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v

توطئة

مـن بيـن التحديـات العديـدة التـي تواجـه الخدمـات البيطريـة لـدى إدارة حـاالت تفشـي األمـراض الحيوانيـة، تشـكل 
مسـألة حمايـة البيئـة أثنـاء عمليـات مكافحـة األمـراض أهمهـا علـى المدييـن القصيـر والطويـل. وقـد تكـون هنـاك 
حاجـة إلـى إتـالف مالييـن الحيوانـات ولكـّن التخلـص من جيفها بطريقة مالئمة للحد من إمكانية انتشـار المزيد من 
الُممرضـات، ومـن بينهـا الممرضـات الحيوانيـة، هـو الجـزء األهـم مـن عمليـة مكافحـة األمـراض. وتتـاح العديـد مـن 
الخيـارات، وكلهـا لهـا تبعـات علـى البيئـة – وبالتالـي علـى صحـة اإلنسـان والحيـوان والنظـام اإليكولوجـي - والتـي 
يجـب أخذهـا فـي االعتبـار. وغالًبـا مـا تشـكل اإلدارة السـليمة لعمليـة التخلـص مـن الجيـف أكثـر الجوانـب كلفـة عنـد 
التصدي لتفشي األمراض الحيوانية؛ وفي ظل االفتقار إلى الوقت الكافي أو التمويل أو البدائل، يمكن اتخاذ 
تدابيـر علـى المـدى القصيـر تكـون لهـا تداعيـات علـى المـدى الطويـل - خاصـة علـى البيئـة. ولهـذه األسـباب، مـن 
األهميـة بمـكان تقديـم إرشـادات حـول وسـائل إدارة عمليـة التخلـص مـن الجيـف علـى أن تكـون مناسـبة للمخاطـر 
وقابلة للتطبيق في غالبية األماكن، وتكون قابلة للتكييف في خطط التأهب الوطنية لمواجهة الطوارئ المتعلقة 
باألمـراض الحيوانيـة. وقـد أشـرف علـى صياغـة هـذه المبادئ التوجيهية خبراء مرموقين فـي إدارة عملية التخلص 
مـن جيـف الحيوانـات، مـع تركيزهـم علـى توخـي الوضـوح العملـي حـول "كيفيـة القيـام بذلـك"، وأخذهـم بعيـن 
االعتبار محدودية الموارد التي قد تواجهها البلدان أثناء حاالت الطوارئ. وتتماشى هذه المبادئ التوجيهية أيًضا 
مـع نهـج "صحـة واحـدة"، حيـث أنهـا تراعـي التـوازن بيـن اإلجـراءات الالزمـة للحفـاظ علـى صحـة الحيـوان واإلنسـان 

والبيئـة علـى حد سـواء.
وإّن القـرارات المرتبطـة بـإدارة عمليـة التخلـص مـن الجيـف حافلـة بالتحديات الختالف كل ظرف عن سـواه من 
الظـروف، مـع وجـوب اتخـاذ القـرارات بسـرعة أثنـاء عمليـات الطـوارئ وفـي ظـّل ضغوطات شـديدة. وأنـا واثق من 

أن هـذه المبـادئ التوجيهيـة ضروريـة وحسـنة التوقيـت وسـتثبت أنها مفيدة وعمليـة لدى تطبيقها.

Keith Sumption
رئيس المسؤولين البيطريين

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
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شكر وتقدير

يـود المؤلفـون أن يتقدمـوا بشـكرهم إلـى الدكتـور Eran Raizman والدكتـور Marius Masiulis، منظمـة األغذيـة 
والزراعـة، لتقديمهمـا اقتراحـات وتعليقـات مفيـدة حـول مختلـف مسـودات هـذه المبـادئ التوجيهيـة.

وقـد صـدرت هـذه الترجمـة بفضـل الدعـم الـذي قدمـه مكتـب المسـاعدة اإلنسـانية لـدى الوكالـة األمريكيـة 
للتنميـة الدوليـة، بموجـب شـروط القـرار رقـم 720FDA20IO00029. واآلراء الـواردة فـي هـذا المطبـوع هـي آراء 

المؤلـف )المؤلفيـن( وال تعبـر بالضـرورة عـن وجهـات نظـر الوكالـة األمريكيـة للتنميـة الدوليـة.





1

مقدمة

الغرض من المبادئ التوجيهية
مـرض  تفشـي  عنـد  الصلـة  ذات  الملوثـة  والمـواد  الحيوانـات  جيـف  مـن  الفعـال  التخلـص  يعـد 
تلـك  مـن  التخلـص  يسـاعد  أن  ويمكـن  الناجـح.  التصـدي  عمليـة  ضمـن  رئيسـًيا  مكوًنـا  حيوانـي 
انتشـارها.  مـن  التخفيـف  أو  األمـراض  مـن مسـببات  المزيـد  منـع  فـي  نحـو سـليم  علـى  الجيـف 
وعنـد الشـك فـي تلـوث أي مـواد بفيـروس حيوانـي أو غيـره مـن العوامـل الممرضـة، فـال بـد مـن 
معالجتهـا أو التخلـص منهـا إلبطـال نشـاط الفيـروس أو العوامـل الممرضـة األخـرى أو احتوائهـا. 
وتشـمل النفايـات الواجـب التخلـص منهـا عقـب انتشـار مـرض حيوانـي مـا يلـي: الجيـف؛ ومنتجات 
التـي  والمـواد  الحيـوان؛  ردغـة  أو  روث  مـن  والملـوث  والصـوف؛  والبيـض  واللحـوم؛  األلبـان 
الشـخصية  الحمايـة  ومعـدات  تقديمهـا؛  وأوانـي  األعـالف  مـن  والملـوث  الحيوانـات؛  تفترشـها 
الملوثـة؛ والمـواد والمعـدات الملوثـة التـي ال يمكـن تنظيفهـا وتطهيرهـا؛ ومضـادات الميكروبـات 

والتطهيـر. التنظيـف  فـي  المسـتخدمة 
وُتعـّد إدارة عمليـة التخلـص مـن جيـف الحيوانـات مـن أكثـر جوانـب كلفـة عنـد التصـدي لتفشـي 
األمـراض الحيوانيـة، اسـتناًدا إلـى تجـارب مـن مختلـف أنحـاء العالـم. وقـد ثُبـت أن التخطيـط والتأهـب 

يقلصـان الكلفـة ويزيـدان مـن سـرعة التصـدي.
وتقدم هذه المبادئ التوجيهية األمور الواجب أخذها في االعتبار إلدارة عملية التخلص من جيف 
الحيوانـات والنفايـات ذات الصلـة وتشـير إلـى اإلجـراءات التـي يوصـى بـأن تتبعهـا الخدمـات البيطريـة 
وسـلطات التصـدي الرسـمية األخـرى عنـد وضـع خطـط الحتـواء تفشـي األمـراض الحيوانيـة والقضـاء 
عليهـا. وهـي مبـادئ تنطبـق علـى تفشـي األمـراض الحيوانيـة بمختلـف أحجامهـا، سـواء أتفشـت في 
مكان واحد معزول أو في حال انتشارها في منطقة بأسرها لتشمل أماكن عديدة. ومع ذلك، فهي 
تركـز علـى الحيـازات الصغيـرة إلـى المتوسـطة الحجـم فـي البلدان التي ليسـت لديهـا إمكانية الوصول 
إلـى مطامـر النفايـات المصممـة لذلـك، أو محطـات التحويـل أو المحارق الخاضعة للرقابة. وسـتتطلب 
الحيـازات الكبيـرة، التـي لـم تتناولهـا هـذه الوثيقـة، نهًجا مختلًفـا، بناًء على المتطلبـات المحددة للمزارع 
والبلـدان. وُتعـرف الحيـازات الصغيـرة إلـى المتوسـطة الحجـم علـى أنهـا تلك التـي تضم 000 5 دجاجة 
أو 128 خنزيـًرا أو 25 رأس ماشـية، والتـي يبلـغ مجموعهـا حوالـي 11 طًنـا أو أقـل. وتشـمل خيـارات 
إدارة عمليـة التخلـص مـن جيـف الحيوانـات التـي سـُتغطى هنـا الحـرق، والدفن العميـق، والدفن فوق 
سـطح األرض، وتصنيـع السـماد العضـوي. ويمكـن تطبيـق الخيـارات بشـكل فـردي أو مجتمعة بحسـب 
حجـم الحـادث. وُتقـدم معلومـات مفصلـة حـول المزايـا والعيـوب وطريقـة التنفيـذ وعوامـل التكلفـة 
واالعتبارات األخرى في مطبوع بعنوان إدارة عملية التخلص من جيف الحيوانات في مزارع الماشـية 
Carcass management for small- and medium-( الصغيـرة والمتوسـطة الحجـم - اعتبـارات عمليـة

.)2018( )scale livestock farms - Practical considerations
ويمكـن تعديـل اإلجـراءات الـواردة لتلبيـة احتياجـات محـددة أثنـاء عمليـة التصـدي. ويمكـن أيًضا دمج 
التفاصيل الواردة في مختلف األقسـام لتلبية متطلبات حالة معينة. وينبغي التنّبه إلى أن كل موقع 
وموقـف فريـد مـن نوعـه. لذلـك، يجـب تقييـم الظـروف البيئيـة والمتطلبـات التنظيميـة والتشـريعية 

والمـوارد المتاحـة فـي كل مـرة.
وتركـز المبـادئ التوجيهيـة علـى مسـؤوليات طاقـم التخلـص مـن الجيـف، وعلـى تقييـم خيـارات 
التخلص، واختيار وتنفيذ األساليب المثلى، والتخلص من النفايات ذات الصلة بغرض معرفة مسببات 
األمـراض الحيوانيـة التـي تؤثـر علـى الثـروة الحيوانيـة والدواجن. وتشـمل مسـببات األمـراض الحيوانية 

ذات األولويـة القصـوى، علـى سـبيل المثـال ال الحصـر، مـا يلـي:
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أنفلونزا الطيور الشديدة اإلمراض	 
مرض الحمى القالعية	 
مرض الجلد العقدي	 
حمى الخنازير التقليدية	 
حمى الخنازير األفريقية	 
حمى الوادي المتصدع	 
فيروس مرض نيوكاسل الخبيث.	 

وتسـتند المبادئ التوجيهية إلى معلومات مسـتقاة من مصادر مثل أفضل الممارسـات الموثقة 
التـي اتبعتهـا بلـدان مختلفـة سـابًقا لمواجهـة حـاالت تفشـي بعـض األمـراض والمسـتفادة أيًضـا مـن 
مجموعـات العمـل الدوليـة. ومـع ذلـك، نظـًرا إلـى التغيـرات المسـتمرة فـي البحـوث بشـأن أفضـل 
الممارسـات، فمـن المهـم التمـاس مشـورة خبـراء التخلـص مـن الجيـف وتجريـب العمليـة قبـل تنفيـذ أي 
مـن خيـارات التخلـص. ومـن المهـم أيًضـا التشـاور مـع السـلطات المختصـة للتوصـل إلـى أفضـل خيـار 

يمكـن تطبيقـه علـى المسـتوى المحلـي.

أهداف التخلص من الجيف
يتمثل الهدف العام من التخلص من الجيف في حماية االقتصاد الزراعي والوطني من خالل السيطرة 
علـى األمـراض الحيوانيـة واحتوائهـا مـن خـالل إجـراء العمليـات فـي وقـت مناسـب، وبطريقـة سـليمة، 

وآمنة بيولوجيا، ومقبولة من الناحية الجمالية، ومسـؤولة بيئًيا.
وتتمثل أهداف التأهب للتخلص من الجيف في ما يلي:

وضع بروتوكوالت أو إجراءات التخلص التي تلبي المتطلبات التنظيمية والتشريعية والبيئية 	 
قبل تفشـي المرض؛

تحديـد طاقـم ومسـتلزمات ومـواد ومعـدات التخلـص بمـا يتناسـب مـع الوضـع قبـل تفشـي 	 
المـرض؛

منع انتشار مسببات المرض مع ترك تأثير ضئيل أو معدوم على البيئة، مع مراعاة تفضيالت 	 
المجتمـع، وحفـظ اللحـوم أو البروتينـات الحيوانيـة إذا كان ذلـك ممكًنـا مـن الناحيـة اللوجسـتية 

مـن وجهـة نظر األمـن البيولوجي.
ويتمثـل الهـدف مـن عمليـة التخلـص مـن الجيـف فـي التخلـص بشـكل صحيـح مـن المـواد الملوثـة 
والمحتمـل أن تكـون كذلـك، بمـا فـي ذلـك جيف الحيوانات، في أقرب وقت ممكن، مع رفع مسـتويات 
احتـواء العوامـل الممرضـة، وحمايـة البيئـة، وقبـول العامـة بالعمليـة، والفعالية من حيـث الكلفة. وفي 
حالة تفشي مرض حيواني مع احتمال حدوث إصابات جماعية في صفوف الحيوانات، قد يكون اتباع 
طريقـة واحـدة للتخلـص مـن جيـف الحيوانـات غيـر كافية للتعامل مع الكميـة الكبيرة من تلك الجيف، وقد 

يكـون اللجـوء إلـى خيارات التخلـص المتزامنة ضروريا.

مسؤوليات طاقم التصدي
يعتمـد عـدد أفـراد الطاقـم والهيـكل التنظيمـي للتصدي على حجم وتعقيد الحادثة. وتشـرف السـلطات 
البيطرية عادًة على تنفيذ إستراتيجية التصدي لحاالت الطوارئ المتعلقة بصحة الحيوان، بما في ذلك 
جيـف الحيوانـات وأنشـطة إدارة النفايـات ذات الصلـة. وقـد تحتـاج هذه السـلطات إلـى دعم من وكاالت 

أخـرى، اعتمـاًدا على نطاق تفشـي األمراض الحيوانية.
ويمكـن لمسـؤولي الصحـة العامـة وحمايـة البيئـة إسـداء المشـورة الفنيـة والتنسـيق والمسـاعدة 
مـن خـالل توجيـه الرسـائل العامـة. وقـد يضمـن مسـؤولو إنفاذ القانـون أمن الموقع وضبـط التحركات. 

وقـد يحـدد مسـؤولو مراقبـة األغذيـة مـا إذا كانـت المنتجـات الحيوانيـة آمنة لالسـتهالك البشـري.
ويجـب تدريـب جميـع موظفـي التصـدي بشـكل صحيـح ألداء المهـام الموكلـة إليهـم، وخاصة تدابير 
األمن البيولوجي. ولتحديد التدريب المناسب لهم، ال بد في المقام األول من تحديد أنواع الموظفين 
المطلوبيـن للتصـدي. وينبغـي تحديـد مسـؤوليات كل فئة من فئـات الموظفين. ويتعين أن ُيؤخذ في 
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االعتبار نوع ومسـتوى التدريب الذي يتطلبه كل فرد لالضطالع بتلك المسـؤوليات، ويتعين التأكد من 
تقديـم أولئـك األفـراد الوثائـق التـي تفيد بأنهم قد أتّمـوا التدريب المطلوب بنجاح.

أنشطة التنسيق المنوطة بطاقم التخلص من الجيف
قبل عملية التخلص من الجيف

مـن المفتـرض قبـل عمليـة التخلـص مـن الجيـف أن تكون أنشـطة التصدي لتفشـي األمـراض الحيوانية 
التاليـة جاريـة أو مكتملة:

تأكيد المرض - مكتمل/جاٍر؛	 
الحجر الصحي - جاٍر؛	 
ضبط التحركات )الحيوانات، وشاحنات التوصيل، والمركبات، وأدوات العدوى( - جاٍر؛	 
التقييم والتعويض - مكتمل/جارٍإجراءات األمن البيولوجي - جارية؛	 
القتل الرحيم - مكتمل/جاٍر؛	 
اإلجراءات األمنية وضبط الحشود - مكتملة/جارية	 
المراقبة - جارية؛	 
الرصد واستخدام اإلجراءات المضادة والتلقيح - جاٍر؛ 	 
إجراءات الصحة والسالمة - جارية.	 
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إجراءات التخطيط

إجراءات التشغيل الموّحدة - لمحة عامة
يجـب علـى مسـؤولي الصحـة البيطريـة وضـع إجـراءات التشـغيل الموحـدة إلدارة عمليـة التخلـص مـن 
الجيـف أثنـاء تفشـي مـرض حيوانـي. وقـد تتضمـن إجـراءات التشـغيل الموحـدة بعًضـا أو كل األقسـام 

التاليـة التـي سـيجري تفصيلهـا أكثـر فـي األجـزاء الالحقـة مـن هـذه الوثيقـة:
أدوار ومسؤوليات الطاقم المعني؛	 
تدريب الطاقم وتزويده بإحاطات؛	 
خصائص الموقع )الجرد والمناظر الطبيعية(	 
أنواع النفايات؛	 
خيارات التخلص؛	 
التصاريح والموافقات التنظيمية؛	 
المواد والمستلزمات والمعدات؛	 
التفتيش واإلنفاذ.	 

وعند وضع إجراءات التشغيل الموحدة، ينبغي مراعاة ما يلي:
جميع بدائل التخلص الممكنة، بناًء على الخيارات المعروضة في القسم هـاء؛	 
التنسـيق مـع جهـات اتصـال مهمـة مثـل المسـؤولين المحلييـن واإلقليمييـن والوطنييـن فـي 	 

الوكاالت الحكومية المتخصصة في الصحة الحيوانية والبيئة، والعاملين في المزارع وغيرهم 
مـن المشـاركين فـي عملية التصدي؛

المعدات والمواد الالزمة ألنشطة التخلص؛	 
وضع موارد من أجل:	 

سائقي الشاحنات والمركبات؛	 
العمال واألدوات؛	 
خبراء التخلص من الجيف؛ 	 
المواد والمستلزمات.	 

معلومات حول أماكن تربية الحيوانات:	 
اسم المالك وعنوان المكان؛	 
جرد أصناف الماشية وأعدادها وأحجامها؛	 
جـرد المسـتلزمات والمعـدات واألفـراد )علـى سـبيل المثـال، األشـخاص الذيـن يشـرفون 	 

علـى القطيـع يومًيـا( المتاحيـن فـي الموقـع لتسـهيل عمليـة التخلـص.

أدوار ومسؤوليات الطاقم المعني
يوضح هذا القسـم من إجراءات التشـغيل الموحدة جميع أنشـطة التصدي للطوارئ والوكالة/الموظف 
المسـؤول عـن كل نشـاط. وعندمـا تكـون أكثـر مـن وكالـة واحـدة مسـؤولة عـن نشـاط مـا، ينبغـي تحديـد 
الوكالـة األساسـية والوكالـة الثانويـة لتجنـب االلتبـاس. وعنـد وضـع هـذا القسـم مـن إجـراءات التشـغيل 
الموحدة، تجدر مناقشته مع جميع األطراف المعنية من أجل حل أي خالفات قبل حدوث حالة الطوارئ.

تدريب الطاقم وتزويده بإحاطات
يجـب علـى سـلطة التصـدي للطـوارئ تحديـد طاقم التخلص مـن ذوي الخبرة المطلوبة. وإذا لم يكن من 
السهل إيجاد الطاقم المناسب، ينبغي االتصال بالوكاالت الشريكة أو الدوائر المختصة للحصول على 
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المسـاعدة. ويجـب علـى السـلطات أن تأخـذ فـي اعتبارهـا ضـرورة إبقـاء معلومات االتصـال محدثة – أي 
األسماء؛ عناوين البريد العادي والبريد السريع والبريد اإللكتروني؛ وأرقام الهاتف المحمول والمكتبي 

والمنـزل - لألفـراد الراغبيـن والمؤهليـن للعمل في طواقم التخلص من الجيف.

خصائص الموقع )الجرد والمناظر الطبيعية(
يتضمن هذا القسم من إجراءات التشغيل الموحدة قائمة جرد لحيازات الماشية في الدائرة المختصة، 
بمـا فـي ذلـك الموقـع ونـوع العمليـة وعـدد الحيوانـات وحجمهـا ومعلومـات عامـة أخـرى. ويتضمـن هذا 
القسـم أيًضـا مناقشـة الخصائـص اإلقليميـة، مثـل المنـاخ والتضاريـس والوصـول عبـر الطـرق وتوافـر 

المـوارد مثـل الميـاه والمواد الكربونيـة والعمالة.
ويجدر عرض الميزات التالية على الخريطة )هذه القائمة مثال فقط وليسـت بالضرورة مسـتوفية 

لسائر األمور(:
مواقع العمليات الخاصة بالثروة الحيوانية؛	 
القرب من الخدمات والوصول إلى الطرق؛	 
الممرات المائية مثل البرك والجداول والبحيرات؛	 
المناطق المركزية لتجميع الجيف وإدارتها؛	 
أنماط الصرف العامة وعمق المياه الجوفية؛	 
نقاط ومناطق الوصول المتعلقة بمواقع مراقبة األمن البيولوجي.	 

أنواع النفايات
يعتمد أفضل خيار للتخلص من المواد على نوع المادة نفسها. لذلك، يجب تحديد جميع فئات وأنواع 
النفايـات المتوقعـة مـن عمليـة التصـدي، ثـم تحديـد أفضـل طريقـة للتخلـص منهـا. ويمكـن لسـلطات 
حمايـة البيئـة فـي كثيـر مـن األحيـان تقديم المسـاعدة التقنية فـي هذه العملية. وبمجـرد تحديد مختلف 
أنـواع النفايـات، ينبغـي تقديـر كميـات كل نـوع التـي ُيتوقـع أن تنجـم عـن تفشـي المـرض فـي منطقـة 

مـا للمسـاعدة فـي تخطيـط عمليات النقـل والتخلص.
وتتضمن قائمة أنواع النفايات الشائعة التي من المحتمل مصادفتها أثناء عملية التصدي ما يلي:

جيف الحيوانات؛	 
المنتجات الحيوانية )مثل اللحوم والبيض والحليب والصوف(؛	 
المواد التي تفترشها الحيوانات والسماد؛	 
األعالف وأواني تقديمها؛	 
المعـدات والمسـتلزمات والمـواد الملوثـة )مثـل المنتجـات الطبيـة البيطرية، وحقـن التلقيح أو 	 

التشـخيص، ومعـدات الحماية الشـخصية، والقمامة(؛
الحطام؛ 	 
القائمـة المذكـورة أعـاله ألغـراض التخطيـط العـام. وتركـز هـذه المبـادئ التوجيهيـة علـى إدارة 	 

عمليـة التخلـص مـن جيـف الحيوانـات.

خيارات إدارة عملية التخلص من جيف الحيوانات 
يجـب أن تقـدم إجـراءات التشـغيل الموحـدة تفاصيـل حـول كيفيـة تنفيـذ جميـع خيـارات التخلـص مـن 
أثنـاء التصـدي. وفـي مـا  التـي تنطبـق علـى الموقـع والوضـع المعينيـن لتسـهيل المرونـة  الجيـف 
أنهـا  أثبتـت  التـي  الحيوانـات  جيـف  مـن  التخلـص  إدارة عمليـة  خيـارات  تتنـاول  عامـة  يلـي مناقشـة 
مناسـبة للحيـازات الصغيـرة إلـى المتوسـطة الحجـم التـي ال تتجـاوز 000 5 دجاجـة أو 128 خنزيـرًا أو 
25 رأس ماشـية. وقـد تكـون لبعـض المناطـق قائمـة أولويـات فـي مـا يتعلـق بتنفيـذ خيـارات إدارة 
عمليـة التخلـص مـن جيـف الحيوانـات. ويجـب أن يكـون المشـاركون فـي عمليـة التصـدي علـى درايـة 
بهـذه التفضيـالت وأن يخططـوا لتنفيـذ إجـراءات إدارة عمليـة التخلـص مـن جيـف الحيوانـات بنـاًء علـى 

هـذه األولويـات.
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وللتعـرف علـى إجـراءات التخطيـط والتنفيـذ المفصلـة لـكل خيـار من خيـارات إدارة عملية التخلص من 
جيـف الحيوانـات، أنظـر المالحـق مـن ألـف إلـى دال. وُتتاح آلة حاسـبة آلية لتقدير مسـاحة األرض والوقت 
والكلفة والمواد مثل رقائق الخشب لتصنيع السماد العضوي على "لوحة إدارة عملية التخلص من جيف 
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/( الحيوانات" لدى وزارة الزراعة األمريكية
emergency-management/carcass-management/carcass(. )مالحظة: البيانات بالوحدات اإلمبراطورية 

ولكن باإلمكان تحويلها بسهولة إلى وحدات مترية باستخدام حاسبات التحويل على الويب.(

الحرق
الحـرق )أنظـر الشـكل 1( هـو عمليـة تتضمـن إنشـاء قاعـدة مـن المـواد القابلـة لالحتـراق مثـل األلـواح 
الخشـبية، ووضـع الجيـف علـى تلـك القاعـدة، وإضافـة المزيد من المواد القابلـة لالحتراق فوق الجيف، 
ثـم إشـعال الكومـة. وال تدخـل المـواد ذات الصلـة فـي هـذه العمليـة. ومـن الناحيـة التاريخيـة، اسـتخدم 
الحـرق فـي الهـواء الطلـق أو غيـر المراقـب لتدميـر جيـف الحيوانـات والمـواد المرتبطـة بهـا حراريـا أثنـاء 

أزمـات الصحـة الحيوانيـة.
واسـتناًدا إلـى تقييـم التعـرض لخيـارات إدارة عمليـة التخلـص مـن جيـف الحيوانـات أثنـاء الكـوارث 
 Exposure Assessment of Livestock Carcass Management Options During( )2017( الطبيعيـة

Natural Disasters(، تمثلـت أهـم مسـارات التعـرض للحـرق فـي مـا يلـي:
استنشـاق الهـواء الكيميائـي وترسـبه علـى المحاصيـل والترسـب علـى الميـاه السـطحية التي 	 

تعيـش فيهـا األسـماك التي يسـتهلكها اإلنسـان؛
تسرب مواد كيميائية من الرماد المدفون إلى المياه الجوفية التي يشربها اإلنسان/الماشية؛ 	 
مسارات العوامل الممرضة التي اعُتبرت غير مهمة.	 

الشكل 1
حرق جيف الحيوانات
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ومـن المخـاوف التـي يثيرهـا الحـرق احتمـال أن يخّلـف آثـاًرا علـى صحـة اإلنسـان وعلـى البيئـة. 
ففـي عـام 2001، نتيجـة التصـدي لتفشـي مـرض الحمـى القالعيـة، قـدرت المملكـة المتحـدة انبعـاث 
3 كيلوغرامـات مـن الجسـيمات فـي الهـواء لـكل خنزيـر تم حرقه. وثبت أن الجسـيمات تسـبب آثاًرا على 
صحـة اإلنسـان مثـل الربـو وأمـراض الجهـاز التنفسـي. وإذا مـا اسـتخدمت مواد مثل إطـارات العجالت 
بـداًل مـن الخشـب، قـد تكـون المخاطـر علـى صحـة اإلنسـان أكبـر. وباإلضافـة إلى اآلثار المباشـرة على 
صحـة اإلنسـان، يمكـن أن يـؤدي عـادة صـب الوقـود السـائل مثـل الديـزل علـى المحـارق إلـى تلـوث 

التربـة، ممـا قـد يضـر بالمحاصيـل وميـاه الشـرب.

الدفن العميق
يتضمـن الدفـن العميـق إزالـة التـراب مـن األرض حتـى الوصـول إلـى عمـق من ثالثة إلى خمسـة أمتار، 
مـع تكديـس ذلـك التـراب بالقـرب مـن الحفـرة السـتخدامه الحًقـا، ثـم ُتلقـى الجيـف فـي الحفـرة، وبعـد 
ذلـك ُتغطـى بالتـراب الـذي أزيـل مسـبًقا. وبمجـرد دفنهـا، تخضـع الجيف للتحلل الالهوائـي وتتحلل إلى 
معادن ومواد عضوية. وهذه عملية بطيئة وقد تسـتغرق عقوًدا لتتم. وتولد عملية التحلل الالهوائي 
سـوائل الجسـم )العصـارة( التـي تختـرق ببـطء التربـة المحيطـة بموقـع الدفـن وقـد تصـل إلـى الميـاه 

الجوفيـة )أنظـر الشـكل 2(.
واسـتناًدا إلـى تقييـم التعـرض لخيـارات إدارة عمليـة التخلـص مـن جيـف الحيوانـات أثنـاء الكـوارث 
 Exposure Assessment of Livestock Carcass Management Options During( )2017( الطبيعيـة
Natural Disasters(، تمثلت أهم مسارات التعرض للدفن العميق في ما يلي: تسرب مواد كيميائية 
إلى المياه الجوفية والمياه السـطحية التي تعيش فيها األسـماك التي يسـتهلكها اإلنسان/الماشـية 
البيانـات  الماشـية. وتشـير  التـي تشـربها  الجوفيـة  الميـاه  إلـى  تتسـرب  التـي  الممرضـة  والعوامـل 
المأخـوذة مـن الحمـض النـووي الريبـي لفيـروس إنفلونـزا الطيـور فـي آبـار الميـاه الجوفيـة التـي تـزود 
مـزارع الدواجـن المتضـررة مـن انـدالع اإلنفلونـزا لعـام 2015 )2017( إلـى أن ]الفيروسـات[ قـد تكـون 
ُنقلـت إلـى الميـاه الجوفيـة، وبالتالـي ينبغـي األخـذ في االعتبار احتمال تلوث آبـار المزارع ]بالفيروس[ 

أثنـاء تفشـي المرض.
صحـة  علـى  مخاطـر  هنـاك  تكـون  قـد  الميـاه،  منسـوب  وعمـق  التربـة  نـوع  علـى  واعتمـاًدا 
اإلنسـان والبيئـة مرتبطـة بتلـوث الميـاه الجوفيـة. فعلـى سـبيل المثـال، تبّيـن أن المـادة المتسـربة 
مـن الجيفـة تحتـوي علـى أكثـر مـن 000 12 مليغرام/لتـر )ملغ/لتـر( مـن النيتروجيـن مثـل األمونيـوم، 
كحـد  النتـرات  10 مليغرام/لتـر مـن  توفـر  حـال  آمنـة فـي  الشـرب  البلـدان ميـاه  تعتبـر بعـض  بينمـا 
أقصـى فيهـا. ويمكـن أن تسـبب النتـرات الزائـدة اضطـراب الميتهيموغلوبيـن فـي الـدم، والـذي 
ويمكـن  باألسـماك.  يفتـك  الـذي  التخثـث  إلـى  باإلضافـة  الرضـع،  وفـات  فـي  يسـبب  أن  يمكـن 
ظـروف  ظـل  فـي  البيولوجيـة،  أو  الكيميائيـة  أو  الفيزيائيـة  العمليـات  مـن  متنوعـة  لمجموعـة 

الجدول 1
الحرق في الهواء الطلق: مزاياه وعيوبه

االعتباراتالوقت/الكلفةالعيوبالمزايا

داخل المزرعة	 
يثبط نشاط العوامل الممرضة	 
يقّلص الحجم	 

خطر على األمن 	 
البيولوجي

غير مستدام	 
ُتعارضه العامة	 
غير فعال	 
صعب التنفيذ	 
القيود التنظيمية	 

بطيء	 
مكلف	 

قد يؤدي الحرق في الهواء 	 
الطلق إلى خطر نشوب 

حرائق الغابات
جودة الهواء	 
الرائحة	 
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 مستويات تسرب السوائل:

النيتروجين = 600 12 ملغرام/لتر

معيار مياه الشرب بحسب 
منظمة الصحة العالمية:

النيتروجين= 50 ملغرام/لتر
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تسّرب السوائل

اتجاه تدفق المياه الجوفية

أو  التربـة  فـي  تركيزهـا  أو  حجمهـا  أو  حركتهـا  أو  سـمّيتها  أو  الملوثـات  كتلـة  تقلـص  أن  مواتيـة، 
الوقـت. بمـرور  الجوفيـة  الميـاه 

التربـة  عبـر  ينتقـل  أن  يمكـن  متفجـر،  غـاز  وهـو  الميثـان،  غـاز  أيًضـا  الجيـف  تحلـل  عـن  وينتـج 
إلـى المسـاحات المغلقـة مثـل الحظائـر والمنـازل، حيـث يمكنـه أن يحـل محـل الهـواء ويـؤدي إلـى 
الميثـان  وُيعـّد  لهـب.  أو  شـرارة  بوجـود  لالنفجـار  قابلـة  تركيـزات  إلـى  يتراكـم  أو  االختنـاق  خطـر 
الحـراري، ممـا يسـاهم فـي تغيـر المنـاخ العالمـي. ورغـم هـذه  أيًضـا غـاًزا مـن غـازات االحتبـاس 
لـدى  مألـوف  وهـو  الجيـف  مـن  التخلـص  عمليـة  إلدارة  تاريخًيـا  الدفـن  اسـتخدم  فقـد  المخاطـر، 

النـاس. معظـم 

الدفن فوق سطح األرض
الدفـن فـوق سـطح األرض عبـارة عـن مزيـج بيـن الدفـن العميـق وتصنيـع السـماد العضـوي، والـذي 
يقـوم علـى بنـاء خنـدق ضحـل محفـور فـي التربـة المحيطـة علـى عمـق 60 سـنتمتًرا )أنظـر الشـكلين 
3ألـف و3بـاء(. ويوضـع ثالثـون سـنتمتًرا مـن المـواد الكربونيـة فـي قـاع الخنـدق، تليهـا طبقة واحدة 
مـن جيـف الحيوانـات. وُيعـاد بعـد ذلـك التـراب المحفـور مـرة أخرى في الخندق، لتشـكيل كومـة ينمو 
عليهـا الغطـاء النباتـي. وبالنسـبة إلـى هـذا األخيـر، يجـب اختيـار األنـواع النباتيـة المتاحـة والمناسـبة 

الشكل 2
شكل تخطيطي للدفن العميق

Lori Miller, USDA, 2018 :المصدر
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إقليمًيـا وموسـمًيا. وأخيـًرا، ُيحفـر محيـط الكومـة لمنـع تسـّرب المياه السـطحية إلـى النظام. وبمجرد 
تحلـل الجيـف، يمكـن تسـوية موقـع التخلـص وإعادتـه إلـى حالتـه األصليـة. وفـي معظـم البيئـات، 

سيسـتغرق ذلـك مـا بيـن 9 و12 شـهًرا.
ورغـم عـدم إجـراء تقييمـات للتعـّرض فـي حالـة الدفـن فـوق سـطح األرض، إال أنـه مـن المتوقع أن 
يكـون أقـل خطـورة مـن الدفـن العميـق بسـبب زيـادة فصل الجيف عن منسـوب المياه الجوفية. وتشـير 
الدراسـات األوليـة إلـى تثبيـط العوامـل الممرضـة أثنـاء الدفـن فـوق سـطح األرض، كمـا هـو الحـال أثناء 

تصنيـع السـماد العضوي.

تصنيع السماد العضوي
تصنيـع السـماد العضـوي )أنظـر الشـكل 4( هـي عمليـة تتضمـن بنـاء طبقـة أساسـية مسـامية مـن 
الكربـون فـي  مـادة  الجيـف مـع  أو وضـع طبقـات مـن  الخشـب، وخلـط  رقائـق  الكربـون مثـل  مـادة 
فـي  الجيـف  تحلـل  لتحفيـز  الكربـون  مـادة  مـن  بغطـاء  الخليـط  وتغطيـة  المصففـة،  األكـوام  قلـب 

حـرارة مرتفعـة. درجـات 

الجدول 2
الدفن العميق: مزاياه وعيوبه

االعتباراتالوقت/الكلفةالعيوبالمزايا

داخل المزرعة	 
سهل التنفيذ	 

خطر على الصحة العامة	 
خطر على األمن البيولوجي	 
قد تبقى العوامل 	 

الممرضة على قيد الحياة
غير مستدام	 
قيود تنظيمية	 
يحّد من استخدامات 	 

األراضي في المستقبل
يتطلب معدات ثقيلة أو 	 

عمالة مفرطة

سريع	 
منخفض الكلفة	 

قد يكون الدفن مجدًيا مع 	 
أعداد قليلة من الحيوانات 

في تربة مناسبة، ولكنه 
يخص موقًعا محدًدا

الجدول 3
الدفن فوق سطح األرض: مزاياه وعيوبه

االعتباراتالوقت/الكلفةالعيوبالمزايا

آمن	 
داخل المزرعة	 
في المتناول	 
سريع التنفيذ	 
مقبول من العامة	 
يتم تعطيل العوامل 	 

الممرضة في النخاع 
العظمي في إحدى الدراسات 

األمريكية الكبيرة
لم تتم مالحظة أن الحيوانات 	 

اآلكلة للجيف تدمر األكوام 
المشّيدة بشكل صحيح

سريع	 
منخفض الكلفة	 

تكنولوجيا مبتكرة تخضع 	 
لتجارب ميدانية واختبارات 

التحقق منها
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طبقة الغطاء النباتي

خندق جيف الحيوانات

بعمق 

50 إلى 60 

سنتمتًرا

Ava Grace Flory نموذج بواسطة

30 سنتمتًرا من مواد الكربون

التربة غير المضطربة

غطاء التربة المحفورة 

الشكل 3 ألف
شكل تخطيطي للدفن فوق سطح األرض

الشكل 3 باء
الدفن فوق سطح األرض

G.A. Flory Consulting :المصدر
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60 سم

60 سم

واسـتناًدا إلـى تقييـم التعـرض لخيـارات إدارة عمليـة التخلـص مـن جيـف الحيوانـات أثنـاء الكـوارث 
 Exposure Assessment of Livestock Carcass Management Options During( )2017( الطبيعيـة
Natural Disasters(، تمثلـت أهـم مسـارات التعـرض المتعلقـة بتصنيـع السـماد العضـوي فـي ما يلي: 
تسرب مواد كيميائية إلى المياه الجوفية والمياه السطحية. وتستهلك األسماك هذه المواد الكيميائية 
التـي بدورهـا يسـتهلكها اإلنسـان. وباإلضافـة إلـى ذلـك، قـد تتسـرب المـواد الكيميائيـة الموجودة في 
األرض التـي ُصنـع عليهـا السـماد، إلـى الميـاه الجوفيـة وتمتصها المحاصيل التي يسـتهلكها اإلنسـان. 

واعتبـرت مسـارات العوامـل الممرضـة غيـر هامة.
واسـتناًدا إلـى تلـوث التربـة الناجـم عـن الحـد البيولوجـي بشـكل طـارئ فـي النفـوق الكارثـي وسـط 
 )Soil Contamination Caused by Emergency Bio-Reduction of Catastrophic Livestock )2009( الماشية
Mortalities(، هاجـرت المـواد الكيميائيـة الناتجـة عـن تصنيـع السـماد العضـوي حوالـي 120 سـنتمتًرا فقط 
تحت سطح األرض خالل فترة تصنيع السماد العضوي لمدة عام واحد؛ لذلك، من غير المرجح أن تؤثر تلك 
العملية على المياه الجوفية أو المياه السطحية مقارنة بالدفن العميق. وأوصى تقييم التعرض المشار 

إليه أعاله بتدابير التخفيف التالية عند تصنيع السـماد العضوي بشـكل نهائي:
عدم استخدام السماد الملوث بالمبيدات؛	 
تحويل السماد إلى تربة؛	 
منع الجريان السطحي للمياه؛	 
إعادة الغطاء النباتي على الفور؛	 
اختبار التربة المعدلة بالمعدات الثقيلة قبل السماح بالرعي.	 

األنشطة المساعدة
التخزين

مـن أجـل معالجـة الحـاالت التـي تتسـارع فيهـا الوفيـات بشـكل أكبـر مـن القـدرات المتاحـة إلدارة عمليـة 
التخلـص مـن الجيـف، ال بـد مـن إتاحـة بعض وسـائل تخزين الجيف بصـورة مؤقتة. لذلك يجب أن تتناول 
إجراءات التشغيل الموحدة الخاصة بإدارة عملية التخلص من الجيف المكان الذي يمكن فيه جمع الجيف 

الشكل 4
تصنيع السماد العضوي

)2002( ،Natural Rendering: Composting Livestock Mortality and Butcher Waste :المصدر
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وتخزينهـا إلـى أن يحيـن وقـت التخلـص منهـا. وعلـى غـرار نفايـات الطعـام، يجـب تخزيـن الجيـف بطريقـة 
ال تسـبب حريًقـا أو تشـكل خطـًرا علـى الصحـة أو السـالمة أو تشـكل مصـدًرا لغـذاء الحشـرات الناقلـة 
لألمـراض أو مـأوى لهـا؛ ويجـب أيًضـا احتواءهـا أو تجميعهـا كـي ال تـؤدي إلـى االنسـكاب. ويجـب تخزين 
جميـع نفايـات الجيـف بشـكل آمـن بطريقـة تمنـع تسـّرب السـوائل، ووصـول الحيوانـات اآلكلـة للجيـف 
إليهـا. فعلـى سـبيل المثـال، يمكـن وضـع الجيـف على مـادة ممتصة أو لفها وتغطيتهـا بقطعة قماش 

آمنـة أو مـادة ممتصـة إضافيـة مثـل رقائـق أو نشـارة الخشـب.
وفي ما يلي بعض االعتبارات التي ينبغي مراعاتها عند التخطيط:

هـل يمكـن تأميـن منطقـة التخزيـن لمنـع الوصـول غيـر المصـرح بـه، والحيوانات اآلكلـة للجيف، 	 
والروائـح الكريهـة، والتحلـل السـريع، وإمكانية انتشـار األمـراض الحيوانية في صفوف األنواع 

المعرضـة لإلصابة؟
هل سـيتم تخزين الجيف باسـتخدام التبريد أو بعض طرق الحفظ األخرى مثل طحنها وتخزينها 	 

فـي حاويـات؟ إذا كان األمـر كذلـك، هـل تتوفـر المعدات والمسـتلزمات والمواد ألداء الطريقة 
)الطرق( المحددة؟

هـل سـتكون سـعة التخزيـن كافيـة السـتيعاب الفـرق بيـن الحـد األقصـى لمعـدل القتـل الرحيم 	 
المتوقع )اإلعدام( ومعدل التخلص األقصى؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فيتعين عدم ممارسة 
القتـل الرحيـم )اإلعـدام( فـي صفـوف الحيوانات بمعدل يتجاوز سـعة التخلص والتخزين. وعند 
الوصـول إلـى الحـد األقصـى مـن سـعة التخلـص والتخزين، قلص من القتـل الرحيم )اإلعدام( 
حتـى تتوفـر السـعة الكافيـة. ويمكـن اعتبـار التلقيـح )ضـد األمـراض الحيوانيـة التـي يمكـن الحد 
منها بالتلقيح( مثل التلقيح االحترازي أو التلقيح الدائري أداة إلبطاء أو إلغاء الحاجة إلى القتل 

الرحيم )اإلعدام(.
هل يمكن حماية موقع التخزين من المياه العادمة وجريان مياه األمطار؟	 
هـل ُأنشـئ نظـام لحفـظ السـجالت لتحديـد وتتبـع جميـع الجيـف والمـواد األخـرى التـي تدخـل 	 

وتخـرج مـن موقـع التخزيـن؟
هل يمكن تنظيف موقع التخزين وتطهيره بشكل مناسب أثناء و/أو بعد عملية التصدي؟	 
هل يمكن جعل حاويات التخزين مقاومة للتسرب؟	 
هل هناك مساحة كافية للمعدات الثقيلة التي قد تكون ضرورية لنقل األحمال الكبيرة؟	 
مـا هـي الضمانـات التـي ستسـتخدم لحمايـة التربـة والمياه الجوفية من تسـرب العصارة؟ هل 	 

تفـي الضمانـات بجميع اللوائـح المعمول بها؟
هل ستحتوي طريقة التخزين تسرب العصارة، وتعالج تراكم الضغط، وتتجنب انبعاث الغازات 	 

والعوامل الممرضة بنحو متسيب؟

الجدول 4
تصنيع السماد العضوي: مزاياه وعيوبه

االعتباراتالوقت/الكلفةالعيوبالمزايا

داخل المزرعة	 
آمن	 
مستدام	 
سريع التنفيذ	 

بطيء	 يحتاج إنجازه إلى وقت	 
مكلف	 

يتطلب تنفيذه وجود عامل 	 
ذي معرفة/خبرة لضمان بناء 

مكان تصنيع سماد على نحو 
مناسب
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النقل
سـتكون هنـاك حاجـة إلـى مركبـات النقـل لنقـل العناصـر )الجيـف والمـواد األخـرى( إلـى موقـع التخلص، 
سواء أكانت داخل أماكن تربية الحيوانات أو خارجها. وإذا كان ال بد من نقل النفايات عبر الطرق العامة، 
فيجـب نقلهـا فـي شـاحنات أو حاويـات مغلقـة ومقاومـة للتسـرب )أنظـر الشـكل 5(. وقـد تكـون هنـاك 
حاجـة إلـى حاويـة ثانيـة، اعتمـاًدا علـى نـوع النفايـات التـي يتـم نقلهـا. وفـي مـا يلـي بعـض االعتبـارات 

األخـرى التـي ينبغـي مراعاتهـا عنـد التخطيـط للنقل:
هل مركبات النقل مصممة للتعامل مع المواد التي سيتم نقلها؟	 
هل تشتمل مركبات النقل على عالمات مناسبة تدل على نقل هذه المواد؟	 
البيولوجـي وهـل لديهـم معـدات الحمايـة 	  هـل تلقـى السـائقون تدريًبـا كافًيـا علـى األمـن 

الشـخصية؟
هل تتطلب الشحنات مرافقين إلنفاذ القانون؟	 
مـا هـي طـرق السـفر التـي سـيتم اسـتخدامها من مكان تربيـة الحيوانات إلـى موقع التخلص؟ 	 

)يجب أن توافق السلطة المختصة على جميع طرق النقل مسبًقا. ويجب توخي الحذر لتجنب 
الطرق الجاري تشـييدها واألحياء والمناطق المكتظة بالسـكان(.

هل تم تحديد طريق بديل للسفر؟	 
ما هي اإلجراءات التي سيتم اتباعها في حالة تضرر المركبة أثناء السفر؟	 
كيـف سـيتم تنظيـف المركبـات وتطهيرهـا قبـل مغـادرة أماكـن تربيـة الحيوانات المتضـررة وبعد 	 

تفريـغ المـواد فـي موقـع التخلص؟
كيف سيتم تحميل المركبات من أجل تجنب إطالق عناصر بيولوجية في البيئة؟	 
كيف سيتم تخفيف حركة مرور مركبات النقل إلى المنطقة المتضررة؟	 

الشكل 5
نقل الجيف
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التصاريح والموافقات التنظيمية
تتولى الوكالة الرئيسية للتصدي للطوارئ أو من ينوب عنها )مثل المقاول( المسؤولية عن ضمان االمتثال 

لجميع المتطلبات القانونية، بما في ذلك الحصول على التصاريح أو الموافقات قبل بدء العمل.
وقـد تصـدر التصاريـح عـن مجموعـة متنوعـة مـن الكيانـات وألغـراض متنوعـة. وتشـمل األنشـطة 

النموذجيـة التـي تتطلـب تصريًحـا مـا يلـي:
تخزين النفايات المعدية أو الخطرة ونقلها؛	 
تشغيل موقع المعالجة أو التخلص؛	 
تنفيـذ طريقـة التخلـص المختـارة )علـى سـبيل المثـال، تصاريـح الحريـق عنـد اسـتخدام الطـرق 	 

الحراريـة، وتصاريـح اسـتخدام األرض عنـد اللجـوء إلـى الدفـن(؛
تفريغ سوائل النفايات )مثل محلول المطهر أو العصارة( واالنبعاثات الهوائية؛	 
الحفر في منطقة قد توجد فيها مرافق مدفونة.	 

المواد والمستلزمات والمعدات
يجـب علـى طاقـم التصـدي تحديـد جميـع المـواد والمسـتلزمات والمعدات الالزمة لتنفيـذ طريقة )طرق( 
التخلـص المختـارة الخاصـة بالموقـع وتضميـن القائمـة فـي خطـة التخلص من الجيـف الخاصة بالموقع.

المـواد  مـن  مختلفـة  أنواًعـا  المالحـق  فـي  المفصلـة  المختلفـة  التخلـص  خيـارات  تتطلـب  وقـد 
والمسـتلزمات والمعـدات. وال تشـمل القائمـة أدنـاه جميـع العناصـر، ولكنهـا ُتقـدم كمثـال علـى أنـواع 

التـي قـد تكـون مطلوبـة: المـواد والمسـتلزمات والمعـدات 
الحـرق فـي الهـواء الطلـق. الوقـود أو األلـواح الخشـبية أو الكتل الخرسـانية لبنـاء هيكل يضمن 	 

تدفـق الهـواء ليتـم االحتراق ويتيح مكان إلشـعال الشـرارة؛
الدفـن العميـق والدفـن فـوق سـطح األرض. أدوات الحفـر والعّمـال؛ ومـواد دعـم الخنـدق إذا 	 

لـزم األمـر. وفـي بعـض البلـدان، قـد تطلـب الـوكاالت البيئيـة بنـاء طبقة مقاومة للتسـّرب من 
أغطيـة بالسـتيكية لتجنـب تغلغـل السـوائل فـي الميـاه الجوفيـة؛

تصنيـع السـماد العضـوي فـي الموقـع. مصـدر الكربـون، ومقاييـس حـرارة السـماد، والميـاه، 	 
وأدوات إلنشـاء أكـوام مصففـة، وأخصائـي مـدّرب فـي تصنيـع السـماد العضـوي؛

تصنيـع السـماد العضـوي علـى المسـتوى اإلقليمـي. مـواد ومسـتلزمات ومعـدات النقـل 	 
اآلمنـة حسـب مـا هـو مـدرج أدنـاه، وكذلـك تصنيـع السـماد العضـوي فـي الموقـع كمـا ُذكـر أعـاله؛

النقل اآلمن:	 
مركبات نقل مقاومة للتسّرب تحمل عالمات إرشادية )يقودها سائقون مدربون(؛	 
مستلزمات ومواد التنظيف والتطهير و/أو األمن البيولوجي؛	 
بطانات الشاحنات، في حالة استخدام شاحنات قد تتسرب منها السوائل؛	 
معدات التحميل )عربات، ساللم(؛	 
معدات ومواد إلحكام سد البطانة؛	 
مادة ممتّصة لمنع التسرب.	 

متفرقات:	 
أغطية بالستيكية؛	 
أكياس وحاويات خاصة بالنفايات.	 
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التفتيش والتنفيذ
يجـب علـى السـلطات ضمـان االلتـزام الصـارم بجميـع تدابيـر األمـن البيولوجـي وبروتوكـوالت التخلـص 
المطلوبة. ويتعين عليها توثيق كل عملية تفتيش وإجراء عمليات تفتيش موضعية. ويجب أن تتضمن 

الوثائـق مـا يلي:
التاريخ والوقت والمكان؛	 
اسم المفتش ومعلومات االتصال به؛	 
اسم الطرف المسؤول المنخرط في النشاط ومعلومات االتصال به؛	 
النشاط الذي تمت مالحظته؛	 
نتائج المالحظات.	 
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إجراءات التشغيل

يتضمـن هـذا القسـم تنفيـذ العمـل الموضـح فـي الخطـة التـي تمـت مناقشـتها فـي القسـم السـابق. 
وجدير بالذكر أن ترتيب أنشـطة التشـغيل يختلف عن ترتيب أنشـطة التخطيط. ويشـمل التنفيذ ما يلي:

تحديد األدوار والمسؤوليات؛	 
إجراء تدريبات للطاقم وتوجيه التعليمات له؛	 
الحصول على المواد والمستلزمات والمعدات الالزمة؛	 
تحضير الموقع؛	 
توصيف النفايات؛	 
القيام بأنشطة التخلص؛	 
تفتيش العمل المنجز وتطبيق معايير الجودة؛	 
إنهاء المهام.	 

تحديد األدوار والمسؤوليات
مـن المهـم تحديـد األفـراد القادريـن والراغبيـن فـي أداء المهـام المطلوبـة ومعالجـة جميـع الوظائـف 

اإلداريـة والتشـغيلية، مثـل التدريـب والتفتيـش واإلدارة.
ويجب أن يأخذ طاقم التخلص من الجيف في االعتبار أنشطة التنسيق التالية:

التنسـيق مـع علمـاء األوبئـة لتحديـد أنسـب طريقة للتخلص من مسـبب مـرض معين، وتحديد 	 
الموقـع الجغرافـي والوضع المحلي؛

تنسيق التعويضات الحكومية ألصحاب الماشية، إن وجدت، قبل البدء في التخلص منها؛	 
تنسيق متطلبات توريد المستلزمات وموقع التسليم والتاريخ والوقت مع الموردين؛	 
تنسيق الوصول إلى الموقع ومتطلبات الطاقم مع مالك العقار؛	 
التنسيق مع طاقم القتل الرحيم للتأكد من:	 

عدم تجاوز معدل القتل الرحيم لمعدل التخلص من الجيف؛	 
وجود وقت فاصل أدنى بين تأكيد الوفاة والتخلص من الجيف؛	 
وجـود مـكان لتخزيـن جيـف الحيوانـات يحتـوي علـى سـوائل ويمكـن تغطيتـه إذا مـا تأخـر 	 

الجيـف. التخلـص مـن 
التنسـيق مـع خبـراء األمـن البيولوجـي للتأكـد مـن أن عمليـة التخلـص مـن الجيـف تتـم بطريقـة 	 

آمنـة بيولوجًيـا وأن طاقـم التخلـص مـن الجيف علـى دراية بإجراءات األمن البيولوجي الصارمة 
ويلتزمـون بها؛ 

تحديد وتنسيق المستلزمات المطلوبة مع أنشطة التنظيف والتطهير والقتل الرحيم.	 

إجراء تدريبات للطاقم وتزويده بإحاطات 
قبل بدء العمل، يجب على السلطات إعداد إحاطات للطاقم حول متطلبات السالمة وظروف الموقع 
والمهام المنوطة به، بما في ذلك اسـتخدام معدات الحماية الشـخصية المناسـبة. ويجب على جميع 

األفراد الذين سيدخلون الموقع:
تلبية متطلبات األمن على النحو الذي تحدده السلطات المختصة؛	 
ارتداء معدات الحماية الشخصية المطلوبة؛ 	 
اتباع جميع إجراءات األمن البيولوجي التي تحددها سلطات التصدي.	 
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الحصول على المواد والمستلزمات والمعدات الالزمة
يجـب أن تحصـل السـلطات علـى معـدات وأدوات لفـرز النفايـات وتنظيمهـا ودمجهـا وجمعهـا وترتيبهـا 

ونقلهـا وإدارتهـا وتطهيرهـا. ويجـب تسـليم هـذه العناصـر فـي الموقـع.

تحضير الموقع
عند الوصول إلى مكان تربية الحيوانات لبدء عمليات التخلص من الجيف، ُيرجى االطالع على الخريطة 
الخاصـة بالموقـع لمعرفـة مواقـع مناطـق العمـل ونقاط الوصول ومناطـق التجميع. ويجب أن يتم ذلك 
بالتعـاون الوثيـق مـع طواقـم القتـل الرحيـم والتخلـص مـن الجيـف إذا لـم يكونـوا مـن نفـس الطاقـم. 

وإضافـة الى ذلـك، يتعين:
التأكد من موافقة السلطات المسؤولة على مناطق التخلص من الجيف.	 
التأكـد مـن أن المناطـق المحـددة فـي الخطـة مناسـبة للمهمـة. وإذا لـم يكـن كذلـك، ُتدخـل 	 

الضـرورة. تعديـالت حسـب 
وضـع عالمـة علـى مناطـق العمـل ونقـاط الوصـول ومناطـق التجميـع بطـالء رذاذ أو شـريط 	 

تحذيـر أو مـواد إشـارية أخـرى.
تأكيد أي انحرافات عن الخطة مع طاقم التصدي للتأكد من أن التغييرات لن تتداخل مع أنشطة 	 

أخرى أو ُترفض من جانب مالك/المسؤول على أماكن حفظ الحيوانات.
ويتعيـن تثبيـت ضوابـط الوصـول إلـى الموقـع وإجـراءات األمـن البيولوجي ومنطقـة التجميع وأي 

ميـزات أخـرى مطلوبـة في اإلجـراء المعتمد.

توصيف النفايات
يجب على طاقم التصدي تنفيذ اإلجراءات التالية المتعلقة بالنفايات:

تحديد جميع النفايات التي سيتم التخلص منها.	 
وضـع عالمـات علـى النفايـات إذا كان ذلـك مناسـًبا والتحقـق مـع السـلطات مـن أنـه سـيتم 	 

التخلـص مـن جميـع المـواد المحـددة.
فرز المواد حسب النوع، اعتماًدا على كيفية التخلص من هذه المواد.	 
تجميع مختلف المخلفات في مناطق مناسبة وتعبئة المواد المتعفنة أو الرطبة في حاويات 	 

لتجنـب تسـربها إلـى البيئـة. واعتمـاًدا علـى الظـروف، قـد تحتـاج النفايـات إلى أن يتـم تغطيتها 
بالقمـاش أو حتـى تخزينهـا تحـت سـقف أو فـي الداخـل. وال توجـد حالًيـا أي بيانـات منشـورة 

متاحـة حـول فعاليـة تطهيـر سـطح الجيـف قبل التخلـص منها.
عنـد االسـتعداد 	  إليهـا  للرجـوع  المعلومـات  النفايـات وتسـجيل  نـوع مـن  كميـات كل  تقديـر 

منهـا. للتخلـص 

أداء أنشطة التخلص من الجيف
قد ال تنطبق جميع خيارات التخلص من الجيف المحددة على جميع أنواع النفايات المتولدة أثناء عملية 
التصـدي. وسـتجري فـي مـا يلـي مناقشـة مختلـف أنـواع النفايـات التـي يمكـن مصادفتهـا أثنـاء عمليـة 

التصـدي، وسـبل تطبيـق خيـارات التخلـص علـى كل نوع من أنـواع النفايات.

الجيف
يمكن االطالع على إجراءات التنفيذ الخاصة بالحرق والدفن العميق والدفن فوق سطح األرض وتصنيع 

السماد العضوي في المالحق من ألف إلى دال.

روث وردغة الحيوان والمواد التي تفترشها الحيوانات والعلف والتبن
قـد ينتـج عـن عمليـة التصـدي كميـات كبيـرة مـن النفايـات األخـرى إلـى جانـب الجيـف، بمـا فـي ذلـك 
تفترشـها  التـي  الحيـوان والمـواد  الثانويـة، وروث وردغـة  المعديـة والمنتجـات  الحيوانيـة  المنتجـات 
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الحيوانات واألعالف وأواني تقديمها، والجلود، و/أو الصوف. ويعد التخلص اآلمن من هذه المواد 
أمـًرا بالـغ األهميـة ألن هـذه المـواد يمكـن أن تحتـوي علـى عدد كبير من الفيروسـات وقد تكون مصدًرا 

مهًمـا النتقـال العـدوى إلـى الحيوانـات المعرضـة لإلصابـة.
واعتماًدا على مصدرها، قد يحتوي روث وردغة الحيوان على نسـبة عالية من المياه. وبالنسـبة 
إلـى الـروث الجـاف نسـبًيا، قـد يكـون التخلـص منـه بتحويلـه إلـى سـماد أو دفنـه أو حرقـه مـع الجيـف 
أمـًرا فعـااًل. وبالنسـبة إلـى الـروث السـائل أو ردغـة الحيـوان، من غيـر المحتمل أن يكـون تحويلها إلى 
سـماد أو دفنهـا أو حرقهـا فعـااًل. وفـي هـذه الحالـة، يمكـن أن تكـون فتـرة الراحـة الطويلـة نسـبًيا أو 

المعالجـة بالحـرارة أو المـواد الكيميائيـة فعالـة، مـع أنهـا تمثـل تحدًيا لوجسـتًيا.
ومـن المعلـوم أن بعًضـا مـن الفيروسـات المسـببة لألمـراض الحيوانيـة سـريعة العـدوى بشـكل 
التـي تفترشـها الحيوانـات واألعـالف وأوانـي تقديمهـا والتبـن  ملفـت، وبالتالـي قـد تكـون المـواد 
والقـش التـي ال ُيتعامـل معهـا بشـكل صحيـح مصـدًرا للعـدوى. ويمكـن أن يكـون التخلـص مـن هـذه 

المـواد عـن طريـق تحويلهـا إلـى سـماد أو دفنهـا أو حرقهـا أمـرا فعـااًل.

األدوات الحادة واللقاحات
أثنـاء عمليـة التصـدي لتفشـي مـرض مـا، تتولـد أنـواع مختلفـة مـن النفايـات الطبيـة البيطريـة، مثـل 
بالتلقيـح  المرتبطـة  المعـدات  مـن  وغيرهـا  اللقاحـات  وقواريـر  والمحاقـن(  )كاإلبـر  الحـادة  األدوات 
التـي يمكـن التخلـص منهـا فـي حـال اللجـوء إلـى التلقيـح للتصـدي للمـرض. وال يتعيـن حـرق هـذه 
العناصـر فـي محـارق مفتوحـة، ألن هـذا يـؤدي إلـى إنتـاج الديوكسـينات، وبمـا أنهـا مـواد غيـر قابلـة 
للتحلـل، لـذا فلـن ُتحـول إلـى سـماد. ويتعيـن استشـارة السـلطات المسـؤولة لمعرفـة أفضـل خيـار 
يمكـن اللجـوء إليـه محلًيـا. ويمكـن اسـتخدام محـارق النفايـات الطبيـة المعديـة المتخصصـة فـي حـال 
توفرهـا. ويمكـن عوًضـا عـن ذلـك التفكيـر فـي دفـن تلـك المـواد فـي موقـع آمـن، إذا وافقـت علـى 

ذلـك السـلطات المسـؤولة.

معدات الحماية الشخصية
تتطلـب معـدات الحمايـة الشـخصية التـي يمكـن التخلـص منهـا والتـي يرتديهـا األفـراد المشـاركون 
وطاقـم  والتطهيـر،  التنظيـف  وطاقـم  التلقيـح،  طاقـم  )مثـل  المـرض  علـى  القضـاء  جهـود  فـي 
غيـر  المـواد  البيولوجـي. وهـذه  للحـد مـن مخاطـر األمـن  التخلـص منهـا بطريقـة مناسـبة  التقييـم( 
إنتـاج  إلـى  مفتوحـة  محـارق  فـي  حرقهـا  يـؤدي  وقـد  إلـى سـماد.  ُتحـول  فلـن  لـذا  للتحلـل،  قابلـة 
إليـه  اللجـوء  يمكـن  خيـار  أفضـل  لمعرفـة  المسـؤولة  السـلطات  استشـارة  ويتعيـن  الديوكسـينات. 
حالـة  فـي  المطامـر  أو  المتخصصـة  المعديـة  الطبيـة  النفايـات  محـارق  اسـتخدام  ويمكـن  محلًيـا. 
توفرهـا. وخـالف ذلـك، يمكـن التفكيـر فـي دفـن تلـك المـواد فـي موقـع آمـن، إذا وافقـت علـى 

المسـؤولة. السـلطة  ذلـك 

منتجات الحليب والبيض
يمكـن بسـترة الحليـب لمسـتويات عاليـة أو تجفيفـه بغـرض الحـد مـن مخاطـر انتقال العوامـل الممرضة. 
وال يمكـن حـرق كميـات كبيـرة مـن الحليـب أو دفنهـا أو تحويلهـا إلـى سـماد. ويمكـن تحويـل البيـض إلـى 
سـماد أو حرقه. ويمكن أيًضا دفن البيض إذا كانت هناك مادة ممتصة كافية لتجنب تسـّرب السـوائل 

بشـكل مفرط.

مواد التطهير
أثناء عملية التصدي لتفشـي مرض حيواني ما، ستسـتخدم طواقم التصدي كميات كبيرة من مركزات 
المطهـرات والمحاليـل. ويمكـن أن تسـتخدم أطقـم المراقبـة أو التقييـم أو غيرهـا مـن أطقـم الدعـم 
المطهـرات بكميـات صغيـرة لتنظيـف وتطهيـر األحذيـة أو إطـارات المركبـات أو العبـوات الصغيـرة عنـد 
السـفر مـن مـكان إلـى آخـر. ويمكـن أيًضـا اسـتخدام مـواد التطهيـر بكميـات كبيـرة فـي خطـوط تطهيـر 
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األفـراد والمركبـات أو أثنـاء تنظيـف وتطهيـر أماكـن تربية الحيوانات، وكذلك في موقع الدفن أو تصنيع 
السـماد العضـوي. وفـي مـا يلـي مناقشـة كل حالـة بمزيـد مـن التفصيـل.

مواد التطهير المرّكزة
يجـب التخلـص مـن أي مـادة تطهيـر مركـزة غيـر مسـتخدمة وفًقـا لتعليمـات الملصـق. وإذا مـا ُحّضـرت 
مـادة التطهيـر المركـزة للنفايـات بكميـات كبيـرة )علـى سـبيل المثـال، أكثـر مـن بضـع حاويـات مـع تـرك 
كميـات صغيـرة مـن المـادة المركـزة فـي القاعـدة(، يمكـن أن تلوث المادة التربة والميـاه الجوفية والمياه 

السـطحية، ممـا يعنـي أنـه ال ينبغـي تركهـا فـي البيئـة.

كميات صغيرة من محلول مطهر النفايات
مـن المرجـح خلـط كميـات صغيـرة مـن المطهـر كل صبـاح فـي موقـع مركـزي، ثـم ُتنقـل فـي مرشـات 
يدويـة السـتخدامها علـى مـدار النهـار مـن جانـب طواقـم المراقبـة والتلقيـح. وفـي نهايـة كل يـوم، 
وقـد  العمـل.  الملصـق وسياسـة صاحـب  لتوجيهـات  وفًقـا  متبـٍق  محلـول  أي  مـن  التخلـص  يجـب 
يتسـاقط محلـول المطهـر الـذي يتـم رشـه علـى األحذيـة أو إطـارات السـيارات أو العبـوات الصغيـرة 
مـن األشـياء الصغيـرة، ولكـن مـن المحتمـل أال يـؤدي الـرش الزائـد واالنسـياب بكميـات غيـر كافيـة 
إلـى تجمـع السـوائل أو ضـرورة معالجتهـا الحًقـا. لذلـك، ال يتعّيـن اتخـاذ إجـراءات خاصـة للتخلـص 

فـي هـذه الحالـة.

كميات كبيرة من محلول مطهر النفايات
ُتسـتخدم كميـات كبيـرة مـن محلـول المطهـر لتطهيـر الطواقم والمركبات، عند نقـاط تفتيش المركبات 
علـى الطـرق، وأثنـاء تنظيـف أماكـن تربيـة الحيوانـات وتطهيرهـا. وفـي هـذه الحـاالت، يجـب جمـع كل 
ترشـيحها وإعـادة  التخلـص منهـا. ويمكـن  المطهـر وتخزينهـا قبـل  المحلـول  المنسـابة مـن  الكميـات 
تكوينهـا إلعـادة اسـتخدامها إذا كان ذلـك ممكًنـا؛ وإال يجـب اختبـار محلـول مطهـر النفايـات وتوصيفـه 

والتخلـص منـه علـى النحـو المحـدد فـي الشـروط المعمـول بهـا.

مبيدات اآلفات أو مبيدات الحشرات
يمكـن اسـتخدام مبيـدات اآلفـات أو مبيـدات الحشـرات أثنـاء عمليـة التصـدي للسـيطرة علـى الحشـرات 
الناقلـة لألمـراض داخـل أماكـن تربيـة الحيوانـات المتضـررة ومـن حولهـا. وفـي الظـروف المثاليـة، يجـب 
فقـط خلـط الحـد األدنـى مـن هـذه المـواد الكيميائيـة واسـتخدامها جميًعـا لتجنـب التخلـص مـن النفايـات 

اإلضافيـة. وفـي مـا يلـي اإلرشـادات الموصـى بهـا:
الحصـول علـى خدمـات خبيـر متخصـص فـي رّش مبيـدات اآلفـات أو مبيـدات الحشـرات مـن 	 

ذوي الخبـرة لمنـع اإلضـرار بالتربـة والميـاه الجوفيـة والميـاه السـطحية.
تحضيـر كميـة كافيـة مـن مبيـدات اآلفـات أو مبيـدات الحشـرات لمعالجـة المنطقـة المطلوبـة، 	 

مـن دون تحضيـر كميـة أكثـر مـن الـالزم، لتجنـب المشـاكل عنـد التخلـص منهـا.
فـي حـال تعـّذر اسـتخدام مبيـدات اآلفـات أو مبيـدات الحشـرات المتبقيـة بشـكل صحيـح، 	 

دائـرة  أو  البيئـة  وكالـة  أو  الصلبـة  النفايـات  المحليـة إلدارة  السـلطات  مـع  التحقـق  يتعيـن 
الصحـة لتحديـد وسـائل التخلـص مـن بقايـا مبيـدات اآلفـات أو مبيـدات الحشـرات. ويمكـن 
لهـذه السـلطات أيًضـا إبالغـك بـأي متطلبـات محليـة للتخلـص مـن نفايـات مبيـدات اآلفـات 

أو مبيـدات الحشـرات.
يجـدر التأكـد مـن التحقـق مـع وكاالت الصحة العامة المختصة قبل التخلص من عبوات مبيدات 	 

اآلفات أو المبيدات الحشرية.
إذا كانت الحاوية ممتلئة جزئًيا، ينبغي االتصال بوكالة الصحة العامة المحلية.	 
إذا كانـت الحاويـة فارغـة، ال يجـوز اسـتخدامها مجـدًدا؛ بـل ينبغي وضعها في سـلة المهمالت 	 

مـا لـم يشـر الملصق إلى إجـراء مختلف.
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يجـب عـدم سـكب بقايـا مبيـدات اآلفـات أو مبيدات الحشـرات في المغسـلة أو في المرحاض 	 
أو فـي المجـاري أو الصـرف الصحـي. فبإمـكان هـذه المـواد أن تلوث المجـاري المائية، مما قد 

يضـر باألسـماك والنباتـات والكائنات الحية األخرى.

األنشطة المساعدة
التخزين

يجـب أن يتزامـن معـدل التخلـص مـع معـدل القتـل الرحيـم )اإلعـدام(. ومـع ذلـك، فـي بعـض الحـاالت، 
يجـب تخزيـن الجيـف الملوثـة قبـل التخلـص منهـا. وفـي مـا يلـي خطـوات الجمـع والتخزيـن:

إنشاء موقع التخزين المؤقت في منطقة جافة وباردة في اتجاه الريح، وبعيدة عن العمليات . 	
الزراعية وغير الزراعية األخرى، وبعيًدا عن المنازل أو الطرق إن أمكن.

منـع وصـول الحشـرات الناقلـة لألمـراض عـن طريـق تغطيـة الجيـف بالقمـاش أو التربـة أو . 	
الجيـر المطفـأ أو المـواد الممتصـة مثـل رقائـق الخشـب أو القـش. ويتعيـن احتـواء السـوائل 

باسـتخدام المـواد الممتصـة.
يجب عدم تخزين الجيف في أكوام أو حفر غير مبطنة/مكشوفة لتجنب جذب الحشرات الناقلة . 	

لألمراض أو الحيوانات اآلكلة للجيف وتلويث التربة والمياه الجوفية.

وسائل النقل
عنـد نقـل المـواد الملوثـة مـن أماكـن تربيـة الحيوانـات المتضـررة إلـى مواقـع خـارج الموقـع، يجـب علـى 
طاقـم التخلـص اتبـاع اإلجـراءات الخاصـة لمنـع انتشـار مسـببات المـرض. ولضمـان نقـل العناصـر بأمـان 

للتخلـص منهـا، يجـب القيـام بمـا يلـي:
اتصـل بالمسـؤولين عـن موقـع التخلـص المصـرح بـه قبـل وقـت طويـل مـن تفشـي المـرض . 	

مـن أجل:
 التحقـق مـن قبـول المسـؤولين علـى الموقـع جيـف الحيوانـات المحتمـل إصابتهـا، والتأكـد أ. 

مـن فهـم الشـروط والكلفة.
 طلب وثائق مكتوبة تفيد بأن الطاقم العامل في الموقع مدرب ومجهز ومعتمد للتعامل 	. 

مع النفايات المعدية بطريقة آمنة بيولوجًيا.
 التحقـق مـن أن موقـع التخلـص المحـدد خـارج الموقـع معتمـد للتعامـل مـع نـوع النفايـات ج. 

التـي يتـم نقلهـا قبـل إرسـال الحمولـة األولـى.
 التأكد من أن موقع التخلص خارج الموقع جاهز إلتاحة مكان آمن لمركبات النقل، أو غيرها د. 

من وسـائل التخزين إذا كان هناك تأخير ألكثر من يوم واحد.
التنسـيق مـع السـلطات المختصـة للتحقـق مـن وجـود أي قيـود علـى النقـل والحصـول علـى . 	

التصاريـح الالزمـة.
عند حجز خدمات النقل، ينبغي االتصال بشركات النقل بالشاحنات من أجل:. 	

التحقق من أنها مجهزة لنقل الجيف بأمان وفًقا للمتطلبات المعمول بها.أ. 
 التأكـد مـن أن المركبـات فـي حالـة ميكانيكيـة جيـدة، ومصممـة أو مبنيـة لمنـع التسـرب، 	. 

وقـادرة علـى نقـل الحمولـة مـن دون صعوبـة، وأن المركبـات مغطـاة بقمـاش مشـمع إذا 
لـم يكـن لديهـا أسـطح مغلقـة.

 التأكـد مـن أن السـائقين مدربـون بشـكل كاٍف علـى األمـن البيولوجـي ولديهـم معـدات ج. 
الشـخصية. للحمايـة 

التأكـد مـن أن متعهـد النقـل لديـه خطـة طـوارئ فـي حـال وقـوع حـادث ومراجعتهـا للتأكـد د. 
مـن كفايتهـا.

إلـى . 	 الحيوانـات  تربيـة  أماكـن  مـن  والثانويـة  األوليـة  السـفر  مسـارات  واعتمـاد  تعييـن 
موقـع التخلـص مـن الجيـف. وينبغـي تجنـب الطـرق الجـاري تشـييدها واألحيـاء والمناطـق 

بالسـكان. المكتظـة 
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تحديد ما إذا كان متعهد النقل يحتاج إلى مرافق، مثل ممثل حكومي معين، لمرافقة السيارة.. 	
التأكد من وجود مسؤول لإلشراف على نظام معالجة الجيف ونقلها ومراقبة هذه العملية.. 	
بجميـع . 	 وتفـي  للتسـرب  النقـل: مقاومـة  مركبـات  أن  مـن  التحقـق  ينبغـي  التحميـل،  قبـل 

المتطلبات المعمول بها؛ يمكن تطهيرها؛ مبطنة بشكل صحيح إذا لم تكن مقاومة للتسرب 
بطبيعتها؛ ومزودة بعالمات إشارية بشكل صحيح. وينبغي التحقق أيًضا من إمكانية تغطية 

الحمولـة بإحكام.
التأكد من تدريب السائق على استخدام نوع السيارة المكلفة بنقل النفايات.. 	
تحميل المواد الملوثة في السيارة. وإذا أمكن، تقليص عدد المرات التي تعبر فيها المركبة . 	

خط األمن البيولوجي.
توثيـق كل شـحنة لتشـمل: )1( هويـة الناقـل ومعلومـات االتصـال بـه؛ )2( مصـدر النفايـات . 		

وكميتهـا ونوعهـا؛ )3( االسـم والموقـع ومعلومـات االتصـال الخاصـة بموقـع التخلـص.
التحقق من وظيفة معدات االتصاالت مع متعهد النقل أثناء عملية النقل بما يتيح االتصال . 		

بالمسؤولين في حاالت الطوارئ في الطريق إلى موقع التخلص.
تنظيـف وتطهيـر السـيارة المحملـة والمغلقـة تماًمـا قبـل مغادرتهـا أماكـن تربيـة الحيوانـات . 		

المتضـررة، ومـرة أخـرى عنـد مغادرتهـا موقـع التخلـص مـن الجيـف بعـد تفريغهـا.

تفتيش العمل المنجز وتطبيق مواصفات الجودة 
أثنـاء االضطـالع بجميـع أنشـطة التخلـص مـن الجيـف، يجـب التأكـد مـن أن العمـل يجـري تنفيـذه وفًقـا 
لشـروط جميـع التصاريـح التنظيميـة والموافقـات التـي تـم الحصـول عليها أثناء مرحلـة التخطيط، ووفًقا 

لتوجيهـات المسـؤولين التنظيمييـن فـي حالـة حضـر المسـؤولون عمليـات التخلـص مـن الجيـف.
ويجـب علـى السـلطات اتخـاذ إجـراءات فوريـة لتصحيـح االنحرافـات الكبيـرة عـن الخطـة المعتمـدة أو 
الحصـول علـى موافقـة لتغييـر الخطـة إذا كانـت االنحرافـات ضروريـة السـتيعاب الظـروف الميدانيـة. 
وفـي كلتـا الحالتيـن، يجـب اتبـاع إجـراءات التخلـص مـن الجيـف عـن كثب من أجل تسـريع مكافحة تفشـي 

المـرض وتقليـص التلـوث البيئـي.

إنهاء المهام
الثانويـة المسـتخدمة فـي  الزائـدة، والمنتجـات  أنـواع الحطـام، والمعـدات، والمـواد  إزالـة كل  يتعيـن 
التخلـص، والنفايـات األخـرى قبـل إنهـاء المهمـة فـي أماكـن تربيـة الحيوانـات. وال بـد مـن تـرك الموقـع 

فـي حالـة منظمـة اسـتعداًدا لألنشـطة الالحقـة.
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 الملحق ألف
الحرق في الهواء الطلق

تتضمن هذه الطريقة الحرق في أرض خالء وفوق سطح األرض، في حفرة أو في محارق.

التخطيط

تحديد إمكانية تنفيذ الحرق.. 	
هل ستسمح السلطات بالحرق في الهواء الطلق في الموقع المحدد؟	 
هل سيطلق الحرق في الهواء الطلق ملوثات في الهواء تزيد عن معايير الصحة العامة؟	 
هل يمكن تطبيق تدابير لمنع انتشـار الحريق والحفاظ على المسـافة الكافية من المباني 	 

المأهولة أو المنازل المأهولة؟
هل ستكون االختبارات البيئية )مثل المياه والرماد والتربة( مطلوبة وبأي حجم؟	 
كيف وأين سيتم التخلص من الرماد؟	 
هل الظروف الجوية )مثل عدم وجود رياح شديدة أو جفاف( مناسبة للحرق في الهواء الطلق؟	 
هل الحرق مقبول من العامة؟	 
هل األطقم والمعدات والمستلزمات الالزمة متوفرة؟	 
هل هناك ما يكفي من الوقود واألخشاب )وليس اإلطارات!( الستدامة عمليات الحرق؟	 

تحديد الموقع المناسب.. 	
ينبغي أن يكون الموقع داخل أماكن تربية الحيوانات المتضررة أو بالقرب منها.	 
أن يكون مناسًبا لحركة مرور الشاحنات الثقيلة ويتيح توفير األمن البيولوجي في محيطه.	 
أال يحجب الدخان الناتج عن أنشطة االحتراق رؤية السائقين.	 
أال يتأثـر سـلًبا بالحـرق أو احتمـال إطـالق العصـارة المتسـربة المحملـة بالمغذيـات، ولـن 	 

يـؤدي إلـى تقديـم السـكان لشـكاوى فـي حالـة ظهـور دخـان أو روائـح أو ذبـاب أو نفايـات 
فـي الموقـع.

أال يشّكل خطًرا يؤدي إلى اندالع حريق في األراضي العشبية أو الغابات.	 

حسـاب المـواد الالزمـة علـى أن تشـمل مـا يكفـي مـن الوقـود الجـاف مثـل القـش والخشـب . 	
والقطـع الخشـبية إلشـعال الشـرارة األولـى مـن أجـل حـرق الجيـف بالكامل إلـى أن تذوب جميع 
األنسجة. لنفترض أن جيفة بقرة واحدة بالغة تعادل خمسة خنازير مكتملة النمو أو خمسة أغنام 
بالغـة أو 200 دجاجـة. ووفًقـا للخطـة الخارجيـة للتأهـب ومواجهة األمراض الحيوانيـة، اإلجراءات 
 Foreign Animal Disease Preparedness and( )2014( التشغيلية الموحدة 14. عملية التخلص
Response Plan, Standard Operating Procedures 14. Disposal( ، سـيتطلب التخلـص مـن 

جيفـة واحـدة من األبقـار ما يلي:
3 باالت من القش الجاف أو التبن	 
3 قطع من األخشاب غير المعالجة	 
23 كيلوغراًما من األخشاب القابلة لالشتعال )تكون جافة مع انخفاض مستويات الرطوبة 	 

في محتوياتها، وال ينبغي أن تكون خضراء بفعل الغطاء النباتي(
46 كيلوغراًما من قطع الفحم التي يتراوح قطرها بين 15 و20 سنتمتًرا	 
4 لترات من الوقود السائل مثل وقود الديزل. وال ينبغي استخدام البنزين. وسيتأثر نوع 	 

وكمية الوقود المستخدم في الحرق بتوافر أنواع الوقود األخرى محلًيا وبالظروف المحيطة
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اإلمداد المستدام لمصدر الوقود	 
مساحة مناسبة للتفريغ والتخزين واالحتراق المستمر	 
معدات أخرى، مثل السالسل الميكانيكية ومعدات الرفع، وكذلك معدات السالمة من الحريق	 
طاقم مدرب بشكل صحيح على استخدام هذه المعدات.	 

العمليات

يجدر التأكد من أن جميع العاملين المشاركين في العملية يرتدون معدات الحماية الشخصية . 	
وفًقا لتقييم المخاطر المحتملة.

يجـدر احتسـاب متطلبـات المسـاحة علـى افتـراض أّن طـول قاعـدة النار ال يقّل عـن متر واحد لكل . 	
جيفـة مـن الماشـية البالغـة، أو خمـس جيـف مـن الخنازير، أو خمـس جيف من األغنـام أو 200 دجاجة.

يجـدر تجهيـز القاعـدة حيـث سـتوضع الجيفـة. وتـرد فـي مـا يلـي إحـدى طـرق إعـداد القاعـدة؛ . 	
وباإلمـكان أيًضـا اسـتخدام تقنيـات أخـرى تـؤدي إلـى النتيجـة المرجـوة.

تنبغـي مراقبـة موقـع الحـرق المحـدد لبنـاء قاعـدة النـار، مـع التأكد من وجود مكان للسـماح 	 
بدخـول العامليـن والمسـتلزمات والمعـدات الالزمة لمواصلـة عملية الحرق.

ينبغـي وضـع ثالثـة صفـوف مسـتطيلة مـن القـش أو بـاالت التبـن بالطـول علـى طـول 	 
خـط قاعـدة النـار. ويجـب أن تكـون المسـافة بيـن الصفـوف 30 سـنتمتًرا مع فصـل كل بالة 

عـن أخـرى بفـارق 30 سـنتمتًرا.
يوضـع مـن ثـّم قـش متفـّرق فـي الفراغـات بيـن الصفـوف والبـاالت لتمكيـن الهـواء مـن 	 

التدفـق طبيعًيـا.
توضع قطع كبيرة من الخشب بالطول فوق كل صف وتوّزع قطع خشبية كبيرة ومتوسطة 	 

الحجم عبر قاعدة النار، مع ترك مسافة تتراوح بين 15 و30 سنتمتًرا بينها.
توضع قطع صغيرة من الخشب القابل لالشتعال على قاعدة النار ويغطى بالقش.	 
يتـم نشـر الفحـم بقطـر 15-20 سـنتمتًرا بالتسـاوي بمعـدل 270 كيلوغراًمـا للمتـر المربـع. 	 

وقـد يتسـبب اسـتخدام الوقـود السـائل مثـل الديـزل أو وقـود التدفئـة فـي تلـوث التربـة 
والمياه الجوفية، لذلك ال يوصى به إال إذا اسـتخدمت كميات صغيرة منه لبدء المحرقة. 

ويجـب اسـتخدام الوقـود الصلـب للحفـاظ علـى االحتـراق.
يجب أن توافق السلطات المختصة على هذه العملية.	 
توضع الجيف على قاعدة النار.	 
توضـع الجيـف علـى ظهرهـا وأقدامهـا مرفوعـة فـي الهـواء وبالتنـاوب بين الـرأس والذيل 	 

إذا أمكـن ذلك.
يمكـن وضـع جيفتيـن اثنتيـن مـن الماعـز أو األغنـام أو الخنازيـر فـوق كل جيفـة مـن األبقـار 	 

وحرقهـا مـن دون اسـتخدام وقـود إضافـي.
يجدر وضع قش متفّرق فوق الجيف وفي كل الفراغات بينها.	 
يتم رّش الوقود السائل على قاعدة النار بمضخة، أو استخدم علب الرش أو الدالء.	 
يجـدر نقـع الِخـرق فـي زيـت الكيروسـين أو بقايـا الزيـت ووضعهـا كل 10 أمتـار علـى طـول 	 

قاعـدة النـار للحصـول علـى شـعلة أفضـل وأكثـر تسـاوًيا.
ينبغي التأكد من أن األشخاص والمعدات على بعد 10 أمتار على األقل من الكومة المشتعلة.	 
ينبغي تجهيز معدات مكافحة الحرائق.	 
ُتلقـى بعدهـا الشـرارة فـي قاعـدة النـار ويجـري تحريـك الكومـة المحترقـة إذا كان ذلـك آمًنا. 	 

ويضـاف المزيـد مـن الوقود حسـب الحاجة.
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عنـد االنتهـاء مـن عمليـة الحـرق فـي الهـواء الطلـق، يجـب تنظيـف جميـع المعـدات الملوثـة . 	
وتطهيرهـا.

يجري التخلص من الرماد وفًقا لجميع المتطلبات القانونية بعد حرق جميع الجيف بشكل كامل . 	
وإخماد الحريق. ملحوظة: قد يستغرق األمر عدة أيام قبل أن يبرد الرماد بدرجة كافية لتحريكه.

يمكـن اسـتخدام الرمـاد فـي األراضـي الزراعيـة إذا سـمحت السـلطات المختصـة بذلـك. 	 
وخالًفـا لذلـك، يجـب التخلـص منـه وفًقـا للمتطلبـات التنظيميـة المعمـول بهـا.

يجب إعادة موقع الحرق في الهواء الطلق إلى حالته األصلية.	 

تحذير

ال تحـرق الجيـف بمـواد متفجـرة أو شـديدة التطايـر، مثـل البنزين. )استشـر سـلطات 	 
مكافحـة الحرائـق المحليـة للحصـول علـى مسـرعات اشـتعال مقبولة(

ال تحرق الجيف باإلطارات أو المطاط أو البالستيك أو مواد مماثلة	 
ال تسـمح للعامليـن باالقتـراب مـن موقـع حـرق الجيـف مـن اتجـاه الريـح مـن دون 	 

المناسـبة الشـخصية  الحمايـة  معـدات 
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الدفن

التخطيط

تحديد إمكانية إجراء عملية الدفن.. 	
هل ستسمح السلطات المختصة بالدفن في الموقع أو خارجه؟	 
النظر في مالءمة التربة بناًء على إرشادات من المسؤولين.	 
النظر في إمكانية تلويث العصارة المتسربة للمياه الجوفية.	 
النظـر فـي جميـع مسـارات الميـاه الجوفيـة، بمـا فـي ذلـك وجـود مجـاري تصريـف الميـاه، 	 

وخصائـص التربـة، وعمـق الميـاه الجوفيـة، واسـتخدام الميـاه الجوفيـة.
يجب مراعاة إمكانية أن يشكل إنشاء موقع الدفن خطًرا على االستقرار أو يسبب انفجاًرا 	 

في البنى المجاورة نتيجة إنتاج الميثان.

تحديد الموقع المناسب.. 	
هـل توجـد أرض كافيـة للدفـن - 1.5 متـر مكعـب لـكل بقـرة بالغـة، 0.3 متـر مكعـب لـكل 	 

خنزيـر أو شـاة بالغـة، 1.0 متـر مكعـب لـكل 200 دجاجـة بالغـة سـواء أكانـت موجهـة للحـم 
أو البياضـة؟

 	 60 عـن  يقـل  ال  القاعديـة  والصخـور  الجوفيـة  الميـاه  عمـق  أن  مـن  التحقـق  يجـب 
التربـة  عالـم  بـه  يوصـي  الـذي  النحـو  علـى  أو  الخنـدق  قـاع  تحـت  120 سـنتمتًرا  إلـى 
الدفـن  عمليـة  بإتمـام  األرض  مالـك  سـيقبل  هـل  كذلـك،  األمـر  كان  وإذا  المؤهـل. 
قيمـة  فـي  المحتملـة  والخسـارة  بـه،  المرتبطـة  البيئيـة  وااللتزامـات  الموقـع،  فـي 

اسـتخدامها؟ أو  الممتلـكات 
تحمـي 	  التربـة  خصائـص  هـل  المختصـة،  الصحيـة  السـلطات  إرشـادات  إلـى  اسـتناًدا 

حتـى  والعمـق  الميـاه،  منسـوب  وعمـق  ونفاذيتهـا،  التربـة،  )قـوام  العامـة  الصحـة 
القاعديـة(؟ الصخـور 

هل المنحدر/الطبوغرافيا مناسبة للدفن؟	 
هل يبعد الموقع 60 متًرا على األقل عن اآلبار أو الينابيع؟	 
هل يبعد الموقع 30 متًرا على األقل عن المسطحات المائية السطحية وخطوط الملكية 	 

والثقوب الصخرية والنتوءات الصخرية والهياكل ومسارات تصريف المياه؟
هل يمكن للطاقم والمستلزمات والمعدات الوصول إلى الموقع؟	 
هل الدفن سيمنع االستخدام المقصود للموقع مستقبال؟	 

تحديد االحتياجات من المواد والمعدات.. 	
معدات الحماية الشخصية	 
المواد والمعدات الالزمة لتطهير األفراد والمركبات واألدوات األخرى	 
معدات وأدوات الحفر والتحميل	 
إلـى 	  الحظائر/المراعي/الزرائـب  مـن  الجيـف  لنقـل  عربـات  أو  سـائقيها(  )مـع  شـاحنات 

الدفـن موقـع 
بطانات الشاحنات، مثل األغطية البالستيكية أو األكياس المتخصصة، أو المواد الماصة 	 

لمنع التسـرب من الشـاحنة في حالة نقل الجيف خارج الموقع.
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بشـكل صحيـح . 	 مدربيـن  المعـدات  علـى  سـيعملون  الذيـن  الطاقـم  أفـراد  أن  مـن  التأكـد 
اسـتخدامها. علـى 

واألمـن . 	 السـالمة  إجـراءات  علـى  مدربيـن  التخلـص  طاقـم  أفـراد  جميـع  أن  مـن  التأكـد 
والتشـغيل. البيولوجـي 

العمليات

التأكـد مـن أن جميـع العامليـن المشـاركين فـي العمليـة يرتـدون معـدات الحمايـة الشـخصية . 	
وفًقـا لتقييـم المخاطـر المحتملـة.

الحصول على جميع الموافقات المناسبة، بما في ذلك إذن مالك األرض وقبول المسؤولية . 	
البيئية في األجل الطويل، للمباشرة بعملية دفن الجيف.

حسـاب المسـاحة المطلوبـة: 1.5 أمتـار مكعبـة لـكل بقـرة بالغـة، و0.3 أمتـار مكعبـة لـكل خنزيـر . 	
أو شـاة بالغـة، و0.005 أمتـار مكعبـة لـكل دجاجـة بالغـة سـواء أكانـت موجهـة للحـم أو البياضـة 

)200 دجاجـة لـكل متـر مكعب(.

توضـع عالمـة أو عمـود فـي موقـع الدفـن المحدد، مع التأكد من وجود مكان للسـماح بدخول . 	
العاملين والمستلزمات والمعدات الالزمة لحفر الموقع.

يتم الحصول على األدوات الالزمة للحفر.. 	

يجري حفر الخندق من الحجم المناسب بناًء على الحسابات أعاله.. 	

يجـري التأكـد مـن عـدم دخـول أي شـخص إلـى خنـدق يزيـد عمقـه عـن 1.5 أمتار مـن دون تثبيت . 	
الجـدران الجانبية لتجنـب االنهيار.

ال يجـدر الحفـر بالقـرب مـن الهيـاكل القائمـة مثل المباني والطرق، مما قد يقوض االسـتقرار . 	
الهيكلي ويسـبب االنهيار.

توضع الجيف في الخندق. ويؤخذ بعين االعتبار وجوب ثقب/تنفيس الجيف قبل وضعها في . 	
الخنـدق لتقليـص احتمـال أن تطفـو الجيـف المملـوءة بالغـاز فـوق غطـاء التربـة. وإذا تـم وضـع 
أكثـر مـن عـدة طبقـات مـن الجيـف فـي الخنـدق بسـبب عـدد الحيوانـات التـي ينبغـي التخلـص 
منهـا، ينبغـي عندهـا وضـع طبقـة مـن العلـف أو القـش أو التبـن )مـواد الفـراش التـي يجـب 
إتالفهـا( بيـن كل طبقـة وأخـرى مـن الجيـف. وتوضع بالتناوب 0.5 أمتار من التربة فوق الجيف 
بعد وضعها في الخندق بما يسـمح بتبدد الميثان خالل األسـبوع األول، على أن يتم بعدها 

االنتهـاء مـن مـلء الخنادق إلى مسـتوى األرض.

لتسـهيل . 		 السـطحية  التربـة  مـن تسـوية  التأكـد  مـع  المحفـور،  بالتـراب  الجيـف  تغطيـة  تتـم 
السـطحي. الجريـان 

يثّبت سطح المنطقة المحفورة وفًقا للمتطلبات المحلية للحد من تآكل التربة.. 		
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يتم غسل وتنظيف وتطهير جميع معدات التخلص تماًما.. 		

يتـم فحـص الموقـع وصيانتـه بانتظـام عـن طريـق إضافـة ردم إضافـي لمنـع تجمـع الميـاه إذا . 		
لـزم األمر.

توصيـة هامـة: يجـب مراقبـة جـودة الميـاه الجوفيـة عنـد أسـفل االنحـدار فـي موقـع )مواقـع( . 		
دفـن الجيـف لضمـان اسـتدامة سـالمة الميـاه الجوفيـة؛ ويجـب تسـييج المنطقـة وتحديدهـا 

بعالمـة مرئيـة تقّيـد الدخـول إليهـا.





35

 الملحق جيم
الدفن فوق سطح األرض

)مقتطـف مـن المبـادئ التوجيهيـة حـول اسـتخدام الدفـن فـوق سـطح األرض علـى نحـو طـارئ ألغـراض 
إدارة النفـوق الكارثـي فـي صفـوف الماشـية )مسـودة( )2020((

التخطيط

تحديد إمكانية إتمام عملية دفن الجيف فوق سطح األرض.. 	
هل ستسمح السلطات المختصة بالدفن فوق سطح األرض في الموقع؟	 
النظـر فـي مـدى مالءمـة التربـة بنـاًء علـى إرشـادات المسـؤولين. وينبغـي توخـي الحـذر 	 

فـي المناطـق ذات التربـة منخفضـة النفاذيـة وإمكانيـة هطـول أمطـار غزيـرة خـالل فتـرة 
السـنة الواحـدة.

النظر في إمكانية تلويث العصارة المتسربة للمياه الجوفية.	 
النظـر فـي جميـع مسـارات الميـاه الجوفيـة، بمـا فـي ذلـك وجـود مجـاري تصريـف الميـاه، 	 

وخصائـص التربـة، وعمـق الميـاه الجوفيـة، واسـتخدام الميـاه الجوفيـة.

تحديد الموقع المناسب.. 	
هـل توجـد أرض كافيـة للدفـن فـوق سـطح األرض- 1.5 أمتـار مكعبـة لـكل بقـرة بالغة، 0.3 	 

أمتـار مكعبـة لـكل خنزيـر أو شـاة بالغـة، 1.0 متـر مكعـب لـكل 200 دجاجة بالغة سـواء أكانت 
موجهـة للحـم أو البياضة؟

التحقـق مـن أن الميـاه الجوفيـة والصخـور القاعديـة موجـودة علـى عمـق ال يقـل عـن 120 	 
إلى 240 سنتمتًرا تحت سطح األرض أو على النحو الذي يوصي به عالم التربة المؤهل. 

)60 إلـى 120 سـنتمتًرا تحـت قـاع الخندق(.
اسـتناًدا إلـى إرشـادات السـلطات الصحيـة المختصـة، هـل خصائـص التربـة تحمـي الصحة 	 

العامـة )قـوام التربـة، ونفاذيتهـا، وعمـق منسـوب الميـاه، والعمـق حتـى الصخـور القاعدية(؟
هل يبعد الموقع 60 متًرا على األقل عن اآلبار أو الينابيع؟	 
هل يبعد الموقع 30 متًرا على األقل عن المسطحات المائية السطحية وخطوط الملكية 	 

والثقوب الصخرية والنتوءات الصخرية والهياكل ومجاري تصريف المياه؟
هل الموقع غير معرض للفيضانات وبعيد عن المناطق المنخفضة؟	 
هل يمكن للطاقم والمستلزمات والمعدات الوصول إلى الموقع؟	 

تحديد االحتياجات من المواد والمعدات.. 	
معدات الحماية الشخصية	 
المواد والمعدات الالزمة لتطهير األفراد والمركبات والمعدات األخرى	 
معدات وأدوات الحفر والتحميل	 
المماثلـة. 	  المـواد  أو  األرّز  الخشـب وقـش  رقائـق  الخنـادق مثـل  لتبطيـن  الكربـون  مـادة 

ولتقديـر كميـة مـادة الكربـون، يسـتخدم 0.75 متـًرا مكعًبـا لـكل بقـرة بالغـة، أو 0.15 متـًرا 
مكعًبـا لـكل خنزيـر أو شـاة بالغـة، أو 0.5 أمتـار مكعبـة لـكل 200 دجاجـة بالغـة سـواء أكانـت 

موجهـة للحـم أو البياضـة.
شـاحنات )مـع سـائقيها( أو عربـات لنقـل الجيـف مـن الحظائر/المراعي/الزرائـب إلـى موقـع 	 

الدفـن فـوق سـطح األرض.
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بطانات الشاحنات، مثل األغطية البالستيكية أو األكياس المتخصصة، أو المواد الماصة 	 
لمنع التسـرب من الشـاحنة في حالة نقل الجيف خارج الموقع.

التأكد من أن أفراد الطاقم الذين سيعملون على المعدات مدربين بشكل صحيح على استخدامها.. 	

واألمـن . 	 السـالمة  إجـراءات  علـى  مدربيـن  التخلـص  طاقـم  أفـراد  جميـع  أن  مـن  التأكـد 
والتشـغيل. البيولوجـي 

العمليات

يتـم الحصـول علـى جميـع الموافقـات الالزمـة، بمـا فـي ذلـك إذن مالـك األرض، للمباشـرة . 	
بعمليـة دفـن الجيـف.

التأكـد مـن أن جميـع العامليـن المشـاركين فـي العمليـة يرتـدون معـدات الحمايـة الشـخصية . 	
وفًقـا لتقييـم المخاطـر المحتملـة.

توضع عالمة أو عمود لتحديد موقع دفن الجيف فوق سطح األرض.. 	

يحفر الخندق بعمق 50 إلى 60 سنتمتًرا وتوضع طبقة بعمق 30 سنتمتًرا من مادة كربونية فيه.. 	

توضع الجيف في الخندق.. 	

يتـم ثقب/تنفيـس الجيـف عـن طريق طعنها في المنطقة الخلفية لألضـالع والتجويف الصدري . 	
والبطن.

لتسـهيل . 	 السـطحية  التربـة  مـن تسـوية  التأكـد  مـع  المحفـور،  بالتـراب  الجيـف  تغطيـة  تتـم 
السـطحي. الجريـان 

يجري تثبيت أو ترتيب سطح المنطقة المحفورة وفًقا للمتطلبات المحلية للحد من تآكل التربة.. 	

توضع شبكة بالستيكية أو معدنية فوق األكوام، إذا لزم األمر، إلبعاد الحيوانات اآلكلة للجيف.. 	

يتم غسل وتنظيف وتطهير جميع معدات التخلص تماًما.. 		

يجـدر مـن ثـّم تسـييج المنطقـة، إذا رغبـت فـي ذلـك، لتقييـد وصـول الحيوانـات اآلكلـة للجيـف . 		
واألشـخاص غيـر المصـرح لهم.

يتـم فحـص الموقـع وصيانتـه بانتظـام عـن طريـق إضافـة ردم إضافـي لمنـع تجمـع الميـاه . 		
إذا لـزم األمـر.

بعد سنة تقريًبا، ُيعاد الموقع إلى حالته األصلية.. 		

توصيـة هامـة: التحقـق مـن أن هـذه التقنيـة قـد أثبتـت فعاليتهـا للتصـدي للعوامـل الممرضة . 		
المثيـرة للقلـق قبل االسـتخدام.
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 الملحق دال
تصنيع السماد العضوي

)مقتطـف مـن الخطـة الخارجيـة للتأهـب ومواجهـة األمـراض الحيوانيـة، اإلجـراءات التشـغيلية الموحـدة 
14. عمليـة التخلـص )2014((.

التخطيط

للقلـق . 	 المثيـرة  الممرضـة  العوامـل  العضـوي سـيعطل  السـماد  تصنيـع  أن  مـن  التحقـق 
البريونـات(. )مثـل 

تحديد األنواع وتقدير الحجم اإلجمالي للمواد التي يراد تحويلها إلى سماد.. 	
الجيف )الحجم والعدد(	 
روث/ردغة الحظيرة )الحجم، الرطوبة التي يحتوي عليها، الكثافة(	 
الروث/الردغة المخزن )الحجم، الرطوبة التي يحتوي عليها، الكثافة(	 
العلف )الكمية، الموقع، ميزات الشكل(	 
البيض )الكمية والحالة - كسرها قبل تحويلها إلى سماد(	 
المواد التي تفترشها الحيوانات )روث غير موبوء(	 
منتجات ورقية	 
مواد أخرى قابلة للتحلل	 
إذا كانـت هنـاك مـواد تفـوق الطاقـة االسـتيعابية لموقـع تصنيـع السـماد العضـوي، قـد 	 

تكـون هنـاك حاجـة إلدارة عمليـة التخلـص مـن الجيـف خـارج الموقـع
قـد يتعيـن إرسـال المـواد الناجمـة عـن انتشـار كبيـر للمـرض إلـى عـدة مواقـع خـارج الموقـع 	 

عنـد الوصـول إلـى الطاقة االسـتيعابية.

تحديد الموقع المناسب.. 	
)تقـدر 	  العضـوي  السـماد  تصنيـع  أكـوام  لبنـاء  األرض  مـن  كافيـة  مسـاحة  وجـود 

3.5 أمتـار مربعـة  450 كيلوغراًمـا مـن األبقـار، أو  17 متـًرا مربًعـا لـكل  فـي حـدود 
100 دجاجـة  8.7 أمتـار مربعـة لـكل  90 كيلوغراًمـا مـن الخنازيـر أو األغنـام، أو  لـكل 

كيلوغرامـات(  2.3 مـن 
عدم انتقال اتجاهات الرياح السائدة إلى المساكن القريبة	 
في الجزء العلوي من منحدر الحقل، في تربة متوسطة إلى جيدة التصريف	 
استخدام منحدر صغير لتشجيع الصرف في الموقع	 
ارتفاع 120 سنتمتًرا على األقل فوق منسوب المياه المرتفعة الموسمية	 
متر واحد على األقل فوق طبقة الصخور القاعدية	 
عدم وجوده على سهل يشهد فيضانات	 
مبني بميزات إدارة المياه السـطحية، مثل خنادق تصنيع السـماد العضوي أو المصاطب 	 

أو السـواتر لتوجيه تدفقات المياه السـطحية ومياه العواصف بعيًدا عن األكوام المحولة 
إلى سـماد والتي ما تزال نشـطة

إذا كانـت األكـوام موجـودة بيـن أماكـن اإلنتـاج، يجب توجيه الجريان السـطحي بعيًدا عن 	 
منطقة وجود السـماد العضوي
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بالنسـبة إلـى جميـع أكـوام السـماد العضوي/الصفائـح الهوائيـة الخارجيـة، يجـب توجيه 	 
تتبـع  أن  ويجـب  العضـوي،  السـماد  تصنيـع  منطقـة  عـن  بعيـًدا  السـطحي  الجريـان 
حـواف الموقـع المحـدد الحـد األدنـى مـن مسـافات البعـد المعتمـدة محلًيـا، مثل تلك 

الموضحـة أدنـاه
60 متًرا من بئر مياه الشرب	 
60 متًرا من المسطحات المائية، بما في ذلك البرك والبحيرات والجداول واألنهار	 
60 متًرا من المساكن القريبة )غير تابعة لمكان تربية الحيوانات(	 
15 متًرا من مستنقع جريان يؤدي إلى مجرى مائي	 
8 أمتار من مستنقع جريان ال يؤدي إلى مسطح مائي	 

بعيد عن األحياء و/أو بعيد عن األنظار	 
ال يقع في اتجاه الريح نحو األحياء و/أو المساكن	 
يمكن الوصول إليه في جميع األحوال الجوية	 
ال يتداخل مع حركة المرور	 
يقع بعيًدا عن المناطق الحرجة بيئًيا	 
يقع بالقرب من منشأة للماشية أو الدواجن أو يسهل الوصول إليه من أجل النقل	 
بعيد عن خطوط الكهرباء العلوية في حالة استخدام معدات ثقيلة )جرافات(	 
خاٍل من المياه الزائدة	 
يقع على منحدر صغير )1 - 3 في المائة( لمنع تجمع المياه	 
تدني احتماالت الظواهر المناخية القصوى )مثل الرياح العاتية والفيضانات( التي يمكنها 	 

زعزعة األكوام
عدم استخدام الموقع أثناء عملية تصنيع السماد العضوي )30 يوًما على األقل(.	 

الالزمـة لتصنيـع السـماد . 	 المـواد والمسـتلزمات والمعـدات والخدمـات والطواقـم  تحديـد 
العضـوي.

الحصـول علـى اإلمـدادات الكافيـة محلًيـا مـن مصـدر الكربـون مثـل رقائـق الخشـب )1 - 3 	 
كيلوغرامـات مـن الكربـون لـكل كيلوغـرام من الكتلة الحيوية(؛ والتأكد من أن مصدر الكربون 

مناسـب وخـاٍل مـن اآلفـات أو العوامـل الممرضـة التـي قـد تهدد األنـواع المحلية
موازين قياس حرارة السماد 	 
معدات الحماية الشخصية	 
تنظيف وتطهير )األمن البيولوجي( المستلزمات	 
أدوات يدوية	 
المعـدات الثقيلـة إذا كانـت متوفـرة )مثـل الجرافات المتوسـطة الحجم والجرارات الشـبيهة 	 

بالجرافات(
الشـاحنات والحاويـات واألغطيـة والمـواد المقاومـة للتسـرب لتبطيـن حاويـات نقل الجيف 	 

فـي حالـة النقل
إدارة اآلفات	 
طاقم مدرب لضمان البناء السليم والصيانة ومراقبة درجة حرارة األكوام المصففة	 

تأكد من تدريب جميع أعضاء فريق تصنيع السماد العضوي على اإلجراءات المناسبة لتحويل . 	
الجيف الموبوءة إلى سماد، وإجراءات األمن البيولوجي، وقضايا السالمة في مقّر العمل، 

واستخدام معدات الحماية الشخصية.
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العمليات

توفير جميع معدات الحماية الشخصية الالزمة كما هو مطلوب بعد تحليل المخاطر المحتملة . 	
في الموقع.

بناء األكوام المصففة.. 	
يتعيـن بنـاء قاعـدة بسـماكة 50 - 60 سـنتمتًرا مـن مـادة الكربـون بعـرض 3-4 أمتـار تقريًبـا. 	 

وللحفـاظ علـى مسـامية القاعـدة وتجنـب الضغـط، يجـدر تجّنـب جـّر المعـدات فـوق القاعـدة.
توضع الجيف والروث والمواد األخرى الموبوءة في وسط قاعدة األكوام المصففة.	 
تتم تهوية أو شق بطن كل جيفة لمنع تمددها.	 
يمكـن وضـع الجيـف بمقابلـة الخلـف للخلـف أو الخلف للسـاق أو األنـف للذيل. وال تكدس 	 

الجيـف المتوسـطة الحجـم أو الكبيـرة أو الكبيـرة جـًدا فـوق بعضهـا البعـض. وبالنسـبة إلـى 
الحيوانـات الصغيـرة، توضـع طبقـة مـن الجيف ال تزيد سـماكتها عن 30 سـنتمتًرا مع وضع 

60 سـنتمتًرا علـى األقـل مـن مـادة الكربون بيـن الطبقات.
يجب تشكيل لب األكوام المصففة على شكل قبة بحيث ال تتجاوز الجيف حافة القاعدة.	 
يتواصل بناء اللب إلى أن تجد الجيف والسماد والنفايات كلها موضعها في القاعدة.	 
تتم تغطية األكوام المصففة بمادة كربونية مناسبة بعلّو 50-60 سنتمتًرا.	 
يجـري التأكـد مـن تغطيـة اللـب بالكامـل عـل نحـو موحـد بمـواد الغطـاء، مـع عـدم ظهـور أي 	 

جـزء مـن الجيـف.
تضاف المياه إذا كان الكربون المستخدم في تغطية الجيف جاًفا جًدا.	 
يجري التأكد من أن ارتفاع األكوام المصففة المكتملة يبلغ حوالي 2 - 3 أمتار.	 
يجري ترقيم كل األكوام المصففة ويوضع رسم يوضح األرقام.	 
توضـع مـا ال يقـل عـن ثـالث رايـات متباعدة على مسـافات متسـاوية على طول كل صف 	 

مـن األكـوام المصففـة لتحديد مواقـع مراقبة درجة الحرارة.
يجري ترقيم الرايات وتسجل األرقام على الرسم التخطيطي.	 

دوري . 	 وبشـكل  البنـاء  عنـد  السـماد  عليهـا  يحتـوي  التـي  الرطوبـة  مسـتوى  اختبـار  يجـري 
العمليـة. طـوال 

ُتعصر حفنة من مادة السماد العضوي بقوة عدة مرات لتشكيل كرة.	 
تشير خصائص الكرة المشكلة إلى محتوى الرطوبة:	 

في حالة اندثارها، يكون محتوى الرطوبة أقل بكثير من 50 في المائة.	 
إذا بقيت سليمة بعد ارتدادها برفق في اليد ثالث أو أربع مرات، فإن محتوى الرطوبة 	 

يقارب 50 في المائة.
إذا كان نسـيج الكـرة لزًجـا برائحـة عفـن شـبيهة بالتربـة مع خروج سـائل بعـد الضغط، فإن 	 

محتـوى الرطوبـة يزيـد عـن 50 في المائة.
إذا كان محتوى الرطوبة منخفًضا ودرجة حرارة األكوام مرتفعة جًدا )65 درجة مئوية(، ُتعاد 	 

طبقـة غطـاء السـماد العضـوي )حتـى 30 سـنتمتًرا( ويضـاف مـا يكفـي مـن الميـاه لجعـل 
محتـوى الرطوبـة فـي الكومـة 50 فـي المائة.

إذا بـدأ السـائل فـي التسـرب مـن الكومـة، قـم بنشـر مـادة عضويـة ماصـة مثـل نشـارة 	 
الخشـب حـول الكومـة.

فـي معظـم األكـوام، يكـون الهـدف هـو الحصـول علـى محتـوى رطوبـة يتـراوح بيـن 40 	 
و60 فـي المائـة.
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ُتسـتخدم طريقـة التصفيـف - كبديـل عـن طريقـة بنـاء اللـب الموصوفة أعـاله، حيث يمكن بناء . 	
لـب األكـوام المصففـة عـن طريـق طبقـات الجيـف والمـواد الكربونيـة. ويتشـابه بنـاء القاعـدة 

والغطـاء كمـا فـي البروتوكـول االعتيـادي. وبعـد بنـاء القاعـدة، ينبغـي العمـل كاآلتي:
تضاف طبقة تتراوح بين 40 و50 سنتمتًرا من الروث والجيف.	 
تغّطى طبقة الجيف بطبقة تتراوح بين 30 و50 سنتمتًرا من مادة الكربون.	 
تضـاف طبقـة أخـرى مـن الـروث والجيـف، ثـم تغطـى بسـماكة 30 - 50 سـنتمتًرا مـن مـادة 	 

الكربـون إلـى أن يصـل الغطـاء إلـى االرتفـاع الموصـى بـه وطالمـا دعـت الحاجة.
يتم التأكد من عدم تجاوز الجيف حافة القاعدة.	 
تغطى األكوام المصففة بمادة كربونية بسماكة 50 - 60 سنتمتًرا. ويجب أن يبلغ ارتفاع 	 

الكومة في نهاية المطاف 2 - 3 أمتار.
يتـم التحقـق مـن األكـوام المصففـة فـي أماكـن متعـددة باسـتخدام مقيـاس حـرارة أو أداة 	 

طويلـة أخـرى للتحقـق مـن وجـود مـا ال يقـل عـن 30 سـنتمتًرا مـن غطـاء الكربـون فـوق الجيـف.
قد يختار طاقم تصنيع السماد العضوي استخدام أي من تقنيات البناء هاتين أو كلتيهما 	 

مًعـا وفًقـا لظروف الموقع وحجم الجيف.

يتـم التحقـق مـن بنـاء األكـوام المصففـة – يجـدر بطاقم تصنيع السـماد العضـوي أو غيره من . 	
المسـؤولين المعينيـن تقييـم األكـوام المصففـة للتأكـد مـن أنهـا قـد ُأنشـئت بمـا يتوافق مع 
هذا البروتوكول، مع توثيق المالحظات التي توصلوا إليها. ويقدم الشـكل ألف1 المقتبس 
من )Best Management Practices for Animal Carcass Composting )2011 نماذج حسابية 

للمسـاعدة في التصميم.

رصد درجة الحرارة.. 	
رصد درجات الحرارة الداخلية لألكوام يومًيا باسـتخدام موازين قياس حرارة السـماد بطول 	 

1 - 1.3 أمتار.
تتراوح درجة الحرارة المثلى للسماد ما بين 40 و60 درجة مئوية.	 
خـالل فتـرات الطقـس الشـديد البـرودة، قـد يتطلـب األمـر أن تكـون األكـوام أوسـع مـن 	 

المعتـاد للحـّد مـن بـرودة السـطح.
مـع تباطـؤ التحلـل، تنخفـض درجـات الحـرارة تدريجًيـا وترتفـع بدرجـات قليلـة عـن درجـة حـرارة 	 

الهـواء المحيط.
يجب ارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة مثل القفازات التي تستخدم لمرة واحدة.	 

يتم إدخال مسـبار درجة الحرارة برفق وبشـكل مسـتقيم إلى األسـفل في كل ربع من 	 
الكومـة للسـماح بالرصـد اليومـي واألسـبوعي لدرجـات الحـرارة الداخليـة علـى عمقـي 

0.5 و1.0 متـر.
تستخدم المعدالت المتوسطة لتمثيل درجة حرارة كومة تصنيع السماد العضوي.	 

إذا لـم ترتفـع كومـة تصنيـع السـماد العضـوي إلى مسـتويات الحـرارة المتوقعة خالل أول 	 
أسـبوعين مـن العمليـة، يتـم تقييـم تركيبـة الكومـة األوليـة لمعرفـة نسـبة الكربـون إلـى 
النيتروجيـن المناسـبة )30 إلـى 1( والمـواد المسـتخدمة فـي تصنيـع السـماد العضـوي 

والجيـف. وتجـري استشـارة خبيـر تسـميد إلصـالح الكومـة.
فـي حـال بنـاء كومـة ثابتـة مهـّواة، يجـب عزلهـا )تغطيتهـا بطبقـة مـن مـادة متوافـرة أو 	 

سـماد جاهـز( وإبقائهـا علـى درجـة حـرارة ال تقـل عـن 55 درجـة مئويـة لمـدة ثالثـة أيـام 
متتاليـة علـى األقـل، ورصدهـا علـى طـول 15 - 25 سـنتمتًرا مـن الجـزء العلـوي، لتلبيـة 
معاييـر الحـد مـن العوامـل الممرضـة المسـتخدمة عـادًة فـي حمـأة ميـاه الصـرف الصحـي 

المطبقـة علـى األرض.
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تقليب األكوام المصففة.. 	
سـيتخذ طاقـم تصنيـع السـماد العضـوي القـرار بشـأن تقليـب األكـوام مـن عدمـه علـى 	 

أسـاس كل حالـة علـى حـدة وسـتعتمد تلـك القـرارات علـى عـدد مـن العوامـل، بمـا فـي ذلـك:
الحجم األولي والحالة المادية للجيف التي سُتحول إلى سماد عضوي	 
مسـتويات درجـة الحـرارة التـي تـم الحصـول عليهـا أثنـاء المرحلـة األوليـة مـن تصنيـع 	 

العضـوي السـماد 
األداء العام لألكوام المصففة.	 

الفرضيات:
سيكون هناك 60 سم من المادة . 1

المستخدمة في الغطاء فوق الجيفة عند 
نهاية األكوام المصففة وجوانبها.

سيكون هناك 45 سم من المواد تحت . 2
الجيفة و60 سم +/- من المواد فوقها. )أكثر 

من ذلك في الشتاء(

يمكن أن يستقر ظهر الجيفة الواحدة على . 3
أرجل الجيفة المجاورة.

ُيحدد حجم المادة األساسية المطلوبة . 4
بواسطة المعادلة التالية:

الحجم = X × 1.33 + 1.33 حيث X هو عدد 
األبقار التي سُتحول إلى سماد عضوي.

 مثال: ألربع بقرات،
الحجم = 1.33 × 4 + 1.33 = 6.65 م3

ُيحدد حجم المادة المستخدمة في الغطاء . 5
الضرورية بواسطة الصيغة:

الحجم = X × 4.5 + 4.5 حيث X هو عدد 
األبقار التي سُتحول إلى سماد.

 مثال: ألربع بقرات،
 الحجم = 4.5 × 4 + 4.5 = 22.5 م3

يمكن تحديد طول األكوام المصففة . 6
بواسطة الصيغة:

الطول = X × 1.2  + 1.2 حيث X هو عدد 
األبقار التي سُتحول إلى سماد عضوي.

 مثال: ألربع بقرات 
الطول = 1.2 × 4 + 1.2 = 6 م

استخدم أزواج من األكوام المصففة لتوفير . 7
مساحة في الموقع.

ينبغي أن تميل األكوام المصففة إلى . 8
حوالي 2 - 4% من االنحدار 

ترك فجوة بقياس 30 سم

الشكل ألف1
مقاييس أكوام السماد المصففة المخصصة لألبقار الحلوب

)2011( Best Management Practices for Animal Carcass Composting المصدر: أعّد بناء على مطبوع
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فـي معظـم الحـاالت، يحـدث تقليـب األكـوام خـالل فتـرة تتـراوح بيـن 6 و12 أسـبوًعا مـن 	 
نشـاط عمليـة تصنيـع السـماد العضـوي، اعتمـاًدا علـى حجـم الجيـف.

عند تقليب محتويات األكوام، ينبغي التأكد من الخلط الكامل للمواد في اللب والقاعدة 	 
والغطاء، مع الحفاظ على المسامية الكافية والهيكل بعد التقليب.

إذا لوحـظ وجـود أنسـجة رخـوة علـى سـطح األكـوام أو إذا اسـتمرت الروائـح الكريهـة بعـد 	 
التقليـب، يجـب وضـع غطـاء مـن الكربـون علـى طـول 10 - 15 سـنتمتًرا.

استخالص السماد العضوي.. 	
يقـوم طاقـم تصنيـع السـماد العضـوي بفحـص األكـوام لمعرفـة مـا إذا كانـت قـد تحولت 	 

المـادة إلـى سـماد بالكامل.
عـن 	  الصحـي  الحجـر  برفـع  المختصـة  السـلطات  الطاقـم  كذلـك، يوصـي  األمـر  كان  إذا 

لمنطقـة. ا
الحجـر 	  برفـع  العضـوي  السـماد  تصنيـع  توصيـة طاقـم  المختصـة  السـلطات  قبلـت  إذا 

السـماد مـن دون قيـود. نقـل  يتـم عندهـا  الصحـي، 
عندما يصبح السماد جاهًزا )عادة من أربعة إلى تسعة أشهر بالنسبة إلى كومة السماد 	 

الثابتـة، اعتمـاًدا علـى الطقـس والظـروف األخـرى(، يمكـن اسـتخدامه فـي األرض علـى 
المحاصيـل غيـر الصالحـة لـألكل بمعدالت زراعية.

يتم تنظيف وتطهير جميع معدات التخلص تماًما.. 	



 الخطوط التوجيهية لمنظمة األغذية والزراعة عن اإلنتاج الحيواني وصحة الحيوان

	. Collection of entomological baseline data for tsetse
 area-wide integrated pest management programmes, 				 (En)
	. Preparation of national strategies and action plans for
 animal genetic resources, 				 (En, Fr, Es, Ru, Zh)
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		.  Handbook on regulatory frameworks for the control and eradication of HPAI and other 
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		. In vivo conservation of animal genetic resources, 				 (En, Zh**)
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					:				, 				 (En)
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		. Biosecurity guide for live poultry markets, 				 (En, Fre, Zhe, Vi)
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ينطـوي تفشـي األمـراض الحيوانيـة علـى العديـد مـن التحديـات التـي قد يكـون لها تأثير كبير على سـبل 
العيـش واألمـن الغذائـي والبيئـة. ويعتبـر التخلـص المالئـم مـن جيـف الحيوانـات التي نفقـت أو ُأعدمت 
أثنـاء تفشـي المـرض مكوًنـا رئيسـًيا للتصـدي الناجـح لتفشـي المـرض ألنـه يسـاعد علـى منـع انتشـار 
العوامل الممرضة أو التخفيف من حدتها؛ وفي حالة األمراض الحيوانية المنشـأ، فهذه العملية تحمي 

صحة اإلنسـان.

وتقـدم هـذه المبـادئ التوجيهيـة العمليـة الـواردة هنـا االعتبـارات التـي ينبغـي مراعاتهـا عنـد إدارة عمليـة 
التخلـص مـن الجيـف والنفايـات ذات الصلـة كمـا تعرض اإلجراءات الموصى بها. وقد ُأعدت السـتخدامها 
مـن جانـب الخدمـات البيطريـة وسـلطات التصـدي الرسـمية األخـرى عنـد وضـع خطـط الحتـواء تفشـي 
األمـراض الحيوانيـة والقضـاء عليهـا. وتنطبق المبادئ التوجيهية على تفشـي األمراض الحيوانية بأحجام 
مختلفـة، مـن تلـك المعزولـة فـي مـكان واحد إلى تلك التي انتشـرت في منطقة لتشـمل أماكن عديدة. 
ومـع ذلـك، فهـي تركـز علـى الحيـازات الصغيـرة إلـى المتوسـطة الحجـم فـي البلـدان التـي ليسـت لديهـا 
إمكانيـة الوصـول إلـى مطامـر النفايـات المصممـة لذلـك، أو محطـات التحويـل أو المحـارق الخاضعـة 
للرقابة. وقد صيغت المبادئ التوجيهية من منطلق فكرة «توخي البساطة وقابلية التنفيذ»، مع مراعاة 
المـوارد البشـرية والماليـة المحـدودة للعديـد مـن البلدان عند معالجة هذه المشـكلة. وقد صيغ المحتوى 
والنهج العملي لجعل المبادئ التوجيهية أداة مفيدة للبلدان في إجراءاتها التشـغيلية عند حدوث حاالت 
الطـوارئ. وباإلضافـة إلـى ذلـك، تسـاهم المبـادئ التوجيهية بشـكل مباشـر في نهج «صحـة واحدة» من 

خـالل حمايـة صحـة الحيـوان واإلنسـان والبيئـة على حد سـواء.
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