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املُلخص التنفيذي
عقدت ُمنظمة األغذية والزرعة ( )FAOواملُنظمة العاملية للصحة احليوانية ( )OIEومنظمة الصحة
العاملية ( )WHOلقاءا ً علميا ً تشاوريا ً في الفترة بني  29-27أبريل عام  2010مبدينة فيرونا بإيطاليا،

وذلك ملناقشة األمراض حيوانية املنشأ والتي لها القدرة على إصابة اإلنسان بالعدوى فيما يُعرف
باألمراض املشتركة بني اإلنسان واحليوان .يُعد هذا اللقاء واللقاء الفني األول الذي ُعقد في فيرونا
عام  2008جزء من سلسلة حديثة من اللقاءات الفنية ضمن سياسة دولية في هذا اإلطار ،والذي
تضمن أيضا ً املؤمتر الوزاري الدولي عن احليوان واألنفلونزا الوبائية ( ،)IMCAPIولقاءات أخرى فيما

يُعرف «بالصحة الواحدة» والتي ُعقدت مبدينة «وينيبج» بكندا ،و«ستون مونتان» بالواليات املُتحدة
األمريكية .في بداية هذا اللقاء تركز احلديث عن األمراض الوبائية وأنفلونزا الطيور ،وقد تطور
املنظور ليشمل التفكير بشكل أوسع في األنواع األخرى من األنفلونزا واألمراض حيوانية املصدر
(املنشأ) بشكل عام .عكست أخر اللقاءات في هذا الصدد أهمية النظر بشمولية إلى األمراض

الفيروسية حيوانية املنشأ بشكل عام وليست األنفلونزا فقط حملاولة التعرف على خصائصها
وحتى يتم توفير القاعدة العلمية السليمة لتفعيل التعاون بني كافة القطاعات ذات الصلة.

بشكل عام مت االتفاق على أنه قد مت تعلم الكثير من الدروس الهامة واخلبرات احلديثة

واخلاصة مبنشأ االنفلونزا احليوانية ،وميكن االستفادة من هذه اخلبرات بدرجة كبيرة عند التعامل

مع األخرى حيوانية املنشأ ،ومع ذلك فإنه الزال يوجد الكثير من الغموض في فهم العالم لفيروس

االنفلونزا حيث لم يتم بعد فهم طبيعة العالقة بني التركيب اجلزئي والوبائي واخلصائص السريرية

من جهة والتأثيرات البيئية والظاهرية املُصاحبة من جهة أخرى لهذا الفيروس .وبالتالي فإن فهم

هذه األمور وكشف غموضها يعتبر أمرا ً هاما ً وحاسما ً من أجل التقييم الصحيح للمخاطر
الصحية الناجمة عن االنفلونزا ،وبالتالي إعطاء األولويات للتعامل معها،
وهو ما ميكن من خالله معرفة األساسيات الصحيحة للوقاية الفعالة ومعايير السيطرة

على الفيروس وذلك ألن ظهور املرض وتأثيراته يتوقف أيضا ً على عدد من العوامل منها عوامل

خاصة بالعائل للمرض ،وعوامل خاصة بالبيئة وأنظمة اإلدارة اخملتلفة وقد تكرر النقاش حول هذا
املوضوع ولكنه كان عن أمراض أخرى حيوانية املنشأ غير األمراض الفيروسية ،وبالتالي فإن عملية

جميع البيانات عن أي مرض في املستقبل البد وأن تشمل مدى واسع من املعلومات عن املرض ،كما
يجب حتليل هذه املعلومات والبيانات ،وهذا يحتاج إلى تضافر العديد من القطاعات واالستفادة
من كل ذلك في عمل مناذج (النمزجة) ألن استخدام النماذج يكون أكثر فائدة في فهم األمراض

والتنبؤ أحيانا بها ،ويتحقق ذلك بدرجة كبيرة إذا توفرت البيانات واملعلومات الكافية واملناسبة.

إن العديد من القضايا املطروحة للنقاش حول األمراض حيوانية املنشأ أمرا ً غير جديد،

ولكن اجلديد في هذه املناقشات هو البحث عن تطوير طرق جديدة للتعامل مع هذه األمراض ،وقد

مت االتفاق على ثمانية مجاالت لها األولوية في العمل وتتضمن املعرفة اجليدة نوعا ما باملوضوعات
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األنفلونزا واألمراض احليوانية األخرى املُشتركة بني اإلنسان واحليوان

(األمراض) ،املُشاركة بالبيانات وحتسني عمليات املُراقبة ،زيادة محاوالت التعرف على األمراض مع
التوسع ببطء في عمليات التحقق ،وصحة النظام البيئي ،وتشجيع التغيرات السلوكية وذلك

لتقليل معدالت ظهور األمراض.

البيانات واملُشاركة بالبيانات

ركزت هذه املناقشة على كيفية صناعة وتوفير املزيد من البيانات عن األمراض وتسهيل سبل
الوصول إليها ،بحيث تكون ُمتاحة للعديد من اجملموعات ذات الصلة واالهتمام باألمراض ،ويتم
وذلك عن طريق كسر مفهوم امتالك البيانات وتقليل احلواجز الفنية والقانونية والسياسية التي
تعوق املُشاركة بالبيانات أو الوصول إليها ،مع ضمان توفير الكثير من احلوافز امللموسة واملكافئات

املناسبة ملن يشارك في اإلمداد بالبيانات ،والعمل على استخدام وحتليل البيانات بالشكل واألدوات
املناسبة ،وحتسني تبادل املعلومات من خالل تطوير األساليب الفنية ،كل ذلك رمبا يوفر مشاركة

أكثر فعالية وانتشار في إعداد قواعد البيانات واالستفادة منها.

املُراقبة

تعرف عملية املُراقبة منذ وقت طويل على أنها عملية حتدي نتيجة لكونها عملية ُمعقدة ودقيقة،

وعلى الرغم من تطبيق عملية املُراقبة على األمراض بني اإلنسان واحليوان في كل دول العالم ،إال

أن األولوية في هذا اإلطار ترجع إلى املفهوم الوطني (داخل الدولة) ألبعاد املشكلة ،إن الكوادر
والبنية اخلاصة بعمليات املُراقبة لألمراض املعروفة يُعد أمرا ً صعبا ً خاصة عند رصد األحداث غير

املألوفة ،وميكن حتسني كفاءة عملية الرصد عن طريق االعتماد على األعراض املُتالزمة للمرض
وعمليات املُشاركة واملداخل الهادفة (على أساس املُمرض وغير املُمرض) ،وميكن من خالل اخلطط
اجلديدة واملُبتكرة ،مثل شبكات التواصل االجتماعي ،والتعاون مع الشركاء غير التقليديني زيادة
فرص حتسني عملية املُراقبة ،خاصة في حالة نقص املوارد واملعلومات.

ديناميكية النظام البيئي

إن ما يحتويه النظام البيئي من مظاهر منطية رمبا سهل من ظهور العديد من األمراض ،لعل

من أهم هذه املظاهر التغيرات في ممارسات استخدام األرض ،والتأثيرات الزراعية على األنظمة
البيئية اخملتلفة ،واستنزاف املوارد الطبيعية ،نظم اإلنتاج وجتارة احليوانات البرية ،كل هذه املظاهر

قد ساهمت بشكل كبير في ظهور األمراض املُشثركة بني اإلنسان واحليوان.

التشخيص

إن تطور عمليات التشخيص املُبكر والتشخيص احلقلي لألمراض يُعد حتديا ً منذ فترة بعيدة ،وكان
ذلك جليا ً في معرفة وتوصيف املُسببات املرضية (املُمرضات) اجلديدة أو املُتطورة .إن التقنيات احلديثة

للتشخيص قد مت تطويرها ،كما مت إيجاد طرق لتحقيق وتعظيم الكفاءات املخُتبرية لتحديد الطرق

ذيفنتلا صخلملا
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املُناسبة جلمع العينات ونقلها ،أيضا ً مت توصيف البيانات املأخوذة على العينات لعمل قاعدة بيانات

للمختبرات الوطنية.
بغرض حتسني بنية القدرات التشخيصية ُ

اإلعالم وتغير السلوك

يُعد السلوك اإلنساني من العوامل املؤثرة على مخاطر ظهور األمراض والصحة العامة ،ولهذا

يجب العمل على رفع كفاءة كل من له صلة باألمراض في كل القطاعات على األنشطة املخُتلفة
املرتبطة باملرض سواء من حيث عمل التقارير املرضية ،ويجب أن يؤخذ في االعتبار إدراك اخملاطر

والدوافع التراثية قبل إتخاذ أي إجراءات مؤثرة وعملية لتغيير األمناط السلوكية اخلطرة ،والتي
يمُ كن توصيفها والتوصل إليها .وعمليات التسويق الناجح للشركات واحلمالت اإلعالمية ،مثل
تلك احلمالت املُضادة للتدخني ،رمبا يمُ كن استخدامها كنموذج لدور اإلعالم في تغيير السلوك .وجتدر

اإلشارة إلى أنه لكي يكون اإلعالم مؤثرا ً البد أن تتوافر فيه الشفافية واملصداقية والدقة وذلك بني
كافة الشركاء وأصحاب الصلة.

بناء القدرات والتعليم والبحث

لكي تكون ُمستمرا ً في تأثيرك ،يجب أن يعتمد بناء قدراتك على أولوياتك واحتياجاتك على املُستوى
الوطني ،كما يجب تفعيل التدريب واملُشاركة بني القطاعات املخُتلفة ،إما عن طريق تعديل وتطوير
نظم التدريب القائمة واملوجودة ،أو تأسيس وإنشاء مؤسسات جديدة تهدف إلى بناء القدرات

البشرية والتعليم ،كما ركزت املُناقشات الدائرة على ضرورة القيام باملزيد من البحوث في العلوم
كمحاولة لسد النقص والفراغات األساسية في املعرفة العلمية ،إلى جانب املزيد من
األساسية ُ

األبحاث احلقلية ،واألبحاث اجلديدة عن نشأة األمراض ُ -متضمنة دراسات وافية عن األمراض مثل
األنفلونزا ،هذه األبحاث يمُ كن إجرائها على املستوى احمللي في البلدان التي تكثر فيها مثل هذه

األمراض.

املداخل التعاونية املُنضبطة

حلل الكثير من إشكاليات األمراض الناشئة أو املوجود ،فإنه يجب أن تتسع مجاالت التعاون بني
القطاعات العديدة ،وأن تأخذ في اعتبارها أهداف املُربني وأصحاب املصلحة ،ومع ذلك تبقى الكثير

من العوائق أهمها فقدان الثقة لدى املربني ،ويلعب التمويل دورا ً هاما ً في دعم آفاق التعاون ،كما

يجب أن يرعى التمويل التعاون داخل القطاعات ،إن إيجاد شراكة بني القطاعني العام واخلاص

ومقاومة مخاطر ظهور األمراض.
والشركات األخرى غير التقليدية رمبا يؤدي إلى زيادة فهم ُ

املداخل القابلة لالستمرارية

أحد املوضوعات الهامة التي مت التأكيد عليها خالل العديد من املناقشات التي مت تناولها هو كيفية

احلفاظ على استمرارية املوارد ،حيث مت التركيز على احلاجة إلى اجلهود الوطنية والدولية لتعظيم
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الكفاءة واالستمرارية للحفاظ على قدرة املوارد ،إلى جانب التطبيق املستمر للقواعد واخلطط
القائمة حالياً ،لعل من أهم العوامل التي تُسهم بشكل جيد في حتسني الكفاءة واالستدامة

قوة األصول (أصول املوارد) ،ومراقبة العمل وبناء األنظمة املُتداخلة ،وجذب املزيد من الشركاء اجلدد
من أصحاب املصلحة واالستدامة.

حتتاج نتائج هذه اإلجتماعات األن إلى استخدامها كدليل للتطوير أو تعديل السياسات واخلطط
لتقليل اخملاطر الناجمة عن نشوء األمراض احليوانية املشتركة ،عن طريق معرفة كيف ترتبط
تلك السياسات بالسياق الوطني واهتماماته .مت حتديد بعض االعتبارات األخرى ذات املستوى
احلرج بواسطة املُشاركني في اللقاء والتي تشتمل على االحتياج إلى التحرك مع االلتزام باملرونة،
باستخدام اخلطط اجلديدة والنماذج وبناء الثقة واحلفاظ عليها .إن القيادة على املستوى الدولي
تُعتبر أحد عوامل احلسم لتسهيل وبناء ُمستوى مرتفع من التعاون الوطني .إن التعهد بالتعاون
بشكل فوري ميثل حجر أساس لبناء شبكة معلومات للخبرات ،والتي حتتاج إلى ضمان الوقاية
الفعالة واالستجابة احلالية واملستقبلية للمخاطر الناجمة عن نشوء األمراض احليوانية املشتركة.
جتدر اإلشارة إلى أن تعاون القطاعات املخُتلفة يجب أن ميتد ليقابل كافة االحتياجات وملء الفجوات
على مستوى التداخل (التفاعل) بني اإلنسان واحليوان واألنظمة البيئية ،كما يجب توفير املزيد من
املرونة كي تقابل كافة التحديات املُتوقعة وغير املُتوقعة أينما كانت.
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اخللفية
ومعقداً ،حيث تظهر احليوانية املُشتركة
يُعد التداخل والترابط بني اإلنسان واحليوان أمرا ً معروفا ً ُ
بني اإلنسان واحليوان ،وتختفي وتعاود الظهور بني حني واألخر ،ةقد ازداد هذا التداخل بشكل مباشر
ومستمر بإنتشار ما يُعرف «بالعوملة» حيث التطور وزيادة احلركة داخل املجُتمعات البشرية والعشائر

ومنتجاتها ،وزيادة التطور في التقنيات
احليوانية ،وزيادة الزحف احلضري ،والتوسع في جتارة احليوانات ُ

الزراعية وتطبيقاتها ،والتداخل املُتكرر بني القطعان احليوانية املزرعية واحلياة البرية ،وزيادة التغيرات

في األنظمة البيئية ،والتغير في النواقل واخملزون البيئي ،والتغيرات في استخدام األرض والتي
تتضمن انتهاك الغابات ،التغيرات في طرق الصيد واستنفاذ احلياة البرية .وبناءا ً على ما سبق فإن
األمراض حيوانية املصدر تستطيع أن تقول كلمتها وتظهر نتيجة للتداخل بني اإلنسان واحليوان

والنظم البيئية.

إن الدروس املُستفادة من ظهور األمراض حيوانية املنشأ وطرق االستجابة والتعامل
مع هذه األمراض مثل مرض اإللتهاب الرئوي احلاد املعروف باسم سارس ( ،)SARSأنفلونزا الطيور
شديدة اخلطورة ( )HAPIواألنفلونزا الوبائية ( )H1N1تؤكد على ضرورة االحتياج إلى مناذج على

ُمستوى التفاعل بني اإلنسان واحليوان والنظم البيئية ،بوصفهم األضالع الثالثة إلنتشار مثل
هذه األمراض ،وذلك من أجل حتسني طرق االكتشاف املُبكرللمرض ،وطرق الوقاية منه والتحكم

فيه ،وتقليل اخملاطر الناجتة عن تلك األمراض وغيرها من األمراض املُشتركة األخرى ،والتي تضر
بالصحة العامة للمواطنني وصحة احليوان على حد سواء.
إن التعاون الدولي في القطاعات املُتعددة واخلاصة باألمور الصحية اخلاصة باألمراض
املشتركة بني اإلنسان واحليوان قد حقق الكثير من التقدم واملكاسب بفضل الدعم املقدم له

خالل السنوات األخيرة ،وقد عملت كل من ُمنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  FAOواملُنظمة
ومنظمة الصحة العاملية  WHOعلى بناء شراكة فعالة لتعزيز
العاملية للصحة احليوانية ُ OIE

املوارد بغرض ُمعاجلة ومعرفة األمراض حيوانية املصدر ،واألمراض التي لها تأثيرات خطيرة على
الصحة العامة .وتستمر املُنظمات الثالثة في البحث عن املزيد من الفرص بغرض نشر القواعد

املعرفية ،ووضع وتثبيت النماذج الضرورية والتي حتقيق املزيد من الفعالية عند التعامل مع اخملاطر

الصحية الناجتة عن التداخل بني احليوان واإلنسان والنظم البيئية.

للمشاركة في اإلستشارات الفنية،
في هذا اإلطار قامت املُنظمات الثالثة بدعوة خبرائها ُ

اثنان من اللقاءات التي مت عقدها ثم التركيز فيها على فهم كيفية نشوء األمراض عند ُمستوى

هذا التداخل بني كل من اإلنسان واحليوان والنظم البيئية ،وقد مت تنظيم اللقاء األول بالتعاون

بني املُنظمات الثالثة وبني معهد «زوبروفيالتكو سبيرميينتالي ديلي فينزي» وذلك في أكتوبر 2008
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مبدينة فيرونا بإيطاليا .1هذا اللقاء اإلستشاري مبدينة فيرونا كان فرصة عظيمة مت من خالله

التعرف على تكوين مجموعة اخلبراء املتخصصني في مرض األنفلونزا سواء من قطاعات الصحة
ومناقشة الظواهر العلمية اخلاصة باألمراض
العامة والقطاعات احليوانية ،والتي ركزت على جمع ُ

احليوانية املُشتركة مع اإلنسان ،واخملاطر الوبائية الناجتة عن فيروس األنفلونزا  H5N1وفيروسات
األنفلونزا األخرى ،وكان التركيز في األساس على التداخل احلادث بني اإلنسان واحليوان وما ينشأ

عنه من مخاطر.

اللقاء اإلستشاري الثاني والذي مت تلخيصه في هذا التقرير ،مت عقده في مدينة فيرونا

(ملحق
بايطاليا أيضا وذلك في أبريل  2010مبُشاركة مجموعة من خبراء علميني من عدة جهات ُ

«أ» ،قائمة املُشاركني) ،2ومت في هذا اللقاء متابعة ومراجعة ما قد مت في لقاء فيرونا األول عن
طريق تلخيص وتقييم تطور املعرفة اخلاصة باألمراض حيوانية املصدر ،واخملاطر الوبائية لفيروسات

األنفلونزا احليوانية .تضمن اللقاء الثاني تقييم شامل للفيروسات األخرى حيوانية املصدر والتي
يمُ كنها االنتقال لإلنسان ،لتحديد خصائصها املُشتركة عند ُمستوى التداخل بني اإلنسان واحليوان

والنظم البيئية .وفي ضوء هذه اخلصائص املُشتركة اقترحت قواعد علمية يمُ كن من خاللها تطوير

سياسات تهدف في األساس إلى تقليل اخملاطر الناجتة عن ظهور األمراض الفيروسية حيوانية

املصدر.

1
2

;http://www.fao.org/avianflu/en/conferences/verona_2008.html
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/irv.2010.4.issue-s1/issuetoc
http://www.fao.org/avianflu/en/conferences/verona_2010.html
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إطار املُشاركة في الفعالية
كلمات االفتتاحية فى هذا اللقاء الثانى متت بواسطة ممثلني عن وزارة الصحة االيطالية ومنظمات
األغذية والزراعة والصحة احليوانية ،حيث بدأت بإعطاء خلفية عن القضايا واإلشكاليات املطروحة

واألهداف ،وإطار املشاركة فى الفاعلية وحتديد املهام املسندة للمجموعات اخملتلفة من اخلبراء

حاضرى اللقاء (ملحق «ب» البرنامج) من املوضوعات التي مت التركيز عليها في الفعالية زيادة
الرغبة العاملية في حتسني طرق االستعداد للمواجهة وتعظيم قدرات االستجابة للتعامل مع
األمراض احليوانية املشتركة ،وقد أصبح العلماء واحلكومات على دراية كاملة بأهمية احلاجة إلى
الفهم اجليد للعالقة بني كل من اإلنسان واحليوان واألنظمة البيئية واملسببات املرضية ،ونشؤ

األمراض ،كما مت التركيز واالتفاق على أن احلفاظ على اإلنتاجية واستدامة املوارد من األمور الهامة
التي ال ميكن جتاهلها.

أكد ممُ ثلي املُنظمات الثالث األغذية والزراعة والصحة احليوانية والصحة العاملية على
أهمية التركيز على التفاعل (التداخل) بني اإلنسان واحليوان ،وهو ما يعكس النمو السريع في

التعاون بني الثالث ُمنظمات ،والتأكيد كذلك على ضرورة اإلحتياج إلى خطط وطرق جديدة حلل

العديد من اإلشكاليات الناشئة .إن التعهد املُبرم بني ُمديري املُنظمات الثالث قد مت إيجازه في
(ملحق هـ) .ويمُ كن إيجاز التعاون بني تلك املُنظمات الثالث في :املُشاركة في
وثيقة تفاهم ثالثية ُ
املسئوليات وتنسيق األنشطة الدولية بغرض التصدي للمخاطر الصحية على ُمستوى التداخل

بني احليوان واإلنسان واألنظمة البيئية .هذه الوثيقة مت عرضها في املؤمتر الوزاري الدولي السابع

حول احليوان واألنفلونزا الوبائية« :الطريق لألمام» والذي مت عقده بهانوي في أبريل  ،2010حيث مت

عرض األعمال اجلارية وذلك على ُمستوى التفاعل بني اإلنسان واحليوان واألنظمة البيئية برعاية
الثالث ُمنظمات ،كما مت توضيح طبيعة التعاون اإلضافي على أساس العمل التكاملي والضروري

شامال ً املفاهيم املُتفق عليها في الوثيقة.

مت وضع مذكرة التفاهم الثالثي على األفكار املُتطورة واملُستمده من كل من ُمنظمة الفاو

والصحة احليوانية والصحة العاملية وصندوق اليونيسيف والبنك الدولي واإلطار االستراتيجي

لألمم املُتحدة لتنسيق مرض األنفلونزا وذلك لتقليل مخاطر األمراض املُعدية عند ُمستوى التفاعل

بني احليوان واإلنسان واألنظمة البيئية .3كما مت عرض املذكرة على املؤمتر الوزاري الدولي حول احليوان
واألنفلونزا الوبائية والذي مت عقده مبدينة شرم الشيخ املصرية في عام  ،2008وتقرير اإلجتماع

التشاوري للخبراء حتت عنوان «عالم واحد صحة واحدة»« :من األفكار إلى األفعال» ،4والذي مت إنعقاده
في مدينة «وينيبيج» بكندا عام  .2009تطورت وجهة النظر فيما يتعلق باألمراض حيوانية املصدر

3
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www.oie.int/downld/avian%20influenza/owoh/owoh_14oct08.pdf
www.phac-aspc.gc.ca/publicat/2009/er-rc/pdf/er-rc-eng.pdf
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من االجتماع التشاوري األول والذي عقد في مدينة فيرونا  ،2008واالجتماع التشاوري الذي عقد

ومنتظما ً للفكر الفني واخلططي،
مبدينة «وينيبيج» ،بكندا عام  2009وهو ما وفر مجاال ً واسعا ً ُ

والذي أمتد من األنفلونزا ليشمل األمراض األخرى الناشئة عند ُمستوى التداخل بني اإلنسان
ومبتكرة للعمل معا ً
واحليوان ،هذا التطور يعكس أيضا ً محاوالت البحث املُستمر عن طرق بديلة ُ
كمحاولة ملواجهة التحديات املُتزايدة خملاطر هذه األمراض ،باستخدام الوسائل
بشكل مثاليُ ،
الفنية احلديثة ،مع تعزيز املوارد املُتاحة واخلبرات وقبول النماذج األساسية البديلة.
إن هيكل وأهداف اإلجتماع التشاوري الذي عقد مبدينة فيرونا  2010هو إنعكاس حقيقي

للتقدم في الفكر .حيث مت إختيار املُشاركني ودعوتهم حلضور اإلجتماع وفقا ً خلبراتهم في املوضوعات

املطلوب ُمناقشتها .بعد العرض التقدميي للمعلومات الفنية األساسية عن األنفلونزا واألمراض
الفيروسية الهامة األخرى والتي تُعد أمراض ُمشتركة ،فقد أوصى اخلبراء باالنتقال من ُمناقشة

األساسيات إلى التركيز على أمراض ُمعينة وحتديد خصائصها ،ووجهات النظر اجلديدة التي يمُ كن
تطبيقها على األمراض الناشئة بشكل أكثر توسعاً .حتى ميكن االستفادة من هذه اخلصائص
ووجهات النظر بالقواعد الفنية الالزمة في تطوير وتعديل السياسات واخلطط وذلك لضمان
إجراءات أكثر كفاءة لإلستجابة لتلك األمراض اجلديدة والناشئة.

كان التحدي الرئيسي أمام اخلبراء هو التعرف على حتديد املناهج اجلديدة واملُبتكرة والتي

كانت متثل أسئلة مطروحة لفترة طويلة ،مثل اخملاطر املتوقعة في املُستقبل والتي سوف تكون
بال شك ُمختلفة املنشأ والنتائج ُمقارنة باخملاطر احلالية .أشارت مجموعة اخلبراء على أن األسئلة
املطروحة ليست باجلديدة ومع ذلك يصعب اإلجابة عليها .منذ التعرف ألول مرة على األمراض

احليوانية املُشتركة ،فقد كافحت اجلمعيات العلمية كثيرا ً لفهم التداخل املُعقد بني اإلنسان
واحليوان واألنظمة البيئية وعالقته بنشوء األمراض ،وحتديد الطرق الالزمة الستخدام هذا الفهم
سبل الوقاية والتحكم في هذه األمراض .إن احلاجة إلى التركيز على هذه التساؤالت
بغرض حتسني ُ

مت دعمه بشكل كبير خالل العقد (عشر سنوات) األخير ،عندما واجه العالم حتديات األمراض
احليوانية املُشتركة ،حيث زادت ُمعدالت حدوثها وضراوتها.

مت تكوين اللجنة االستشارية والتي تقوم مبُراجعة أولية خاصة بدراسة الفيروسات وعلم

األوبئة ،والتي لها عالقة بشكل خاص بالتداخل بني اإلنسان واحليوان ،حيث قد تؤثر هذه العالقة

أيضا ً على عملية نشوء األمراض احليوانية املُشتركة ذات التأثير الكبير على الصحة العامة .مت
استخدام كل من فيروس األنفلونزا واحلُمى النزفية الفيروسية وعدوى اإلنسان بفيروس نقص
املناعة القردي وبعض األمثلة األخرى كمحاور أساسية في النقاشات بني اخلبراء ،ولتشجيع
املُشاركة على نطاق واسع ،فإن املُراجعات العلمية الدقيقة مت تقدميها في اجتماع عام ُمكتمل

األعضاء ،تبعه ُمناقشات عامة ،وجلسات جملموعات عمل صغيرة .ترأس اجللسات واملُناقشات
العامة أعضاء اللجنة العلمية ،حيث تشكلت اجللسات على أساس مجموعات األسئلة التي مت
تصميمها لتحديد مواضع االهتمام واحللول ذات الصلة مبوضوع اجللسة.
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أمثلة على األمراض الفيروسية املُشتركة
حيوانية املنشأ
مت إختيار أمراض فيروسية حيوانية ُمشتركة ُمحددة كأمثلة للنقاش ،وذلك بغرض املُساعدة على

معرفة العوامل الشائعة التي ترتبط بنشوء األمراض على ُمستوى التداخل بني اإلنسان واحليوان

واألنظمة البيئية .تضمنت األمراض املخُتارة تلك األمراض حيوانية املنشأ املُستوطنة في اإلنسان
أو احليوان في بعض املناطق اجلغرافية مثل :األمراض التي نتجت عن ُمسببات مرضية عبرت من

خالل احليوان إلى اإلنسان بشكل ُمتقطع ،واألمراض حيوانية املنشأ التي انتقلت من احليوان إلى

اإلنسان ،لكن األمراض التي تنتقل من إنسان إلى إنسان أصبحت هي النمط السائد واملُسيطر
لالنتقال .مت إعطاء اهتمام خاص لفيروسات األنفلونزا حيوانية املنشأ والتى لها القدرة على
اإلنتشار بني الطيور واالنتقال إلى اإلنسان ،وذلك ألن العديد من هذه الفيروسات ميكن تصنيفها

كمسببات كامنة مرضية حيوانية املنشأ ،حيث توجد معلومات وخبرات ُمتاحة عن بعض تلك
ُ
الفيروسات والتي من أهمها فيروس أنفلونزا الطيور شديد الضراوة  .H5N1 HPAIعالوة على ذلك

فإن ُمتابعة نشوء (ظهور) فيروس األنفلونزا ،قد أرشدنا إلى وبائيته خالل عامي  .2010/2009وجتدر

اإلشارة إلى أن املجُتمع الدولي لم يكتسب فقط املعرفة بعمق عن وبائية فيروس  H1N1عام 2009

ولكن أكتسب أيضا ً الفهم العميق مبا يتعلق بفيروسات األنفلونزا احليوانية بشكل عام ،كيف

تظهر وتنتشر وتُسبب الوبائية.

إن ُمحاولة معرفة خصائص الفيروسات سوف يُساعد بال شك املجُتمع العلمي في حتسني

وسائل اإلستعداد والتحضير ملواجهة أي هجوم ُمحتمل لألمراض املُشتركة حيوانية املنشأ .ركزت

كل العروض التقدميية والنقاشات على كيفية ظهور ونشوء الفيروسات املخُتارة (تتضمن اإلنتقال

من احليوان إلى اإلنسان) وكيفية السيطرة على املرض واملُسببات املرضية .في بعض األمراض،
فإن السمات املظهرية املُرتبطة بشكل كبير بعملية النشوء ترتبط أيضا ً بخصائص ُمحددة لتلك
الفيروسات ،لذلك فإن املُسبب املرضي (الفيروس) أصبح احملور الرئيسي للنقاش ،وفي اقتراحات

أخرى ،فإن كل من وبائية املرض واملعرفة باخملزون احليواني أو السلوك البشري سوف يؤثر على آلية

انتقال املرض ،كما يرتبط ذلك بشكل كبير بالفهم احلالي للتداخل بني اإلنسان واحليوان .كنتيجة
لتلك النقاشات فإن بعض النتائج ركزت على املُسبب املرضي (الفيروس) والبعض األخر قد ركز

على املرض بشكل عامُ .ملخص العروض التقدميية الفنية التي مت إلقائها توجد في ُملحق (ج).
النقاط األساسية التي مت مناقشتها سوف يتم عرضها في األجزاء الالحقة.
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األنفلونزا واألمراض احليوانية األخرى املُشتركة بني اإلنسان واحليوان

األنفلونزا احليوانية الكامنة وتأثيرها الكبير على الصحة العامة

إن املُراجعات العلمية الفنية والعروض التقدميية اخلاصة بالتساؤل عن ماذا تعلمنا من فيروس
األنفلونزا  H5N1وعن وبائية فيروس األنفلونزا  H1N1عام  ،2009واألنواع األخرى من فيروسات

األنفلونزا ذات الصلة ،من حيث :الوعاء اجليني لألنفلونزا ،اخلصائص الفيروسية فيما يخص الصحة

العامة ،العوامل الفيروسية والتي تشمل إعادة الترتيب والطفرات ،العوامل غير الفيروسية والتي
قد تؤثر على نشوء األنفلونزا .كل هذه النقاشات وخالصة أراء اخلبراء مت تلخيصها في األجزاء

التالية طبقا ً ألي منها يرتبط بفهم عملية النشوء واإلنتقال والوقاية والسيطرة على عملية

النشوء لألمراض الفيروسية.

العوامل اخلاصة بعملية النشوء
•

ظهور فيروس األنفلونزا الوبائي  H1N1عام  2009في شمال أمريكا ،و من املحُتمل أن يكون

ذكر أن وقت ومكان ظهور ُمتغيرات وراثية جديدة وصفاتها الوبائية في
مصدره اخلنازير .ي ُ ّ

اإلنسان واحليوانات األخرى يُعد شيئا ً ال يمُ كن التنبؤ به .هذا احلدث يتطلب جتهيز العديد
من السيناريوهات ملواجهة ظهور األنفلونزا حيث أن االعتماد على سيناريو واحد كما في

حالة وباء  H5N1غير كافي .مت دعم الدول لتحسني نظم املُراقبة بها ،لذلك أصبح لدي
العديد من الدول القدرة على اإلكتشاف واإلستجابة السريعة لألعراض املرضية غير

•

يصعب التنبؤ بقدر من
الطبيعية وغير املُتوقعة ،وهذا يُعد شيئا ً إيجابيا ً حتى عندما
ُ
الثقة في ظهور مخاطر فيروسات ُمحددة لألنفلونزا.

إن وباء فيروس األنفلونزا رمبا ظهر قبل شهور من ظهوره في اإلنسان ،وهذا يُعد فرصة

لتحديد وتنفيذ األنشطة املخُتلفة لإلستجابة وطرق اإلعداد للمواجهة قبل حدوث احلالة

الوبائية .إن الفهم الكافي للخصائص اجلزيئية الفيروسية يعطي داللة على اخملاطر
حسن من كفاءة وفاعلية اإلستجابات
املؤثرة على الصحة العامة والصحة احليوانية ،رمبا ي ُ ّ
املوضوعة ملواجهة اخلطر.

•

فيروس  H5N1كمثال يُعد من الفيروسات املُتوفرة والتي انتقلت إلى اإلنسان وأصابته،

ولكن هذا لم يُسبب احلالة الوبائية منذ ظهور حالة اإلصابة األولى في عام ،1997
وهذا يدعوا إلى أنه على الرغم من تواجد فيروس األنفلونزا في البيئة ووجود ُمستوى
من االحتكاك بني اإلنسان واحليوان ،فإن عناصر أخرى تُعتبر حاسمة لنمو وتطور احلالة
الوبائية لهذا املرض.

العوامل ذات العالقة بانتقال األمراض من احليوان إلى اإلنسان
•

البيانات املُتتالية والسمات الوراثية املُساعدة تُعتبر عوامل ُمعاونة لفهم تطور وبائية
فيروسات األنفلونزا ،ورمبا أيضا ً تكشف عن اخملاطر املحُتملة على اإلنسان .التوسع في
املعرفة احلالية والذي يُعد شيئا ً ضرورياً ،يجب أن يشتمل على توصيف العوامل الوراثية

للفيروس والعائل ،حيث يؤثر ذلك على آلية اإلنتقال بني األنواع وخط سير فيروسات

ملا ةيناويح ةكرتشُملا ةيسوريفلا ضارمألا ىلع ةلثمأ

•
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دعم ما يُعرف باإلكتشاف املُبكر
األنفلونزا .إن الفهم اجليد لتلك العوامل الوراثية سوف ي ُ ّ
ويُحسن عملية تقييم اخملاطر الناجتة عن التأثيرات الكبيرة لفيروسات األنفلونزا ،خصوصا ً
عندما يقل التناول ملا يُعرف باخملزون احليواني.
حدث تقدما ً في فهم بعض املُقدرات اجلزيئية (على سبيل املثال تقدير ُ 6،2مقابل 3،2
ملُستقبالت الربط النوعية) لفيروسات األنفلونزا .هذا التقدم أوضح أن اآللية الضمنية

داخل نطاق العائل وخط سير فيروسات األنفلونزا في احلقل تُعد شيئا ً أكثر تعقيدا ً ومكرا ً
عما عليه الفكر احلالي داخل املُقدرات املوجودة (مثل ُ 6،2مقابل ُ 3،2مستقبالت الربط

للهيماجلوتينني والتي قدرت بدقة نطاق العائل الفيروسي) .مراعاة كل من :تنوع اجملموعة
اجلينية ،األنواع املُتأثرة ،املواقع اجلغرافية ،مفاهيم إدارة اإلنتاج احليواني ذات العالقة بجينات

•

األنفلونزا وواسماتها الوراثية والطفور سوف يُحسن بال شك من فهم املُشكلة.
(مختبري) أدى إلى حتسني
إن املعلومات الفيروسية املُتحصل عليها على أساس معملي ُ
املعرفة باألنفلونزا ،وهو ما سوف يُحسن من استخدام وسائل تقييم أكثر شموالً .إن

تقييم الكثير من اخملاطر الفادحة رمبا يمُ كن إجنازه من خالل تقييم للبيئة املحُيطة ،والتي
يتواجد بها فيروسات األنفلونزا (تشتمل على األنواع ،املوسم ،التقييم املظهري ،تاريخ
اإلنتقالُ ،مستوى مناعة العائل/القطيع ،األنظمة البيئية/اإلدارية) والسلوك الفيروسي

في البيئات املخُتلفة بصحبة بعض العوامل األخرى مثل املظاهر الثقافية ،اإلجتاهات
اإلجتماعية ،والبيئة املحُيطة.

العوامل التي تُقيد ومتنع و/أو تُسيطر على ظهور األمراض
•

لعب ظهور فيروس  H5N1دورا ً كبيرا ً في إيجاد ووضع خطط وإستراتيجيات حتضيرية
ملُقاومة الوباء ،مما أدى إلى حتسني البنية التحتية وقدرات املُراقبة الالزمة .جتدر اإلشارة إلى

أنه على الرغم من أن السيناريوهات قد ركزت على الهيماجلوتينني ،)H5( 5إال أن العالم
استعد جيدا ً لالستجابة لألنفلونزا الوبائية احلديثة من النوع .H1N1

•

باستخدام املعرفة املكتسبة عن فيروس  H5N1وفيروسات االنفلونزا احليوانية األخرى حدث

تقدم جوهري في احلد من تأثيرات االنفلونزا ،ومع ذلك فإن األمر يتطلب املزيد من العمل
لتحديد ومعرفة العوامل احملددة لألولويات ،من أجل الوقاية احلاسمة والسيطرة الكاملة

على االنفلونزا احليوانية ،مع األخذ في االعتبار العوامل الفيروسية وغير الفيروسية
والتداخل بني اإلنسان واحليوان ،وجتدر اإلشارة إلى أنه من األهمية مبكان تقدير كفاءة هذا

املدخل لالنفلونزا وتاثيره الستخدامه مع أمراض أخرى.

•

املُراقبة الهادفة للمناطق عالية اخلطورة ،واستخدام بيانات اإلشراف املرضي احليواني
كدليل لإلشراف البشري ،تُزيد من الكفاءة وإعطاء املزيد من اإلستدامة ألنظمة
اإلشراف اخلاصة باألنفلونزا .على الرغم من أن املزيد قد مت فهمه بخصوص التقديرات

اجلزيئية واخملاطر ،فإن توصيف الفيروسات وخصائصها املحُددة في العشائر احليوانية نتج
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•

عن املُراقبة الهادفة ،وهذا رمبا يؤدي إلى املزيد من اإلشراف واملُراقبة في اإلنسان.

استُخدم لقاح األنفلونزا بنجاح مع كل من اإلنسان واحليوان ،على الرغم من وجود فجوات

معرفية هامة ال زالت قائمة فيما يخص املعرفة املُناسبة للتحصني واللقاحات املثالية

لإلستخدام .التغلب على هذه الفجوات وحتسني القدرة على التنبؤ بكيفية إنتاج لقاحات
فيروسات األنفلونزا سوف يُساعد صانعي السياسات ودافعي الضرائب لالستثمار في
القطاع البيطري ولقاحات األنفلونزا البشرية وتطوير تقنيات جديدة خاصة باللقاحات.

•

املزيد من اإلستجابة بخصوص مواجهة األنفلونزا الوبائية  H1N1قد مت بنجاح ،على

الرغم من أن إدراك النجاحات في هذا الصدد كانت بشكل غير ُمتجانس .واملزيد من

الطرق الفعالة والنشطة لإلعالم قد جنحت ،كما ساهمت الرسائل املنشورة عن اخملاطر

•

املُستمرة لألنفلونزا في بناء ثقة الرأي العام في هذا اإلطار.

التعاون بني قطاعات الثروة احليوانية والصحة العامة حتسن بشكل كبير ،خصوصا ً على

املُستوى الدولي ،وكان هذا واضحا ً عند اإلستجابة لفيروس األنفلونزا  .H5N1هذا الزخم
•

من االهتمام البد وأن يُحافظ عليه وميتد ليصل إلى ُمستوى احلقل (املزرعة).

ارتباط فروع العلم األخرى (مثل علم البيئة والعلوم اإلجتماعية) والقطاعات ذات الصلة

بالتداخل بني اإلنسان واحليوان والنظم البيئية يُثري وجهات النظر ويُزيد من الفاعلية في

االستفادة من املوارد احلالية واملعرفة .إن اإللتزام القوي جتاه حتديد إجناز األهداف املُفيدة
واملُشتركة يُعد شيئا ً هاما ً إلجناح التعاون بني األنظمة املوجودة واحلديثة والقطاعات

املخُتلفة .إن التعاون الناجح قد حدث بالفعل عندما طور الشركاء اجلادين أهدافهم
ورؤيتهم لألنشطة املُشتركة ،وذلك للتصدي لألسئلة العلمية أو التدخل املحُتمل معا ً
منذ بداية النشاط بدال ً من ربط املشروع املُصمم وبدايته عن طريق شريك أحادي.

نشوء األمراض الفيروسية احليوانية املُشتركة اخلاصة بالصحة
العامة

تضمنت العروض التقدميية أثناء اللقاء مراجعات علمية وفنية تخص األمراض حيوانية املصدر

وذات أهمية خاصة فيما يتعلق بالصحة العامة ،ومت اختيارها لتُمثل قطاعا ً عرضيا ً للقضايا ذات
حمى الوادي
حمى غرب النيلُ ،
العالقة بالتداخل بني اإلنسان واحليوان ،وتضمنت تلك األمراضُ :

حمى الكوجنو النزفية ،واألمراض الفيروسية الناجتة عن فيروسات «النيبا ،والهندرا،
املُتصدعُ ،
واإلبوال ،واملاربيرج» ،باإلضافة إلى فيروسات «هانتا» .إن املناقشات واملُلخصات الناجتة عن حوار اخلبراء
مت تلخيصها في األجزاء التالية طبقا ً ملدى مساهمتها في فهم آلية النشوء واإلنتقال أو الوقاية

والسيطرة على عملية النشوء.

العوامل املرتبطة بعملية النشوء
•

تأثير العوامل البيئية على نواقل األمراض حيوانية املنشأ يُعد شيئا ً ُمعقداً ،كما أن

ملا ةيناويح ةكرتشُملا ةيسوريفلا ضارمألا ىلع ةلثمأ
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وبائية هذه األمراض تنتج من ِ
عدة عوامل حتتاج إلى أن تؤخذ في االعتبار عند تقييم

حمى غرب النيل يبدو طفيفا ً في وسط
اخملاطر .فعلى سبيل املثال فإن تأثير فيروس ُ
وجنوب أمريكا ُمقارنة مبا هو عليه في الواليات املُتحدة األمريكية وكندا .ورمبا يُعزى هذا
إلى اإلختالفات في نوعية العائل وتنوع الناقل ،ووجود أنواع أخرى من فيروسات «فالفي» أو

وجود مجال أخر من العوامل البيئية والبيولوجية قد تلعب دورا ُ هاما ً في هذا اإلطار.
•

•

فعالية عند األخذ في
إن التنبؤ أو قياس احتمالية نشوء األمراض سوف يكون أكثر
ً
اإلعتبار التغيرات البيئية املُصاحبة ،وعندما تتوافر البيانات الالزمة لذلك.
التقييم األكثر وضوحا ً هو تقييم األدوار التي تلعبها جتارة احليوانات املزرعية والبرية في

نشوء (ظهور) األمراض و/أو انتشارها ،ولعل هذا سوف يكون ُمفيدا ً في التنبؤ بإحتمالية

التعرف على عملية نشوء األمراض في املواقع اجلديدة عن طريق جتارة احليوانات البرية،
وتقدير مخاطر ذلك عند إدخالها على األنواع احمللية ،عالوة على تقييم اخملاطر األخرى ذات

العالقة بالعمليات التجارية.

•

إن الفهم اجليد حلركة العشائر واخملزون النوعي لها سوف يدلنا بشكل جيد على تقييم
مخاطر ظهور تلك األمراض ،كما أنه سوف يُحسن من قدرات التنبؤ .فعلى سبيل املثال ،فإن

دراسة اإلنفجار العشائري لفئران الغابات في الشمال األوربي ،والذي نتج عن وفرة الغذاء
(البذور) لعب دورا ً كبيرا ً في تكاثر الفئران ووفرة أعدادها ،وبالتالي أدى ذلك إلى زيادة فرص

انتقال األمراض السائدة في عشائر القوارض والتي بالتبعية قد تضر بصحة اإلنسان.

العوامل ذات الصلة بانتقال األمراض من احليوان إلى اإلنسان
•

إن البيانات املتوفرة عن األمراض التي تصيب احليوانات املُستأنسة غالبا ً محدودة ،حيث

حمى الكوجنو النزفية)،
تكون األعراض الظاهرة لهذه األمراض طفيفة أو غائبة (مثل ُ
هذا نتيجة للفهم احملدود للدور الذي تلعبه احليوانات البرية في هذا الصدد ،وهذا سوف
•

يُساهم بال شك في تقييم محدود للديناميكيات (حركات) املُعقدة النتقال األمراض.

أنه من األهمية اإلستمرار في ُمراقبة األمراض املُتفرقة حيوانية املنشأ ،نتيجة للتغيرات

في أشكال اإلنتقال لهذه األمراض ،فعلى سبيل املثال فإنه يوجد دليل على وجود انتقال

واضح لفيروسات «الهينيبا» في بنجالديش ،على الرغم من عدم الفهم الواضح لهذه
الفيروسات بعد ،ووجود ُمراقبة حذرة لها.

العوامل التي تُقيد ومتنع و/أو تُسيطر على ظهور األمراض
•

ومراقبة األرض باألقمار الصناعية وتغير النظم البيئية إلى جانب
إن التقنيات احلديثة ُ

حمى الوادي املُتصدع بأفريقيا ،ورمبا
التقنيات األخرى كانت شيئا ً ُمفيدا ً في التنبؤ بإنتشار ُ

تكون ُمفيدة أيضا ً مع األمراض األخرى أو األمراض املُشابهة ،كما أن فاعلية استخدام
الطرق احلديثة يعتمد بشكل كبير على مصداقية البيانات وجودتها عالوة على توافر

املعلومات وفهم وبائية املرض .تعتمد الفاعلية بشكل عام والفوائد املُكتسبة من هذه
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•

الطرق احلديثة على القدرات املوجودة واملتوفرة لتنفيذ اإلستجابات املُناسبة لألحداث
التي يمُ كن التنبؤ بها في وقتها.
بناءا ً على الطرق العلمية الصحيحة ،فإن التحذيرات على أساس تلك الطرق احلديثة يُعد
شيئا ً مهما وغالياً ،حيث يمُ كن للدول أن تستعني بها في إجراءات التحضير واإلستعداد

ملواجهة املرض بدال ً من اإلعتماد على اإلجتهادات ،ولضمان أن معايير اإلستجابة املُناسبة
قد أجريت في نصابها ووقتها املناسب .إن طرق اإلستجابة النموذجية ال زالت موضع اختبار،
•

كما أن اختيار اإلجراءات املُناسبة كإستجابة للتحذيرات يجب أن يتم دراستها بعناية.

إن تنظيم وجتميع أشكال ُمختلفة من البيانات ومن مصادر مختلفة يُحسن من كفاءة

استخدام التقنيات النموذجية .ومن أمثلة تلك املعلومات الثمينة :نتائج أخذ العينات

قبل وبعد هطول األمطار ،خرائط العشائر احليوانية ،خرائط املسح اجلوي لألنهار ،جداول
املياه ومصادر املياه األخرى.

•

إن السلوك البشري يُساهم في التعرض للمخاطر أو العدوى ،وبالتالي فإن تعديل بعض

صور السلوك يمُ كن معه حتنب تلك األمراض الناشئة .يوجد إحتياج وفرص لتعريف صور
هذا السلوك املطلوب تعديله ،وذلك لعمل وتنفيذ حمالت توعية عامة تهدف إلى تغيير

تلك األمناط السلوكية ذات العالقة بالتداخل بني اإلنسان واحليوان.

األمراض الفيروسية املُتعددة حيوانية املنشأ وتأثيرها على
الصحة العامة

إن املُراجعات العلمية الفنية خالل اإلجتماع التشاوري والتي تضمنت عروض تقدميية عن األمراض
الناشئة املوجودة حاليا ً والتي نتج عنها على األقل حالة وبائية واحدة مثل :عدوى فيروس نقص

املناعة في اإلنسان أو االيدز ( )HIVوفيروس نقص املناعة القردي ( )SIVوفيروس سارس .SARS
املُلخصات التالية للنقاشات وتوصيات اخلبراء مت ترتيبها طبقا ً ملُساهمتها في فهم عمليات
النشوء واإلنتقال والوقاية/السيطرة على ظهور تلك األمراض.

العوامل ذات العالقة بعملية النشوء أو الظهور
•

مرض نقص املناعة في اإلنسان من النوع األول ( )HIV-1والنوع الثاني ( )HIV-2يمُ كن حدوثه

بشكل ُمتزامن في ُمجتمعات إنسانية ُمختلفة .من الوجهة التاريخية ،فإن مرض نقص

املناعة من النوع الثاني كان سائدا ً في الغرب األفريقي ،ولكن األن فقد بدأ النوع األول في

الزيادة واالنتشار ،وهذا رمبا يرجع إلى قصر فترة حضانة الفيروس املسبب للمرض ،وبالتالي
زيادة في أعداد الفيروسات ،وتوافر عوامل النقل .ومع ذلك فإنه ال توجد عوامل فيروسية

•

خاصة ُمنفردة مت التعرف عليها لتكون هي املسئولة عن هذا االجتاه.

لم تكشف االختبارات التحليلية املعملية احلالية ملرض نقص املناعة في اإلنسان عن

أنواع أو سالالت فيروسية أخرى جديدة ناشئة .إن املُشاركة باملعلومات التي تخص

ملا ةيناويح ةكرتشُملا ةيسوريفلا ضارمألا ىلع ةلثمأ
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الفيروسات الناجتة من العوائل غير اإلنسانية ،ووجود شراكة وتعاون بني القطاعات

اخملتلفة رمبا يسمح ذلك باالكتشافات املعملية ألنواع أخرى من الفيروسات اجلديدة في
اإلنسان مبكرا ً والتي لها القدرة على إصابته وهذا كان أمر غير ممكن سابقـاً.

العوامل ذات العالقة بإنتقال األمراض من احليوان إلى اإلنسان
•

أنه من الصعوبة حتديد الوقت احلقيقي النتقال األنواع الفيروسية املُتداخلة (،)SIV/HIV
والتي لها تأثير على عملية نشوء املرض أو اإلنتقال من احليوان إلى اإلنسان ،وذلك لطول

فترة احلضانة وحدوث العدوى الصامتة (دون ظهور أعراض) .ومن األشياء غير الواضحة
ما إذا كان اإلكتشاف املُبكر إلنتقال فيروس سارس من احليوان إلى اإلنسان قد ساعد في
احلد من تأثير إنتشاره.

•

عامليا ً فإن عشائر طائر الوطواط تتكون من أكثر من  1200نوع ،كما أن التحكم في تلك
العشائر أو تدمير اخملزون منها يُعد شيئا ً غير كافي للوقاية من األمراض الناجتة أو املنقولة

عن الوطواط مثل داء الكلب .إن الفهم العميق للعوامل املساعدة واملُهيئة (مثل البيئية،
وما يتعلق باإلنسان وتطوره ،والعوامل الثقافية) واملُشتركة مع انتشار األمراض الناجتة

عن عشائر الوطواط وإمكانية انتقالها إلى عشائر احليوانات املُستأنسة أو اإلنسان سوف
يُساعد على حتديد أكثر للنقاط املُتداخلة واملؤثرة على الوقاية من األمراض الناشئة ،مع
عدم إغفال األدوار اإليجابية التي يلعبها الوطواط مثل تخصيب احملاصيل الزراعية عن

•

ومكافحته لألفات الزراعية من خالل التغذية عليها.
طريق نقله حلبوب اللقاحُ ،

إن الكميات األساسية من حلوم الطرائد يتم شرائها وإستهالكها سنوياً ،على الرغم من

إهمال إجراءات الوقاية الصحية على حلوم الطرائد واحليوانات البرية املزرعية في ُمعظم

البلدان .جتدر اإلشارة إلى أنه من األهمية مبكان الفهم اجليد للدورات االقتصادية ،من

حيث العرض والطلب على حلوم الطرائد واحليوانات البرية املزرعية ،ومعرفة أن حتسني
سالمة تلك املصادر الغذائية سوف يكون حاسما ً في الوقاية أو احلد من نشوء األمراض.

العوامل التي تُقيد ومتنع و/أو تُسيطر على ظهور األمراض
•

إن العمل مع فيروسات نقص املناعة  SIV/HIVساعد على بناء منوذج جيد للعمل املُشترك
(تضمن صحة اإلنسان واحليوان ،قطاعات املوارد الطبيعية والغابات) لبناء القدرات احمللية،

خصوصا ً فيما يتعلق بالقدرات املعملية (املخُتبرية) ،وما يتعلق بزيادة توعية أصحاب احلق
•

عند ُمستوياتها املخُتلفة.
(متضمنة
عند تواجد األسواق اخلاصة بلحوم الطرائد واألغذية الناجتة من احليوانات البرية ُ

أسواق احليوانات احلية) ،فإن تطبيقات السالمة الغذائية واألمن احليوي واآلمان الصحي
•

يجب تنفيذها في تلك األسواق كما يحدث في أسواق احليوانات املُستأنسة.
أثناء اإلستجابة ملرض سارس ،فإن األولوية الفاعلة كانت بطيئة جداً ،كما أدى القصور
في التحضير إلى تأخير في اخلطاب اإلجتماعي الشامل ،وما يخص العوامل البيئية
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والتنموية .إن الدرس املُستفاد من هذه التجربة هو أن عمليات التحضير يجب أن تشمل
خطط حتتوي على كافة جوانب اإلشكالية املطروحة ،لكي يسمح ذلك بالتنفيذ املُبكر
لصور التدخل املُتعددة والالزمة حلل املُشكلة.
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خصائص األمراض عابرة البلدان واألفكار
اجلديدة للتعامل معها
بالنظر للنقاط املخُتلفة التي نتجت عن املناقشات والتي تعلقت باألنفلونزا أو األمراض املُستوطنة
األخرى ،أو ظهور تلك األمراض حيوانية املنشأ ،فقد حدد اخلبراء األولويات املُتداولة للبدء في
العمل .بعض من هذه النقاط تضمنت موضوعات كانت ألفراد أو ملُنظمات وكانت تبحث عن
خطاب لبعض الوقت ،وأخرى قد تضمنت أفكار ُمعادة والتي لم يتم التحقق منها بعد أو التي
حتتاج إلى إعادة النظربشكل عام لتُستعمل فقط ألمراض ُمعينة أو جملموعة من األمراض .عالوة

على ذلك فإن بعض املفاهيم اجلديدة مت حتديدها ،مع ذلك فإن اخلبراء قد وافقوا على أنه «فقط

يجب أن نفعل أكثر» بالنسبة لتنفيذ األنشطة احلالية والتي لم تكن كافية .إن اجلهود الناجحة

سوف حتتاج إلى مناذج جديدة يجب أن تأخذ في إعتبارها االحتياجات األساسية للتعاون ،واملناهج
ومتبادلة،
املُنضبطة بني القطاعات .هذا التعاون سوف يستمر شريطة احلصول على نتائج ُمفيدة ُ
وهذا يعني عدم عمل تصميم يهدف فقط لتحقيق أهداف مجموعة واحدة من املُستفيدين بل

ومحتملة لتحقيق هذه
يجب توسيع قاعدة املُستفيدين .قام املُشاركون برسم خطط جديدة ُ
النتائج .إن مساحة األولويات للبدء في العمل تضمنت بعض املوضوعات املعروفة بشكل جيد،
مثل املُشاركة بالبيانات وحتسني املُراقبة ،إلى جانب زيادة املعرفة ،ولكن مازالت بعض املوضوعات لم

يتم التحقق منها بشكل كافي بعد ،مثل صحة النظام البيئي ،وتشجيع التغير السلوكي وذلك
بغرض احلد من نشوء األمراض.

البيانات واملُشاركة بالبيانات

اتفق جميع املشاركون في املناقشات بدرجة كبيرة على أن البيانات الفعالة واملشاركة باملعلومات

يعتبر شيء أساسي ويحتاج إلى املزيد من أجل التصدي الفعال للمخاطر املرضية ،وأكدوا على
ضرورة إتاحة البيناتات الفنية اخلاصة بهذه األمراض لكل أصحاب احلق واملصلحة ،حتى يقوموا
بتحليلها بالشكل املُناسب ،حيث قد يكون من بني أصحاب املصلحة في البيانات بعض اجملموعات

التي متلك طرق ُمتعددة لتحليل هذه البيانات ،كما أنه من املُتفق عليه أيضا ً أن توافر البيانات
بشكل كبير سوف يسهم في معرفة األساسيات الالزمة لتحليل اخملاطر والتدخالت الالزمة لها،
كل هذه البيانات واملعلومات غالبا ما يتوفر لدى مؤسسة واحدة أو مجموعة بحثية ُمتخصصة

في األمراض ،من املعروف أيضا ً أن البيانات األصلية والتي لم يتم إدخالها في قواعد البيانات أو

التي لم يتم حتليلها ،خصوصا ً تلك الناجتة من البلدان النامية أو ما يُسمى «البيانات اليتيمة» مت

وضعها جانبا ً بعد استخدامها رمبا في مشروع واحد ،بل يمُ كن استخدامها في مشاريع أخرى.

ناقش اخلبراء بعض العوامل التي من املحُتمل أن تُشجع مبدأ املُشاركة بالبيانات بشكل
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كبير ،حيث أوضح اخلبراء أن جناح عملية املُشاركة بالبيانات من اجتاهات ُمتعددة بني الشركاء ومن

خالل نظم املُشاركة املُتاحة سوف يتيح جمع أكبر كمية من البيانات واإلستفادة من عملية
ومكافأة
املُشاركة بها .وقد حتسنت عملية املُشاركة بالبيانات عن طريق إيجاد طرق لتشجيع ُ
عملية املُشاركة مثل امللكية الفكرية للبيانات سواء لألفراد أو املُنظمات ،كما أوضح اخلبراء وجود

بعض املعوقات الشرعية التي تُعيق عملية املُشاركة بالبيانات ،وتتضمن هذه املعوقات حتديات
فنية وقانونية وسياسية ،واتفق اخلبراء على أن تشجيع عملية املُشاركة بالبيانات يجب أن يتضمن
بعض األساليب الغرض منها حتسني اإلستخدام املُناسب والدقيق للبيانات املُشارك بها.

للمشاركة بالبيانات تتضمن كل من العناصر اخلاصة بتكنولوجيا
إن املعوقات الفنية ُ
للمشاركة
املعلومات من حيث إمكانيات التبادل االلكتروني للبيانات -إيجاد الوسائل الطبيعية ُ

بالبيانات -والتحدي الواضح اآلن هو زيادة تعقيد عملية املُشاركة بالبيانات حيث أصبح شيئا ً
مفهوما ً ومت حتليله بشكل صحيح .ولهذا قام اخلبراء بتسليط الضوء على القصص الناجحة في

هذا الشأن ،مثل املُشاركة بالبيانات اخلاصة بالتتابع اجليني الفيروسي من خالل املركز الوطني
ملعلومات التكنولوجيا احليوية ( -)NCBIبنك اجلينات ،5وطرح تساؤل على ما إذا كانت قواعد البيانات

األخرى اخلاصة يمُ كن الوصول إليها من خالل ُمحركات بحث ُمشابهة أو سهلة االستخدام ،أو
من خالل الدوائر املُتكاملة لقواعد البيانات والتي تتضمن البيانات املأخوذة من فروع املعرفة
املخُتلفة (مثل العلوم البيئية واالجتماعية) .على الرغم من أن القدرة الفنية الالزمة للوصول
لتلك البيانات حتتاج إلى استخدام بيانات قياسية معروفة .وقد مت اإلتفاق على أن املزيد من اجلهود

البد وأن تركز على املُشاركة بني قواعد البيانات احلالية بدال ً من خلق قواعد بيانات جديدة ،كما
أن املزيد من اجلهود يبدو ضروريا ً لزيادة ثراء عملية املُشاركة بالبيانات ،ويمُ كن للبيانات املُركبة أن
تُعطي نتائج جيدة عند حتليلها بشكل ُمناسب مع ُمشاركة اجلانب املعرفي اخلاص بجامعي

البيانات واملخُططني لقواعد البيانات .إن املُشاركة بالبيانات وتكثيف ورش العمل واإلستشارات
سوف يُشجع على زيادة املُشاركة بالبيانات البحثية وتبادلها في بيئات التعاون املفتوحة ،من خالل
فرق بحثية عشوائية مُتثل ُمستخدمني ُمتوقعني ومصادر للبيانات .جدوى تبادل البيانات باستخدام

التكنولوجيا مثل استخدام األنشطة التفاعلية مثل بلوجس (باستخدام املُتطلبات واملعايير ذات

الصلة) كمكمالت الزمة يُعد شيئا ً ضروريا ً لتأسيس أنظمة ميكن اكتشافها ،وتوافر آليات ملُكافأة
العلماء وتشجيعهم على نشر قواعد بياناتهم وأوراقهم العلمية.

بخصوص بعض البيانات ،فإن زيادة املُشاركة يحتاج إلى املزيد من اجلهود بغرض حتديد
ما يتعلق باألمور القانونية والسياسية واملحُددات اخلاصة بعملية املُشاركة ،وفهم احلوافز اخلاصة
بعملية املُشاركة .قد يُعيق عملية املُشاركة بالبيانات أمور تخص ما يتعلق بحماية السرية أو
للمنظمات وجامعي البيانات على املُستوى الوطني أو الدولي،
اخلصوصية ،وحقوق ملكية البيانات ُ
5
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ولعل احللول املؤثرة في هذا اإلطار يجب أن توازن بني أثنني من العوامل :أ) الفوائد الدولية التى

حتققها املشاركة بالبيانات والتي من أهمها التعرف على اخملاطر احملتملة لألمراض وبالتالي حتقق

الشفافية عند كافة املُستويات ب) االحتياج إلى وضع احللول واحلوافز الفعالة حلماية الدول،
والوكاالت ،واألفراد من أشكال العقاب غير املُناسبة (مثل العقوبات التجارية ،اإلجراءات القانونية،

منع السفر) مبا يشجعهم على املُشاركة باملعلومات التي تُساهم في األمور الصحية على
املُستوى العاملي .هذا سوف يحتاج إلى حتديد احلوافز البديلة ،لكي يُشجع كل من العلماء واملعاهد
للمشاركة ببياناتهم األصلية ونتائجهم والطرق اخلاصة بهم ،دون التعرض
العلمية واحلكومات ُ

خملاطر اإلتهام أو لعقبات تتعلق بالتمويل أو امللكية أو القانون .اإلقتراح األخر املعروض هو التحقق

من املوافقات القانونية والتي يمُ كن من خاللها تسهيل عملية املُشاركة باملعلومات واملواد بغرض

املنفعة العامة فيما يتعلق بالصحة العاملية.

أبدت اجملموعة اهتمامها فيما يخص اإلمداد بالبيانات وقواعد البيانات بال قيد ،والتنبؤ

باحللول املحُتملة فيما يتعلق بالعوائق السياسية والقانونية والفنية .أتفق املُشاركون بشكل
كبير على أنه لنجاح ُمبادرات املُشاركة بالبيانات ،فإن ذلك يحتاج إلى كسر وتخطي حاجز ما
يُعرف مبلكية البيانات وذلك نظير حتسني صحة اإلنسان واحليوان على املُستوى الوطني واإلقليمي

والدولي ،وهذا سوف يحتاج بالتالي إلى بناء الثقة بني األنظمة والقطاعات املخُتلفة .ويجب أن
تتبنى كافة املؤسسات برامج لرعاية وبناء آفاق الثقة بني شركائها ،وذلك لبناء أطر التعاون في
مجاالت سحب العينات واملُشاركة بالبيانات والنقاشات املُشتركة للبيانات والنتائج من جهات
حتليل ُمختلفة.

املُراقبة

على الرغم من أن مفهوم املُراقبة واإلشراف رمبا يكون من التحديات الكبيرة واإلشكاليات التي
طالت ُمناقشتها لفترات بعيدة ،وقد اتفق اخلبراء املشاركني في املناقشات على أهمية توافر

املزيد من املُمثلني الدوليني في مجاالت اإلشراف واملُراقبة اخلاصة باألنواع املخُتلفة من األمراض
شائعة االنتشار في العشائر احليوانية واإلنسان .تتضمن األسئلة الهامة واخلاصة مبُراقبة عملية
نشوء األمراض ما يلي :كيف تستطيع املُراقبة أن تؤدي دورها عند عدم وضوح ماهية احلالة محل

الفحص؟ كيف نستطيع بشكل فعال التنبؤ باخملاطر الناشئة حتى ميكن استخدام املوارد احملدودة

لإلستجابة بشكل فعال؟ كيف يمُ كن اإلكتشاف السريع لنسب اإلصابة والنفوق أو املُسببات
اجلديدة لألعراض الشائعة في املواقع التي تفتقر إلى وسائل الكشف الدقيق ملُعظم األمراض
الشائعة؟ ورمبا يُعد التحدي األكبر على اإلطالق هو أنه كيف يتم دعم وتشجيع عمل التقارير
املرضية؟ وبشكل عام ،فإنه على الرغم من أن العديد من األسئلة والتحديات الزالت قائمة منذ

وقت طويل بغرض حتسني املُراقبة واإلشراف ،إال أن عديد من فرص التقدم في هذا اإلطار قد مت
حتديدها.
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عند التنفيذ فإن ُمراقبة نشوء األمراض يجب أن تكون ضمن إطار األولويات الوطنية،
حيث يجب على الدول أن توازن وتالئم بني ميزانياتها ومواردها البشرية والبنية التحتية وأمورها

السياسية .إن املُبررات العلمية والسياسية الكافية تُعد شيئا ً ضروريا ً لدعم أولوية ُمراقبة
املُسببات املرضية واألمراض والتي رمبا تظهر (بصرف النظر عن تأثيرها العاملي) عبر املُراقبة والتي

يكون لها بالفعل تأثيرات صحية واقتصادية .هذا ومن اإلشكاليات اإلضافية األخرى مثالً :كيف

يجب على املُراقبة أن تكون هادفة لضمان أفضل استخدام للموارد الفنية والبشرية واملالية
املتاحة .إن اختبار املُبررات العلمية والسياسية املطروحة للمراقبة بعناية على ُمستوى الدولة
سوف يوجه لتحقيق التوازن بني احلفاظ على طرق املُراقبة احلالية والعمل على حتسينها ملراقبة

األمراض املعروفة ،والتحدي األخر اخلاص باإلكتشاف السريع للمخاطر الناجتة عن نشوء األمراض

غير املعروفة ،حيث يُعتبر كال الهدفني غير ُمتداخلني .املرض الناشيء لم يكن معروفا ً بشكل
ُمباشر ،لذلك فإن القدرات الوطنية املُتاحة واخلاصة باكتشاف األمراض املعروفة سوف يُخول لها
أيضا ً معرفة األمور غير الطبيعية .بناءا ً على ذلك فإن العديد من القضايا التي مت مناقشتها كانت
قابلة لتطبيق العديد من أهداف عملية املُراقبة.
فعليا ً فإن كافة األمراض حتتاج إلى حتسني فيما يتعلق باإلكتشاف املُبكر لها ،واستخدام

نظم اإلنذار املُبكر والتي تشمل :القدرة على التعرف على املُسبب املرضي سريعاً .الطرق ذات
الفاعلية واجلدوى أو التي تُظهر التزام واضح ،تتضمن ُمراقبة األعراض وطرق التشخيص الوبائي،

حيث يمُ كن استخدامها في كافة القطاعات (احليوانات املزرعية ،احليوانات البرية ،اإلنسان ،والبيئة).

إن استخدام األدلة غير املُباشرة لألمراض الناشئة ،يُعد شيئا ً مكمال ً مع طرق املُراقبة ،أخذين
في االعتبار العوامل البيئية والثقافية والسلوكية .من املُتفق عليه أن جهود املُراقبة الهادفة

باستخدام املُتغيرات املرضية وغير املرضية يُعد شيئا ً ضرورياً ،وذلك لتحديد مركز السيطرة النهائي
لنشوء األمراض .ومن ضمن اإلقتراحات اخلاصة بأنشطة املُراقبة التقليدية وتوسعها هو حتديد
نقاط اخملاطر احلرجة على طول سلسلة السوق العاملي ،عالوة على التحليل اإلجتماعي لتحديد

السلوك عالي اخلطورة واألنشطة املخُتلفة ،بالتنسيق مع ُمراقبة كل من اإلنسان واحليوان حول
ما مت إقراره فيما يُعرف بأحداث النفوق الطبيعي في احليوانات البرية ،وجتانس تعريفات كل حالة
وتعريفات تفشي العدوى ،والتي مت استخدامها من قِبل قطاعات الصحة العامة والقطاعات

احليوانية .أظهرت النماذج الناجحة أن التداخالت بني اإلنسان واحليوانات املُستأنسة واحليوانات
ومنضبطة
البرية نستطيع فهمها بشكل كامل ،عند التحقق منها باستخدام طرق دقيقة ُ
للمراقبة.

للمراقبة ،والتي تضمنت
مت حتديد اخلطط الواعدة والتي قامت على األهداف العلمية ُ
اإلستخدام الشامل للبيانات الوصفية والكمية اخلاصة باحلالة الوبائية في شكل مناذج للمخاطر.

استخدمت البيانات على أساس إيضاح ديناميكية (حركية) عشائر العائل وتغيرها كأستجابة
إلى التغيرات البيئية ،واستخدام التحليل اإلستعادي (ألحداث ماضية) حلاالت تفشي العدوى
في املاضي .إن التكملة على األساس العشائري واستخدام املُراقبة الهادفة قد يُصاحبه زيادة في
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التكاليف ،وهذا رمبا يُعيق اإلستدامة في البلدان النامية.

استخدام الطرق التكنولوجية املُتقدمة واخلطط (مثل الرياضيات ،مناذج الوبائيات
والتنبؤ ،وأنطمة املحُاكاة احلاسوبية) دخلت ضمن وسائل املُراقبة اجلديدة (مثل تويتر ،وفاسبوك،
وبلوجس) ،والتي فتحت آفاق جديدة للتواصل .يُعد هذا شيئا ً حقيقيا ً فيما يخص فقط استخدام

التليفونات احملمولة ،والتي وجد لها تأثيرات إيجابية على زيادة اإلرتباط بني الناس على املُستوى
الريفي لتسهيل إعداد التقارير اخلاصة باألحداث غير املُعتادة في وقتها األصلي .إن خلق وتأسيس

شراكات غير تقليدية مع مجموعات وقطاعات أخرى مثل الصيادين ،وهواة تربية الطيور ،عالوة
على اجملموعات األخرى املُتحمسة للطبيعة ،يمُ كن من خالله حتسني عملية ُمراقبة األمراض في

احليونات البرية قبل إنتقالها للحيوانات املُستأنسة واإلنسان ،كما أن إعداد التقارير أمكن دعمه

من خالل استخدام طرق ُمبتكرة مثل استخدام تكنولوجيا الرسائل القصيرة .SMS

ديناميكية النظام البيئي

الفهم اجليد للتداخالت املُعقدة بني العائل احلقيقي واملحُتمل واخملزون النوعي ،ونواقل املرض( ،مع

األخذ في االعتبار التغيرات التي حتدث في النظام البيئي وصحة النظام البيئي) ،سوف ميدنا
بتفاصيل أكثر فيما يتعلق بأين وكيف وملاذا يتفاعل كل من اإلنسان واحليوانات املُستأنسة
واحليوانات البرية ،وسوف تقودنا تلك التفاصيل إلى فهم أكثر وضوحا ً لألدوار التي تلعبها األنظمة

اإلنتاجية الزراعية املخُتلفة والصناعات اإلستخراجية (مثل استخراج املعادن ،مثقاب النفط ،جمع
األخشاب) في تغيير النظام البيئي والتأثير على التداخل بني اإلنسان واحليوان .التفاعالت التي

حتدث بني اإلنسان واحليوان رمبا تؤدي إلى تغيرات في األنظمة البيئية ،مما قد يؤثر على صحة النظام
البيئي ،كما أن القيمة املادية لألنظمة البيئية الصحية ومردودها على صحة اإلنسان ،لم يتم
تقديرها بشكل جيد بعد ،واقترح أن تكون محال ً ملزيد من البحث.

إن وضع مناذج لعملية نشوء األمراض والتنبؤ بها مت دعمها عن طريق إدخال األدلة اخلاصة

بصحة النظام البيئي ضمن أدوات صناعة القرار احلالية .وعلى سبيل املثال ،فإن زيادة فهم كيفية
أن التطبيقات الصناعية الزراعية والتداخالت بني اإلنسان واحليوان يمُ كنها أن تؤثر في األنظمة
البيئية ،والذي يمُ كن أن ينتج عنه أيضا ً عوامل يمُ كن اعتبارها أدلة لقياس مخاطر األمراض الناشئة.

إن إدخال البيانات اخلاصة بالبيئة داخل األنظمة والنماذج احلالية قد مت حتديدها كخطة ذات جدوى
بغرض دعم املوارد احلالية بدال ً من البحث عن موارد جديدة ،كما أن كل من القائمة املصورة
(الكتالوج) للتدفق امليكروبي على ُمستوى التداخل بني اإلنسان واحليوان واألنظمة البيئية ،عن
(مسببات العدوى) ،اإلتصال والتداخل بني البيئة والعشائر،
طريق عمل خريطة للتنوع امليكروبي ُ

للممرضات املعزولة
التدفق امليكروبي والتغيرات عند ُمستوى التداخل ،التشفير اجلغرافي الروتيني ُ
ومنظرها الطبيعي ومقاييس سلسلة الغذاء ،كل هذه تُعد أمثلة لألفكار املُبتكرة ،والتي بدورها

تحُسن من عملية الفهم وتقدير اخملاطر اخلاصة باألمراض املُشتركة حيوانية املنشأ.
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جتدر اإلشارة إلى أنه يوجد إحتياج للفهم اجليد فيما يتعلق بالتجارة القانونية وغير

القانونية للحيوانات البرية ،حيث أن النمو املُتزايد ملزارع احليوانات البرية يُعد شيئا ً ُمقلقاً ،إذا لم

يتم فهم أنظمة اإلدارة بشكل جيد ،مع قلة السياسات والتنظيمات التي تُستخدم كدليل
لتجارة احليوانات البرية ،أو في أنظمة إنتاج احليوانات البرية .كلما كانت مزارع احليوانات البرية في

مراحل تطورها األولى ،فإن هذا قد يدعو بال شك إلى تشجيع إدارة األعمال في اجملال الصحي مع

عمل بعض التطبيقات الفعالة من خالل تنفيذ ما يُعرف بتقييم اخملاطر لتحديد كيفية نشوء
األمراض املُشتركة حيوانية املنشأ.

التشخيص

ركز املُشاركون في اللقاء على أهمية إمتالك وتوفر السرعة والكفاءة والبساطة في التكلفة
لعزل وحتديد املُسبب املرضي ،وذلك على املُستوى احمللي وفي ُمختبرات مرجعية .يكون لإلختبارات
التشخيصية أهمية خاصة في هذا الشأن ،حيث يجب أن تكون ُمناسبة وسهلة التطبيق في
احلقل ،وحتى ميكن التعرف على املُسببات املرضية اجلديدة ُمبكرا ً قدر املُستطاع .إن السؤال احلاسم

للمسببات املرضية التي لم يتم معرفتها جيدا ً من
هو ما يخص كيفية تطوير طرق تشخيصية ُ
قبل ،وحتتاج للمزيد من البحث ،كما أن اإلحتياج للبحث وبناء القدرات فيما يتعلق باجلمع األمثل

للعينات وطرق النقل قد مت اإلشارة إليه في اللقاء ،لضمان أن البيانات ذات الصلة تشتمل على
العينات التي انتقلت من احلقل إلى املعمل من خالل نظام معملي ُمحدد.

إن األفكار املُبتكرة واخلاصة بتأكيد عمليات التحقق تشمل استخدام شرائح كومبيوترية

دقيقة ،واستخدام سلسلة تفاعل إنزمي البلمرة ( )PCRوذلك للتوصيف املُبكر للمجموعات وحتت
اجملموعات املرضية .ومن اجلدير بالذكر فإن املوقع اجلغرافي ملواقع جمع العينات ،يمُ كن تصويره
باستخدام الفيديو عن طريق الهواتف احملمولة.

يجب أن تتصف القدرات املعملية حديثة البناء باإلستدامة ،والتي يمُ كن احلصول على

جزء منها خالل التدريبات اإلقليمية املُشتركة وشبكات املعلومات ،مما يدعم التعامل مع األمراض
الهامة على املُستوى احمللي.

التغير السلوكي واإلعالم

يُعد تغيير السلوك البشري حتديا ً مؤثرا ً من أجل تقليل اخملاطر الصحية ،نتيجة ملُساهمة اإلنسان

في ظهور األمراض .قبول افراد اجملتمع لتغيير السلوك يُعد املفتاح الالزم لكل من :حتسني آلية
عمل التقارير وإكتشاف األمراض ،تنفيذ املعايير اخلاصة بتقليل ُمعدالت اخلطورة ،قبول واستخدام
اللقاحات ،وذلك ضمن األهداف الصحية اخلاصة باألنسان واحليوان على حد سواء .حتسني الرسالة

اإلعالمية اخلاصة باخملاطر ونشرها ال يجب أن يستهدف فقط الشعوب بشكل عام ،ولكن أيضا ً
يجب تضمني كل فروع املعرفة األخرى ووسائل اإلعالم وقيادات املجُتمع مبا فيهم الوزراء واملسئولون
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عن الصحة العامة وصحة احليوان .إن الفهم اجليد لكل من العناصر اإلجتماعية والثقافية

واالقتصادية وما يتعلق بالعلوم اإلنسانية التي تؤثر على أشكال السلوك وإدراك اخملاطر ،أشياء

يزداد االحتياج إليها .وبناءا ً على ذلك فإن املعايير األكثر تأثيرا ً والقابلة للتطبيق بالنسبة لتغيير
أشكال السلوك اخلطر أمكن تعريفها ونقلها.

تُعتبر ندرة املوارد ،اإلبداع اإلعالمي ،الطرق املحُفزة للتغيير أشياء مطلوبة لتشجيع
التعاون واإلبتكار ،عالوة على التعاون واإلذعان بني كل من املهتمني وأصحاب املصلحة .فعلى

سبيل املثال ،عند تصميم طرق (مداخل) جديدة ،فإن األفراد والوكاالت املُكافحة لنشوء األمراض
سوف تتعلم من الدعم الصحي الناجح واملُشترك وحمالت تغييرالسلوك(مثل احلمالت الصحية

ملنع التدخني) .دراسة كل من سلوك واجتاه واحتياجات وممُ ارسات اإلنسان يُعد أيضا ً شيئا ً ُمفيدا ً
يمُ كن عن طريقه تغيير أشكال السلوك ،كما أن التعاون مع شركات التسويق رمبا يُساعد في
تصميم الرسائل اإلعالمية املُناسبة وحتسني طرق نشرها للشعوب املُتعددة .إن الدراسات
السابقة على التحصينات البيطرية والبشرية الناجحة أو احلمالت األخرى ،رمبا أشارت إلى خيارات
أخرى لتحسني النتائج.

اخلبرات الدولية فيما يتعلق بفيروس  H5N1والفيروس الوبائي  H1N1عام  ،2009واألنواع

األخرى من التحديات التي تواجه الصحة العامة وصحة احليوان أوضحت أن الوكاالت واملؤسسات

الصحية يجب أن تكون ُمستعدة في إدارة الوعى العام ملواجهة األحداث املتنوعة .جتدر اإلشارة
إلى أن ضمان الشفافية واإلعالم الصحيح الهادف بني الشركاء يُعد أمرا ً مؤثرا ً وفعاال ً لصد ومنع
التأثيرات السلبية واإلنتقادات.

بناء القدرات والتعليم والبحث

يُعد إن بناء القدرات البشرية من األمور بالغة األهمية فيما يخص دعم اجملاالت التقنية (الفنية).
مت تسليط الضوء على عمليات املُراقبة وجمع العينات كمفاتيح لبناء القدرات مع فهم الدوافع

اجلوهرية وغير اجلوهرية واحلوافز التي تضمن انتعاش الناحية االقتصادية ،إلى جانب القبول
الثقافي/العملي لتنفيذ البرامج الفنية الوطنية (كما مت وصفه في اجلزء السابق) .نتيجة

لالختالف الكبير في اإلحتياجات اخلاصة بالقدرات بني الدول املخُتلفة ،مع ضرورة أن يتم التركيز في
هذا الشأن على اإلحتياجات الوطنية املحُددة ،فإن الدول متلك الفرصة لتأخذ دورا ً أكثر نشاطا ً فيما

يتعلق بتحديد االولويات اخلاصة مبخاطرهم ،وإحتياجاتهم املُشتركة من بناء القدرات التي تضمن

مزيد من السياسات األكثر استمرارية مع األنظمة الفنية املُطبقة.
بخصوص بناء القدرات الوطنية ،فقد مت اإلتفاق على أنه من الضروري وجود فوائد مادية
من برامج التدريب املُشتركة بني البيطريني ،واملُتخصصني في البيئة ،والعاملني في مجال صحة

اإلنسان ،وذلك ألن كل من الفنيني ومسئولي اإلدارة غالبا ً ما يجهلون الدوافع والعقبات التي يمُ كن

أن يواجهها زمالئهم في القطاعات األخرى .من السهولة دعم ومعظمة املوارد احلالية ودمجها
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داخل البرامج املُطبقة حالياً ،بغرض رفع كفاءة برامج التدريب املُشتركة .برنامج التدريب على
الوبائيات احلقلية ( ،6)FETPوبرنامج التدريب على الوبائيات احلقلية اخلاص بالبيطريني (،7)FETP-V

برامج مت ذكرها كأمثلة ،ومناذج تدريبية جديدةُ ،متضمنة استخدام طرق ُمحترفة وصارمة ضمن
األفكار املُبتكرة في هذا الشأن.

بجانب التدريب وبناء القدرات ،فقد تركز االهتمام في املناقشات على الفجوات األساسية

فيما يخص ضرورة املعرفة العلمية ،وذلك لفهم آلية النشوء واإلنتقال .للعديد من األمراض املُتوطنة،
لتمدنا باملعلومات اخلاصة مبخاطر إعادة
حيث أنه مازال يوجد إحتياج إلى البحوث املعملية األساسية
ُ
النشوء واإلنتشار ،وبخصوص هذه األمراض فإن التعزيزات احلديثة كانت تصب في الغالب على

ُمستوى التدخالت احلقلية ،بينما كانت قليلة على ُمستوى األبحاث املعملية ،على الرغم من وجود

الفرص لزيادة الفهم باستخدام التقنيات املعملية احلديثة املُقدمة .من خالل دعم املوارد املوجودة ،فإن
هذا قد يسمح باألبحاث ذات الصلة أن تبدأ على املُستوى احمللي ،وذلك في أثناء بناء القدرات الوطنية

والبنية التحتية الالزمة.

فعلى سبيل املثال ،بالرغم من التأثيرات األساسية لكل من البيئة والتغيرات في

ديناميكية العشائر والتي مت وصفها بشكل عام في سيناريوهات األمراض اجلديدة ،واإلنتقال
املُتبادل بني األنواع ،والعوامل اخلاصة داخل تلك اآللية والتي لم يتم توصيفها بشكل جيد بعد،

حتى على الرغم من الدراسة اجليدة لألمراض مثل األنفلونزا ،فإن التركيز على إكتشاف املُسبب
املرضي وتوصيفه في األنواع غير القياسية ،واملُتضمن التتابع اجليني الكامل في األنواع الفيروسية
ميدنا باألدلة التي توضح أسباب انتشار تلك املُمرضات الناشئة.
اجلديدة ،رمبا ُ

زاد االهتمام فيما يخص النقص في أعداد الطالب املُلتحقني بدراسة أساسيات احلقل،

وذلك للفهم اجليد لألمراض املُشتركة حيوانية املنشأ واألمراض املنقولة عن طريق العوائل املخُتلفة،
وإذا لم يتم عالج تلك اإلشكالية سوف تؤثر بال شك على القدرة العاملية في البحث واإلجابة عن

أسئلة هامة في هذا الصدد .وقد اقترح اخلبراء أنه يجب بذل املزيد من اجلهود التنسيقية لتشجيع
الطالب على السعي وراء احلصول على الدرجات العلمية في هذا اجملال من الدراسة ،حيث بالنظر

إلى املُستقبل تبني وجود نقص ُمحتمل في بعض من التخصصات مثل تخصص علم احلشرات.

املناهج التعاونية املُنضبطة

من أجل الفهم اجليد إلى ماهية التداخل بني اإلنسان واحليوان وعملية نشؤ األمراض مت االتفاق
خالل االجتماع على احلاجة املتزايدة إلى العمل املنضبط واحلاسم سواء على مستوى املشروعات
الفردية أو على املستوى املؤسسي ،مع زيادة تنوع فروع املعرفة في هذا الصدد ،وهذا سوف يحتاج

إلى مجهودات كبيرة خاصة فيما يتعلق مبشاركة كافة فروع املعرفة واملؤسسات متضمنة الوزارات.
6
7

www.cdc.gov/globalhealth/fetp/
www.usaid.gov/rdma/articles/press_release_694.html, http://www.fao.org/docrep/013/al842e/al842e00.pdf
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القطاعات املخُتلفة ،واحلياة البرية ،والعلوم اإلنسانية واإلقتصادية والسلوكية واإلجتماعية ،إلى
جانب الطب البشري ،هذا أيضا ً باإلضافة إلى التوسع والدعم آلفاق التعاون املوجودة بني وزارات

الزراعة والصحة ،حيث إكتشاف املرض وإقراره طبيا ً سوف يتم دعمه عن طريق العمل املُشترك بني
الشركاء اجلادين في احلقل على املُستويات الدولية واإلقليمية واحمللية.

على الرغم من موافقة جميع املُشاركني في اللقاء على هذه املفاهيم السابقة
سبل التعاون .حيث إن وضوح
واعتبارها حجر األساس ،فقد لوحظ وجود عقبات هامة الزالت تُعيق ُ
احلوافز واألهداف العامة للتعاون تُعتبر من األمور الضرورية لزرع الثقة بني األنظمة املخُتلفة
واألفراد املفترض أن يقوم بينهم التعاون ،وخصوصا ً عند وجود أشكال جديدة من صور التعاون،

لذلك فإن فهم أهداف التعاون جيدا ً من جانب كافة األطراف يُعد أمرا ً حاسما ً لزيادة الفهم
العلمي آللية التداخل بني اإلنسان واحليوان .ويعد وجود الثقة أمرا ً أساسيا ً للتبادل املُفيد لألفكار
واملعلومات واملعرفة في حينه ،وهذا بالتبعية سوف يساعد على دعم املوارد وخلق املزيد من النتائج

عالية الكفاءة والتأثير .من املُالحظ أيضا ً أنه في كل من الدول املُتقدمة والنامية وذات األنظمة

اإلنتقالية ،رمبا يكون لديها أشكاال ً ُمختلفة من املُعوقات ،مع صور ُمختلفة من احلوافز ،لتنفيذ

طرق التعاون املُتعدد واملُنضبط .يُعد التمويل أمرا ً أساسيا ً وهاما ً لصناعة ودعم التعاون الناجح
بني القطاعات ،كما أن حتديد وتنفيذ الدعم املالي للتعاون في إطار من الدقة واإلنضباط يُعتبر
من األشياء التنظيمية الهامة اجلالبة لكثير من املنافع .إن تطوير الشراكة بني القطاع اخلاص

والعام يُجلب الكثير من املنافع ويُزيد من دعم األنظمة املخُتلفة ،ويخلق املزيد من التعاون املُشترك
والبناء بينهما .بعض األنظمة مت تعريفها كشركاء هامني ،وهم هؤالء غير املُمثلون نسبيا ً (أو
سبل التعاون ،وذلك
املُمثلون بعدد قليل) ومتواجدون حالياً ،وآخرون أقل إلتزاما ً فيما يخص تنفيذ ُ

بغرض زيادة فهم التداخل الثالثي بني اإلنسان واحليوان والنُظم البيئية ،وحتديدا ً ما يخص البيئة،

وإدارة املوارد البرية/الطبيعية ،والطب السريري البشري .قد تختلف احلوافز الالزمة لتشجيع هؤالء
ومديري املوارد
الشركاء ملد جسور التعاون ،فمثالً ،فإن احلوافز الالزمة ملُتخصصي الشئون البيئية ُ

الطبيعية/البرية ،سوف تعتمد على املعرفة الواضحة لألهداف النافعة املُتبادلة ،وما يخص
األطباء من حيث الدور الذي يمُ كن أن يقومون به في هذه العملية .بالنسبة لهذه اجملموعات
واجملموعات األخرى ،فإن اإلبتكار في تأسيس العالقات والشراكات غير التقليدية سوف يجلب

الكثير من املنافع لصور الفهم والسيطرة اخلاص بالتحكم في مخاطر األمراض ونشوءها ،عند
ُمستوى التداخل بني اإلنسان واحليوان واألنظمة البيئية.

املناهج املُستدامة

من املوضوعات األخرى التى تناولها االجتماع التشاوري ضرورة التركيز على اجلهود التي تؤدي
إلى زيادة كفاءة االستمرارية .االستدامة لألنشطة وذلك نتيجة لندرة املوارد ،وبالتالي يجب على

احلكومات إتخاذ القرارات ووضع اخلطط اإلستراتيجية فيما يخص أين وكيف تكون األولويات

للممرضات ونظم
واإلستثمارت اخلاصة بتقييم اخملاطر ،وتطوير طرق وأنظمة اإلكتشاف املُبكر ُ
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اإلستجابة السريعة .ظهرت هذه التساؤالت أيضا ً على املُستوى الدولي ،حيث األولوية لالستدامة

كانت هي الضرورة.

إن التطبيق الشامل للمبادئ واالستراتيجيات القائمة رمبا يكون حال ً لتحقيق اإلستدامة.

مفهوم االستفادة من األصول يكون من خالل استخدام ما هو ُمتاح بالفعل منها لزيادة أو دعم أو

الوصول إلى املعلومة أو تطوير ما ينقصنا (سواء كانت هذه األصول القدرات التقنية ،واملوارد املالية،
والبنية التحتية أو اخلبرة) ،وقد مت االتفاق كوسيلة لضمان فعالية واستدامة البرامج ،تعزيز ودعم عملية

املُشاركة اخلصبة ،واإلستفادة املُثلى من األصول حلل املُشكالت .وباملثل فإن إنشاء البنية التحتية

واألنظمة املُتشعبة يُعد بديال ً عن التركيز على األمراض الفردية ،وجتعل من املُمكن ُمعاجلة القضايا

الصحية على نحو أكثر اتساقا ًوإستباقية من « ُمكافحة احلرائق» عند وقوع األحداث .إن إشراك أصحاب

املصلحة من القطاع اخلاص ال يُساهم فقط مبوارد إضافية ،ولكن أيضا ً في بناء شراكات ودوائر أوسع
بغرض حتسني االستدامة.

إن األفكار التي تنشأ نتيجة لبذل املزيد من اجلهود األكثر استدامة وفعالية ،تعتمد على

نوعية األسئلة املطروحة وأهداف املُبادرة .اجلهود الهادفة مثل املُراقبة ومشاريع البحوث وبرامج
املُكافحة الوطنية خملاطر ُمحددة ومعروفة ،سواء كانت جغرافية ،أو على أساس األنواع أو على

أساس نظام اإلدارة املُتبع ،مت معرفتها لتحسني نتائج ُمحددة .ومع ذلك ،فقد أشير إلى أنه تبعا ً
للسياق ،فإن اجلهود الهادفة ليست دائما ً أكثر ُمالئمة من املداخل (الطرق) األكثر شمولية أو

العشوائية .قد تُساعد أيضا ً اإلستدامة في التعاون اإلقليمي ،فعلى سبيل املثال ،بعض األنشطة

ومتابعة حركة الطيور
والطرق الفعالة ،كأستخدام «راديو تليميتري» لقياس املسافات الطويلة ُ

البرية ،بغرض تقدير كثافة املصادر (يحتاج أمواال ً كبيرة ،موظفني/الوقت) .لهذا فإن التنفيذ رمبا

يكون أكثر جدوى إذا ما مت بشكل تعاوني على املُستوى اإلقليمي.
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اإلجتماع إلى سياسات
مت عقد اإلجتماع التشاوري الثالثي في سياق ظرف غير عادي .في الرابع عشر من أبريل عام
 2010وهو اندالع بركان ساكن منذ فترة بعيدة بالقرب من النهر اجلليدي املعروف باسم
إيجافجاالجوكلبأيسالندا ،ويُعد هذا حدثا ً غير ُمتوقعاً ،مما أدى إلى غلق اجملال اجلوي األوربي في
الفترة ما بني  15إلى  20أبريلُ ،مخلفا ً ما يقرب من عشرة ماليني شخص عالق باملطارات تقطعت
السبل من جميع أنحاء العالم ،8وكانت التأثيرات املالية السلبية املُباشرة وغير املُباشرة لهذا
بهم ُ

احلدث على اإلقتصاد العاملي .ساد طوال اإلجتماع احلديث والنقاش عن البركان وإندالعه غير
املُتوقع ال حتصى ،وأكدت النقاشات على أن العالم يحتاج إلى التنبؤ وتوقع باألشياء غير املُتوقعة.
إن إندالع البركان قد يعكس رمبا الدرس الرئيسي املُستفاد من جراء وباء األنفلونزا عام  ،2009حيث
أنه بغض النظر عن اإلستعداد العاملي اجليد لألحداث املُتوقعة ،فإن اخملاطر الناشئة رمبا تتعدى
بكثير وتخرج عن اإلطار املُتوقع .إن األحداث احلالية تُشير إلى أن هذا هو السيناريو األكثر احتماالً.
إن التنبؤ أو توقع األحداث غير املُتوقعة هو الشيء املُهم اآلن ،وإن كان اإلعداد واالستعداد

ملا هو غير ُمتوقع يكون أمر في غاية الصعوبة ،نتائج هذا اإلجتماع التشاوري والذي تناول أمراض

ُمعينة والقضايا املُشتركة بني القطاعات اخملتلفة والتي لها صلة باألمراض ساعد على توفير
األساس التقني والفني لتطوير أو تعديل السياسات التي تسمح باستعداد أكثر فاعلية
لإلستجابة في مواجهة األحداث القادمة ،سواء منها ما هو ُمتوقع أو غير ُمتوقع .كخطوة أولى

لوضع سياسات واستراتيجيات جديدة بغرض احلد من اخملاطر الناشئة عن األمراض حيوانية املنشأ

أو تعديل السياسات القائمة ،وعلى احلكومات الوطنية واإلقليمية واملؤسسات والوكاالت التقنية
العاملة عند كل املُستويات أن تقوم باملراجعة والنظر كيف أن النقاط واإلستنتاجات الرئيسية

الواردة في هذا التقرير تتصل مبصاحلها وسياقها الوطني .لذا ينبغي أن نتذكر ما يلي:
•

ليست كل النقاط تصلح للتطبيق على كافة األمراض ،وبعض السياسات واإلستراتيجيات

•

النقاط التي يمُ كن اعتبارها إستباقية تُعد هامة ،خاصة إذا كانت مخاطر األمراض القائمة

•

بعض املواضيع التقنية (الفنية) ،مثل فهم املحُددات اخلاصة بخط سير العدوى ،واملوضوعات

املُطبقة ال تزال بالفعل فعالة وذات صلة.

لم يتم تخفيف حدتها بفاعلية بواسطة تطبيق اإلستراتيجيات احلالية.

ومهم للغاية ،ومع
التصورية ،مثل بناء الثقة بني القطاعات ،مت تعريفها بشكل أساسي ُ

ذلك فإن العالم بدأ مؤخرا واألن فقط في فهم هذه املوضوعات وعالقتها بالتداخل

8

بني اإلنسان واحليوان واألنظمة البيئية .إن املعرفة املتعمقة يُعد أمرا ً ضروريا ً قبل عمل
أسوشيتد برس 16 ،أغسطس  ،2011تباطأ في انفجار بركان أيسالندا ولكنه لم ينتهي.
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•

الدراسات األكثر استفادة و/أو التدخالت األكثر فاعلية والتي يمُ كن تطويرها وتنفيذها.

التحضير حلاالت ُمعينة سبق تعريفها كان فعاالً ،ولكن التحضير لكل احلاالت املحُتملة
يمُ كن إجنازه عن طريق بناء أنظمة تكون أكثر مرونة بدرجة كافية لإلستجابة للمجموعة
املُتنوعة من التحديات غير املُتوقعة.
كخطوة أولى فإنه يجب على جميع أصحاب املصلحة فيما يتعلق بالتداخل بني اإلنسان

واحليوان والنظم البيئية ،أن يُعيدوا تقييم النماذج القائمة والتحقق من مدى فاعليتها ،كما أثبتت
التجربة أن احلدث الرئيسي العاملي املُقبل فيما يخص الصحة العامة ،رمبا يكون من غير املحُتمل أن

يكون ُمتشابها ً ألي من سابقيه ،وبالتالى يكون من الضروري املُضي ُقدما ً ومبرونة ،وذلك بإستخدام

االستراتيجيات اجلديدة والنماذج (جنبا ً إلى جنب مع اخلطط التي أثبتت بالفعل فاعليتها) للحد

من اخملاطر احليوانية والصحة العامة عند ُمستوى التداخل بني اإلنسان واحليوان واألنظمة البيئية.
وكما سبق الذكر ،فقد كان املوضوع الرئيسي لإلجتماع يدور حول احلاجة إلى بناء الثقة

بني كافة األطراف والقطاعات وذلك من أجل حتقيق جميع النتائج املرجوة التي مت ُمناقشتها

في االجتماع ،حيث أنه بدون الثقة املتبادلة لن يوجد أي إستعداد لعمل وتقدمي تقريرا وافيا عن

األمراض املعروفة أو املشتبة فيها ،ولن يتم التبادل للمعلومات واملواد أو مناقشة القضايا الفردية
أو ذات االهتمام املشترك ،وهو ما ميكن النظر إليه وإعتباره من األمور التي تؤدي إلى الضعف أو

ضياع املوارد أو غيرها من أشكال الدعم األخرى .إن ُمقترحات التقارير املطروحة كانت من أجل
حل القضايا الصحية على ُمستوى التداخل بني اإلنسان واحليوان ،وهي تعتمد على تغيير هذا
النموذج ،بغرض إنشاء وحدة التعاون ،والتشاور املُشترك ،واالستفادة من اخلبرات الروتينية للموارد،

والقدرة على حل املشاكل القائمة والناشئة ،وحتقيق املنفعة املُتبادلة األكثر تأثيراً ،والنتائج
املُستدامة املُرضية .حتقيقا ً لهذه الغاية ،فإنه ينبغي على كبار املسئولني والقيادات األخرى النظر

في سياستها وضمان استيفائها وتبرير الثقة التي وضعت فيها عن طريق مكوناتها.

خطا ً كبيرة لألمام في عام  2010وذلك من خالل حتديد أهدافها
خطت املُنظمات الدولية ُ

الفردية وتفويضاتهم وتأكيداتهم على ضرورة تعاونهم وجاء ذلك في ُمذكرة التفاهم الثالثية بني

ومنظمة الصحة العاملية ،والتي
ُمنظمة األغذية والزراعة واملُنظمة العاملية للصحة احليوانية ُ
مت توصيفها في بداية هذا التقرير .إن القيادة الدولية تُعد شيئا ً حاسما ً لتسهيل أقصى صور
التعاون بني العديد من القطاعات داخل الوزارات ،والهيئات احلكومية األخرى واملجُتمع املدني .ال
تُعد ُمذكرة التفاهم التي مت توقيعها نقطة النهاية ،ولكن األهم هو موافقة الثالث ُمنظمات

على استمرار اإللتزام بدعم وتشجيع األعمال املُتشابهة اخلاصة بالشركاء على املُستوى الوطني
ميدنا بحجر األساس فيما يخص شبكات معلومات
واإلقليمي .إن التعهد باستمرار التعاون سوف ُ

للمكافحة الفعالة واإلستجابة لألمراض احليوانية املُشتركة احلالية أو
اخلبراء ،والتي نحتاج إليها ُ
الناشئة .التعاون بني القطاعات املُتعددة يجب أن ميتد ليُقابل اإلحتياجات ويُعالج الفجوات على

ُمستوى التداخل بني اإلنسان واحليوان واألنظمة البيئية ،كما يجب أن يتمتع باملرونة ،ملواجهة
التحديات املُتوقعة وغير املُتوقعة أينما كانت.
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برنامج اإلجتماع
األثنني  26أبريل

 15.00-18.00اجتماع جلنة التخطيط

الثالثاء  27أبريل

 8.00-9.00التسجيل

اجللسة األولى :الترحيب وأهداف /طرق العمل
الترحيب

9.00-9.10

السلطات اإليطالية (أوجو سانتكسي -وزارة الصحة اإليطالية)
الترحيب من ُ

التركيز على أهمية التداخل واألهمية العملية لهذا العمل التشاوري:
9.10-9.20
9.20-9.30
Liz Mumford (WHO) 9.30-9.40

)Jan Slingenbergh (FAO
)Alex Thiermann (OIE

هدف ونتائج اإلجتماع

االنتقاالت من فيرونا )Alex Thiermann( I

9.40-9.55
9.55-10.10
 10.10-10.30التعريف بأهداف اإلجتماع ،وطرق العمل ()Dan Normandeau
فعاليات فيرونا )Kate Glynn( II

 10.30-11.00استراحة قهوة

اجللسة الثانية :خصائص النشوء “التأثير الكبير لألنفلونزا
على الصحة العامة”.

الهدفُ :مراجعة العوامل الفيروسية والوبائية التي تؤثر على ظهور األنفلونزا شديدة الضراوة عند ُمستوى التداخل

بني اإلنسان واحليوان ،والعوامل املُناظرة واملُتباينة املُتصلة بظهور فيروس  H5N1ووباء H1N1
رؤساء اجللسةHANS-DIETER KLENK, VINCENT MARTIN :
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نظرة عامة عن ما تعلمناه من )Ilaria Capua( H5N1

11.00-11.15
11.15-11.30
 11.30-11.45األنواع األخرى من األنفلونزا ذات الصلة ()Juergen Richt
 11.45-11.55التركيب اجليني لألنفلونزا ()Liz Mumford
 11.55-12.30اخلالصة واألسئلة ()Dan Normandeau
 12.30-13.45الغذاء
نظرة عامة عن ما تعلمناه من )Ruben Donis( H1N1

اخلصائص الفيروسية فيما يخص الصحة العامة ()David Swayne

13.45-14.00
14.00-14.15
 14.15-14.30العوامل غير الفيروسية املؤثرة على ظهور األنفلونزا ()Vincent Martin
 14.30-15.00اخلالصة واألسئلة ()Dan Normandeau

العوامل الفيروسية الداخلة في إعادة التشكيل والطفور ()Richard Webby

 15.00-15.30استراحة قصيرة ُ
لشرب القهوة
اللوحة

15.30-16.45
16.45-17.00
 18.00-19.30استراحة خارجية للمجموعات

مضمون اليوم األول ()Dan Normandeau

 20.00العشاء

األربعاء  28أبريل

استخدام سيناريوهات ُمحددة لألمراض الفيروسية الختبار نشوء األمراض بشكل عام

الهدف :بناء املُناقشات واحلوارات فيما يخص األنفلونزا بداية من اليوم األول ،وعمل مضمون عن القضايا والطرق

التي ترتبط بالنشوء أو احتمالية نشوء األمراض الفيروسية ،والذي قد يُحسن من آليات اإلكتشاف واملنع والسيطرة

على عملية النشوء

8.30-8.50
8.50-9.00

خالصة اليوم األول ،استراحة اجملموعات ()Dan Normandeau
ُمهمات اليوم ()Dan Normandeau

اجللسة الثالثة :األمراض املُشتركة واملُتوطنة حيوانية املنشأ

رؤساء اجللسةSTÉPHANE DE LA ROCQUE, PETER DASZAK :

حمى غرب النيل )Herve Zeller( VNW
ُ

9.00-9.15
9.15-9.30
9.30-9.45
حمى الكوجنو-القرم النزفية )Onder Ergonul( CCHF
ُ
 9.45-10.15اخلالصة واألسئلة ()Dan Normandeau
حمى الوادي املُتصدع )Pierre Formenty( FVR
ُ

 10.15-10.45استراحة قهوة
10.45-11.30

املُناقشات ()Dan Normandeau
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اجللسة الرابعة :األمراض املُتعددة احليوانية املنشأ
رؤساء اجللسةBERNADETTE ABELA, WILLIAM KARESH :

فيروسات «نيبا ،هندرا» ()John Mackenzie

11.30-11.45
11.45-12.00
 12.00-12.15فيروسات «هانتا» ()Heikki Hentonnen
 12.15-12.45اخلالصة واألسئلة ()Dan Normandeau

فيروسات «إيبوال ،ماربيرج» ()Pierre Rollin

 12.45-13.45الغذاء
13.45-14.30

املُناقشات ()Dan Normandeau

اجللسة اخلامسة :العوامل الناشئة ذات املنشأ احليواني وتؤثر
كمسببات مرضية ُمشتركة
بشكل كبير على الصحة العامة ُ
رؤساء اجللسةJOHN MACKENZIE, JAN SLINGENBERGH :

14.30-14.45
14.45-15.00
15.00-15.45

)Martine Peeters( HIV/SIV
سارس ()Linfa Wang
لوحة املُناقشات ()Dan Normandeau

 15.45-16.15استراحة قهوة
16.15-17.00
18.00-19.30

خالصة اليوم الثاني ،استراحة اجملموعات ()Dan Normandeau
استراحة خارجية للمجموعات

 20.00العشاء

اخلميس  29أبريل

اجللسة السادسة :التحديد التقني للخصائص

الهدف :حتديد النقاط البارزة عبر النتائج القاطعة

اخلالصة والتقارير من االستراحات اخلارجية للمجموعات

8.30-9.00
9.00-9.30
 9.30-10.30اللوحة

التقنيات عبر قضايا قاطعة/خصائص/مخاطر

 10.30-11.00استراحة قهوة
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اجللسة السابعة :حتضيرها معا ً

الهدف :تلخيص املعلومات الفنية وحتديد النقاط الرئيسية من اإلجتماع
حتضيرها معا ً
ُمالحظات ختام اإلجتماع من إيطاليا ()Giuseppe Ippolito

11.00-12.50
12.50-13.00
 13.00ختام اإلجتماع

اجللسة الثامنة :مسودة اخلالصة والتوصيات

ومسيري األعمال
اللجنة العلمية ُ

 13.00-14.00الغداء
14.00-15.30

ُمسودة اخلالصة والتوصيات

 15.30-16.00استراحة قهوة
16.00-17.00

جلنة التخطيط
اللجنة العلمية

(مستمرة)
ُمسودة اخلالصة والتوصيات ُ

استنباط طريقة للتداول الفوري الواسع للنتائج

Ilaria Capua, Gwenalle Dauphin, Kate Gylynn, Liz Mumford, Alex Thiermann

Bernadette Abela, Peter Daszak, Gwenaelle Dauphin, Stephane De La Rocque, Pierre Formenty,
Kate Glynn, William Karesh, Hans-Dieter Klenk, John Mackenzie, Vincent Martin, Liz Mumford,

ُمنسق األعمال

Pierre Rollin, Alex Thiermann
Dan Normandeau
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املُلخصات :أمثلة على نشوء األمراض
الفيروسية املُشتركة حيوانية املنشأ
األنفلونزا احليوانية وتأثيرها املحُتمل واخلطير على الصحة العامة
نظرة عامة عن ماذا تعلمنا من فيروس األنفلونزا H5N1
()Ilaria Capua

هذا الفيروس املُتغير ،والذي مت تطبيق حتصني الدواجن ضده على نطاق واسع ،استمر ألكثر من 13

عام .وقد انتشر املرض في ثالث قارات ،ومت اكتشافه في أنواع ُمتعددة مبا في ذلك البشر ،ونتيجة
لإلدراك املتأخر للفيروس فقد استمر في التطور في سالالته وأنساله ،وقد مت حتديد السمات
املتوقعة وغير املتوقعة لفيروس  H5N1وجهود الوقاية واملكافحة الالزمة له ،ومجموعة العوائل له

في الطيور ،مع مجموعة واسعة من الرتب التصنيفية وأكثر من  130نوع يحمل عدوى الفيروس
 H5N1كل ذلك ساعد على سهولة انتشار العدوى بالفيروس بشكل واسع في الطيور وتوطنه
في الدواجن عالوة على ذلك فإن العدوى في احليوان حتدث أيضا عن طريق تناول اخلنازير واألنواع

احليوانية األخرى أغذية من القمامة والتي حتتوى في الغالب على ذبائح الطيور املصابة.

وفيما يتعلق بأسباب استمرار هذا الفيروس يوجد الكثير من العوامل املشجعة على ذلك

منها املستودعات احليوانية ،والتجارة غير املشروعة للطيور واحليوانات ،وهواية مصارعة الديوك،
والعامل الثقافي اخلاص باإلنسان من حيث طريقة تداوله للطيور احلية كل ذلك لعب دورا ً هاما ً في
توطن الفيروس وانتشاره على نطاق واسع.

من األشياء الهامة وغير املُتوقعة هو تطور أعداد اإلصابات بعدوى  H5N1في الطيور البرية،

حيث أظهرت أشكال ُمختلفة من العالمات السريرية (تباين ُمعدل املوت بني األنواع) ،والتي
أضافت بعض التضمينات لعملية املُراقبة .قفز فيروس  H5N1كل احلواجز اخلاصة باألنواع وذلك

بشكل سهل وطبيعي ،وامتد مدى اختيار العائل الفيروسي ألكثر من الطيور ليصل إلى اإلنسان

والقطط اآلليفة وقطط النخيل األسيوية والكالب واخلنازير واحلمير واملارتن (حيوان من فصيلة
بن عرس) لتصبح كلها عوائل لهذا الفيروس ،ولكن العدوى كانت محدودة بشكل طبيعي في

اخلنازير.

على الصعيد الفيروسي ،مت حتديد ثالثة طفرات تكيفية للعائل والسمات اخلاصة بخط

سير العدوى وهي  )1 :تغيرات املُستقبل النوعي ( )2 ،)HAالتغيرات في ُمعقد البوليمرات (مثل
جينات  )3 ،)PB1& PB2املحُددات اجلزيئية اخلاصة بخط سير العدوى  .NS1مر فيروس  H5N1بتنوع وراثي
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شامل والذي نتج عنه أثنني من التراكيب الوراثية الثابتة (وهما  ،)Z & Vوتراكيب أخرى عابرة .التنوع

داخل فيروس  H5N1بشكل ُمفاجيء هو الشائع ،ولكن لوحظ في الصني وجود اثنني فقط من داخل

حتت األنواع الوراثية ،وميكن رصد مجموعة من اخلصائص لفيروس  .H5N1هي:
 -1ميلك مجموعة واسعة من العوائل.

 -2احتمالية ضعيفة لإلندماج مع حتت األنواع األخرى.

 -3القابلية العالية للتنوع داخل H5N1

 -4عدد قليل من الواسمات الوراثية مت معرفتها فيما يخص خط سير العدوى.

 -5ظهور تباين في االنتيجينات (مولدات املضاد) ذات الصلة بالفيروس خاصة في البلدان التي

تقوم بتحصني الدواجن كخطط مكافحة ووقاية للصحة احليوانية والصحة العامة.

 -6تعرض اإلنسان للعدوى نتيجة التصاله بالطيور.

من املُتوقع أن تنسيق التدخالت يُعد أمرا ً ضروريا ً في اخملزون احليواني وذلك للحد من خطورة العدوى

البشرية .ومع ذلك فإنه من غير املُتوقع أن فيروس  H5N1والذي كان يُعد مرضا ً نادرا ً حتى عام ،2000

تكون له القدرة على أن يستهلك املزيد من املوارد ويجذب املزيد من االهتمام ُمقارنة بأي مرض ذو
منشأ حيواني أخر ،مما دعا ملزيد من النقاشات وتسليط املزيد من الضوء على النقص في أنظمة
الصحة احليوانية.

الدروس املُستفادة من فيروس األنفلونزا الوبائية H1N1

()Ruben Donis

عام 2009

على مدى السنوات العشر املاضية ،مت التخطيط ملواجهة وباء فيروس  H1N1استنادا ً على
االفتراضات التي مت استقائها في املقام األول من التجارب مع أنفلونزا الطيور  .H5N1إن املركزية

في التخطيط واالستعادة غير الصحيحة لألحداث السابقة مع االنفلونزا ،وتقييم النوع الفرعي

لفيروس ( H5N1في الطيور كافة أو تصنيفياً) ،طرح العديد من التساؤالت فيما يخص مدى
خطورة جائحة انفلونزا اخلنازير( ،)H1N1يليه األنواع الفيروسية الفرعية  .H2، H9وفي الغالب كان

يُفترض أن املناعة اخلاصة باألنفلونزا املوسمية  H1N1، H3N2في اإلنسان حتول دون ظهور احلالة
الوبائية للسالالت الفيروسية  ،H3 ،H1ولكن أثبت ظهور وباء  H1N1عام  2009أن هذا االفتراض

غير صحيح .استنادا ً إلى السابقة التاريخية ،فإن الفيروس الوبائي كان ُمتوقعا ً ظهوره في أسيا،

وكان ُمتوقعا ً أيضا ً أن انتشاره في وقت ُمبكر سوف يكون بطيئا ً بسبب إنتقاله غير الفعال بني

البشر .مع ذلك فإن املعلومات املُستقاة ُمبكرا ً من املكسيك والواليات املُتحدة األمريكية في أواخر
أبريل  2009أظهرت أن انتقال أنفلونزا اخلنازير من إنسان إلى إنسان كان عالي الفاعلية ،مما يُثبت أن

التوقعات في هذا الصدد كانت غير صحيحة.

تعلمنا درسا ً هاما ً من ظهور وباء  H1N1عام  ،2009حيث سمحت الثغرات احلادثة في

ا ةيسوريفلا ضارمألا ءوشن ىلع ةلثمأ :تاصخلملا )ج( قحلم
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(منجبات) فيروس  H1N1أنها تتطور على مدى 15عاما ً
الرصد العاملي ألنفلونزا اخلنازير ،ألسالف ُ
في بعض العوائل غير املعروفة دون ترصد ،ووقوع سلسلة من األحداث أدت إلى النشوء ُمتضمنة
اإلطار الزمني واملكاني والعائل ،وال تزال إلى حد كبير غير ُمثبتة .وبالتالي فإن فهم عالمات
االنتقال بني البشر وخط سير العدوى ،أي اخلصائص التي جعلت فيروس  H1N1عام  2009يختلف

عن فيروسات اخلنازير األخرى  H1N1في قدرتها على االنتقال بني البشر ،ال تزال غير معروفة ،وهذه

اخلصائص الفيروسية اجلديدة بشكل عام ال يمُ كن التنبؤ بها إلى حد بعيد.

ومع ذلك فقد سهلت أنشطة التأهب ملواجهة الوباء من اإلستجابة السريعة والفعالة

ملواجهة األنفلونزا الوبائية عام  2009وذلك من خالل حتسني طرق رصد األنفلونزا ،والكشف
والتشخيص السليم لها( ،مبا في ذلك فيروسات األنفلونزا غير النمطية) ،وتوجيه وتخزين

للقاح اجلائحة .إن التحسينات
واستخدام العقاقير املُضادة للفيروسات ،والسماح باإلنتاج السريع ٌ

احلادثة في مجال التأهب التشخيصي العاملي ألنفلونزا الطيور ،والنشر السريع لبيانات الواليات

املُتحدة اخلاصة بتتابع  CDCسمحت بالتطور السريع إلنتشار االختبارات اجلزيئية .ومع ذلك فإن
هناك حاجة إلى اختبارات أكثر حساسية وأقل تكلفة ،فضال ً عن االختبارات التشخيصية التي
لها القدرة على التعرف على أنواع فرعية ُمحددة في إطار سريري .بالرغم من ذلك فإن إنتاج اللقاح

قد بدأ سريعاً ،وإن كان ال يزال غير كاف ملنع موجات املرض الرئيسية في ُمعظم البلدان .األهم

من ذلك ،فإنه على الرغم من أن اإلكتشاف املُبكر لنشوء األمراض الوبائية لم يكن ممُ كناً ،فإن
الشبكات املُنشأة سابقا ً والشراكة املؤسسية سمحت بتنسيق أكثر فاعلية لإلستجابة اخلاصة
بالصحة العامة على املُستوى العاملي.

األنفلونزا األخرى املُثيرة للقلق
()Juergen Richt

(مستودعات
األنفلونزا هي فيروس انتهازي قابل للتكيف والتعايش مع العديد من العوائل املخُتلفة ُ

تخزين الفيروس) ،والتي تشمل البشر واخليول واخلنازير والقطط والكالب والطيور البرية والداجنة

والثدييات البحرية .على الرغم من امتالك ُمعظم العوائل غير البشرية لـ ألفا ُ 3،2مستقبالت
حمض السياليك ،والبعض األخر (مبا في ذلك القوارض واخلنازير والسمان وبعض الدواجن األخرى)

يحتوي على ألفا  6،2من املُستقبالت كما في اإلنسان.

يوجد انتقال للفيروس بني األنواع احلاملة للعدوى (العوائل) ،مما يُتيح إعادة تشكيل ونشوء

سالالت جديدة للفيروس .يمُ كن للخنازير أن تكون عائل ُمتكيف وحاضن لفيروسات األنفلونزا ،كما
ظهر عند نشوء النمط الثالثي املُعاد تنسيقه لـ  H2N3مع اجلينات الناشئة من البط و اإلنسان.

مت افتراض أن البط الذي يعيش في برك مزارع اخلنازير يدخل ضمن وبائية نشوء هذا املرض .وقد

تؤدي التغيرات في املُمارسات الزراعية إلى زيادة ُمحتملة في األنواع األخرى من الفيروسات ،حيث

تكون مبثابة أوعية خلط إلنتاج األنواع املُتعددة من الفيروس .السمان على سبيل املثال ،هو العائل

الوسيط املحُتمل.
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رمبا مُتثل أيضا ً أنفلونزا اخليول تهديدا ً ُمحتمالً .تُسبب أنفلونزا اخليول املرض في اخليول
وقد انتشرت في كثير من أنحاء العالم ،وقد سهل من ذلك انتقال اخليول بني الدول .على الرغم

من أن فيروسات اخليول ال تُعتبر بشكل عام أحد اخملاطر التي تُهدد اإلنسان أو األنواع األخرى ،إال أن

االنتقال املُتبادل بني األنواع لفيروس أنفلونزا اخليول  H3N8مت توثيقه بشكل كبير في الكالب .هناك

أيضا ً بعض األدلة على أن فيروسات اخليول  H3N8قد تسببت في عدوى اخلنازير والبشر .في احلالة

الوبائية الكبرى التي جرت عام  ،1872كان االشتباه في أن املُسبب لتلك احلالة هو فيروس أنفلونزا

اخليول  ،H7N7حيث أخذ هذا النوع الفيروسي (الفرعي) أثناء العدوى الفئران كوسيط.

األنواع الفرعية األخرى للفيروس واملُنتشرة في احليوانات األخرى والتي تُعد من أصل
حيواني هي  H2N3و  H9N2في اخلنازير ،وكالهما قد سبق عزله من البشر ،إلى جانب أنفلونزا اخليول
 H3N8و.H7H7

اجملموع (الوعاء) اجليني لألنفلونزا
()Elizabeth Mumford

الفهم اجليد ومعرفة اجملموع اجليني لالنفلونزا يكون مفيد جدا ً ويستخدم كإطار شامل أو منوذج

للتفكير في كيفية تغير وحركة جينات االنفلونزا أو الفيروسات ،ومن خالل استخدام مفهوم
اجملموع اجليني ،فإن جينات االنفلونزا كافة ميكنها أن تنتمى لهذا الوعاء اجليني والذي يتيح من

خالله عمليات إعادة التنسيق واالنتقال بني األنواع اخملتلفة لالنفلونزا.

في النموذج احلالي فإن فيروسات االنفلونزا مت توصيفها وتقسيمها بشكل أساسي إلى

واحد من أربعة مجاميع تصورية ذات صلة ببعضها البعض وهي :الفيروسات احليوانية ،الفيروسات

البشرية املوسمية ،الفيروسات الوبائية ،الفيروسات املشتركة حيوانية املنشأ ،ومت هذا التصنيف

على أساس العائل أو أسلوب االنتشار .هذا النموذج قد أثر على التفكير احلالي ،كما أمكن من
خالله بناء القواعد التي يمُ كن عن طريقها إجراء عمليات املُراقبة والترصد واالختبار ووضع اخلطط

ملواجهة احلاالت الوبائية.

جينات األنفلونزا أو ما يُطلق عليها كوكبة اجلينات تأقلمت بالفعل وبشكل جيد داخل

عوائلها (على الرغم من أن املحُددات اجلزيئية لنوعية العائل تبقى مجهولة بشكل كبير) ،والذي

يُتيح حتديد افتراضي ألنواع العائل اخلاص مبُعظم الفيروسات ،وذلك على أساس أين تتواجد تلك

األنواع بشكل طبيعي .ومع ذلك فإن الصناديق التصنيفية ال تعكس دائما ً اخلصائص احلقيقية
للفيروسات ،وذلك يسمح للفيروسات أن يتم تنسيبها إلى أصناف ُمتعددةُ ،معتمده في ذلك

على املعلومات املُتوفرة .فعلى سبيل املثال فإنه عند ظهور األنفلونزا الوبائية  H1N1ألول مرة عام

 ،2009مت تفسيرها على أنها الفيروس املوسمي البشري لألنفلونزا ،وذلك على أساس األعراض

السريرية الظاهرة ،ولكن مرة أخرى مت إعادة توصيفها في ضوء البيانات واملعلومات التي توفرت

عنها ،الفيروس غير املُالحظ الذي سبق ذكره مت اإلشارة إليه وحتديده على أساس أقرب توصيف
وراثي لفئته من الفيروسات (فيروسات أنفلونزا اخلنازير) .هذا التصنيف الذي وضع مؤخرا ً اتضح
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عدم صحته وذلك بعد معرفة السلوك الوبائي للفيروس والذي حتقق في اإلنسان.

بعض التصنيفات قد تكون ُمفيدة ،فعلى سبيل املثال فإن تقدير األنواع الفرعية
للفيروس (حتت األنواع) ،واملصدر القابل للتعرض سوف يسمح بالفهم الوبائي حلاالت األنفلونزا
ميدنا باملعلومات الكافية فيما يخص اجلوانب الوراثية واألنتيجينية
الفردية ،والتحليل الوراثي لها ،مما ُ
(املضادات) للفيروس .ومع ذلك ،فإن اخملاطر املحُتملة اإلضافية فيما يخص الصحة العامة والصحة

احليوانية ال يمُ كن التنبؤ بها على أساس هذه اخلصائص ،مما يعني أن أنواع املصدر ال يمُ كن التنبؤ بها
بشكل دقيق عن طريق موضع كل من الهيماجلوتينني والنيوروامنيديز ( HAو  )NAأو اجلينات األخرى

داخل شجرة التركيب الوراثي.

ساهمت عمليات إعادة التنسيق واالنتقال بني األنواع اخملتلفة للفيروسات بشكل كبير

في عرقلة منوذج التصنيف .وبشكل عام فإن اجلينات والفيروسات تُسمى طبقا ً للمكان األخير
يصعب تسمية تلك اجلينات ،وفي هذه
الذي وجدت فيه وانتشرت منه ،ولكن حتت ظروف ُمعينة
ُ

احلالة تبقى غير معروفة .فعلى سبيل املثال ،عندما تداخلت اجلينات اخلاصة بكل من األنفلونزا
البشرية مع أنفلونزا اخلنازير ،هنا التساؤل ،كيف مت متييز جني اخلنزير عن جني اإلنسان؟ ،وباملثل ،فإنه

ال يوجد حاليا ً طرق واضحة لتصنيف فيروسات األنفلونزا التي ظهرت في العديد من األنواع.

رمبا من املُفيد بناءا ً على ذلك اعتبار كافة جينات األنفلونزا جزءا ً من الوعاء العاملي للجينات

(يحوي حوالي ثمانية من األوعية الفرعية) ،والذي يُتيح إعادة التنسيق الفيروسي واالنتقال بني
األنواع ،كما أن التأثيرات احلالية يمُ كن فقط بشكل جزئي التنبؤ بها .هذا النموذج البديل ميكن من

خالله )1 :استخدام الطرق األكثر منطقية لتقدير مخاطر األنفلونزا )2 ،نزع مخاطر األنفلونزا من
مصادرها احليوانية اخلاصة )3 ،إتباع الطرق األكثر عملية في املُراقبة واالختبار ،بغرض وضع حجر

األساس لتحديد التشكيالت الفيروسية غير الطبيعية ُمبكراً.

اخلصائص الفيروسية التي تهم الصحة العامة

( David Swayneو )Ron Fouchier

القضايا الرئيسية املُتعلقة باخلصائص الفيروسية وأثرها على الصحة العامة تتمثل في )1 :على

الرغم من املعرفة اجليدة لكل من  ،HA & NS1 & PB2فإن األنفلونزا مازالت مرضا ً ال يمُ كن التنبؤ به،

والسلوك الفيروسي ال يمُ كن التنبؤ به بشكل فريد على أساس تتابع اجلينوم )2 ،خط سير العدوى

يُعتبر من األمور سهلة الدراسة (عن طريق النماذج احليوانية) ،مع ذلك فإن التحدي الرئيسي هو
فهم ومعرفة التغيرات الوراثية املحُتملة للفيروس للتنبؤ باملدى االستيعابي للعائل والقدرة على

انتقال الفيروس )3 ،التنبؤ بالتركيب الوراثي واملظهري يُعد أمرا ً صعبا ً في ُمعظم احلاالت (مع
بعض االستثناءات) .إن حتليل اجملموع اجليني بشكل عام بدال ً من التركيز بشكل ضيق على عامل

فيروسي واحد (مثل  ،)HAيُعد شيئا ً هاما ً لتحسني فهم فيروسات األنفلونزا.

عن طريق دراسة التغيرات داخل اجلينوم للفيروسات ،والتي لها تأثير على ضراوة الفيروس،

واحلد من القدرة على االنتقال ،وقدرة العدوى بني الفيروسات ،فإن اخلصائص املُشتركة أمكن إيجادها
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والدروس املُستفادة أمكن تطبيقها في مجاالت ُمختلفة .أحد أهم املُساهمات لزيادة منو القاعدة
املعرفية هي األحماض األمينية ُمتعددة القواعد في موقع الشق البروتيني للهيماجلوتينني

HA

والذي له تأثير أساسي على ُمعدل الضراوة في الدواجن .باإلضافة إلى ذلك فإن خصائص الربط

ملُستقبالت ألفا ( )3،2وألفا ( )6،2لها تأثيرات كبيرة على ُمعدل العدوى ،والضراوة والقدرة على
االنتقال ،في الطيور واإلنسان على الترتيب .التغيرات في  PB2مت إيضاحها لتكون مؤشرا للتنبؤ

مبُستوى الضراوة والقدرة على انتقال فيروسات األنفلونزا من النوع ( )H5في مناذج من الثدييات.
عالوة على ذلك فإن البحث قد أظهر أن األحماض األمينية املفقودة في بروتني النيورامينيديز ()NA
تلعب دورا ً هاما ً في العدوى داخل الدجاج واألصناف األخرى من الدواجن التابعة لنفس اجلنس.

تتوفر املعلومات اخلاصة بالقدرة على التنبؤ مبُقاومة ُمثبطات النيورامينيديز ،واملُقاومة أيضا ً للـ
أدامانتانس .ومع ذلك ،فإن املعرفة احلالية فيما يخص العوامل الوراثية بأكملها ،أو التغيرات التي

من خاللها نستطيع التنبؤ بالعدوى تُعتبر غير كافية .التنوع الوراثي داخل فيروسات األنفلونزا
من النوع (أ) ،وباألخص داخل فيروس  H5N1قد زاد بشكل كبير منذ عام  .1997على الرغم من أن

هذا التنوع مت متييزه بشكل كبير ،إال أن القليل يُعد معروفا ً فيما يتعلق باألشكال املظهرية داخل

للمساعدة في التنبؤ بخصائص الفيروسات في املُستقبل.
التراكيب الوراثية ُ
على الرغم مما مت إجنازه في اجملال البحثي ،فإن فيروسات األنفلونزا ال زالت ال يمُ كن التنبؤ

بها ،واملزيد من العمل الزلنا في حاجة إليه .التوازن بني البيانات املعملية والظروف ذات الصلة

باإلنسان واحليوان يُعد شيئا ً ُملحاً ،وأيضا ً النماذج الالزمة للكشف عن الفيروسات باستخدام
خصائص ُمعينة ،فيما يُعرف بالقدرة على االنتقال وخط سير العدوى أو الضراوة .يوجد احتياج
للمزيد من الدراسات للتعرف على العالمات واخلصائص واألفكار العامة املُتعلقة بفيروس أنفلونزا

الطيور شديد الضراوة ذو املنشأ احليواني والذي له القدرة على االنتقال إلى اإلنسان .في دراسات
ربط املُستقبالت ،فإن الكثير من االهتمام يجب إعطاءه لدور الربط ُمقابل النسخ ُمقابل النقل.

مع تزايد املعلومات املُتوفرة واخلاصة بالتتابع اجليني ،فإن ربط التراكيب الوراثية باملظهرية أصبح

شيئا ً بالغ األهمية.

العوامل الفيروسية فيما يخص إعادة التنسيق والطفور
()Richard Webby

حتليل التغيرات الفيروسية املرتبط بظهور الفيروسات الوبائية يوفر أساسا ً يمُ كن من خالله التنبؤ
وتوقع التهديدات املُستقبلية للفيروسات الوبائية اجلديدة  .الفيروسات املُسببة لألربعة أنواع من
األنفلونزا الوبائية املعروفة مت تصنيفها حديثاً .أشار التتابع اجليني في البداية أن الفيروس الوبائي
الذي انتشر عام  1918كان منشأه الطيور ،ومع ذلك فإن االختبارات احلديثة األن فيما يخص توقيت

تطور املُكونات اجلينية تُشير أنه على األرجح أن إعادة التصنيف (التنسيق) قد ظهرت على األقل
في بضعة أشهر قبل بدء الفيروس في اإلنتشار .إن فيروسات عام 1957و 1968و  2009قد مت إعادة

تشكيلها (تنسيقها) .وبسبب أن السالالت الوبائية من املحُتمل إنتاجها من خالل إعادة التنسيق

ا ةيسوريفلا ضارمألا ءوشن ىلع ةلثمأ :تاصخلملا )ج( قحلم
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خالل فترة من السنوات قبل معرفة واكتشاف الوبائية (وظاهرياً ،منع االنتشار أو التأهب للقاح)

عن طريق اكتشاف بادءات الفيروسات ،والتي من املُمكن إدراكها باستخدام استراتيجيات املُراقبة
املُناسبة .ومع ذلك ،فمن الضروري أن نعرف ما هي اخلصائص والعالمات موضع االهتمام.
على الرغم من أن إعادة التنسيق (التشكيل) أمرا ً ُمستمرا ً في عشائر حيوانية ُمحددة،

مبا في ذلك الطيور البرية ،إال أن ديناميكية التنسيق أو االندماج لم يتم فهمها بشكل جيد بعد.

تتميز جينات األنفلونزا املُتعددة بأن لديها ميول ُمختلفة إلعادة التنسيق ،إلى جانب قابليتها
للتفاعل والتوافق مع أنواع أخرى من اجلينات .خالل حاالت العدوى الفردية ،فإن الفيروسات مع

اجملموعات اجلينية املخُتلفة ،يحدث لها تكرار مبُعدالت ُمتباينة .هذا مع وجود ُمعدالت كبيرة من
التنافس ،كي تبدو بالتالي أكثر قدرة على البقاء ،وهذا يؤدي أيضا ً إلى فارق في النشوء والتكوين
ألعداد قليلة من الفيروسات املُعاد تنسيقها في األفراد والعشائر .بعض من هذه التوافقات مت
معرفتها بشكل جيد (على سبيل املثال ،التنسيق الثالثي ملُسجل  TRIGواملوجود في العديد من
فيروسات اخلنازير والفيروسات الوبائية) ،ولكن املُعظم ال يمُ كن التنبؤ به.

إن توزيعات ُمستقبِل حمض السيالك في األنواع املخُتلفة رمبا تؤثر على احتمالية االندماج.

على الرغم أن لدى اخلنزير ُمستقبالت ُمناسبة (مثل كل من ألفا  3،2وألفا  )6،2يمُ كنها أن تتصرف

كوعاء خلط ،أيضا ً فإن اإلنسان وأنواع أخرى من احليوانات حتتوي على نفس النوعني من املُستقبالت
في بعض أنواع من األنسجة .على الرغم من أن بعض املعلومات ُمتوفرة فيما يخص العوامل
غير الفيروسية والتي تؤثر على إعادة التنسيق ،مثل العائل ومناعة القطيع ،إال أن هذه العوامل
مازالت غير مفهومة جيداً .إن تبسيط واصفات التركيب الوراثي سوف يكون عامل ُمساعد في
ُمناقشة هذه التساؤالت.

مازال في اإلمكان للفيروس الوبائي  2009 H1N1أن يُعيد تنسيقه ،وكثير من الفيروسات

(مسجل  )TRIGرمبا تكون ذات
املُمرضة تستطيع أن تظهر ،وقد تبني أن مجموعة اجلينات الداخلية ُ

قدرة أكبر على التقاط الهيماجلوتينني  HAأكثر من ُمعظم السالالت املوسمية ،وأنها تتوافق مع
األنواع اجلينية  .H1 & H2 & H3باإلضافة إلى ذلك ،فقد مت اكتشاف الفيروس في عديد من العوائل،

مبا في ذلك اإلنسان احلامل لعدوى السالالت املوسمية ،والتي لها الفرصة على التداخل مع أنواع
أخرى من جينات األنفلونزا .ومع ذلك ،ال توجد معلومات كافية للتنبؤ بأي فيروس ( H5N1هو املُنسق
للفيروس الوبائي  H1N1أو رمبا  )H9سوف يطفو على السطح كتهديد رئيسي قادم.

العوامل غير الفيروسية التي قد تؤثر على ظهور األنفلونزا
()Vincent Martin

هناك العديد من العوامل غير الفيروسية والتي تستطيع أن تؤثر على ظهور األنفلونزا ،ميكن

تصنيف هذه العوامل على أساس مؤسسي ،ثقافي ،بيئي ،عالوة على املُمارسات ذات العالقة
باملزرعة .من املنظور املؤسسي ،فإن ضعف اخلدمات اإلنتاجية والبيطرية على املُستويني العام
واخلاص يلعب دورا ً هاما ً في اإلكتشاف املُبكر للخطر ،وقدرات اإلستجابة السريعة للحكومة
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على املُستوى الوطني ،ومن ثم التعامل املحُتمل للمرض الناشيء .الضعف املؤسسي في غالب

األمر يحدث نتيجة لكل من :ضعف جودة اخلدمات احلالية ،قلة األبحاث اخلاصة باإلنتشار وضعف
آليات التفشي وتعقب مصادر العدوى ،ضعف أو غياب الشراكة بني القطاعني العام واخلاص،

اإلشكاليات في برامج التعويض.

أما العوامل الثقافية التي تؤثر أيضا ً على ظهور األنفلونزا تتضمن هواية ُمصارعة
الديوك ،والتي ينتج عنها احتكاك ُمباشر بني اإلنسان واحليوان ،األحداث الدينية واألعياد ،والتي
فيها يزداد جتارة الطيور ،وملا لذلك من تأثير مؤقت على انتشار األمراض ،املُمارسات التقليدية
والثقافية ،والتي تتضمن ذبح الطيور احلية ،واطالق الطيور البرية (كما يحدث في املُمارسات
الدينية في الصني ،اإلقليم اإلداري اخلاص بهوجن كوجن) .أما فيما يخص العوامل البيئية ،فهي تلك

العوامل التي يمُ كن أن تزيد من فرص تداخل الطيور البرية مع الطيور املُستأنسة ،مما يؤدي إلى
انتقال املرض بني األنواع ،ومن األمثلة في هذا اإلطار ،حظائر الدواجن التجارية التي تقع بالقرب
من البيئات املُناسبة للطيور البرية ،والطيور املائية املُهاجرة ،واملزارع اخلاصة بالطيور البرية.

أما املُمارسات اإلنتاجية واملزرعية فرمبا تكون أهم العوامل غير الفيروسية املؤثرة على
ظهور األنفلونزا .ولعل لُب (مركز) هذه اإلشكالية يكمن في التطور السريع في صناعة أنظمة

اإلنتاج احليواني في أسيا .جنوب شرق أسيا ،وخصوصا ً في بعض املواقع الساخنة في جنوب
الصني والتي تُشير غالبا ً إلى كونها مراكز سطحية لظهور األمراض .إن ُمستوى الدخل والنمو
اإلجتماعي يؤدي بال شك إلى الضغط على أنظمة اإلنتاج ،وبالتالي زيادة اإلنتاجية من الدواجن.

زيادة النشاط التجاري سوف يؤدي بالتبعية إلى زيادة إمكانية انتقال املرض عبر احلدود .أيضا ً فإن زيادة
إنتاج الدواجن على النطاق شبه التجاري وإنتاج الدواجن من نظام األحواش اخللفية للمساكن ،رمبا

يُشجع من عمليات انتقال العدوى بشكل إضافي .مع ذلك ،فإن املنظور الشامل يُعد أمرا ً ُملحا ً
 ،خصوصا ً في الدول التي تزداد فيها اإلنتاجية والتعامالت التجارية اخلاصة بالدواجن .إن التركيز

يجب أن يكون على كل الفرص املحُتملة الستنباط (نشوء) سالالت وبائية ،أو ظهور أمراض ُمعدية
أخرى ،وأن ال يكون التركيز فقط على فيروس  H5N1و/أو البلدان النامية.

إن مفهوم «عالم واحد ،صحة واحدة» ،بشكل عام البد من دعمه وتعزيزه ،كما أن اخلدمات

البيطرية وأنظمة اإلنذار املُبكر البد من حتسينها ،أيضا ً فإن كل من الدول واألفراد العاديني يلعب

دورا ً هاما ً في االرتباط بني العوامل املرضية والعوائل ،وهذا يجب أخذه في االعتبار في :التقنيات

املُبتكرة للحصول على طرق دقيقة (اإلقتصاد اإلجتماعي ،املُكونات البيئية املُطبقة للوبائيات
التقليدية) يجب اكتشافها ،كما أن نتائج األبحاث يجب ترجمتها إلى سياسات ومناذج سهلة
االستخدام بواسطة صانعي القرار.
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ظهور األمراض الفيروسية حيوانية املنشأ والتي تهم الصحة
العامة
ُحمى غرب النيل

()Hervé Zeller

يجب األخذ في االعتبار أن تكون العوامل البيئية في املُقدمة ،عند العمل مع أو ُمحاولة فهم
حمى غرب النيل ( .)WNFالعائل لفيروس «فالفي» (من عائلة فيروسات فالفيريدي) املُسبب للمرض
ُ
مت حتديده في كثير من أنواع الفقاريات (اإلنسان ،اخليول ،الطيور ،األبقار ،األغنام ،املاعز ،الغزالن،
الكالب ،القطط ،اخلفاش ،اخلنازير ،السنجاب ،األرانب ،الضفادع) ،واملناعة في كل هذه األنواع
حمى غرب النيل حتدث بني
عقب العدوى قد بقيت بها لسنوات عديدة .الدورة الطبيعية لفيروس ُ

الطيور والبعوض .اإلنسان هو العائل األخير للمرض ،وأن حوالي  %70من األشخاص املُصابني لم

حمى طفيفة،
ومعظم احلاالت الظاهرة كانت في صورة ُ
تظهر عليهم أعراض ظاهرة للعدوىُ ،
وأن شخص واحد من بني  150إلى  300حالة مصابة باملرض قد يحدث لها الوفاة (املُعظم من

كبار السن) .إن االنتشار املُتقطع للمرض في اإلنسان واخليول في أفريقيا وأوروبا وأسيا وأستراليا

قد مت توثيقه ،ولكن العدد غير املسبوق من احلاالت املصابة باملرض ظهرت في اإلنسان واخليول
والطيور البرية مت رصده والتحقق منه خالل انتشار املرض في شمال أمريكا عام  ،1999والتي

كانت في املاضي خالية من العدوى أما األن فقد استوطن املرض بها ،ومت رصد عدد  11657حالة
اجتياح للمرض في اإلنسان داخل الواليات املُتحدة األمريكية بني أعوام  1999و  ،2009وكانت
نسبة الوفيات املُقدرة قد بلغت حوالي  %9.6من إجمالي احلاالت املُصابة .كما أن أكثر من27000
حالة إصابة قد مت ُمالحظتها في اخليول منذ عام .2001

اكتشف وجود العديد من أنواع البعوض املُصاب بالفيروس ،ولديه القدرة على إكثاره .ومع

ذلك فإنه ليست كل أنواع البعوض لها القدرة على نقل الفيروس ،ولذا ال يمُ كن إعتبار البعوض

ناقل للفيروس في الظروف الطبيعية .في احلقيقة فإن عملية انتقال الفيروس يتم تعديلها عن

طريق التداخل املُعقد بني النواقل والعوائل ،والذي يتأثر أيضا ً بعوامل ضمنية أخرى بواسطة
تركيب األنواع ،اختيار أو تفضيل العائل ،كفاءة الناقل .إن انتقال املرض من إنسان إلى أخر من

املُمكن حدوثه عن طريق نقل الدم أو األعضاء.

يوجد نوعان رئيسيان من األنسال الفيروسية املُتطورة سائدين حول العالم ،كما أن
التشابهات بني الفيروسات املعزولة يؤكد دور الطيور املُهاجرة في نشر الفيروس .املعرفة اجليدة

للدورة الوبائية تُظهر القابلية إلستدامة الفيروس في الوقت واملكان ،وأن للفيروس القدرة على
أن يبقى حيا خالل شهور فصل الشتاء من خالل إمكانية )1 :فترة البيات الشتوى إلناث بعوضة

كيوليكس احلاملة للعدوى )2 .االنتقال الرأسي عبر بعوضة كيوليكس )3 .العدوى املُزمنة في
الطيور .تؤثر التغيرات املُناخية على تكاثر البعوض ونشاطه ،وبالتالي موسمية انتقال املرض،

كما تزداد بعض عوامل اخلطورة نتيجة لتغيرات املُناخ .قد مت توجيه قدرا ً محدودا ً من التمويل
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كإستثمارات بغرض ُمكافحة املرض والسيطرة عليه ،مع إستثناء ما وقع حديثا ً من انتشارللمرض
في شمال أمريكا .إن تطعيم اإلنسان ضد املرض يُعد شيئا ً غير اقتصادي ،ما لم تزداد ُمعدالت
اإلصابة وتستمر .الدرس الهام هو أن تعلم العيش واحلياة مع الفيروس ال يعني الرضا عن ذلك .جتدر
ومدركني للتكلفة االقتصادية مع وضع اإلستراتيجيات
اإلشارة إلى أننا بحاجة ألن نكون ُمبتكرين ُ

الالزمة لتخفيف حدة اخملاطر املُستمرة.

ُحمى الوادي املُتصدع

()Pierre Formenty

حمى الوادي املُتصدع ( )RVFمرض فيروسي ذو منشأ حيواني ،يؤثر بشكل أساسي على احليوان،
ُ
ولكن له القدرة أيضا ً على إصابة اإلنسان .تستطيع العدوى أن تُسبب إصابة شديدة في كل
من احليوانات املُستأنسة (األبقار ،األغنام ،املاعز ،واإلبل التي تُعتبر عوائل ُمكبرة للفيروس خالل

حاالت االنتشار الكبيرة) واإلنسان على حد سواء .التحصينات اخلاصة باحليوان ُمتوفرة ،واللقاحات
حمى الوادي املُتصدع استوطنت شبه الصحراء األفريقية،
التجريبية اخلاصة باإلنسان مت تطويرهاُ .

وقد ينتشر املرض بشكل َعرضي في مصر ،والسعودية واليمن .الشكل الرئيسي النتقال املرض
إلى اإلنسان هو االتصال املُباشر بدم أو أعضاء حيوانات ُمصابة ،ولكن يمُ كن نقل الفيروس أيضا ً عن

طريق لدغ البعوض والتلوث املعملي .إلى األن لم يتم توثيق حالة انتقال للمرض من إنسان إلى أخر.
العديد من أنواع البعوض لديه القدرة على التصرف كناقل لفيروس  .RVFومع ذلك فإنه

عند التحليل الرئيسي حلاالت انتشار املرض ،فإنه يجب األخذ في االعتبار إثنني من الظروف البيئية

املخُتلفة هما البؤر األصلية للعدوى ،حيث يتحمل هذا الفيروس الظروف الصعبة خالل انتقاله بني
النواقل والعوائل ،ويُحافظ على نفسه خالل انتقاله الرأسي من البعوض املعروف باسم «أديس».

وأنه خالل حاالت تفشي العدوى الشديدة في البؤر األصلية ،فإن املرض يمُ كنه االنتشار إلى مواقع
أخرى ثانوية وذلك من خالل حركة القطعان احليوانية أو االنتشار السلبي عن طريق البعوض ،وتكاثره

في قطعان املجُترات احمللية عن طريق البعوض احمللي السائد مثل «كيلكس»و«أنوفلس» ،حيث يقومان

بدور النواقل امليكانيكية للعدوى .نظم الري املُستخدمة تُعد بيئة جيدة لتكاثر عشائر البعوض
خالل فترات طويلة من العام ،فهي أماكن ُمفضلة بشكل كبير لالنتقال الثانوي للمرض.

إن لكل من الناقل للفيروس والنشاط الفيروسي القدرة على أن يتكيفان طبقا ً
للتقلبات املُناخية ،مثل ما يحدث بعد هطول األمطار أو الفيضانات ،وذلك بالتوافق مع ما هو

ُمتوفر من القطعان احليوانية احلساسة لإلصابة واملُشتركة مع األعراض الوبائية الرئيسية في
الشرق واجلنوب األفريقي .نظم ُمراقبة الفيروس في وقتها الصحيح مت تطويرها بإستخدام بيانات
درجة احلرارة عند سطح البحر ،الوكاالت اخلاصة باألمطار ،وما يتعلق باألنشطة الزراعية .هذه
الطريقة يتم استخدامها بالتعاون مع أنظمة اإلعالم اخلاصة بتفشي العدوى في اإلنسان

واحليوان مبُساعدة ُمنظمات ( ،)FAO/OIE/WHOوالتي يمُ كن أن ينتج عنها نشر رسائل حتذيرية/
تنبيهية بواسطة تلك املُنظمات الثالثة.
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ال زال يوجد احتياج كبير لسد الثغرة بني اإلشارات اخلاصة بالتنبؤ مبرض  RVFوتنفيذ املعايير

املُناسبة ملُكافحة املرض ،وفرق االستجابة للحد من تفشى املرض ،والتحكم في النواقل ،كما أن
املزيد من الطرق النظامية فيما يخص املُشاركة بخرائط التنبؤ وما حتتاجه الدول يجب تأسيسها،
كما يجب أيضا ً تشجيع وبناء القدرات الوطنية والتدريبات ذات الصلة .الرسائل التنبيهية يجب أن

تُصاحب بقدرات آمنة فيما يخص احلمالت الواسعة لتحصني احليوانات.طورت املُنظمات الثالثة
( )FAO & OIE & WHOاستراتيجيات عامة بداية من التنبؤ إلى االستجابة للتفشي ،ومع ذلك فإن

املزيد من الوسائل املُتكاملة يُعد أمرا ً ضروريا ً لتحسني التعاون مع الوزارات ذات الصلة بالصحة
والزراعة واخلدمات البيطرية .توجد بعض املُعوقات فيما يخص إقرار حاالت التفشي كنتيجة لتجارة

احليوانات ،وما يعقب ذلك من احتمالية حدوث خسائر اقتصادية .يجب على املُنظمات الدولية إتخاذ
اجراءات بديلة لتنظيم عملية جتارة احليوانات وانتقالها من مكان إلى أخر للحد من انتشار املرض.

ُحمى الكوجنو -القرم النزفية

()Onder Ergonul

حمى الكوجنو -القرم النزفية ( )CCHFمن فيروسات نيرو مجموعة «بونيافيريدي» ،واكتشف
فيروس ُ
ألول مرة في جزيرة «كرمييا» عام  .1944إثنني من حشرات القراد من جنس «هيالوما» (هـ .مارجينيتم،

هـ .اناتوليكم) يعمالن كناقل للمرض في مناطق ُمختلفة حول العالم .ارتفعت حاالت اإلصابة
باملرض خالل السنوات العشر األخيرة ،خاصة في روسيا ،واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،وبلغاريا،

طاجيكستان واليونان .كان يمُ ثل هذا املرض إشكالية كبيرة في املاضي (ما قبل ستينات القرن
املاضي) ،وعلى الرغم من ذلك فإن أعداد حاالت اإلصابة باملرض قد انخفضت بشكل كبير لعقود
عديدة حتى عام  ،2000كنتيجة جزئية لتعاقب الشتاء القارس في أواخر الستينيات .1960

أصبح هذا املرض والذي يتم نقله عن طريق القراض مصدرا ً إلهتمام اجلهات الصحية في

تركيا بسبب الزيادة احلادثة مؤخرا ً في حاالت اإلصابة ،والتي أدت إلى حاالت سريعة من الوفيات .في

عام  2006مت تطوير خريطة التنبؤ باملناطق املُعرضة للمخاطر بتركيا ،والتي اشتملت على بيانات

وجود العائل (هـ .مارجينامت) ،وعدد احلاالت واملقاييس املُناخية .استخدمت هذه اخلرائط أيضا ً في
وسط أسيا ،وجنوب وشرق أوروبا ،والشرق األدنى وأفريقيا .إن املزيد من التطوير لهذه اخلرائط يُعد
أمرا ً ضروريا ،ويجب أن تتضمن البيانات اخلاصة باملُراقبة املصلية (ما يتعلق بأثر املصل) على احليوان،

والعوامل البيئية املُناخية ،والتي مت حتديدها من خالل الدراسات البيئية.

على الرغم من أن ُمعدل الوفيات مت تقديره عند ُمستوى  ،%5إال أنه يتباين من دولة إلى

أخرى .وقد أظهرت الدراسات السيرولوجية (املصلية) في تركيا أن من  10إلى  %20من العينات

كانت إيجابية فيما يخص اجللوبيولينات املناعية من النوعني ( )IgG & IgMوذلك من مناطق ُمختلفة،

حيث أنه في املناطق التي توطن بها املرض ،لوحظ وجود شخص ُمصاب من بني كل خمسة
أشخاص ،وأيضا ً شخص ُمصاب من بني شخصني مت لدغهما بالقراض .كما أظهرت األدلة زيادة

الكم الفيروسي وانخفاض املُنتج من األجسام املُضادة في احلاالت املتوفاة .أظهر عقار «ريبافيرين»
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أثارا ً إيجابية ضد املرض ،وكانت كفاءته أكثر إذا مت إعطاءه للمريض في مرحلة ُمبكرة من اإلصابة
(خالل الثالث أو األربع أيام األولى) .تزداد خطورة املرض في حالة انتقاله من إنسان إلى أخر ،وهو ما

يعتبر من اإلشكاليات الكبيرة للعاملني في مجال الرعاية الصحية .إن ُمكافحة املرض واجلهود
املخُتلفة في رعاية احلاالت يجب أن تهدف إلى رفع درجة الوعي فيما يتعلق بأهمية البحث عن
الرعاية الطبية في مراحل ُمبكرة من اإلصابة وضمان توافر أدوات طبية شخصية آمنة وعقاقير
ُمضادة للفيروسات في إطار من الرعاية الصحية املتكاملة.

هناك عدد من األمور يجب االهتمام بها وأخذها في االعتبار عند التخطيط ملواجهة

هذا املرض منها ضرورة االهتمام بالقدرات التشخيصية للمرض خاصة في ضوء نقص التعريف

القياسي له ،وانخفاض سرعة االختبارات التشخيصية للمرض ،وعدم توفر االمكانات الالزمة
لذلك ،ونقص التعاون الدولي ،وعدم توفر خيارات وبدائل دوائية ولقاحات جديدة للمرض ،وذلك

بسبب صغر حجم السوق لتداول واستخدام هذه اللقاحات بسبب الندرة النسبية لهذا املرض،

كما يجب االهتمام بإستخدام طاردات احلشرات لفعاليتها في احلد من انتشار املرض ،وبالتالي
حتسني إستراتيجيات وسائل مكافحة الناقل (حشرات القراض).

فيروسات “نيبا” و“هندرا

”

()John Mackensie

ارتبطت العديد من الفيروسات حيوانية املُنشأ بخفاش الفاكهة ،مثل «هينيبا فيروس» (فيروسات

هندرا  ،نيبا) ،والتي مُتثل أجناس فيروسية جديدة من عائلة باراميكسوفيروس .انتشار فيروس

«هندرا» ألول مرة كان عام  1994في برسبان بأستراليا .منذ عام  ،1999وجدت  11حالة انتشار غير

ُمترابطة في اخليول ،وبشكل َعرضي في اإلنسان بطول الساحل الشرقي ألستراليا .االنتشار األول
لفيروس «نيبا» كان في كامبوجن سنجاي نيبا مباليزيا في الفترة من  1998إلى  ،1999في كل من

اإلنسان واخلنازير ،ومنذ عام  2001وجدت 11حالة لتفشي الفيروس في كل من الهند وبنجالديش.
املُستودعات (احلاضنات) الطبيعية لهذه الفيروسات هي خفافيش الفاكهة أو ما يطلق

عليها (الثعالب الطائرة) من عائلة «بتيروبيديدي» جنس «بتيروبس» .وهي عوائل صامتة لتلك

الفيروسات ،حيث تُفرز الفيروسات في اللعاب ،والبول ،وسوائل الوالدة .توزيع هذه الفيروسات يتداخل

مع مواقع انتشار فيروسات الهنيبا األخرى .أظهرت األدلة السيرولوجية أن هذا الفيروس شائع في
خفافيش «بتيروبس» في البلدان املخُتلفة ،من أستراليا وحتى مدغشقر .ينتقل فيروس «هندرا» من

اخلفافيش إلى اخليول ،ونادرا ً من اخليول إلى اخليول ،ومن اخليول إلى اإلنسان .إلى األن لم يتم توثيق
حاالت انتقال للعدوى من اخلفاش إلى اإلنسان أو من إنسان إلى أخر .ينتقل فيروس «نيبا» عن طريق

ومنتجاتها (عصير التمر اخلام) املُلوثة بالفيروس ،أو من إنسان إلى أخر ،أو من خنزير إلى
تناول الفواكه ُ

إنسان ،أو من خنزير إلى خنزير.

ولهذا يجب أن تشتمل أنشطة املُكافحة على تقليل مخاطر اإلنتقال من اخلفافيش
ومنتجاتها املُلوثة من اخلفافيش ،وعمليات
إلى احليوانات املُستأنسة أو أشكال التعرض للفواكه ُ
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التنظيف الروتيني والتطهير ملزارع اخلنازير وأسطبالت اخليول .في حالة انتشار العدوى فإن املعايير

املحُتمل استخدامها في السيطرة يجب أن تشتمل على احلجر الصحي للحيوانات ،اإلستبعاد
أو التخلص من احليوانات املُصابة ،فرض القيود اخلاصة بحركة احليوانات ،تأسيس أنظمة ُمراقبة

نشطة فيما يتعلق بصحة اإلنسان واحليوان ،وكذلك اإلنذار املُبكر للسلطات اخلاصة بصحة
اإلنسان واحليوان على حد سواء .األطباء البيطريون واملُتعاملون بشكل ُمباشر مع احليوانات املريضة،
وكذلك األطباء البشريون وفريق التمريض اخلاص برعاية املرضى املصابني بالعدوى ،يجب أن يحرصوا
على استخدام أدواتهم الشخصية اآلمنة حفاظا ً على سالمتهم.

درس واحد مت االستفادة منه من خالل اخلبرات املكتسبة لدراسة ورصد هذين الفيروسني

بعد ظهورهما ،وهو وجود إختالف كبير فى الظواهر البيئية بني األماكن املتعددة والتى إنتشر
فيها املرض  ،وهو ما يعنى أن الفيروسات ذات الصلة قادرة على أن متلك أشكال وبائية مختلفة
بإختالف املواقع اجلغرافية والظروف البيئية ،عالوة على ذلك يوجد العديد من األنشطة اإلنسانية

تسبب التغيرات في البيئة وسلسلة الغذاء مثل تكثيف األنشطة الزراعية (خاصة التوسع في

تربية وإنتاج اخلنازير) ،وإزالة األشجار ،باإلضافة إلى الدور الذي تلعبه اخلفافيش في تلوث مصادر

الغذاء ،كل هذه األنشطة تلعب دور هام في ظهور هذه الفيروسات ،كما أن عدم كفاية االتصاالت
بني السلطات الطبية والبيطرية أدي إلى إعاقة االكتشاف املبكر لظهور هذه الفيروسات بني

احليوانات ،وهو ما يؤكد على أن املشاركة السريعة واخلاصة باملراقبة تُـعد شيئا ً أساسيا في
إكتشاف العوامل املرضية اجلديدة الناشئة.

فيروسات “إيبوال” و“ماربيرج

”

()Pierre Rollin

حمى إيبوال وماربيرج النزفية ،تنتج بسبب فيروسات «فيلو» ذات اخليط الفردي للحمض النووي
ُ
ريبونيوكليك ) .(RNAيوجد خمسة أنواع ممُ يزة من اإليبوال (سودان إيبوال فيروس ،زاير إيبوال فيروس،

ريستون إيبوال فيروس ،ايفوري كوست إيبوال فيروس ،بانديبوجيو إيبوال فيروس) ،ونوع واحد من
فيروس «ماربيرج» (فيروس ماربيرج لبحيرة فكتوريا) .وجتدر اإلشارة إلى أن فيروسات «فيلو» ثابتة

بدرجة كبيرة من الناحية الوراثية .إلى األن فقد مت حتديد حاالت االنتشار لكل من اإليبوال واملاربيرج
ولكن فقط في أفريقيا ،مع إستثناء اإلنتشار األصلي لفيروس «ماربيرج» بأملانيا ويوغوسالفيا

«سابقا ً» وانتشار إيبوال فيروس في «رسنت».

تشمل الدورة الوبائية اخلاصة بفيروس «ماربيرج» جزء منها داخل احليوان (اإلستيطان

داخل احليوان) وجزء خارجه وفيها تظهر الوبائية .خفاش الفاكهه الذي
يسكن الكهوف األفريقية
ُ

(روسيتاس إيجيبتياكاس) هو العائل املخُزن للفيروس ،على الرغم أن إسلوب الفيروس في احلفاظ

على نفسه وانتقاله داخل هذه العشيرة يُعد أمرا ً غير معروفاً .فيروس «ماربيرج» له القدرة أيضا ً
على إصابة احليوانات البرية مثل القرود ،ولكن شكل االنتقال بالضبط إلى القرود و/أو إلى اإلنسان
الزال غير واضحاً.
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اخلفافيش هي العائل املُشتبه فيه بدرجة كبيرة ألن تكون ُمستودع فيروس اإليبوال ،وحدوث

عدوى ثانوية ونسب نفوق عالية داخل احليوانات البرية مثل القرود والبقر الوحشي .يحدث بإمتام بيئة
الفيروس دورته الوبائية داخل اخلفافيش أما فيما يخص اإلنسان فإن االشتباه في عدوى اإلنسان

يحدث نتيجة اإلحتكاك بحيوانات ُمصابة (حية أو ميتة) وبشكل ُمتكرر ،وبالتالي سوف يحدث

االنتقال من إنسان إلى أخر .إن اآللية املُفترضة إلنتقال اإليبوال إلى احليوانات البرية واملُستأنسة (أو

اإلنسان) هي االتصال أو االحتكاك بسوائل أو أنسجة اجلسم املُصابة بالفيروس .تتضمن أشكال

االشتباه فيما يخص انتقال املرض إلى اإلنسان :االتصال املُباشر مع األنواع احلاملة للعدوى أو
ُمنتجاتها عن طريق الصيادين ،زارعي األلغامُ ،متخصصي البيئة ،السائحني ،أو االتصال بالعوائل
الثانوية (اخلنازير ،رتبة الثدييات) عن طريق الصيادين والعاملني باجملازر ،واالتصال العائلي باملرضى

أثناء عمليات اإلعداد للدفن ،أو عن طريق العاملني بالوحدات الصحية أثناء تفشي العدوى.

في الفلبني عام  2008مت حتديد فيروس إيبوال ريسنت في اخلنازير .ومت التعرف على احليوانات

املُصابة داخل القطعان املُتأثرة بالعدوى ،حيث أظهرت اإلصابة بالفيروس أعراض تنفسية وتناسلية

على احليوانات املصابة .أرتفعت نسبة احليوانات املُصابة والنافقة داخل مسكن احلضانة والنمو،
وأظهرت األدلة السيرولوجية تعرض اإلنسان للفيروس .من املُفترض أن خلفافيش الفاكهه دورا ً في

عملية االنتقال إلى اخلنازير ،وأن اإلنسان يتعرض للعدوى نتيجة إلحتكاكه املُباشر باخلنازير أثناء
ذبحها وجتهيزها .أسئلة هامة تبقى مطروحة فيما يخص انتشار العدوى ،منها مصدر الفيروس
الذي يُصيب اخلنازير ،تكرار املُشكلة واتساعها ،االنتقال من خنزير إلى أخر ،طبيعة التهديد فيما

يتعلق بالصحة العامة كلها تتطلب اإلجابة عليها.

فيروسات “هانتا

”

()Heikki Henttonen

يشتمل جنس فيروسات «هانتا» على أكثرمن  50نوعا ً ُمختلف من هذه الفيروسات .هذه الفيروسات
ذات احلمض النووي الريبوزي  RNAوالتي تنتقل عن طريق القوارض ( ،)RoBoلها ثالثة أقسام جينومية

(والتي تسمح بإعادة التشكيل) ،ولها القدرة على االنتقال بشكل أفقي .يبدو أن كل من العدوى

وخط سير املرض يعتمد على تصنيف العائل ،ليؤدي إلى األشكال الوبائية املُتعددة .اإلكتشاف
األول لفيروسات «هانتا» كان خالل عامي  1977/1976باجلمهورية الكورية ،ثم في أوروبا (فنلندا)

وشمال وجنوب أمريكا .العديد من فيروسات «هانتا» اجلديدة من املُتوقع ظهورها في كل من أفريقيا
وجنوب شرق أسيا ،وذلك بسبب وجود تنوع كبير في قوارض «ميورين» (نوع من الفئران) .حديثا ً فإنه

قد لوحظ زيادة في أعداد فيروسات «هانتا» في آكالت احلشرات (سوريكومورفا) وذلك على املُستوى
العاملي ،ولكن لم يتم التأكد بعد أن لهذه الفيروسات القدرة على عدوى اإلنسان من عدمه.
العنصر األساسي لفهم وبائية هذا الفيروس في اإلنسان يكمن بشكل أساسي في

فهم ديناميكية عشائر القوارض .نتيجة إلى وفرة تصنيفات القوارض على املُستوى العاملي ،فإن

قدرتها التخزينية الكامنة تُعتبر بعيدة األثر .يوجد اختالفات جغرافية كبيرة في الديناميكية بني

ا ةيسوريفلا ضارمألا ءوشن ىلع ةلثمأ :تاصخلملا )ج( قحلم
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وداخل األنواع املخُتلفة من القوارض ،باإلضافة إلى االختالف في طريقة انتقال الفيروس وإفرازه.
تُصاب القوارض بعدوى ُمزمنة للفيروس دون ظهور أعراض ظاهرية عليها للمرض ،على الرغم

من إفرازها للفيروس في البول والبراز واللعاب لفترة تصل إلى شهرين .وهو ما قد يؤثر على تربية

ونضج وبقاء القوارض .جتدر اإلشارة إلى أن فيروسات «هانتا» ُمحددة بالقوارض وآكالت احلشرات
كعوائل أساسية لها ،أو للمجموعات شديدة القرابة لها .بينما أنواع القوارض الثانوية ،ال يمُ كنها

نشر الفيروس .تلعب كثافة العدوى النشطة للفيروس دورا ً هاما ً في بقائه حيا ً خارج العائل،
ُمعتمدة في ذلك على درجة احلرارة والرطوبة ،وقد أثبتت الدراسات أن انخفاض احلرارة وارتفاع

الرطوبة يُشجع الفيروس على البقاء حيا ً خارج العائل ،وبالتالي امتالكه ملُقومات تُساعده على
االنتقال والعدوى ،وإمكانية توضيح دور بعض النماذج اجلغرافية في هذا الصدد.
تلعب كل من اخلصائص اإلحصائية البيولوجية والتنوع األحيائي لكل من (الفريسة

واحليوان املُفترس) دورا ً هاما ً في ديناميكية عشائر القوارض .تتضمن العوامل املؤثرة على عشائر

القوارض ،كل من التغير املُناخي ومدى تأثيره على ديناميكية شبكة الغذاء :حاالت الطوارىء
واألزمات (احلروب) ،التغيرات في منظر البيئة الطبيعية مثل إعادة التشجير في أوروبا وقطع وإزالة
األشجار في البلدان االستوائية ،إضافة إلى نوع املُمارسات الزراعية .يُحدد املُناخ كل من املوسمية

احمللية ،اإلنتاجية ،التنوع األحيائي ،وديناميكية األنواع .الدراسات املُقارنة على القوارض والفيروسات

أمدتنا بفهم جيد لكافة العوامل التي تؤثر على ديناميكية عشائر القوارض ،وبالتبعية التأثير
على ظهور وانتشار الفيروس.

تشير األدلة إلى أن املزيد من فيروسات «هانتا» سوف توجد في املُستقبل ،كما أن الفهم

كمستودعات
اجليد لتطور العائل ،وخصوصا ً فيما يتعلق باالختالفات الوراثية داخل األنواع وقدرتها ُ
للفيروس يُعد أمرا ً يزداد االحتياج إليه .من األهمية حتديد املواقع الساخنة واألكثر عرضة لإلصابة

بالفيروس من خالل استخدام مناذج التنبؤ للنظر إلى االختالفات في ديناميكية عشائر القوارض،
للمسطحات اخلضراء ،التنوع ،االختالفات في نوعية القوارض احلاملة للفيروس،
التركيب الطبيعي ُ
الظروف البيئية الطبيعية .وأخيرا ً فإنه يجب التقدم في إنتاج وتطوير اللقاحات ،وحتسني طرق

ومكافحة القوارض.
التشخيص السريع ُ
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العوامل ذات املنشأ احليواني التي أظهرت أثارا ً كبيرة على
الصحة العامة  -األمراض احليوانية املُشتركة

فيروس نقص املناعة في اإلنسان ( ،)HIVوفيروس نقص املناعة القردي ()SIV
()Martine Peeters

يعتبر مرض اإليدز أو نقص املناعة املُكتسبة في اإلنسان )HIV( ،من أهم األمراض املُعدية التي
ظهرت في القرن املاضي .في الوقت احلالي فإن عدد األشخاص املُصابون باملرض ويتعايشون
معه بلغ  33.2مليون شخص على مستوى العالم ،بينما بلغ عدد الوفيات منذ ظهور املرض
 25مليون شخص .يوجد نوعني لفيروس اإليدز :فيروس اإليدز من النوع األول  HIV-1وهو النوع
املوجود حول العالم ،وفيروس اإليدز من النوع الثاني  HIV-2وهو النوع املوجود حتديدا ً في غرب

أفريقيا .نشأ فيروس اإليدز من النوع األول من فيروسات نقص املناعة القردي ( )SIVsفي قطعان

الشمبانزي والغوريلال في وسط أفريقيا ،أما فيروس اإليدز من النوع الثاني فقد نشأ من فيروس

نقص املناعة القردي  SIVاملوجود في قرود «ماجنبي» املوجودة بغرب أفريقيا .على األقل فإن حوالي
 12نوع من الفيروس القردي املعروف والذي ينتقل بني األنواع ،قد سبب حتى األن ثمانية حاالت
من فيروس اإليدز من النوع الثاني ،وأربعة حاالت من فيروس اإليدز من النوع األول ،والبعض

األخر الزال من املحُتمل حدوثه ،ولكن سوف تظل فيروسات غير ُمعرّفة ،إذا كانت غير قادرة على
التكيف مع العائل اجلديد ،أو أن البيئة ليست ُمناسبة النتشار احلالة الوبائية .على الرغم من

أن احلاالت األولى للمرض مت ُمالحظتها وحتديدها خالل عام  1980في الواليات املُتحدة األمريكية،

فإن الفيروس ظهر ُمبكرا ً في اإلنسان في القرن العشرين ،وذلك في وسط أفريقيا .إن املُستودع
اخلاص بساللة اإليدز من النوع األول مت حتديدها في جنوب شرق الكاميرون ،حيث بدأت وبائية
املرض على مسافة  1000كم من كنشاسا ،جمهورية الكوجنو الدميوقراطية .أوضحت الدراسات
السابقة أن احلاالت األولى لإليدز من النوع األول قد حدثت ملريضني من كنشاسا عامي 1959

و.1960

أن حاالت العدوى البشرية بفيروسات القرود قد حدثت نتيجة االتصال بدم أو أنسجة

ُمصابة أو أي إفرازات أخرى خالل عمليات الصيد أو الذبح .انتقال الفيروس بني األنواع وظهور
أنواع فيروسية جديدة في البشر يعتمد على عوامل هامة مثل )1 :تكرار التعرض/االحتكاك)2 .

قابلية العائل اجلديد للعدوى )3 .تكيف الفيروس وتكاثره في العائل اجلديد )4 .االنتقال من إنسان
إلى أخر وانتشار املرض .إن انتقال فيروس نقص املناعة القردي  SIVsبني األنواع في غرب ووسط

أفريقيا من املحُتمل ارتباطه بشكل ُمباشر مع االحتكاك الكبير واستهالك حلوم الطرائد ،وانتشار

املرض في هذه الفصيلة ( %50في قرود «ماجنبي» القامتة %30 ،في الشمبانزي البري بجنوب شرق

الكاميرون).

وجود فيروس نقص املناعة القردي  SIVفي حلوم الطرائد يُعد شيئا ً ُمتغيرا ً طبقا ً للنوع
واملنطقة (على سبيل املثال فإن النسبة كانت  %2.93في الكاميرون) ،ومع ذلك فإن املُعدالت

ا ةيسوريفلا ضارمألا ءوشن ىلع ةلثمأ :تاصخلملا )ج( قحلم
ج( قحلملم
 قحلممملم

53

األعلى من  %50مت ُمالحظتها في بعض األنواع .وجد الفيروس بنسبة فاقت  %50في الكولوبس

األحمر الذي مت اصطياده في غرب أفريقيا ،ولكن ال توجد دالئل حتى األن تؤكد انتقال الفيروس
إلى اإلنسان .الكشف الشامل ال يُعد املعيار الوحيد الدال على ظهور ُمتغيرات جديدة لفيروس
اإليدز.

ومرتبطا ً
االنتقال املُتبادل بني األنواع وظهور سالالت فيروسية جديدة يُعد شيئا ً ُمعقدا ً ُ
بعوامل أخرى تُشجع بدورها على إمكانية الظهور .زيادة الطلب والتجارة فيما يخص حلوم الطرائد،
وانتهاك العشائر البشرية للغابات ،التقدم التجاري وإنشاء الطرق وما لذلك من تأثير على

مساحات الغابات ،تُعتبر بعض من العوامل التي قد تُزيد من مخاطر انتقال الفيروسات من
احليوان إلى اإلنسان .عند ظهور نوعا ً جديدا ً من فيروس اإليدز ،فإن فترات احلضانة الطويلة ،وعجز
االختبارات التشخيصية عن اكتشاف الفيروس ،سوف تؤخر من توصيف الفيروس وحتديده ،مما يُزيد
من إمكانية انتشاره.
نحتاج إلى املزيد من الدراسات للمعرفة بشكل أكبر فيما يخص وجود فيروسات نقص

املناعة القردي  SIVsفي العشائر غير البشرية ،والعشائر البشرية املُستهدفة بعدوى الفيروس (مثل

الصيادين ،والعشائر القريبة من مناطق اإلصابة) ،والفهم اجليد لديناميكية االنتقال املُتبادل بني
األنواع.

ُمتالزمة اإللتهاب الرئوي احلاد

()Linfa Wang

ُمراجعة األحداث الرئيسية فيما يتعلق بإنتشار ُمتالزمة اإللتهاب الرئوي احلاد املعروف اختصارا ً
باسم مرض «سارس» ،تشير إلى التطور السريع خلصائصه .احلالة األولى التي مت تأكيدها لفيروس
سارس ،كانت نتيجة لنوع جديد من فيروسات «كورونا» ،وذلك في نوفمبر عام  .2002العامل

املُسبب قد مت حتديده في أبريل  ،2003وبشكل نهائي ،فإن العدد الكلي من حاالت اإلصابة قد بلغ
 8096حالة ،توفى منهم  774حالة وفاة وذلك في غضون ثمانية أشهر من ظهور الوباء .زيادة مزارع

وجتارة حيوان «سنور الزباد» (شديد احلساسية لإلصابة بالفيروس) ،يُزيد من انتشار املرض داخل
عشائر السنور ،من خالل كونه العائل املُباشر للفيروس أو من خالل كونه واحد أو أكثر من العوائل

احليوانية الوسيطة .إن التطور السريع في حيوانات السنور ،قد عزز من قدرة الفيروس على عدوى
اإلنسان ،عالوة على ذلك ،فإن الفيروس قد مر َ بعمليات تطور إضافية داخل اإلنسان خالل املراحل

األولى من االنتشار.

توافق مع وقت انتشار عدوى سارس في عام  2003الزيادة امللحوظة في استهالك حلوم

احليوانات البرية ،وظهور الصناعات املزرعية الكبيرة اخلاصة بالسنور ،وزيادة االتصال بني اإلنسان
والسنور .أشارت األدلة إلى أن انتقال مرض سارس يكون ُمتعدد االجتاهات ،مع سيناريوهات ُمحتملة

تشمل ،انتقال من حيوان إلى حيوان ،من حيوان إلى إنسان ،من إنسان إلى إنسان ،من إنسان إلى
حيوان ،كما يوجد نظرية فرضية تُعرف بـ «الناشرين الفائقني» (البشر الذين لهم القدرة على إفراز

54

األنفلونزا واألمراض احليوانية األخرى املُشتركة بني اإلنسان واحليوان

ُمستويات عالية من الفيروس) ،وهذا رمبا سوف يسمح بإنتشار جغرافي سريع للمرض عما يمُ كن

توقعه.

التركيب اجلينومي (الوراثي) اإلجمالي لفيروس سارس يُشابه التركيب الوراثي للفيروسات

األخرى املعروفة من عائلة فيروسات كورونا ،مع اختالفات صغيرة ولكنها هامة مت مشاهدتها بني

الفيروسات التي تؤثر على كل من اإلنسان والسنور ُمقابل تلك التي تؤثر على اخلفافيش .يتسم

هذا الفيروس مبيله إلى إعادة التوافق الوراثي داخل األنواع املُستقبلة (املُستودعات) ،وهذا يجب
أخذه في االعتبار عند التنبؤ باخملاطر حلاالت التفشي املُستقبلية .تستطيع أنواع فيروسية فرعية
ُمحددة عدوى بعض األنواع غير املُستق ِبلة ،ومع ذلك فإن فرصة االتصال بني األنواع الفيروسية
الفرعية والعوائل احلساسة لإلصابة من املُتوقع أن تكون قليلة جداً.
عن طريق ُمراقبة اخلفافيش في مناطق ُمختلفة من العالم ،فقد مت حتديد فيروس

سارس في خفافيش حدوة احلصان بقارة أسيا ،وأفريقيا وأوروبا ،مع تنوع وراثي كبير في فيروسات
كورونااخلفافيش ُمجتمعة ،مما يُزيد من احتمالية الظهور .التعاون الدولي يُعد شيئا ً حتميا ً لتوسيع

عمليات املُراقبة ،بغرض حتديد األنواع التخزينية احلقيقية للفيروس أو ُمنجبات الفيروس.

الفرصة الهامة لتفادي أو إلحتواء انتشار فيروس سارس من عام  2003إلى عام 2004

كانت هي اإلكتشاف املُبكر للفيروس في ُمقاطعة جواجندوجن قبل دخوله إلى الصني ،واملنطقة
اإلدارية اخلاصة بهوجن كوجن .هذا وقد مت تسليط الضوء على اإلحتياج إلى مزيد من طرق اإلكتشاف/

للمسبب املرضي من خالل تعاول مفتوح وشفاف عند بداية االنتشار.
التشخيص عالي الكفاءة ُ

كمستودع ،وأيضا ً البلد التي تُعد املصدر
إلى األن لم يتم حتديد األنواع التي يستخدمها الفيروس ُ

لهذا الفيروس.
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ُملحق (د)

بيانات ُمنظمة الصحة العاملية ذات الصلة
املؤلف الذى مت إعداده طبقا ً لسياسة ُمنظمة الصحة العاملية ،وأعضاء اللجان العلمية والتدوين،

ومنسقي اإلجتماع ،املؤلف كما مت تسليم منوذج ُمنظمة الصحة العاملية للبيانات ذات الصلة
ُ

على اخلبراء قبل اإلجتماع .ساعد على الكشف عن اإلهتمامات التالية عند بداية االجتماع.

صرح املُشاركون التالي أسمائهم باإلهتمامات املادية احلالية أو اجلديدة (عبر  4سنوات) ذات العالقة
باملُنظمات التجارية ،كما هو مدون في التالي:

:R. Donis

وحدة :بحوث التعاون احلالية واتفاقيات التطوير ( )CRADASلبحوث الصحة

العامة من نوفارتيس ،GSK ،سيلتريون ،والفيدرالية العاملية إلحتادات ُمصنعي

املُستحضرات الدوائية.

 :J. Mackenzieالتخلص (التجرد) من اإلهتمامات في 2010
 :A. Osterhausفرد %20 :من التوظيف احلالي في شركات البحث (فيروكلينز) التي تعمل
في مجاالت اللقاحات والكاشفات ،وحاليا ً تساهم في اهتمامات املؤسسات

اخلاصة.

:Institution

الدعم البحثي احلالي من اإلحتاد األوربي ،دوأ هولندا.NIH ،

:R. Webby

فرد :استشاري ُمضاد فيروسات املدى القصير مع تويوما (إنتهاء في .)2009

لم يُصرح أحد فيما يخص التبغ.

مت تقييم هذه االهتمامات من قِبل فرق العمل من ُمنظمات الصحة العاملية والصحة احليوانية

واألغذية والزراعة وما يتعلق بعالقتها باملوضوعات التي مت ُمناقشتها في اإلجتماع ووقتها
وطبيعتها ومداها والتأثير املالي الشخصي املحُتمل .بعد هذه املُناقشات مت االتفاق أن دكتور/
أوسترهوس سوف ال يُشارك في اجللسة السابعة .االهتمامات األخرى التي مت حتديدها لم تُقدم أي
تضارب مع أهداف اإلستشارية العلمية.
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ُملحق (هـ)

التعاون بني ُمنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
 املُنظمة العاملية للصحة احليوانية ُ -منظمةالصحة العاملية
املُشاركة في املسئوليات
وتنسيق األنشطة العاملية
للتصدي للمخاطر الصحية عند ُمستوى التداخل
بني احليوان واإلنسان واألنظمة البيئية

ُمذكرة تفاهم ثالثية

أبريل 2010
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الرؤية
عالم قادر على ُمكافحة،
إكتشاف ،إحتواء ،منع،
واالستجابة إلى مخاطر الصحة
العامة والصحة احليوانية والتي
تُنسب إلى األمراض املُشتركة
حيوانية املنشأ واألمراض
احليوانية األخرى ،والتي تؤثر
على األمن الغذائي ،وذلك من
خالل تعاون القطاعات املُتعددة،
والشراكات القوية.

اخللفية

إن دورة املُسببات املرضية داخل العشائر احليوانية يمُ كنها
أن تُهدد كل من صحة احليوان واإلنسان على حد سواء.
وجتدر اإلشارة إلى أن القطاعات اخلاصة بصحة احليوان
واإلنسان يقع على عاتقها املسئولية والسيطرة والتحكم
في هذا الصدد .املُسببات املرضية كالفيروسات والبكتريا
والطفيليات طورت من نفسها وحسنت من دورة حياتها في
البيئة املحُيطة ،كي تكون أكثر قدرة على املالئمة ،ولضمان
االستمرارية والبقاء مع الوقت عن طريق التضاعف والتحرك
من عائل مرضي إلى آخر جديد حساس لإلصابة.

وإذا كانت عملية التكامل بني نظم التحكم بني القطاعات
اخملتلفة واخلاصة باحليوان والغذاء واإلنسان مت إجنازها
وإكتمالها في بعض البلدان واألقاليم ،فإن ُمعظم أنظمة
التحكم الوطنية بشكل عام لم يتم تكاملها ،مع وجود
قدر محدود من العمل التعاوني .مع ذلك فإن اجلهود احلالية
فيما يخص السيطرة على أنفلونزا الطيور عالية الضراوة،
واملُساهمات جتاه التأهب الوبائي قد عزز من اإلحتياج إلى
التركيز على تقليل اخملاطر املُرتبطة مبُسببات األمراض
احليوانية املُشتركة ،واألمراض ذات املنشأ احليواني من خالل
التعاون بني القطاعات ،والتركيز على حقيقة أن النتائج
الناجحة واملُستمرة تُعد أمرا ً ممُ كناً ،وذلك عند تأسيس ما
يُعرف بالتعاون الوظيفي ،كما هو احلال في العديد من
البلدان ،وعلى الصعيد الدولي.

على الرغم من امتالك املُنظمات الثالث خبرات ممُ تدة منذ
زمن بعيد في مجال التعاون املُباشر والشراكة الثالثية،
إال أن اإلدارة واإلستجابة إلى اخملاطر ذات العالقة باألمراض
احليوانية املُشتركة والتأثير الكبير لبعض األمراض يُعد
شيئا ً ُمعقدا ً ويحتاج إلى املزيد من التعاون بني القطاعات
واملؤسسات املُتعددة .حددت هذه الوثيقة اجتاه خططي
للمنظمات الثالثة ليتم إتخاذ وإقتراح قواعد طويلة املدى
ُ
للتعاون الدولي بهدف التنسيق بني األنشطة الدولية،
وذلك للتصدي للمخاطر الصحية عند ُمستوى التداخل بني
اإلنسان واحليوان واألنظمة البيئية.
البرنامج التكاملي والتعاون اجلديد بني املُنظمات الثالثة
سوف يشتمل على العمل املعياري ،اإلتصاالت العامة،
إكتشاف العامل املُمرض ،تقييم اخملاطر وإدارتها ،بناء القدرات
الفنية ،وتطوير البحوث.

ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تانايب )د( قحلم
 قحلممملم

تخطيط اإلستراتيجية الثالثية،
ُمنظمة األغذية والزراعة -املُنظمة
العاملية للصحة احليوانيةُ -منظمة
الصحة العاملية

أيقنت املُنظمات الثالث أن التصدي للمخاطر
الصحية عند ُمستوى التداخل بني اإلنسان
واحليوان واألنظمة البيئية يحتاج إلى إقامة
شراكات قوية بني الالعبني في هذا اإلطار،
والذين رمبا لديهم وجهات نظر ُمختلفة عن
ومستويات ُمختلفة من املوارد.
بعض القضايا ُ
هذه الشراكات التي رمبا تتضمن حكومات
ومجتمعات
ومتطوعون،
ومنظمات دولية،
ُ
ُ
ُ
مدنية ،يجب أن تتمتع بدرجات تنسيق جيدة
لتقليل العبء على الدول األعضاء في عمليات
املُراقبة املُتعددة ،وإعداد التقارير ،وأنظمة التوزيع،
مع جتنب إزدواجية اجلهود وجتزئة النتائج .إطار
العمل اخلاص بالتعاون يُعد أمرا ً ضروريا ً على
املُستوى الوطني والدولي ،مع توضيح األدوار
واملسئوليات.

يوجد أيضا ًإحتياج لدعم املؤسسات اخلاصة
بصحة اإلنسان واحليوان ،باإلضافة إلى تعزيز
الشراكة ،بغرض إدارة األمراض احلالية واجلديدة،
والتي سوف تكون ذات أهمية كبيرة في
المُستقبل فيما يخص الصحة العامة والزراعة
والنواحي اإلقتصادية واإلجتماعية .يجب
العمل املستمر واملتواصل على تطوير املعايير
والبروتوكوالت اخلاصة بإدارة األمراض احليوانية
املشتركة مع اإلنسان من أجل مواجهة حاالت
التأثير الكبير لألمراض حيوانية املنشأ ،ويساعد
على حتقيق ذلك التحسينات في البنية التحتية
لألقاليم ،وبناء وتطوير القدرات ،كل ذلك يعطي
أدلة ذات قيمة لضمان توفير املعيشة والرزق
للعشائر األكثر حساسية لهذه األمراض.

يجب تطوير إطار العمل املُشترك ،لمُعاجلة
الثغرات وتعزيز التعاون فيما يخص األنشطة
املعملية الصحية اخلاصة باإلنسان واحليوان ،كما
يجب أن يتضمن إطار العمل حتديث اإلمكانات،
والتدريب والتعاون بني املعامل املرجعية
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اإلقليمية والدولية فيما يتعلق بالتشخيص
وضمان اجلودة ،ويجب أيضا ًعلى إطار العمل أن
يُشجع على التعاون بني أنظمة املراقبة اخلاصة
باإلنسان واحليوان ،وذلك في حتليل األدلة املتاحة،
وتقييم اإلستجابات والوقت احملدد للمشاركة
فى الوبائيات ،ومقارنة البيانات للمسببات
املرضية عبر القطاعات ذات الصلة.

سوف تعمل املُنظمات الثالث على تنفيذ ما مت
تخطيطه واالتفاق عليه واملُتصل باألنشطة
العاملية املوضوعة (الكود الغذائي،)OIE، IPPC ،
واإللتزام مبا جاء في إتفاق ُمنظمة التجارة
العاملية فيما يخص تطبيق املعايير الصحية،
وما يتعلق بصحة النبات .ال يدل هذا النهج على
تكامل هذه املؤسسات أو بناء مؤسسات جديدة،
وباألحرى فإن املُنظمات الثالثة يجب أن تستمر
في حتسني االتصال والتنسيق على أساس
املؤسسات احلالية اخلاصة واآللياتُ ،متضمنة
االهتمام بنشر املعايير الشائعة.

إن إطار العمل اخلاص بالكود الغذائي احلالي
( )FAO/WHOلتحليل اخملاطر ميكن من خالله تكوين
مؤسسة لإلعالن ،وتقييم للمخاطر على أساس
علمي ،واإلدارة واإلعالم .بشكل ممُ اثل فقد تبنت
ُمنظمة  OIEنشر املعايير العاملية فيما يخص
احليوانات البرية واملائية ،والتي مت التعرف عليها
بواسطة ُمنظمة التجارة العاملية  .WTOهذا
اإلحتاد سوف يؤدي إلى حتضير وعقد برتوكوالت
ثالثية لعمليات التقييم واإلدارة واإلعالم فيما
يخص اخملاطرُ ،متضمنا ً توصيات وارشادات للدول
وذلك لتحديد الثغرات اخلاصة بالبيانات.

يجب أن تكون اإلستراتيجيات اخلاصة بتحسني
اإلستجابة والتأهب للوبائيات على كل من
املُستوى الوطني واإلقليمي واملجُتمعي هادفة
وأكثر تطوراً .هذه العالقة الثالثية تصبوا إلى
عمل ُمتمم لتطوير املعايير الطبيعية والبرامج
احلقلية وذلك لتحقيق أهداف ما يُعرف بـ
“الصحة الواحدة”.
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التعاون احلالي بني املُنظمات الثالثة

()FAO-OIE-WHO

تدرك املُنظمات الثالث املسئولية املُشتركة
للتصدي لألمراض ذات املنشأ احليواني والتي
لها القدرة على االنتقال بني احليوانات وعدوى
اإلنسان عالوة على األمراض احليوانية األخرى
اخلطيرة ،باإلضافة إلى العمل معا ً لعقود
عديدة للحد من التأثيرات الصحية واإلجتماعية
واإلقتصادية من جراء األمراض الناشئة عند
ُمستوى التداخل بني اإلنسان واحليوان ،وذلك
عن طريق املنع ،اإلكتشاف ،السيطرة ،التخلص،
واإلدارة فيما يخص مخاطر تلك األمراض على
اإلنسان والناجتة بشكل ُمباشر أو غير ُمباشر من
احليوانات البرية أو املُستأنسة .أنشأت املُنظمات
الثالث مؤسسات حكومية ،عملت على تأسيس
أنظمة اإلنذار املُبكر ،وطورت آليات تهدف إلى
حتسني عمليات التنسيق ودعم الدول األعضاء.

تجُهز املُنظمات الثالثة برامج ُمحايدة للدول ،وذلك
للحث على احلوار واملُفاوضات .حتتوي ُمنظمة
ومنظمة األغذية والزراعة على
الصحة العاملية ُ
 194عضو ونظم ال مركزية ،لتُمثل أنظمتهم
في القضايا اإلقليمية وفي العديد من احلاالت
كممثلني ُمفوضني من قبل احلكومات .حتتوي
ُ
املُنظمة العاملية للصحة احليوانية على 175
كممثلني إقليميني وفرعيني
من الدول األعضاءُ ،
على ُمستوى العالم .املُفوضون من قبل الدولة
لدى ُمنظمة الصحة احليوانية ،يكونون عادة
ُمستشاري املكتب البيطري الرئيسي ،وهم
ممُ ثلون حكوميون ،يتم ترشيحهم من قبل الوزراء
املخُتصني.

تتعاون املُنظمات الثالث من أجل تعزيز أهدافها
ومعاييرها ،فعلى سبيل املثال تشارك ُمنظمتي
الصحة العاملية واألغذية والزراعة بشكل غير
للمنظمة العاملية
مقصود في األفكار الرئيسية ُ
للصحة احليوانية واجتماعات مجموعات العمل
(مثل مجموعة عمل ُمنظمة  OIEعلى اإلنتاج
احليواني وسالمة الغذاء) .تُشارك ُمنظمة WHO
ُمنظمة  FAOفي العمل على تقليل مخاطر
السالمة البيولوجية ،وتُشارك ُمنظمة  OIEفي

األنفلونزا واألمراض احليوانية األخرى املُشتركة بني اإلنسان واحليوان

جلنة كود الغذاء ( ،)CACوعمل جهاتها التابعة
برنامج معايير الغذاء املُشترك ) )FAO/WHOللغذاء
واحليوان والهيئات الصحية ،قبل جتهيز وتسويق
للمساعدة على سالمة الغذاء
نُظم اإلرشاد
ُ
ومعرفة ُمسببات األمراض الناجتة عن الغذاء.
النظام العاملي لإلنذار املُبكر واإلستجابة لألمراض
للمنظمات الثالثة
احليوانية الرئيسية التابع
ُ
يتضمن األمراض احليوانية املُشتركة،)GLEWS( ،
للمنظمات
والتوافق بني آليات اإلنذار واإلستجابة ُ
الثالثة ،لتجنب اإلزدواجية وتنسيق عمليات
اإلعالم .حتتوي ُمنظمة الفاو أيضا ً على العديد
من قواعد البيانات ،ما يجعل من التكامل داخل
 GLEWSأمرا ً ضرورياً .لدعم عملية اإلعالن عن
احلاالت الرئيسية ألمراض احليوان ،والتي تشمل
األمراض احليوانية املُشتركة ،وبالتبعية حتليل هذه
البيانات ،فقد طورت املُنظمة العاملية للصحة
احليوانية “نظام املعلومات الدولي اخلاص بالصحة
احليوانية وقواعد البيانات (.”)WAHIS & WAHID
اإلشعارات الرسمية يتم عملها على النطاق
العام وتُساهم في .GLEWS

بشكل ُمشابه فإن ُمنظمتي WHO & FAO
تُقدمان  ،INFOSANوالذي يُنبه ما يخص النقاط
ذات البُعد البؤري على املُستوى الوطني وما يتعلق
بها على املُستويني العاملي واإلقليمي في قضايا
سالمة الغذاء .تُشارك املُنظمات الثالثة في
مجموعات عمل فيما يخص سالمة غذاء اإلنتاج
احليواني ،والتي نظمتها ُمنظمة  OIEبغرض
استنباط أدلة لتعزيز املسئوليات وفاعلية اخلدمات
البيطرية لتحسني سالمة الغذاء على املُستويني
الدولي والوطني .طورت كل من ُمنظمتي & FAO
 OIEشبكة معلومات ُمشتركة للخبرات اخلاصة
باألنفلونزا احليوانية ( )OFFLUلدعم اجلهود الدولية
ومكافحة عدوى أنفلونزا الطيور.
في ُمراقبة ُ
الربط بني البرنامج العاملي لألنفلونزا (& OFFLU
وس ّهل من عملية تبادل
 )WHO’Sأصبح األن قوياًَ ،
املعلومات ،وتأسيس مشاريع فنية تقنية مشتركة
بني شبكتي املعلومات.

أدركت املُنظمات أهمية ُمساعدة الدول األعضاء

ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تانايب )د( قحلم
 قحلممملم

في حتسني تشريعاتهم الوطنية عن طريق
سلطات الصحة العامة لتنفيذ وظائفها
متكني ُ
الرئيسية ،التي تشمل اإلنتاج احليواني ،سالمة
الغذاء ،التفتيش وشهادات املُنتجات احليوانية،
اإلستيراد أو التحكم في اجلودة الداخلية
للمنتجات الدوائية ،باإلضافة إلى اخلضوع
ُ
لإللتزامات الدولية .طرق تقييم وحتليل الثغرات
(مثل طريقة  OIEللخدمات البيطرية) يتم
استخدامها على املُستوى الدولي ،ويجب أن تكون
أكثر تطوراً.

قامت املُنظمات الثالث معا ً بتطوير العديد من
آليات التنسيق .وقد مت تنظيم اجتماعات سنوية
ثالثية بالتبادل بني املُنظمات الثالثة ،بغرض
حتسني آليات التنسيق .قامت املُنظمات الثالثة
بالتواصل أسبوعيا ً فيما يخص املوضوعات
ذات االهتمام املُشترك ،كما أن لديهم مكاتب
ُمتبادلة لعمل هذه الوظائف على املُستوى
الدولي ،حيث تعمل على تسهيل حتضير الرسائل
املُشتركة واملُشاركة باملطبوعات .اخلُبراء الفنيون
من الثالث ُمنظمات يُشاركون بشكل ُمنتظم
في اإلجتماعات واملشاورات الفنية ،والتي يتم
استضافتها بواسطة املُنظمات الشريكة ،أو
متثيل املُنظمات في املؤمترات الكبيرة.
املنظمتان الرئيسيتان اللتان تعمالن فيما يخص
قضايا صحة احليوانُ ،منظمتي  OIEو FAOحيث
أطلقتا عام  2004إطار العمل الدولي اخلاص
بالسيطرة على األمراض احليوانية املُنتقلة عبر
احلدود ( ،)GF-TADsوالتي متدنا برؤية واضحة وإطار
عمل يهدف إلى التصدي لألمراض املُتوطنة
واملُعدية الناشئة ،وتشمل األمراض املُشتركة
حيوانية املنشأ .اشتركت ُمنظمة الصحة
العاملية في هذه اآللية من خالل  ،GLEWSفي حالة
األمراض املُشتركة ،حيث يتم تبادل املعلومات
يومياً.

تلعب املُنظمات الثالث دورا ً هاما ً في جمع
املعلومات ونشرها ،وعمل شبكات املعلومات،
وبناء القدرات عند املُستويات املخُتلفة .اإلجتماعات
التشاورية للخبراء ،واإلجتماعات الفنية ،وشرح
الوثائق املخُتلفة بداية من األدلة اإلسترشادية
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واألدلة التطبيقية حتى األوراق اخلاصة بالسياسات
واإلستراتيجيات ،تُعتبر أشياءا ً ُمتاحة لكافة
الدول .فعلى سبيل املثال ،في عام  ،2004فإن احتاد
املُنظمات الثالثة استنبط املدخل الدولي لسالمة
الغذاء ،وصحة احليوان والنبات ( ،)IPFSAPHكمصدر
ُمتصل بشبكة املعلومات لتسهيل التجارة الدولية
للمنتجات الزراعية والغذائية.
ُ

على املُستوى اإلقليمي ،أسست كل من ُمنظمتي
 FAO & OIEمراكز الصحة احليوانية اإلقليمية
( ،)RAHCsوالتي مُتد الدول األعضاء بالدعم التقني
وتُقيم املشاريع الوطنية واإلقليمية ،وتدعيمها
عند الضرورة بواسطة شبكات املعلومات اخلاصة
باخلبراء مبُنظمتي  ،FAO & OIEوذلك ملزيد من تعزيز
املعايير الدولية ،واإلمداد بالتوجيه واإلرشاد وحتفيز
بناء القدرات.

املراكز اإلقليمية للصحة احليوانية ،يتم إدارتها
بشكل ُمباشر من خالل إتفاقية إطار العمل اخلاصة
بـ  .GF-TADsفي النهاية ،فإن املُنظمات الثالثة
تُدرك أن املدارس احلقلية ،وتدريب أصحاب القطعان
احليوانية تُعد طريقة هامة في تطوير برامج العمل،
إذا كانت ناجحة ،ويمُ كننا بشكل كامل حتديد
ومكافحة
املشاكل املحُيطة باإلجراءات الصحية ُ
األمراض املُشتركة حيوانية املنشأ ،املُمارسات
الزراعية السليمة ،استخدام املوارد الطبيعية
واحلفاظ عليها من خالل مفاهيم مثل “مناهج
املُشاركة بغرض التعلم”.
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