخلص منها في البيئة 

حيث ميكن أن تعمل كمصدر للعدوى للطيور الداجنة املنزلية.
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اخلتام
ً أمام تطبيق تدابير األمن احليوي، ألنه  يعد فيروس H5N1 إنفلونزا الطيور شديدة الضراوة مرضاً ضعيفاً جدا
يعتمد في إنتشاره بشكل كبير على تصرفات الناس. يجب أن يتم التأكيد على األمن احليوي الذي له تأثير 

ن املنتجني من حماية قطعانهم بأنفسهم.  وقائي منعي وميكنه أن ميكِّ
يتألف األمن احليوي من ثالثة مكونات: العزل، والتنظيف، والتطهير. يعد العزل أهم مرحلة من األمن 
احليوي، حتى في الوحدات التجارية الكبيرة، ألنه يبطل إمكانية دخول العدوى إلى الوحدة. التنظيف من شأنه 

أن يزيل معظم التلوث، ويأتي التطهير كمرحلة أخيرة إلبطال مفعول أية بقايا للفيروس.
يجب حتليل خصائص تدابير األمن احليوي اتلفة حملاولة فهم أي منها سيكون مالئماً وله أكبر األثر 

وعلى أي نظام من نظم اإلنتاج.
ومقدمي  والوسطاء  املنتجني  نظر  وجهة  من  لإلستمرار  وقابلة  عملية  التوصيات  تكون  أن  يجب 

اخلدمات.
بالنسبة لكل قسم من األقسام  الوثيقة  واقتراح بعض خيارات األمن احليوي في هذه  متت مناقشة 
الرئيسية لقطاع الطيور الداجنة واألسيرة. يجب االستعانة بخبرات الطب البيطري، ونظام اإلنتاج، واالقتصاد 
االجتماعي، والتواصل حتى ميكن حتقيق تعديالت عملية وقابلة لإلستمرار لألمن احليوي في هذه األقسام، مبا 
احلية،  الطيور  وأسواق  الرمامة،  الداجنة  الطيور  يربون  ومن  صغير،  نطاق  على  التجاريني  املنتجني  ذلك  في 
املعنية في  األطراف  العمل مع  املفتاح هو  األقسام سوف يكون  اخلدمات.في كل هذه  والوسطاء ومقدمي 
لهذا  احليوي  األمن  ينفذون  سوف  الذين  األشخاص  قبول  ضمان  على  يعتمد  النجاح  ألن  مشتركة  عملية 
للطيور  احليوي  األمن  يتطلب  غالباً سوف  ورائه.  من  التي سيجنونها  الفوائد  رؤية  على  وقدرتهم  االحتياج 
ً على اتمع وليس توصيات للمنتجني األفراد. سوف يكون من  الداجنة الرمامة بصفة خاصة إسلوباً معتمدا

املهم أيضاً مراقبة استيعابهم لهذه التدابير وتأثيرها عليهم.
ومن املقترح أن تبدأ األفعال لتحقيق هذا ببرنامج للعمل امليداني يحظى بتمويل كافٍ حتى ميكنه أن 
يغطي الدول، خاصة من غرب أفريقيا وحتى جنوب شرق آسيا ولفترة كافية حتى ميكن رؤية نتائج موثوقاً 

فيها.
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ملحق ١
تقارير

الدولةالعنواناملؤلفونالتاريخمت إعداده لصالح

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

يونيو
٢٠٠٧ 

االجتاهات والقضايا واخليارات في تطبيق أوالف ثييم
تدابير األمن احليوي على أنظمة اإلنتاج 

وتركيب القطاع

عام

مارس حكومة أستراليا
٢٠٠٧

مركز استشارات 
بلو مون

زيادة الوعي بقضايا إنفلونزا الطيور بني 
أصحاب القطعان الصغيرة من الطيور 

الداجنة (تقرير بحث كيفي)

إستراليا

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

ديسمبر 
٢٠٠٧

مركز بنجالديش 
لإلتصاالت 

والبرامج

دراسة حول أسواق الطيور احلية 
في مدينة دكا وأسواق الطيور احلية 
اتلطة (الدجاج والبط) في املناطق 

احمليطة باملدن والبعيدة عن املدن 
الكبرى.

بنجالديش

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

أبريل 
٢٠٠٦

تقييم أولي لتركيب وأهمية قطاع اربيان فانو
الطيور الداجنة التجارية واملنزلية في 

غرب افريقيا: دولة بنني

بنني

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

يوليو 
٢٠٠٧

سون سينج، 
سيداك

احلياة الريفية واألمن احليوي بالنسبة 
للمنتجني الصغار للطيور الداجنة 

وسلسلة قيمة الطيور الداجنة في 
كمبوديا

كمبوديا

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

٢٠٠٥VSF/ECTAD/
AGAP

تركيب وأهمية نظم الطيور الداجنة 
التجارية واملتمركزة في القرى في 

كمبوديا

كمبوديا

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

بيطريون بال حدود – ٢٠٠٥
فرنسا

مراجعة إنتاج الطيور الداجنة وتقييم 
التأثير االقتصادي اجلتماعي ألنفلونزا 
الطيور شديدة الضراوة في كمبوديا

كمبوديا

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

سد الفجوة بني «الوعي»  بإنفلونزا بنجامني هيكلر٢٠٠٧
الطيور شديدة الضراوة واملمارسات في 

كمبوديا

كمبوديا
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الدولةالعنواناملؤلفونالتاريخمت إعداده لصالح

صندوق رعاية 
الطفولة التابع 

لهيئة األمم 
املتحدة

وحدة علم األوبئة ٢٠٠٧
مبعهد باستير دو 

كمبودج، بنوم بني، 
كمبوديا

تقييم سلوكيات تداول الطيور الداجنة 
بني أصحاب الطيور الداجنة في 

الفناء اخللفي، وعائالتهم وجتار أسواق 
الطيور الداجنة: مسح مستعرض 

ألربع مناطق جغرافية (مسح املعرفة، 
واإلجتاهات واملمارسات).

كمبوديا

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

مايو 
٢٠٠٦

اميل تيلو جناندو، 
ألكسندر جناتشو

تقييم أولي لقطاع الطيور الداجنة 
في الكاميرون: تركيب وأهمية قطاع 

الطيور الداجنة للوصول إلى فهم 
أفضل اطر إنفلونزا الطيور

الكاميرون

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

ديسمبر 
٢٠٠٦

األمن احليوي لقطعان الطيور الداجنة تشارلز إي بيباي
على نطاق صغير: حتليل وظروف سبل 

التحسني في الكاميرون وتوجو

الكاميرون
توجو

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

يونيو
٢٠٠٨ 

(مسودة)

مراجعة قطاع الطيور الداجنة: كوت ساليو كون
ديفوار

كوت 
ديفوار

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

مايو 
٢٠٠٨

سيسيل 
سكوارزوني

األنشطة التي مت وضعها لعمل 
تعديالت لألمن احليوي والتوعية للطيور 

الداجنة املنزلية في إطار مقاومة 
إنفلونزا الطيور شديدة الضراوة في 

كوت ديفوار

كوت 
ديفوار

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

نوفمبر 
٢٠٠٦

تركيب وأهمية الطيور الداجنة فريد أ. حسني
التجارية واملتمركزة في القرى في مصر

مصر

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

فبراير 
٢٠٠٧

باولو باجاني، وليد 
حمدي كيالني

التدخالت لتحسني األمن احليوي 
ملنتجي الدواجن الصغار في مصر

مصر

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

يوليو 
٢٠٠٧

إنفلونزا الطيور شديدة الضراوة: تقييم الني جيرلينجز
سريع لتأثير االقتصاد اجلتماعي على 

العائالت املعرضة لإلصابة في مصر

مصر



٥٩ تقارير

الدولةالعنواناملؤلفونالتاريخمت إعداده لصالح

صندوق رعاية 
الطفولة التابع 

لألمم املتحدة

يوليو 
٢٠٠٧

فاطمة الزناتي، 
نهى الغزالي، 

الزناتي وشركاه

مسح أسري إلنفلونزا الطيور: املعرفة 
واالجتاهات واملمارسات لعامة املصريني

مصر

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

تركيب وسواق وأهمية قطاع الطيور سولومون دمييك٢٠٠٧
الداجنة التجارية والقروية: حتليل 
لقطاع الطيور الداجنة في إثيوبيا

إثيوبيا

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

أبريل 
٢٠٠٦

دراسة األمن احليوي للطيور الداجنة عبيدي ووسني
في إثيوبيا

إثيوبيا

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

مارس 
٢٠٠٨

باولو باجاني، 
عبيدي ووسني

مراجعة املالمح اجلديدة لقطاع الطيور 
الداجنة في إثيوبيا: ما يتضمنه األمن 

احليوي

إثيوبيا

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

أغسطس 
٢٠٠٦

تركيب وأهمية الطيور الداجنة ك. ج. أنينج
التجارية واملتمركزة بالقرى في غانا

غانا

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

يونيو 
٢٠٠٨

تركيب وأهمية نظم الطيور الداجنة كوميل داس
التجارية واملتمركزة بالقرى في الهند

الهند

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

يونيو 
٢٠٠٨

املؤسسة 
اإلندونيسية 

الدولية للتنمية 
الريفية والزراعية 

(INIRADEF)

األمن احليوي ألنفلونزا الطيور شديدة 
الضراوة ملزارعي دجاج القطاع ٣ في 
بالي: التقرير النهائي، ٣١ مارس – ٦ 

يونيو ٢٠٠٨

إندونيسيا

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

نوفمبر 
٢٠٠٧

يونيت بارتوان
كياروزيان ساهيفا

أوسو

دراسة سلسلة أسواق الطيور الداجنة 
OSRO/) في سومطرة الشمالية

(JPN/٦٠٢/RAS

إندويسيا

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

سلسلة أسواق الطيور الداجنة في دينباسار٢٠٠٧
بالي

إندونيسيا

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

مركز إندونيسيا ٢٠٠٦
للدراسات 
التحليلية 

(CIVAS) البيطرية

مراجعة لنظم الرعي الطليق للبط في 
إندونيسيا وتقييم ملا يشتمل عليه هذا 

من جهة نشر عترة أنفلونزا الطيور 
شديدة الضراوة

إندونيسيا
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مت إعداده 
لصالح

الدولةالعنواناملؤلفونالتاريخ

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

٢٠٠٨icaseps دراسة عن تأثر احلالة املعيشية بحظر
الطيور الداجنة في جاكرتا ٢٠٠٧، 

الفصل اخلامس: تأثير إنفلونزا الطيور 
شديدة الضراوة CMP على احلالة 

املعيشية والقضايا املتعلقة بها من 
حيث النوع

إندونيسيا

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

مارس 
٢٠٠٧

تركيب وأهمية نظم الطيور الداجنة ابراهيم أبو إتاليه
التجارية واملتمركزة بالقرى في األردن

األردن

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

يوليو 
٢٠٠٧

تركيب وأسواق وأهمية قطاع الطيور فيليب نياجا
الداجنة التجارية والقروية: حتليل 
لقطاع الطيور الداجنة في كينيا

كينيا

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

سبتمبر 
٢٠٠٧

مراجعة األمن احليوي وحتسني نظم فيليب نياجا
تربية الطيور الداجنة للقطاعني ٣ و 

٤ ملنع اإلصابة بعدوى إنفلونزا الطيور 
شديدة الضراوة

كينيا

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

ديسمبر 
٢٠٠٧

تركيب وأهمية نظم الطيور الداجنة محمد شعيب
التجارية واملتمركزة في القرى في 

اململكة العربية السعودية

اململكة 
العربية 

السعودية

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

أغسطس 
٢٠٠٧

سيرجي 
دوسانتوس، بيا 
كيوفوجنشيث، 
كليمنس بابيون

تأثير إنفلونزا الطيور شديدة الضراوة 
على احلالة املعيشية ملنتجي الطيور 
الداجنة في الو: تضمينات للسياسة

الو

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

أبريل 
٢٠٠٧

إشراك اتمعات في رصد أنفلونزا د. ر موندري
الطيور شديدة الضراوة والسيطرة 

عليها في جمهورية الو الدميقراطية 
الشعبية – دور العاملني البيطريني في 

القرى (تأثير تنفيذ املشروع) 

الو



٦١ تقارير

الدولةالعنواناملؤلفونالتاريخمت إعداده لصالح

صندوق رعاية 
الطفولة التابع 

لألمم املتحدة

مارس 
٢٠٠٧

سيرجي دوساتوس، 
والفريق

مراجعة سريعة إلسترتيجية التواصل 
اخلاصة بإنفلونزا الطيور واملدعمة من 

صندوق رعاية الطفولة التابع لألمم 
املتحدة

الو

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

أبريل 
٢٠٠٦

تقييم أولي لتركيب وأهمية قطاع أداما تراوري
الطيور الداجنة التجارية واملنزلية في 

غرب أفريقيا: مالي

مالي

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

سبتمبر 
٢٠٠٧

تركيب وأهمية نظم الطيور الداجنة أحمد برقوق
التجارية واملتمركزة في القرى في 

اململكة العربية السعودية

املغرب

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

أبريل 
٢٠٠٧

فيلومينا دوس 
أجنوس

علم األوبئة اخلاص بأمراض الطيور 
الداجنة، تركيب وأهمية الطيور 

الداجنة التجارية واملتمركزة في القرى 
بناء على صناعة الطيور الداجنة في 

موزمبيق

موزمبيق

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة/ منظمة 
الصحة العاملية/ 

صندوق رعاية 
الطفولة التابع 

لألمم املتحدة

يونيو 
٢٠٠٦

MMRD للخدمات 
االستشارية

دراسة املعرفة واالجتاهات واملمارسات 
حول تربية الطيور الداجنة وغيرها من 

املمارسات املتعلقة بأنفلونزا الطيور

ميامنار

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

أكتوبر 
٢٠٠٦

د. ف. أدين، آي 
أوجونتاد

تركيب وأهمية الطيور الداجنة 
التجارية واملتمركزة في القرى في 

نيجيريا

جنيريا

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

مارس 
٢٠٠٨

دراسة رصد مرض إنفلونزا الطيور 
شديدة الضراوة النشط في نيجيريا

نيجيريا
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الدولةالعنواناملؤلفونالتاريخمت إعداده لصالح

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

جوناثان راشتون، 
رومي فيسكارا، 
اميانويل جويرن 

بليش، آني ماكليود

تأثير ظهور أنفلونز الطيور في 
قطاعات الطيور الداجنة على خمس 
دول في جنوب شرق آسيا _كمبوديا، 

إندونيسيا، الو، تايالند، فييتنام): 
تكاليف ظهور املرض، اإلستجابات 

والسيطرة طويلة املدى احملتملة

جنوب 
شرق آسيا

مبادرة السياسات 
املساندة للفقراء 

في مجال 
الثروة احليوانية/ 
منظمة األغذية 

والزراعة لألمم 
املتحدة

ج. أوت، د. فايفر، ٢٠٠٨
ر. سوارس، 

مجالهايس، س. 
برجوس، د. روالند 

هولست

حجم القطيع وخطر إنفلونزا الطيور 
شديدة الضراوة في كمبوديا وتايالند 

وفييتنام

جنوب 
شرق آسيا

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

تقييم أولي لتركيب وأهمية قطاع الهادجي تراوري٢٠٠٦
الطيور الداجنة التجارية واملنزلية في 

غرب افريقيا: السنغال

السنغال

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

فبراير 
٢٠٠٧

تركيبة وأهمية نظم الطيور الداجنة أحمد صبوح
التجارية واملتمركزة في القرى في 

سوريا

سوريا

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

تركيب وأسواق وأهمية قطاع الطيور هاليفا مسامي٢٠٠٧
الداجنة التجارية واملتمركزة في القرى: 

حتليل لقطاع الطيور الداجنة في 
تنزانيا

تنزانيا

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

مراجعة األمن احليوي في إنتاج الطيور هاليفا مسامي٢٠٠٧
الداجنة بالقطاعني ٣ و ٤ ملنع أنفلونزا 

الطيور شديدة الضراوة

تنزانيا

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

تقييم أولي لتركيب وأهمية قطاع ياوو بيوفا بادجي٢٠٠٦
الطيور الداجنة التجارية واملنزلية في 

أفريقيا اجلنوبية: توجو

توجو



٦٣ تقارير

الدولةالعنواناملؤلفونالتاريخمت إعداده لصالح

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

يونيو 
٢٠٠٨

تونسمراجعة قطاع الطيور الداجنة: تونسد. رياض كارما

نيدريت دوروتان٢٠٠٧البنك الدولي
كونفيت أوكان

تركيا: نظم تربية الطيور الداجنة، 
إنفلونزا الطيور، واألمن احليوي

تركيا

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

سبتمبر 
٢٠٠٧

تركيب وأهمية قطاع الطيور الداجنة دينيس ك. بياروجابا
التجارية والتمركزة في القري في 

أوغندا

أوغندا

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

مارس 
٢٠٠٦

VSF-CICDA مراجعة نظم الرعي الطليق للبط
في فييتنام الشمالية وتقييم ما 

يعنيه ذلك من جهة نشر عترة فيروس 
H5N1 من إنفلونزا الطيور شديدة 

الضراوة

فييتنام

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

فبراير 
٢٠٠٧

مؤسسة أجريفود 
االستشارية 

الدولية

التأثير االقتصادي إلنفلونزا الطيور 
شديدة الضراوة – سياسات األمن 

احليوي املعنية في قطاع الطيور 
الداجنة بفييتنام

فييتنام

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة/ البنك 
الدولي

أوالف ثييم، فان 
فان لوك، كارل 

اريك شو الرسن، 
جان هينريش، ديا 

شيودت سيبرج، لي 
تاي موجن فوجن، بريان 

براندنبرج، بيير 
جربر، بوي سوان آن 

ناجوين

تركيب قطاع الطيور الداجنة في 
فييتنام: بعثة تقييمية

فييتنام

مبادرة السياسات 
املساندة للفقراء 

في مجال 
الثروة احليوانية/ 
منظمة األغذية 

والزراعة لألمم 
املتحدة

جواكيم أوتي، 
ديفيد روالند 

هوليت، ديرك فايفر

تدابير السيطرة على إنفلونزا الطيور 
شديدة الضراوة ودخل العائالت في 

فييتنام

فييتنام



األمن البيولوجي ملرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة: قضايا وخيارات٦٤

الدولةالعنواناملؤلفونالتاريخمت إعداده لصالح

مبادرة السياسات 
املساندة للفقراء 

في مجال 
الثروة احليوانية/ 
منظمة األغذية 

والزراعة لألمم 
املتحدة

د. يو. فايفر، ب. ك. ٢٠٠٧
مينه، ف. مارتن، م. 

ايبيركت، ج. أوتي

األمناط املؤقتة واملكانية إلنفلونزا 
الطيور شديدة الضراوة في فييتنام

نظم تربية البط وإنفلونزا الطيور في بوي سوان مني٢٠٠٧؟
دلتا ميكوجن بفييتنام

فييتنام

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

فبراير 
٢٠٠٧

حتسني األمن احليوي في مزارع الدجاج بيتر فان بيك
والبط شبه التجارية في منطقتي نام 

دينه وفو تو بفييتنام

فييتنام

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

أبريل 
٢٠٠٧

حتسني األمن احليوي في مزارع الدجاج بيتر فان بيك
والبط شبه التجارية في فييتنام: تقرير 

البعثة الثانية

فييتنام

أبريل 
٢٠٠٧

قائمة مراجعة األمن احليوي ملزارع بيتر فان بيك
القطاعني ٢ و ٣

فييتنام

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

مارس 
٢٠٠٨

تركيب وأهمية نظم الطيور الداجنة جميل املعماري
التجارية واملتمركزة في القري في 

اليمن

اليمن



٦٥

ملحق ٢
كتيبات إرشادية

الدولةالعنواناملؤلفونالتاريخمت إعداده لصالح

جمعية صناعة 
البيض األسترالي

توم جرميس، كاليف ٢٠٠١
جينكنز

مدونة ممارسات األمن حليوي في صناعة 
البيض

أستراليا

صناعة الطيور 
الداجنة بنيوزيلنده

أغسطس 
٢٠٠٧

صناعة الطيور 
الداجنة بنيوزيلنده

كتيب إرشادات األمن احليوي لطيور 
التسمني

نيوزيلنده

جمعية بي سي 
للطيور الداجنة

فبراير 
٢٠٠٧

جلنة األمن احليوي 
بجمعية بي سي 

للطيور الداجنة

دليل إرشاد بي سي لألمن احليوي للطيور 
الداجنة

كندا

جمعية بي سي 
للطيور الداجنة

مارس 
٢٠٠٧

جلنة األمن احليوي 
بجمعية بي سي 

للطيور الداجنة

كتيب بي سي إلجراءات مراجعة األمن 
احليوي للطيور الداجنة

كندا

الوكالة الكندية 
للتفتيش على 

CFIA الطعام

أغسطس 
٢٠٠٢

CFIA دليل توضيحي لألمن احليوي للدخول
واخلروج الروتيني من مواقع الثروة احليوانية

كندا

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة/ حكومة 
فييتنام

أكتوبر 
٢٠٠٥

VSF-CICDA منع إنفلونزا الطيور والسيطرة عليها في
الطيور الداجنة على نطاق صغير: دليل 

لألخصائيني البيطريني في فييتنام

فييتنام

وزارة شئون البيئة 
والغذاء والريف 

Defra

٢٠٠٧Defra مدونة ممارسات ملنع الساملونيال والسيطرة
عليها في القطعان التجارية لوضع 

البيض

اململكة 
املتحدة

Defra٢٠٠٥Defra ،األمن احليوي ومنع املرض – سالم الفكر
قطيع أسلم، وعمل جتاري قابل للتطبيق

اململكة 
املتحدة

Defra يوليو
٢٠٠٣

Defra إرشادات األمن احليوي ملنع انتشار أمراض
احليوانية: إرشادات األمن احليوي بخصوص 

دخول ومغادرة األماكن التي يتم فيها أو 
مت فيها حفظ حيوانات املزرعة (مبا في ذلك 

الطيور الداجنة)

اململكة 
املتحدة

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

منظمة األغذية ٢٠٠٦
والزراعة

دليل منع إنفلونزا الطيور والسيطرةعليها 
في الطيور الداجنة على نطاق صغير

أمريكا 
الالتينية 
والكاريبي

املنظمة العاملية 
لصحة احليوان

املنظمة العاملية ٢٠٠٨
لصحة احليوان

خطوط إرشادية عام لتطبيق نظام صنع 
احلجيرات (مسودة)

دولي

منظمة األغذية 
والزراعة لألمم 

املتحدة

فبراير 
٢٠٠٧

آن ديتمر، أنديرس 
بيرمني

حتسني اإلدارة وممارسات األمن احليوي لدى 
منتجي الطيور الداجنة الصغار

دولي
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