
ية
س

سا
أل

ب ا
وان

لج
: ا

ئ
وار

ط
 ال

رة
دا

ي إ
 ف

دة
جي

 ال
ت

سا
مار

لم
ا

عة
زرا

وال
ة 

ذي
ألغ

ة ا
ظم

من
2
5

IS
SN

  1
81

0-
11

35

الممارسات الجيدة 
في إدارة الطوارئ: 
الجوانب األساسية

دليل االســتعداد لمواجهة طــوارئ الصحة الحيوانية 
الثانية الطبعة 

دليــل منظمــة األغذيــة والزراعــة عــن اإلنتاج الحيوانــي وصحة الحيوان \ دليل 25





 الممارسات الجيدة
 فــي إدارة الطوارئ: 
الجوانب األساسية

دليل االســتعداد لمواجهة طــوارئ الصحة الحيوانية
الثانية الطبعة 

دليــل منظمــة األغذيــة والزراعــة عــن اإلنتاج الحيوانــي وصحة الحيوان \ دليل 25

منظمــة األغذيــة والزراعة لألمم المتحدة
روما، 2022 

المؤلفون

François Gary
تولوز، فرنسا

Mathilde Clauss
تولوز، فرنسا

Etienne Bonbon
كبير مستشارين بيطريين، مركز إدارة طوارئ الصحة الحيوانية، 

منظمة األغذية والزراعة، روما، إيطاليا

Lee Myers
دائـرة فحـص صحـة الحيـوان والنبـات بـوزارة الزراعـة األمريكيـة )APHIS(، الواليات المتحدة 

األمريكية



االقتباس المطلوب:
.Bonbon, E. ،Clauss, M. ،Gary, F و .Myers, L 2022 الممارسات الجيدة  في  إدارة الطوارئ: الجوانب األساسية - 

دليل االستعداد لمواجهة طوارئ الصحة الحيوانية. الطبعة الثانية. دليل منظمة األغذية والزراعة عن اإلنتاج الحيواني وصحة 
https://doi.org/10.4060/cb3833ar .الحيوان رقم 25 .روما. منظمة األغذية والزراعة

هذا المنشور )2022( هو ترجمة الطبعة الثالثة اإلنجليزية من الممارسات الجيدة إلدارة الطوارئ - األساسيات. دليل االستعداد 
للطوارئ الصحية للحيوان )2021(.

الطبعة الثانية: 2022

المسميات المستخدمة في هذا المنتج اإلعالمي وطريقة عرض المواد الواردة فيه ال تعبر عن أي رأي كان خاص بمنظمة 
األغذية والزراعة لألمم المتحدة )المنظمة( بشأن الوضع القانوني أو اإلنمائي ألي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو 

لسلطات أي منها، أو بشأن تعيين حدودها وتخومها. وال تعني اإلشارة إلى شركات أو منتجات محددة لمصنعين، سواء كانت 
مشمولة ببراءات االختراع أم ال، أنها تحظى بدعم أو تزكية المنظمة تفضيال لها على أخرى ذات طابع مماثل لم يرد ذكرها.  

إن وجهات النظر الُمعبر عنها في هذا المنتج اإلعالمي تخص المؤلف )المؤلفين( وال تعكس بالضرورة وجهات نظر 
أو سياساتها.  المنظمة 

الطبعة األولى: 2014 )نسخة عربية(

ISBN 978-92-5-135875-7
© منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، 2022

ف متاح وفقا لشروط الترخيص العام للمشاع اإلبداعي نسب المصنف - غير تجاري -  بعض الحقوق محفوظة. هذا الُمصنَّ
 المشاركة بالمثل 3.0 لفائدة المنظمات الحكومية الدولية 

  .)CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ar(

بموجب أحكام هذا الترخيص، يمكن نسخ هذا العمل، وإعادة توزيعه، وتكييفه ألغراض غير تجارية، بشرط التنويه بمصدر 
العمل على نحو مناسب. وفي أي استخدام لهذا العمل، ال ينبغي أن يكون هناك أي اقتراح بأن المنظمة تؤيد أي منظمة، أو 

منتجات، أو خدمات محددة. وال يسمح باستخدام شعار المنظمة. وإذا تم تكييف العمل، فإنه يجب أن يكون مرخصا بموجب 
نفس ترخيص المشاع اإلبداعي أو ما يعادله. وإذا تم إنشاء ترجمة لهذا العمل، فيجب أن تتضمن بيان إخالء المسؤولية التالي 

باإلضافة إلى التنويه المطلوب: "لم يتم إنشاء هذه الترجمة من قبل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة. والمنظمة 
ليست مسؤولة عن محتوى أو دقة هذه الترجمة. وسوف تكون الطبعة ]طبعة اللغة[ األصلية هي الطبعة المعتمدة". 

 تتم تسوية النزاعات الناشئة بموجب الترخيص التي ال يمكن تسويتها بطريقة ودية عن طريق الوساطة والتحكيم كما هو وارد 
في المادة 8 من الترخيص، باستثناء ما هو منصوص عليه بخالف ذلك في هذا الترخيص. وتتمثل قواعد الوساطة المعمول 

بها في قواعد الوساطة الخاصة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules، وسيتم 
 .)UNCITRAL( إجراء أي تحكيم طبقا  لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

مواد الطرف الثالث. يتحمل المستخدمون الراغبون في إعادة استخدام مواد من هذا العمل المنسوب إلى طرف ثالث، مثل 
الجداول، واألشكال، والصور، مسؤولية تحديد ما إذا كان يلزم الحصول على إذن إلعادة االستخدام والحصول على إذن من 

صاحب حقوق التأليف والنشر. وتقع تبعة المطالبات الناشئة عن التعدي على أي مكون مملوك لطرف ثالث في العمل على 
عاتق المستخدم وحده. 

الموقع اإللكتروني للمنظمة  المنظمة اإلعالمية على   المبيعات، والحقوق، والترخيص. يمكن االطالع على منتجات 
 .publications-sales@fao.org ويمكن شراؤها من خالل )www.fao.org/publications/ar( 

 .www.fao.org/contact-us/licence-request :وينبغي تقديم طلبات االستخدام التجاري عن طريق 
.copyright@fao.org بالحقوق والتراخيص إلى:  المتعلقة  وينبغي تقديم االستفسارات 

© FAO/Giulio Napolitano :صورة الغالف



iii

المحتويات

v تمهيد 
vii شكر وتقدير 
ix هدف ونطاق دليل الممارسات الجيدة في إدارة الطوارئ 

الفصل األول  
1 المبادئ العامة في إدارة طوارئ الصحة الحيوانية 
1 أحداث وطوارئ الصحة الحيوانية 
1 إدارة طوارئ الصحة الحيوانية: الجوانب والمكونات األساسية 
3 إدارة طوارئ الصحة الحيوانية: االلتزام والمشاركة السياسية ومن جانب أصحاب المصلحة 
3 إدارة طوارئ الصحة الحيوانية: تحديد األولويات واالستراتيجيات 
4 إدارة طوارئ الصحة الحيوانية: التنسيق بين القطاعات 
5 مراحل الطوارئ المتعلقة بالصحة الحيوانية وإجراءات إدارة الطوارئ 

الفصل الثاني  
9 إدارة طوارئ الصحة الحيوانية في وقت الال أزمات 
9 إجراءات إدارة الطوارئ في مرحلة وقت الال أزمات 
9 االستعداد للطوارئ في وقت الال أزمات: نظرة عامة 
10 االستعداد للطوارئ في وقت الال أزمات: التخطيط 
21 االستعداد للطوارئ في وقت الال أزمات: التجهيز 
21 االستعداد للطوارئ في وقت الال أزمات: التدريب 
22 االستعداد للطوارئ في وقت الال أزمات: االختبار 
25 االستعداد للطوارئ في وقت الال أزمات: المراقبة والتدقيق والمراجعة 
25 الوقاية من الطوارئ في وقت الال أزمات 
26 اكتشاف الطارئ المرضي في وقت الال أزمات 

الفصل الثالث 
29 إدارة طوارئ الصحة الحيوانية في مرحلة اإلنذار 
30 االستعداد للطوارئ في مرحلة اإلنذار 
31 الوقاية من الطوارئ في حالة اإلنذار 
32 اكتشاف الطارئ المرضي في مرحلة اإلنذار 
33 التصدي للطوارئ في مرحلة اإلنذار 



iv

الفصل الرابع 
35 إدارة طوارئ الصحة الحيوانية في مرحلة الطوارئ 
36 التصدي في مرحلة الطوارئ 
37 التصدي في مرحلة الطوارئ: التحليل السريع للوضع 
37 التصدي في مرحلة الطوارئ: تنفيذ خطة التصدي للطوارئ 
41 التصدي في مرحلة الطوارئ: المؤشرات الرئيسية للتقدم 
41 التصدي في مرحلة الطوارئ: التكيف مع أوضاع محددة 
42 التصدي في مرحلة الطوارئ: االتصاالت في حاالت الطوارئ 
43 الكشف في مرحلة الطوارئ 
44 الوقاية في مرحلة الطوارئ 
44 التعافي في مرحلة الطوارئ 

الفصل الخامس  
47 إدارة طوارئ الصحة الحيوانية في مرحلة إعادة التأهيل 
48 التعافي من الطارئ المرضي في مرحلة إعادة التأهيل 
48 التعافي من الطارئ المرضي: االستراتيجية 
49 التعافي من الطارئ المرضي: صحة الحيوان 
49 التعافي من الطارئ المرضي: إعادة تأهيل المجتمعات المتضررة 
51 الوقاية من الطوارئ المرضية في مرحلة إعادة التأهيل 
51 اكتشاف الطارئ المرضي في مرحلة إعادة التأهيل 
52 االستعداد للطوارئ المستقبلية في مرحلة إعادة التأهيل 
52 االستعداد للطوارئ المستقبلية في مرحلة إعادة التأهيل: االستعراض الالحق 

55 خاتمة 

57 قائمة المراجع 

المالحق
الملحق األول: تقييم أداء الخدمات البيطرية وإدارة الطوارئ لدى المنظمة العالمية 

61 لصحة الحيوان  
65 الملحق الثاني: خمس خطوات للدعوة الجيدة لالستثمار في إدارة الطوارئ 
71 الملحق الثالث: المسار المتدرج لالستعداد لطوارئ الصحة الحيوانية 
73 الملحق الرابع: تحليل المخاطر في إدارة طوارئ الصحة الحيوانية 
79 الملحق الخامس: ُخطط التصدي للطوارئ )خطط الطوارئ( - طبيعتها وبنيتها 



v

تمهيد

إن الطـوارئ المتعلقـة بصحـة الحيـوان، الناجمـة عـن األمـراض المعديـة والتهديـدات األخـرى، 
ذات قـدرة عاليـة علـى االنتشـار السـريع داخـل بلـد مـا أو فـي جميـع أنحـاء العالـم. ويبـدو أن 
هـذه األحـداث تتزايـد نتيجـة لتزايـد أعـداد الحيوانـات وتركيزهـا وكثافـة السـوق وحركـة اإلنسـان 
والحيـوان والتجـارة العالميـة. ويعـزز هـذا األمـر بإشـكاليات القـدرات اإلداريـة لخدمـات الصحـة 
الحيوانيـة وهـو مـا أثبتتـه التحديـات التـي تمـت مواجهتهـا خـالل جائحـة COVID-19 لتقديـم 
الخدمـات الميدانيـة. وتؤثـر الطـوارئ المتعلقـة بصحـة الحيـوان علـى مسـتوى العالـم علـى 
األمـن الغذائـي وسـبل عيـش مـا يقـرب مـن نصف عدد األشـخاص الذين يعيشـون في حالة 
مـن الفقـر ويعتمـدون علـى الثـروة الحيوانيـة للبقـاء علـى قيـد الحيـاة، والبالـغ عددهـم 900 
مليـون شـخص. وبالتالـي، يمكـن لهـذه الطـوارئ أن تعرقـل بشـكل كبيـر التقـدم نحـو تحقيـق 
أهـداف التنميـة المسـتدامة. عندمـا يتعلـق األمـر بأمـراض ناشـئة وحيوانيـة المنشـأ شـديدة 

التأثيـر، يمكـن لالسـتجابات المبكـرة والمنسـقة أن تمنـع الجائحـة التاليـة.
ويتولـى مركـز إدارة حـاالت طـوارئ الصحـة الحيوانيـة لمنظمـة األغذيـة والزراعـة قيـادة 
إدارة طـوارئ الصحـة الحيوانيـة العالميـة منـذ عـام 2006. ويعتبـر مركـز إدارة طـوارئ الصحـة 
الحيوانيـة بمثابـة منصـة مشـتركة بيـن قسـمي اإلنتـاج الحيواني وصحة الحيـوان لدى منظمة 
األغذيـة والزراعـة ومكتـب الطـوارئ والقـدرة على الصمود، بهدف تحسـين تنسـيق اإلجراءات 
للحـد مـن تأثيـر الطـوارئ علـى صحـة الحيـوان. ويهـدف مركـز إدارة طـوارئ الصحـة الحيوانيـة 
التابـع لمنظمـة األغذيـة والزراعـة إلـى دعـم جميـع مكونـات إدارة الطـوارئ علـى المسـتويات 
الُقطريـة واإلقليميـة والدوليـة، ومعالجـة حـاالت الطـوارئ المحتملـة علـى صحـة الحيوان في 

بيئـة متنوعـة وديناميكيـة.
وُنشر أول دليل لمنظمة األغذية والزراعة بعنوان الممارسات الجيدة في إدارة الطوارئ: 
الجوانـب األساسـية فـي عـام 2011. وقـادت مجموعـة العمـل الفنيـة مراجعة الدليـل، والتي 
أنتجت نهجا جديدا للممارسـات الجيدة في إدارة الطوارئ، أكثر شـموال لجميع أنواع الطوارئ 
المتعلقة بصحة الحيوان، بما في ذلك الكوارث الطبيعية، أو العوامل غير المعدية، المتـأتية 
من أفعال عرضية أو متعمدة. كما يشمل استخدام نهج الصحة الواحدة في إدارة الطوارئ، 
وإشـراك جميـع أصحـاب المصلحـة فـي العمليـة. ويهـدف مركز إدارة طـوارئ الصحة الحيوانية 
إلى تقديم الدليل الدولي الجديد للممارسات الجيدة في إدارة الطوارئ: الجوانب األساسية 
هـذا لدعـم تقـدم المكونـات الرئيسـية إلدارة الطـوارئ حيـث تواصـل البلـدان جهودهـا للعمـل 
واالسـتعداد معـا لتقليـل تأثيـر طـوارئ الصحـة الحيوانيـة. وباإلضافـة إلـى المعرفـة والدعـم 
التقني، يعتمد نجاح إدارة طوارئ الصحة الحيوانية على التعبئة السريعة للموارد، والقرارات 
ذات الصلـة فـي الوقـت المناسـب، والتنفيـذ المنسـق للقدرات الوطنية، واإلبالغ المناسـب 
عـن المخاطـر لجميـع أصحـاب المصلحـة. ويتـم تسـليط الضـوء علـى أهميـة إشـراك أصحـاب 
المصلحـة مـن جميـع المسـتويات فـي عمليـة إدارة الطـوارئ علـى المسـتوى الوطنـي. وال 
يشـمل ذلك واضعي السياسـات والمستشـارين في الجهات التنظيمية والرقابية فحسـب، 
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بـل يشـمل أيضـا مسـؤولي الجمعيـات المعنيـة بالصناعـة الحيوانيـة وجمعيـات المزارعيـن 
وأصحـاب المصلحـة الرئيسـيين فـي سلسـلة قيمة اإلنتـاج الحيواني.

ونظرا ألن طوارئ الصحة الحيوانية التي تنطوي على أمراض شديدة التأثير لها عواقب 
خـارج الحـدود الوطنيـة، فـإن دور المجموعـات االقتصادية اإلقليمية في عملية إدارة الطوارئ 
ضروري في تيسير وتنسيق اإلنذار المبكر واالستعداد والتصدي على المستوى اإلقليمي. 
وأخيـرا، تلعـب المنظمـات الدوليـة مثـل منظمـة األغذيـة والزراعـة والمنظمـة العالميـة لصحـة 
الحيوان ومنظمة الصحة العالمية دورا أساسيا في المناصرة. ويمكن لتلك المنظمات إقناع 
البلـدان والجهـات الفاعلـة الرئيسـية باالسـتثمار فـي االسـتعداد ويمكنهـم تقديـم الدعم في 

تطويـر قـدرات وأنظمة إدارة الطوارئ.
وسـُيمكن هـذا الدليـل مـن التخطيـط المنتظـم وتنفيـذ العناصر المختلفـة الالزمة لتحقيق 
المسـتوى المطلـوب مـن االسـتعداد للطـوارئ المتعلقـة بصحـة الحيـوان. وبـدءا مـن مرحلـة 
وقـت الـال أزمـات، حيـث يكـون االسـتعداد أمرا أساسـيا للتعامل مـع كل مرحلة الحقة، يهدف 
هـذا الدليـل إلـى بنـاء قـدرات الخدمـات البيطريـة بشـكل تدريجـي لتوفيـر قـدرة طويلـة األجـل 

علـى الصمـود للتعامـل مـع التهديـدات التـي تؤثـر علـى األمـن الغذائـي وسـبل العيـش.

Keith Sumption
رئيس البياطرة / قائد برنامج صحة الحيوان

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
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لينام وإنريكو ماسـي وسيسـيليا مورغويا.
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 هدف ونطاق دليل الممارسات 
الجيدة في إدارة الطوارئ

السياق
قد تحدث طوارئ الصحة الحيوانية نتيجة عدد من المخاطر، بما في ذلك تفشـي األمراض 
الحيوانيـة العابـرة للحـدود شـديدة التأثيـر، البريـة والمائيـة علـى حـد سـواء. ويمكـن أن تؤثـر 
األمراض الناشئة على القدرة على االستعداد بشكل كاف، كما يمكن أن تضيف األمراض 
حيوانية المصدر، بمشاركة البشر وأحيانا الحياة البرية، تعقيدا ال ُيصدق. وقد تؤدي األزمات 
اإلنسـانية وكذلك الكوارث الطبيعية واألخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشـعاعية والنووية 
إلـى حـاالت طـوارئ تتعلـق بصحـة الحيـوان. ويمكـن أن يكـون لهـذه الطـوارئ ، سـواء حدثـت 
بشـكل طبيعـي أو عرضـي أو متعمـد، آثـار اجتماعيـة واقتصاديـة خطيرة. كمـا يمكن أن يكون 
لتلـك التـي تنطـوي علـى أمـراض حيوانيـة المصـدر عواقـب علـى الصحـة العامـة، بمـا فـي 
ذلـك امكانيـة حـدوث آثـار متزامنـة تشـمل صحـة اإلنسـان والحيـوان وكذلـك األمـن الغذائـي 
والسـالمة. وبالنسـبة للعوامـل المسـببة لالمـراض الحيوانيـة المصـدر التـي تطـور القـدرة 
علـى االنتشـار مـن إنسـان إلـى آخـر، فإن التصـدي المبكر لطوارئ الصحـة الحيوانية يمكن أن 
يقـي مـن الجائحـة المواليـة. ومـع ذلـك، فـإن القـدرة علـى االسـتعداد للطـوارئ فـي العديـد 
مـن البلـدان غيـر كافيـة والتنسـيق الدولـي محـدود للغايـة، بحيـث ال يمكـن معالجـة المخاطـر 

بشـكل كامـل، وبالتالـي الحـد مـن تأثيـر طـوارئ الصحـة الحيوانية.

األهداف
يتمثل الهدف األساسي من هذا المنشور في توفير إرشادات للبلدان والمنظمات المحلية 
أو الوطنيـة أو اإلقليميـة ذات الصلـة لتعزيـز امكاناتهـا وقدراتهـا علـى إدارة أي طـوارئ تتعلـق 
بصحـة الحيـوان باسـتخدام الممارسـات الجيـدة فـي إدارة الطوارئ. وبتعبيـر أدق، يهدف دليل 

الممارسـات الجيدة في إدارة الطوارئ إلى:
تقديـم وجهـة نظـر شـاملة حـول كيفيـة معالجـة أحـداث صحـة الحيـوان التـي تسـبب 	 

الطـوارئ؛
تحديـد العناصـر الالزمـة لتحقيـق المسـتوى المطلـوب من االسـتعداد لتلـك الطوارئ 	 

فـي نهـج منظم؛
توفيـر التوجيـه العملـي العـام فـي تخطيـط وتنفيـذ اإلجـراءات ذات الصلة إلدارة تلك 	 

الحـاالت الطارئة.
ويسـاعد دليـل الممارسـات الجيـدة فـي إدارة الطـوارئ البلـدان في تطويـر وتنفيذ ورصد 
أنظمة إدارة الطوارئ المسـتدامة الخاصة بصحة الحيوان. ويمكن اسـتخدامه على هذا النحو 
من قبل السـلطات المختصة، أو لتنظيم ورشـات العمل. ويمكن أن تشـمل ورشـات العمل 
هذه "تدريب المدربين" لنشر أفضل الممارسات محليا أو ورشات عمل أكثر تركيزا تستهدف 
كيفيـة تطويـر خطـط محـددة للتصـدي للطـوارئ، أو تصميـم وتنفيـذ تماريـن المحـاكاة. ويعـد 
الدليـل بمثابـة أداة لدعـم التحسـين المسـتمر التدريجـي ألنظمـة إدارة الطـوارئ فـي البلـدان، 
السـيما فـي إطـار المسـار المتـدرج لالسـتعداد للطـوارئ، والوفـاء بالتزاماتهـا الدوليـة فـي 
تطبيـق المعاييـر الدوليـة، السـيما تلـك المعاييـر الخاصـة بالمنظمـة العالمية لصحـة الحيوان.
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النطاق
يشـمل نطـاق دليـل الممارسـات الجيـدة فـي إدارة الطـوارئ جميـع أنـواع األحـداث المتعلقـة 

بصحـة الحيـوان:
العـدوى أو اإلصابـة، بمـا فـي ذلـك األمـراض المسـتجدة 	  الحيوانيـة أو  األمـراض 

المصـدر؛ الحيوانيـة  واألمـراض 
أو 	  الجفـاف  أو  الفيضانـات  لكـوارث طبيعيـة مثـل  نتيجـة  الحيوانيـة  طـوارئ الصحـة 

كـوارث صناعيـة مثـل الحـوادث النوويـة أو التلـوث الكيميائـي. وبالنسـبة للكـوارث 
الحيوانيـة، ينبغـي قراءتهـا باالقتـران مـع دليـل إرشـادات  الثـروة  التـي تؤثـر علـى 

الحيوانيـة )LEGS, 2014(؛ الثـروة  ومعاييـر طـوارئ 
تلوث األعالف مع تأثيرات على الحيوان أو الصحة العامة؛	 
الطوارئ المتعلقة بسالمة األغذية التي لها آثار على الحيوان.	 

ويهتـم دليـل الممارسـات الجيـدة فـي إدارة الطـوارئ بجميع الحيوانات: حيوانات اليابسـة 
)الرفقـة  الحيوانـات: الطعـام والترفيـه  الداجنـة والبريـة. ويغطـي جميـع وظائـف  والمائيـة، 
والرياضـة( والعمـل )الجـر، القـوة العاملـة، البحـث واإلنقـاذ(. كمـا يغطـي األحـداث المتعلقـة 
بصحة الحيوان الناتجة عن أسباب طبيعية أو اإلطالق المتعمد لعوامل بيولوجية أو كيميائية.
مباشـرة  تطبيقـات  علـى  الطـوارئ  إدارة  فـي  الجيـدة  الممارسـات  دليـل  ويحتـوي 
علـى المسـتوى الُقطـري بالنسـبة للسـلطات المختصـة، وربمـا علـى المسـتوى الفرعـي 
للبلـدان بالنسـبة لدوائـر صحـة الحيـوان المحليـة المختصـة، وكذلـك علـى المسـتوى متعدد 
البلـدان بالنسـبة للمنظمـات القاريـة أو اإلقليميـة التـي لديهـا اختصاصـات رسـمية بشـأن 
إدارة الطـوارئ، مثـل الدعـم أو التنسـيق. كمـا يمكـن اسـتخدامه بشـكل غيـر مباشـر علـى 
المسـتوى العالمـي مـن قبـل المنظمـات الدوليـة المختصـة المسـؤولة عـن بنـاء القدرات، 
الصحـة  الحيـوان، ومنظمـة  لصحـة  العالميـة  والمنظمـة  والزراعـة،  األغذيـة  مثـل منظمـة 
غيـر  المنظمـات  حتـى  أو  الصلـة  ذات  األخـرى  العالميـة  الـوكاالت  قبـل  أو مـن  العالميـة، 
تحديـدا  أكثـر  بشـكل  األخـرى  والزراعـة  األغذيـة  منظمـة  أدوات1  وتسـتهدف  الحكوميـة. 
المنظمـات علـى المسـتوى الميدانـي التـي تحتـاج إلـى إرشـادات دقيقـة بشـأن القضايـا 

التـي يتناولهـا هـذا الدليـل.

المحتوى
ال يهدف دليل الممارسات الجيدة في إدارة الطوارئ إلى تقديم توصيات دقيقة حول األنشطة 
المحددة المتعلقة بطوارئ الصحة الحيوانية، لكنه يقدم نظرة عامة مفصلة عن العمليات التي 
يجـب اتباعهـا. ويوفـر الدليـل أساسـيات الممارسـات الجيـدة فـي إدارة الطـوارئ الخاصـة بصحـة 
الحيوان، ويصف نظام إدارة الطوارئ والخطوات الالزمة لبنائه. كما يوضح الدليل إجراءات إدارة 
الطـوارئ التـي يتعيـن تنفيذهـا لـكل مرحلـة من مراحل حدث صحـة الحيوان. ويتناول الجـزء األول 
واألطول من الدليل مرحلة وقت األزمات، والتي يكون االستعداد خاللها أهم عنصر. كما يتم 
تناول الجوانب الفريدة إلدارة طوارئ الصحة الحيوانية، مثل نهج الصحة الواحدة،2 وأحداث صحة 

الحيوان الناتجة عن الكوارث الطبيعية والتهديدات البيولوجية المتعمدة، على وجه التحديد.

http://www.fao.org/ag/againfo/resources/en/pubs_ah.html للحصول على هذه األدوات، راجع  1

نهج الصحة الواحدة هو نهج تعاوني متعدد القطاعات ومتعدد التخصصات - يعمل على المستوى المحلي واإلقليمي والوطني والعالمي، لتحقيق   2

أفضل نتائج تتعلق بالصحة والرفاهية مع االعتراف بالترابط بين الناس والحيوانات والنباتات وبيئتهم المشتركة، )لمزيد من المعلومات حول نهج الصحة 
الواحدة، راجع /https://www.onehealthcommission.org/en/why_one_health/what_is_one_health(. وضعت منظمة األغذية والزراعة والمنظمة 
العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية توجه استراتيجي القتراح أساس طويل األجل للتعاون الدولي يهدف إلى تنسيق األنشطة العالمية 

https://www.oie.int/fileadmin/Home/ للتصدي للمخاطر الصحية في التفاعل بين اإلنسان والحيوان والنظام اإليكولوجي، )لمزيد من المعلومات، راجع
.)eng/Current_Scientific_Issues/docs/pdf/FINAL_CONCEPT_NOTE_Hanoi.pdf
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وبالنسـبة لدليـل الممارسـات الجيـدة فـي إدارة الطـوارئ، فـإن التعريفـات الـواردة فـي 
إليهـا الحقـا بمدّونـة صحـة  اليابسـة )OIE, 2019c، المشـار  مسـارد مدّونـة صحـة حيوانـات 
حيوانات اليابسة( ومدّونة صحة الحيوانات المائية )OIE, 2019a، المشار إليها الحقا بمدّونة 
صحـة الحيوانـات المائيـة( هي تعريفات سـارية المفعـول، لكن يتم تضمين بعض التعريفات 

اإلضافيـة لضمـان التناسـق وتيسـير فهـم بعـض المصطلحـات.
وتتوفـر أدوات وخبـرات أخـرى مـن خـالل موقـع مركز إدارة حاالت طـوارئ الصحة الحيوانية 
التابع لمنظمة األغذية والزراعة3 أو موقع الويب الخاص بالمنظمة العالمية لصحة الحيوان.4

.http://www.fao.org/emergencies/how-we-work/prepare-and-respond/emc-ah/en انظر  3

.http://www.oie.int/en/solidarity/emergency-management/planning-for-emergencies انظر  4
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الفصـل	األول		

 المبـادئ العامة في إدارة 
طوارئ الصحـة الحيوانية

أحـداث وطوارئ الصحـة الحيوانية
مـا يشـكل حالـة طـوارئ قـد ال يكـون واضحـا. فحالـة الطـوارئ هـي حالـة مرتبطـة بوقـوع حـدث 
أو حـادث وبعواقبـه. ويشـير مصطلـح "الحـدث المتعلـق بصحـة الحيـوان" إلـى حادثـة واحـدة أو 
مجموعة من الحوادث المرتبطة بعلم األوبئة والتي لها عواقب وخيمة على الصحة الحيوانية. 

وقـد يكـون ناتجـا عـن مـرض معيـن أو عـدوى أو إصابـة أو عـن تلـوث فيزيائـي أو كيميائـي.
أو  أو فعـل عرضـي  لظاهـرة طبيعيـة  نتيجـة  الحيـوان  المتعلـق بصحـة  الحـدث  يكـون  وقـد 
متعمـد. ويشـمل ذلـك أنـواع الحيوانـات المعرضـة لإلصابة، وعدد الحيوانـات المصابة والتوزيع 

الجغرافـي لهـا والمجموعـات الوبائيـة.
ناجمـة عـن حـدث متعلـق بصحـة  إلـى حالـة  الحيوانيـة"  الصحـة  ويشـير مصطلـح "طـوارئ 
الحيـوان يـؤدي إلـى اضطـراب أو حالـة كبيـرة يمكـن توقعهـا أو االسـتعداد لهـا فـي كثيـر مـن 

األحيـان، لكـن نـادرا مـا يتـم توقعهـا بدقـة.
وتتطلـب طـوارئ الصحـة الحيوانيـة اتخـاذ إجـراءات فوريـة تحتـاج إلـى اتخـاذ قـرارات وتدابيـر 
غيـر عاديـة لتقليـل اآلثـار السـلبية للحـدث. ويتـم تحديدهـا فـي الزمان والمـكان، وتتطلـب تفعيل 

الحـد األدنـى مـن القيـم وتتضمـن قواعـد االلتـزام واسـتراتيجية الخـروج.
ويمكـن أن تـؤدي أنـواع مختلفـة مـن األحـداث المتعلقـة بصحـة الحيـوان إلـى حـدوث حالـة 
طـوارئ، مثـل: مـرض دخيـل ذو تطـور وبائـي، أو مـرض متوطـن يغيـر مـن نمطـه ويتخـذ تطورا 
وبائيـا أو يصبـح خـارج نطـاق السـيطرة، أو مـرض موسـمي متوطـن يظهـر ذروة مرتفعـة فـوق 
حـد معيـن. ويجـب تكييـف تعريـف ومسـببات الطـوارئ المتعلقـة بصحـة الحيـوان مـع السـياق 
المحلـي وفقـا لتحليـل مخاطـر محـدد ووفقـا لآلثـار االجتماعيـة واالقتصاديـة والصحيـة العامـة 

والبيئيـة المحتملـة للحـدث.

إدارة طـوارئ الصحـة الحيوانيـة: الجوانب والمكونات األساسـية
تشـير إدارة الطـوارئ إلـى التنظيـم الشـامل وإدارة المسـؤوليات والمـوارد واإلجـراءات لمعالجـة 
جميـع جوانـب حالـة الطـوارئ. وتنطـوي علـى خطـط وترتيبـات مؤسسـية إلشـراك وتوجيـه جهـود 
القطاعين العام والخاص بطريقة منهجية وشاملة ومنسقة. وسيحدد نظام إدارة طوارئ الصحة 
الحيوانيـة المنظـم رسـميا 5 العناصـر المطلوبـة لتحقيـق مسـتوى االسـتعداد المطلـوب لطـوارئ 

الصحـة الحيوانيـة. وسـينص علـى تخطيـط وتنفيـذ اإلجـراءات ذات الصلـة بـإدارة الطـوارئ تلك.

وفقا لمعايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس )ISO(، نظام اإلدارة هو الطريقة التي تدير بها المنظمة األجزاء المترابطة من أنشطتها من أجل تحقيق   5

أهدافها. ويمكن أن تتعلق هذه األهداف بعدد من الموضوعات المختلفة، بما في ذلك الجودة، والكفاءة التشغيلية، واألداء البيئي، والصحة والسالمة، 
والطوارئ. وبالنسبة إلى )ISO 22320(، تعد إدارة الطوارئ هي النهج العام للوقاية وإدارة الطوارئ.
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ويجـب أن يسـعى أي نظـام إلدارة الطـوارئ إلـى تضميـن المكونـات األساسـية التالية:
األهـداف اإلسـتراتيجية حسـب وضـع البلد وأولوياته	 
إطار تشـريعي مالئم	 
التعريفـات العامـة لألدوار والمسـؤوليات	 
اسـتراتيجيات وإجـراءات االتصال والتنسـيق	 
الوصـول إلى المـوارد وتعبئتها	 
الخطط التي تصف األنشطة واإلجراءات الالزمة لالستعداد لطوارئ الصحة الحيوانية 	 

والوقاية منها وكشـفها والتصدي لها والتعافي منها
عمليـة الرصـد والتقييم	 

ومـن المهـم التأكيـد علـى أن أنظمـة إدارة الطـوارئ مبنيـة علـى العمـل الروتينـي للجهـات 
المختصـة. وتعـد جـودة العمـل اليومـي للخدمـات البيطريـة، القائمـة علـى مراقبـة األمـراض 
األنشـطة  هـذه  وتعتبـر  للطـوارئ.  الجيـدة  لـإلدارة  أمـرا ضروريـا  ومكافحتهـا،  األولويـة  ذات 
المثـال،  الحيوانيـة. فعلـى سـبيل  الصحـة  لطـوارئ  الجيـدة  اإلدارة  أساسـية لضمـان  اليوميـة 
إلـى  وبعـده  الذبـح  قبـل  التفتيـش  أو  الميدانيـة  لألحـداث  فعالـة  مراقبـة  وجـود  عـدم  يـؤدي 
تعريـض كشـف األحـداث المتعلقـة بصحـة الحيـوان للخطـر، كمـا أن عـدم إمكانيـة تتبـع مكونـات 
العلـف داخـل سلسـلة إمـداد األعـالف يجعـل مـن الصعـب إدارة حالـة الطـوارئ التـي تنطـوي 
علـى السـموم فـي االعـالف. ويـؤدي عـدم وجـود تنسـيق جيـد مـع الجهـات المعنيـة بالصحـة 

العامـة أو البيئـة إلـى تعقيـد إدارة األمـراض الحيوانيـة المصـدر أو أمـراض الحيـاة البريـة.
لـذا، تعـد إدارة طـوارئ الصحـة الحيوانيـة جـزءا مـن جودة الخدمـات البيطرية، كما هو موضح 
فـي القسـم الثالـث مـن القانـون الصحـي لحيوانـات اليابسـة )OIE, 2019b(. ووفقـا لدسـتور 
اليابسـة، يجـب علـى الخدمـات البيطريـة تطويـر وتوثيـق اإلجـراءات والمعاييـر المناسـبة لجميـع 
الطـارئ  ذلـك االسـتعداد  بمـا فـي  بهـا،  المرتبطـة  الصلـة والمرافـق  مقدمـي األنشـطة ذات 
الحيـوان. ويوصـف  ورعايـة  الحيوانيـة  الصحـة  علـى  تأثيـر  لهـا  يكـون  أن  يمكـن  التـي  للكـوارث 
العالمـي  النظـام  أنـه عنصـر مهـم فـي  الحيوانيـة علـى  االسـتعداد لحـاالت طـوارئ األمـراض 
للصحـة الحيوانيـة. ويشـمل تقييـم جـودة النظـام وجـود التشـريع البيطـري لسـلطات الطـوارئ 
الحيـوان،  الحيوانيـة ورعايـة  الصحـة  علـى  تأثيـر  لهـا  يكـون  أن  يمكـن  التـي  الكـوارث  إدارة  فـي 
المصـدر،  الحيوانيـة  األمـراض  ذلـك  فـي  بمـا  الدخيلـة،  األمـراض  تفشـي  علـى  والسـيطرة 
والوصـف والتفاصيـل ذات الصلـة بخطـط االسـتعداد والتصـدي للطـوارئ المتعلقـة باألمـراض 
الحيوانيـة. وهنـاك نوعـان مـن الكفـاءات الحرجـة )CCs( ألداة تقييـم أداء الخدمـات البيطريـة لـدى 
 CC( الطـوارئ وهمـا:  بـإدارة  ترتبطـان مباشـرة   )OIE PVS( الحيـوان  العالميـة لصحـة  المنظمـة 
 .)OIE, 2019b( بشـأن االسـتعداد والتصـدي للطـوارئ )CC II.5(بشـأن تمويـل الطـوارئ و )I.9
وهناك مرجع آخر يشـير بشـكل غير مباشـر إلى إدارة الطوارئ وهو )CC I.A( 6 بشـأن التنسـيق 

.)OIE, 2019b( الداخلـي وتنظيـم القيـادة
ويجـب تطويـر نظـام إدارة طـوارئ الصحة الحيوانيـة لبلد ما وفقا للقدرات القائمة للخدمات 
والماليـة(  والتكنولوجيـة  والماديـة  )البشـرية  المـوارد  توافـر  فـي  النظـر  وينبغـي  البيطريـة. 
إدارة  نظـام  بنـاء  قبـل  وبالتالـي،  الحاليـة.  والشـراكات  المنظمـات  وأنـواع  القائمـة  والقـدرات 
طـوارئ للطـوارئ المتعلقـة بالصحـة الحيوانيـة، يجـب علـى الجهـات المختصـة مراجعـة مسـتوى 
تقدمهـا فيمـا يتعلـق بـأداة تقييـم أداء الخدمـات البيطريـة لـدى المنظمة العالميـة لصحة الحيوان 
)OIE PVS( ذات الصلـة الكفـاءات الحرجـة لضمـان كفايـة نظـام بالدهـم، بمـا فـي ذلـك تقييـم:

المهـارات األساسـية للمـوارد البشـرية والتدريـب المسـتمر للحفاظ علـى تلك الكفاءات	 
االسـتقالل التقنـي وغيـاب التدخـل السياسـي أو االقتصـادي الخـاص فـي صنع القرار	 

يتم استخدام أداة تقييم أداء الخدمات البيطرية لمنظمة العالمية لصحة الحيوان )OIE PVS( من قبل البلدان في المقام األول لتحديد مجاالت القوة   6

والضعف النسبية داخل الخدمات البيطرية الوطنية، مقابل المعايير الدولية ذات الصلة. ويهدف تقرير أداء الخدمات البيطرية إلى توجيه عملية تحديد 
أولويات سياساتها وبرامجها وتوفير مواردها وأنشطة الهيكلة الخاصة بها.
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اإلطار التشـريعي، السـيما للسـماح بالتصدي السـريع	 
القـدرة علـى إجراء تقييـم المخاطر	 
مراقبـة الحدود وشـهادات التصدير	 
جـودة تنظيـم القيـادة مـن أجـل تقديـم تقاريـر جيـدة وفـي الوقـت المناسـب وتنفيـذ 	 

التحكـم تدابيـر 
والفحـص 	  الميـدان،  المتالزمـة بصفـة مسـتمرة فـي   والمراقبـة  السـريرية  المراقبـة 

التشـريحي قبـل وبعـد الذبـح
الوصـول إلـى المختبـرات التي تتميـز بالمهاردة	 
الوصـول إلـى التمويـل العاجـل في حاالت الطوارئ	 
آليـات التواصـل الداخلي	 
آليـات التنسـيق مـع الجهـات األخرى ذات الصلة	 
آليـات التشـاور مـع أصحـاب المصلحـة الرئيسـيين مـن القطاع الخاص	 

وال يعنـي عـدم وجـود الكفـاءة الكاملـة فـي جميـع هـذه الكفـاءات أن إدارة الطـوارئ غيـر 
ممكنـة. ومـع ذلـك، سيسـاعد إجـراء المراجعـة، البلـدان، فـي تحديـد األولويـات لتحقيـق أفضـل 

اسـتخدام ممكـن للقـدرات الفعليـة للجهـة المختصـة.
وإذا كان هنـاك نظـام قائـم إلدارة الطـوارئ، فـإن تقييـم الكفـاءات الحرجـة سيسـاعد أيضـا 
علـى تحديـد األولويـات التـي سـتعززه. ويقـدم الملحـق األول جدوال عن الكفاءات الحرجة وإدارة 
الطـوارئ. وقـد يسـاعد تحليـل الفجـوات7 الـذي أجرتـه المنظمـة العالميـة لصحـة الحيـوان علـى 
تحديـد أولويـات الخدمـات البيطريـة وقضايـا الصحـة الحيوانيـة، وبالتالـي بنـاء أو تعزيـز القـدرات 

ذات الصلـة فـي إدارة الطـوارئ المتعلقـة بالصحـة الحيوانيـة.

السياسـية  االلتـزام والمشـاركة  الحيوانيـة:  الصحـة  إدارة طـوارئ 
ومـن جانـب أصحـاب المصلحـة

القـرار  والتـزام صانعـي  إرادة  علـى  الحيوانيـة  بالصحـة  المتعلقـة  الطـوارئ  إدارة  نجـاح  يعتمـد 
الرئيسـيين فـي البـالد للمشـاركة الكاملـة فـي العمليـة، بمـا فـي ذلـك علـى سـبيل المثـال ال 
الفعـال  الالزمـة، والتنسـيق  المـوارد  الصلـة، وتعبئـة  السـريعة وذات  القـرارات  اتخـاذ  الحصـر، 
للقـدرات الوطنيـة المحشـودة، والتواصـل المتكـرر مـع الجمهـور وأصحـاب المصلحـة المهنييـن 
المراحـل  فـي  المعنييـن  القـرار  إشـراك صانعـي  بمـكان  األهميـة  الُقطرييـن. ومـن  والشـركاء 

األولـى مـن إدارة الطـوارئ.
ويجب على قادة السياسات والمستشارين في الوزارات الوطنية للزراعة والصحة والمالية 
المشـاركة بشـكل اسـتباقي فـي تطويـر خطـط  القانـون وغيرهـا  الطـوارئ وإنفـاذ  إدارة  وفـي 
االستعداد للطوارئ. وستؤدي المشاركة والتزام المسؤولين رفيعي المستوى في وقت مبكر 
إلى تيسـير عملية صنع القرار في القضايا ذات التأثير السياسـي الكبير، مثل وقف الصادرات، 
وإغـالق الحـدود، والحـد مـن التحـركات السـكانية أو التحكـم فيهـا. كمـا يجـب علـى القـادة الذيـن 
يمثلـون الصناعـات الحيوانيـة والمزارعيـن ومشـغلي سلسـلة القيمـة الحيوانيـة والجهـات الفاعلة 
األخـرى فـي القطـاع الخـاص المشـاركة فـي مسـؤولية اتخـاذ القـرار واإلعـداد والتمويـل. ويقـدم 

الملحـق الثانـي إرشـادات حـول الدعـوة لالسـتثمار فـي االسـتعداد للطوارئ.

إدارة طـوارئ الصحـة الحيوانيـة: تحديد األولويات واالسـتراتيجيات
لتعزيـز  الصلـة  الحيوانيـة واالسـتراتيجيات ذات  الصحـة  أي نظـام إلدارة طـوارئ  يجـب تصميـم 
قـدرات إدارة الطـوارئ وفقـا للحالـة. كمـا يجـب علـى الجهـات المختصـة تحديـد أولويـات األمـراض 

إن تحليل فجوة أداء الخدمات البيطرية للمنظمة العالمية لصحة الحيوان عبارة عن تمرين منظم بعناية يتم إجراؤه مع الخدمات البيطرية الوطنية لتحديد   7

أهدافها ذات األولوية، باإلضافة إلى االستراتيجيات واألنشطة واالستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه األهداف.
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الحيوانيـة أو األخطـار أو التهديـدات المثيـرة للقلـق وتصنيفهـا مـن خـالل تقييـم األثـر.8 ويجـب 
أن يأخـذ هـذا التقييـم فـي االعتبـار األنمـاط الوبائيـة وعواقبهـا المحتملـة مـن حيـث التأثيـر علـى 
االقتصـاد واألمـن الغذائـي والصحـة العامـة والمجتمـع والبيئـة باإلضافـة إلـى مـدى توفـر تدابير 
المكافحـة ذات الصلـة لـكل تأثيـر ونتائجهـا. وسـيكون الناتـج الرئيسـي هـو الحصـول علـى قائمـة 
باألمـراض الحيوانيـة ذات األولويـة وفئاتهـا واألحـداث المتعلقـة بصحـة الحيـوان التـي تبـرر نظام 

إدارة الطـوارئ باإلضافـة إلـى خطـط االسـتعداد والتصـدي للطـوارئ المحـددة.
الحوكمـة  لمعالجـة  عـدة سـنوات  الطـوارئ وتحديثـه  إدارة  يتطلـب تطويـر نظـام  مـا  وغالبـا 
واالسـتثمار وتحديـد اإلجـراءات والتدريـب. ويمكـن صياغـة خطـة عمـل إسـتراتيجية بهـدف جدولـة 
تدريجيـا. ويمكـن  الطـوارئ وزيـادة مسـتوى االسـتعداد  إدارة  الالزمـة إلعـداد نظـام  األنشـطة 
لسلسلة المسار المتدرج لالستعداد للطوارئ أن توفر إرشادات لبناء خطة العمل االستراتيجية 
المتـدرج لالسـتعداد  المسـار  المعلومـات حـول خطـة  الثالـث مزيـدا مـن  الملحـق  هـذه. ويوفـر 

للطـوارئ.
وتعـد خطـة العمـل اإلسـتراتيجية إلدارة الطـوارئ جزءا مـن التخطيط االسـتراتيجي للخدمات 
البيطريـة ويجـب أن تتماشـى مـع أهـداف سياسـات الصحـة الحيوانيـة فـي البالد. فعلى سـبيل 
المثـال، ال ينبغـي أن تكـون هنـاك خطـة عمـل محـددة إلدارة الطـوارئ لمـرض ال يوجد لـه برنامج 

رسـمي لمكافحته.

إدارة طـوارئ الصحـة الحيوانيـة: التنسـيق بين القطاعات
بغـض النظـر عـن الخدمـات البيطريـة، يجـب أن يشـمل نظـام إدارة الطـوارئ جميـع الجهـات التـي 
يمكن أن يكون لها أي دور في إدارة حالة الطوارئ. ويجب أن يكون رسم خريطة لجميع الجهات 
وأصحـاب المصلحـة المعنييـن، مـع تحديـد واضـح لمسـؤوليات وأدوار كل منهـا، بمثابـة خطـوة 

أوليـة فـي بنـاء نظـام إدارة الطوارئ.
وهنـاك بعـض الخدمـات الحكوميـة األساسـية التـي يتـم تضمينهـا فـي التصـدي للكـوارث 
الوطنية والتي يمكن أن يكون لها أدوار مهمة في الطوارئ المتعلقة بصحة الحيوان. وتشمل 
هـذه الخدمـات، فـي جملـة األمور، الشـركاء "الطبيعيين" واألوسـاط األكاديمية وجهات الصحة 
الدفـاع، وإدارات األشـغال  القانـون، وقـوات  إنفـاذ  الشـرطة. جهـات  والبيئـة، وأيضـا  العامـة 

العامـة وخدمـات الطـوارئ العامـة الوطنيـة أو اإلقليميـة أو األمـن المدنـي.
ويمكن للجهات األكاديمية تقديم الدعم العلمي، السـيما فيما يتعلق بالتشـخيص وتقييم 
المرتبطـة باألمـراض  العامـة بشـكل منهجـي فـي األحـداث  المخاطـر. وتشـارك جهـات الصحـة 
الحيوانية المصدر، ويجب أن تكون مختصة في أحداث سالمة األغذية. ويمكن أن يوفر التقييم 
الخارجـي المشـترك لمنظمـة الصحـة العالميـة )JEE(،9 والـذي ُيسـتخدم لتقييـم مسـتوى تنفيـذ 
اللوائـح الصحيـة الدوليـة لمنظمـة الصحـة العالميـة داخـل البـالد، معلومـات قيمـة مـن حيث قدرة 

البلـد علـى إدارة الحـدث المتعلـق بصحـة الحيـوان )منظمـة الصحـة العالميـة، 2018(.
ويمكـن للجهـات المعنيـة بالبيئـة أن تسـاعد فـي التحقيقـات فـي الحيـاة البرية. 

ويمكن أن يسـاعد تطبيق القانون في تطبيق التدابير الالزمة لمراقبة صحة الحيوان، مثل 
فـرض الحجـر الصحـي وتقييـد حركـة الحيوانـات، وحمايـة الموظفيـن إذا لـزم األمـر. كمـا يمكنهـا 

التدخـل فـي حالـة االشـتباه بارتـكاب عمـل جنائـي متعمـد فـي أصل الحدث.
تفشـي  مواقـع  مـن   والمعـدات  األفـراد  لنقـل  الدعـم  تقديـم  الدفـاع  لقـوات  ويمكـن 
األمـراض، السـيما عندمـا يتعـذر الوصـول إلـى هـذه المواقـع مـن قبـل المركبـات العاديـة. كمـا 

يمكن إيجاد مزيد من المعلومات حول سرد وتصنيف األمراض الحيوانية ذات األولوية، بما في ذلك تلك التي تنتقل إلى البشر، على الرابط  8 

.https://www.oie.int/en/solidarity/global-studies/categorisation-of-animal-diseases 
التقييم الخارجي المشترك هو عملية تطوعية وتعاونية ومتعددة القطاعات لتقييم قدرات البلدان على الوقاية من المخاطر المتعلقة بالصحة العامة   9

وكشفها والتصدي السريع لها. ويساعد التقييم الخارجي المشترك البلدان على تحديد الفجوات األكثر أهمية في أنظمة صحة اإلنسان والحيوان ويمكن 
استخدامه باالقتران مع أداة أداء الخدمات البيطرية للمنظمة العالمية لصحة الحيوان .
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تعانـي  التـي  المناطـق  فـي  بالتدخـل  المعنييـن  للموظفيـن  والمـأوى  الطعـام  توفيـر  يمكنهـا 
مـن مشـاكل أمنيـة وحمايتهـم وتوفيـر مرافـق االتصـال بيـن مقـر التصـدي للطـوارئ الوطنيـة 

الميدانيـة. والعمليـات  والمحليـة 
ويمكن أن توفر األشغال العامة معدات تحريك التربة ورش المطهر والخبرة في التخلص 
العامـة لألمـن  الطـوارئ  لخدمـات  المذبوحـة فـي حمـالت االسـتئصال. ويمكـن  الماشـية  مـن 

المدنـي توفيـر المرافـق والدعـم اللوجسـتي واالتصـاالت.
لذلك، من الضروري البدء في بناء أي نظام إلدارة الطوارئ بوضع التنسيق بين القطاعات 
فـي االعتبـار وكخلفيـة دائمـة. وعـالوة على ذلـك، تمتلك معظم البلدان خططـا وطنية لمواجهة 
الكـوارث تسـمح للخدمـات والمـوارد الحكوميـة وغيـر الحكوميـة األساسـية بالتعبئة بشـكل سـريع 
تـم  التـي  الوطنيـة  الكـوارث  تقييـم مسـتوى وإجـراءات خطـة  المهـم  للكـوارث. ومـن  اسـتجابة 
الكـوارث  أو  العامـة  الصحـة  علـى  تنطـوي  التـي  تلـك  مثـل  األخـرى  الطـوارئ  إلدارة  وضعهـا 
الناجمـة عـن األخطـار الطبيعيـة بمـا فـي ذلـك الفيضانـات والـزالزل والحرائـق الكبـرى أو حـاالت 
الجفـاف.10 ويمكـن تقديـم حجـة قويـة لالعتـراف الرسـمي بطـوارئ الصحـة الحيوانيـة علـى أنهـا 
كارثـة طبيعيـة. وسـيؤدي وضـع إجـراءات مرتبطـة أو مشـتركة مـع خطـة الكـوارث الوطنيـة إلـى 

تيسـير إدارة الطـوارئ وتنسـيقها.

إدارة  وإجـراءات  الحيوانيـة  بالصحـة  المتعلقـة  الطـوارئ  مراحـل 
الطـوارئ

بغـض النظـر عـن نظـام الدولـة ومهمـا كان نـوع الطوارئ، يجب أن تتناول الممارسـات الجيدة في 
إدارة الطـوارئ جميـع مراحـل الحـدث المتعلـق بصحـة الحيـوان الـذي يتسـبب فـي حالـة الطـوارئ 
هـذه، علـى طـول الجـدول الزمنـي والعـرض الوبائي لسلسـلة الحالة الصحيـة للحيوانات. ويمكن 
تسـمية هذه المراحل األربع بـ "وقت الال أزمات"، و"االنذار"، و"الطوارئ" و"إعادة التأهيل".
يشـير مصطلـح "مرحلـة وقـت الـال أزمـات" إلـى الفتـرة الزمنيـة السـابقة لحـدث معيـن فـي 
مجـال الصحـة الحيوانيـة عندمـا ال تكـون هنـاك ضـرورة التخـاذ إجـراءات اسـتثنائية أو طارئـة فيمـا 
يتعلـق بهـذا الحـدث. وهـذا يعنـي، علـى سـبيل المثـال، أنه قـد يكون هناك وقت ال أزمات قبل 

مـرض مـا، بينمـا يكـون هنـاك حالـة طـوارئ قبـل مـرض أو أكثر مـن األمراض األخرى.
ويشـير مصطلـح "مرحلـة اإلنـذار" إلـى الفتـرة الزمنيـة التـي يتطلـب فيهـا مسـتوى الخطـر 
بسـبب الحـدث المتعلـق بصحـة الحيـوان مراقبـة دقيقـة لجميـع األنشـطة، واالنتقـال السـريع، 
وتبـادل وتقييـم المعلومـات ذات الصلـة، واتخـاذ إجراءات احترازية سـريعة لمواجهة حالة طوارئ 
وشـيكة. وتعـد مرحلـة اإلنـذار هـي الفتـرة التـي يتقـدم فيهـا التهديـد أو يتـم تحديـده. ويمكـن 
أن يحـدث علـى سـبيل المثـال مـن خـالل االشـتباه فـي حالـة حقيقيـة لمـرض ذي أولويـة أو عـن 
طريـق تفشـي المـرض المؤكـد فـي محيـط بلـد مـا أو فـي البلـدان الشـريكة التجاريـة. وخـالل 

مرحلـة اإلنـذار هـذه، يتـم اسـتخدام نظـام إنـذار مبكـر.
ويشـير مصطلـح "مرحلـة الطـوارئ" إلـى الفتـرة الزمنيـة التـي تتطلـب اتخـاذ إجـراء فـوري 
لتجنب أو تخفيف الخسائر المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن الحدث المتعلق بصحة الحيوان. 
وعلـى الرغـم مـن أن هـذه هـي المرحلـة الوحيـدة المحـددة كــ "طـوارئ"، إال أنـه يتـم معالجـة 

الحـدث بأكملـه مـن قبـل إدارة الطـوارئ.
ويشـير مصطلـح "مرحلـة إعـادة التأهيـل'' إلـى الفتـرة الزمنيـة التـي تلـي مرحلـة الطـوارئ 
والمخصصـة إلعـادة تكويـن قطعـان الحيوانات، واسـتعادة مسـتويات الصحـة لما قبل الطوارئ 
)اإلنسـان والحيـوان( )بمـا فـي ذلـك الجهـود المبذولـة للحـد مـن عوامـل الخطـر(، وإعـادة إطـالق 
أنظمـة اإلنتـاج الحيوانـي، وسالسـل القيمـة والتجـارة، واسـتعادة سـبل العيش ودعـم الجوانب 

انظر أيضا مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث )UNDRR( إطار Sendai للحد من الكوارث 2015-2030، على الرابط   10 

.https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030
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االجتماعيـة واالقتصاديـة األخـرى التـي تأثـرت بحـدث متعلـق بصحـة الحيـوان. وقـد تختلـف حالـة 
الحـدث. وُتسـتخدم مرحلـة  كانـت موجـودة قبـل  التـي  تلـك  الحـدث عـن  الحيوانيـة بعـد  الصحـة 

إعـادة التأهيـل أيضـا لتنفيـذ تقييـم مـا بعـد التجربـة، أو االسـتعراض الالحـق.
إدارة  إجـراءات  مـن  أنـواع  تنفيـذ خمسـة  يجـب  الحيـوان،  بصحـة  المتعلـق  الحـدث  وخـالل 
تنفيـذ  ويتـم  الطـوارئ: "االسـتعداد" و"الوقايـة" و"الكشـف" و"التصـدي" و"التعافـي". 
هـذه اإلجـراءات وفقـا لمـدى مالءمتهـا لـكل مرحلـة مـن مراحـل الحـدث المتعلـق بصحـة الحيـوان 

التـي تسـبب حالـة طـوارئ.
والبرامـج  والسياسـات  االسـتراتيجيات  وتنفيـذ  تطويـر  إلـى  "االسـتعداد"  إجـراء  ويشـير 
والنظـم والتحليـالت قبـل حالـة الطـوارئ المتعلقـة بصحـة الحيـوان، مـن أجـل الوقايـة مـن تلـك 
الطـوارئ وكشـفها والتصـدي لهـا والتعافـي منهـا. ويعـد االسـتعداد هـو اإلجـراء السـائد إلدارة 

الطـوارئ أثنـاء أوقـات الـال أزمـات، ولكنـه مهـم أيضـا أثنـاء إعـادة التأهيـل.
ويشـير إجـراء "الوقايـة" إلـى تنفيـذ األنشـطة والبرامـج واألنظمـة التـي تمكـن مـن تجنـب 
الوقايـة بمثابـة  الحيـوان. وتعـد  المتعلـق بصحـة  الحـدث  تأثيـر  )التخفيـف( مـن  الحـد  أو  أو منـع 
إجـراء مـن إجـراءات إدارة الطـوارئ االساسـية خـالل مرحلـة االنـذار لتجنـب تحول الحـدث إلى حالة 

طـوارئ، ولكنهـا تنطبـق أيضـا كإجـراء عـام خـالل المراحـل األخـرى.
أو  توغـل  أي  لتحديـد  تنفيـذ األنشـطة والبرامـج واألنظمـة  إلـى  إجـراء "الكشـف"  ويشـير 
ظهـور أو عـودة ظهـور أو انتشـار خطـر، أو تحديـد مسـتوى وجـود خطـر أو إثبـات عـدم وجـودة. 
ويعـد الكشـف مهـم بشـكل خـاص خـالل مرحلتـي االنذار والطـوارئ لمعرفة مـكان التصدي. كما 
أنـه مهـم فـي وقـت الـال أزمـات مـن حيـث االسـتعداد، وفـي مرحلـة إعـادة التأهيـل للمسـاعدة 

فـي اسـتعادة الحالـة الصحيـة الحيوانيـة المواتيـة.
إلـى  تهـدف  التـي  واألنظمـة  والبرامـج  األنشـطة  تنفيـذ  إلـى  "التصـدي"  إجـراء  ويشـير 
االحتـواء السـريع والقضـاء النهائـي علـى سـبب الحـدث المتعلـق بصحـة الحيـوان، والتخفيـف 
مـن عواقبـه السـلبية. ويعـد التصـدي بمثابـة إجـراء مرحلـة الطـوارئ. ومـع ذلـك، مـن الممكـن 

االنـذار. التصـدي بشـكل اسـتباقي خـالل مرحلـة  أيضـا 
إلـى تنفيـذ األنشـطة والبرامـج والنظـم إلعـادة إطـالق أنظمـة  إجـراء "التعافـي"  ويشـير 
الجوانـب  ودعـم  العيـش،  سـبل  السـتعادة  والتجـارة،  القيمـة  وسالسـل  الحيوانـي  اإلنتـاج 
االجتماعيـة واالقتصاديـة األخـرى المتأثـرة. ويسـود التعافـي خـالل مرحلـة إعـادة التأهيـل ولكـن 
أو  المرحلـة طويلـة األمـد  تلـك  كانـت  إذا  الطـوارئ، السـيما  يمكـن تفعيلـه قبـل نهايـة مرحلـة 

المنطقـة. كبيـرة مـن  بأجـزاء  تتعلـق 
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ت
ال

عدد الحا

إعادة التأهيلحالة الطوارئوقت الال أزمات اإلنذار
الوقت

المصدر: المؤلفون

1 الشكل 
مراحـل الحـدث المتعلـق بصحـة الحيوان الذي يتسـبب في حالة طوارئ

المصدر: المؤلفون

2 الشكل 
إجـراءات إدارة الطـوارئ التـي يتـم تنفيذهـا فـي كل مرحلة من مراحـل الحدث المتعلـق بصحة الحيوان 

التي تسـبب حالة طوارئ

ت
ال

عدد الحا

إعادة التأهيلحالة الطوارئوقت الال أزمات

إجراءات 
إدارة 
الطوارئ

االستعداد
الوقاية
الكشف
التصدي
التعافي

اإلنذار
الوقت

يوضـح الشـكل )1( المراحـل األربـع كتسلسـل زمنـي متتالـي علـى طـول "منحنـى وبائـي" 
نموذجي.

يوضح الشكل )2( إجراءات إدارة الطوارئ التي ينبغي تنفيذها في كل مرحلة.
ويوجد توضيح للمستويات المختلفة من التأكيد لكل إجراء حسب المراحل في الجدول )1(.
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وقـد يكـون هنـاك تداخـل بيـن المراحـل: يمكـن أن تبـدأ مرحلـة اإلنـذار فـي واحـدة أو أكثـر 
مـن الوحـدات أو المناطـق الوبائيـة، بينمـا يظـل البعـض اآلخـر فـي مرحلـة وقـت الـال أزمـات. 
وقـد تبـدأ مرحلـة إعـادة التأهيـل فـي بعـض الوحـدات أو المناطـق الوبائيـة بينمـا يبقـى البعـض 
اآلخـر فـي مرحلـة الطـوارئ. وعـالوة علـى ذلـك، يمكـن أن تكـون المنطقـة فـي مرحلة وقت الال 
أزمـات بالنسـبة لبعـض األنـواع أو األحـداث، ولكـن فـي مرحلـة الطـوارئ بالنسـبة للبعض اآلخر.
وتسـتخدم إدارة الطـوارئ نهـج تحليـل المخاطـر قبـل وأثنـاء وبعـد األحـداث المتعلقـة بصحـة 
الحيـوان، وتتنـاول كامـل مـدة الحـدث، علـى الرغـم مـن أن مرحلـة واحـدة فقـط تسـمى مرحلـة 

"الطوارئ".

الجدول 1
 مسـتوى التأكيـد لـكل إجـراء وفقا لمرحلـة الحدث المتعلـق بصحة الحيوان 

)+. الحـد األدنـى من التأكيـد، ++++. أقصى تأكيد(

التأهيلالطوارئاإلنذاروقـت الال أزمات إعادة 

+++++++++االستعداد

+++++++++++الوقاية

+++++++++++الكشف

+++++)+(التصدي

+++++التعافي
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إعادة التأهيلحالة الطوارئوقت الال أزمات اإلنذار
الوقت

إجراءات 
إدارة 
الطوارئ

االستعداد
الوقاية
الكشف
التصدي
التعافي

ت
ال

عدد الحا

المصدر: المؤلفون

3 الشكل 
وقـت الـا أزمات وإجراءات إدارة الطـوارئ المرتبطة به

الفصـل	الثانـي		

 إدارة طـوارئ الصحـة الحيوانية 
فـي وقت الا أزمات

إجـراءات إدارة الطـوارئ فـي مرحلة وقت الال أزمات
نظـرا ألن جميـع  تجاهلهـا  يتـم  مـا  3( ضروريـة، وغالبـا  )الشـكل  أزمـات  الـا  تعـد مرحلـة وقـت 
اإلجـراءات التـي يتـم تنفيذهـا أثنـاء مراحـل اإلنـذار أو الطـوارئ أو إعـادة التأهيـل تعتمـد علـى 

أزمـات. الـا  طريقـة تحضيرهـا خـال وقـت 
لـذا، يعـد "االسـتعداد" بمثابـة أهـم عمـل فـي أوقـات الـا أزمـات، لكـن، لكـي تظـل هـذه 
تتعلـق بصحـة  أحـداث معينـة  الرئيسـي هـو "الوقايـة" مـن  اإلجـراء  أزمـات، فـإن  الفتـرة دون 
إجـراء  الفعلـي، هنـاك  الوقـت  يحـدث فـي  مـا  وإدراك  لتوقـع  ذلـك،  علـى  الحيـوان. وعـاوة 

.)2 رئيسـي آخـر وهـو "الكشـف" عـن أي وقـوع لتلـك األحـداث )الجـدول 

االسـتعداد للطـوارئ في وقت الـال أزمات: نظرة عامة
االسـتعداد هـو بنـاء القـدرة علـى تغطيـة االحتياجـات المتوقعـة إلدارة األحـداث التـي يحتمـل 
حالـة  إلـى  الوصـول  إلـى  أزمـات  الـا  أوقـات  خـال  االسـتعداد  إجـراءات  وتهـدف  وقوعهـا. 
أن  مـن شـأنه  الحيـوان  المتعلقـة بصحـة  األحـداث  مـن  لحـدث  تحسـبًا  التشـغيلي  االسـتعداد 

حالـة طـوارئ. إلـى  يـؤدي 
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لكن االسـتعداد هو اإلجابة أوال على األسـئلة الرئيسـية: ماذا، ولماذا، ومن، وكيف؟ ومن 
الضـروري معرفـة مـا ُيتوقـع أن يحميـه نظام إدارة الطوارئ ولماذا. ويجب جمع البيانات المتعلقة 
بالثروة الحيوانية وأنظمة اإلنتاج وساسل القيمة والمبادالت التجارية وحركة الحيوانات والسلع 
لكي نكون قادرين على إجراء تقييم األثر وتحديد األولويات وتحليل المخاطر، وربما إلعداد ملف 
للدعـوة والمناصـرة. وبالتـوازي مـع ذلـك، بالتوازي مع ذلك، يسـاعد تقييـم حجم وتنظيم وقدرات 
الخدمـات البيطريـة علـى توزيـع األدوار الممكنـة، وكذلـك علـى تحديد وإشـراك أصحـاب المصلحة 
العـام والخـاص. وعندهـا فقـط يمكـن تحديـد اسـتراتيجيات  القطاعيـن  الرئيسـيين فـي كل مـن 

وأهداف سياسـات االستعداد.
يلـي:  فيمـا  أزمـات  الـا  أوقـات  فـي  للطـوارئ  األساسـية لاسـتعداد  الكلمـات  وتتمثـل 
التخطيـط والتجهيـز والتدريـب واالختبـار. ولاسـتعداد بشـكل مناسـب، يجـب تنفيـذ سلسـلة مـن 
اإلجـراءات الدوريـة المسـتمرة لتطويـر أو تعديـل الخطـط، وتجهيـز خطـط العمليـات، وتدريـب كل 
الخطـة والمعـدات والتدريـب مـن خـال سلسـلة مـن  الخطـة، واختبـار  تنفيـذ  لـه دور فـي  مـن 
التماريـن. ويوضـح الشـكل )4( "دورة االسـتعداد للطـوارئ". وتعتبـر دورة حلزونيـة حيـث تختلف 
نقطـة الوصـول عـن نقطـة االنطـاق، وإذا تـم تطبيقهـا بشـكل جيـد، فـإن أنشـطة االسـتعداد 

سـتؤدي فـي النهايـة إلـى تحسـين مسـتوى اسـتعداد البـاد.
ويمكـن تقييـم حالـة االسـتعداد لنظـام إدارة طـوارئ الصحـة الحيوانيـة علـى طـول سلسـلة 

المسـار المتـدرج المتصـل لاسـتعداد للطـوارئ )انظـر الملحـق الثالـث(.

االسـتعداد للطـوارئ في وقت الا أزمـات: التخطيط
يعـد التخطيـط هـو النشـاط األول واألهـم لـدورة االسـتعداد للطوارئ. ويتمثـل ذلك في تطوير 
تسلسـل منهجـي لإلجـراءات التـي مـن شـأنها تحقيـق أهـداف إدارة الطـوارئ المحـددة، وتوفيـر 

الوقـت والجهـد والمـوارد الثمينـة أثنـاء مرحلـة الطوارئ.
ويجـب أن يكـون التخطيـط الفعـال، هـو السـمة البـارزة فـي أوقـات الـا أزمـات، بحيـث ال 
تتحـول حالـة طـوارئ عنـد حدوثهـا إلـى أزمـة. ويجـب وضـع الترتيبـات لـكل مرحلـة واتخـاذ القرارات 

بشـأن مـا يجـب القيـام بـه، ولمـاذا، ومـن قبـل مـن، ومتـى وكيـف.
وتعد خطة االستعداد للطوارئ بمثابة وثيقة أو سلسلة من الوثائق التي تحدد اإلستراتيجية 
العامـة لاسـتعداد للطـوارئ. وتشـتمل علـى المجموعـة ذات الصلـة مـن التشـريعات واللوائـح 
الخطـة األولويـات  والسياسـات واألطـر والبرامـج واألنظمـة والتحليـات والمعلومـات. وتحـدد 
وتصـف األدوار والمسـؤوليات التنظيميـة. وتحـدد الخطـة اإلجـراءات وأنشـطة التخطيـط، فضـا 
عـن المـوارد المطلوبـة للوصـول إلـى مسـتوى االسـتعداد الـازم للوقايـة والكشـف والتصـدي 

الجدول 2
مسـتوى التأكيـد لـكل عمـل خال وقت الا أزمات 

وقـت الا أزمات

++++االستعداد

++الوقاية

++الكشف

التصدي

التعافي
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التخطيط
تطوير األطر واألنظمة 
وتحليل المخاطر وخطط 
وإجراءات تعبئة الموارد

االختبار
تطوير وإجراء وتقييم 

عمليات المحاكاة التي تختبر 
التخطيط والمعدات 

والتدريب، وينتج عنها تقرير 
الحق وتخطيط مطور

التجهيز
تأمين المعدات 
واإلمدادات الالزمة لتنفيذ 
الخطة من خالل تخطيط 
الموارد وتعبئتها

التدريب
تنمية المعرفة والمهارات 
والقدرات لمن يتوقع منهم 
تنفيذ الخطط واإلجراءات

المصدر: المؤلفون

4 الشكل 
دورة االسـتعداد للطوارئ

والتعافـي مـن طـوارئ الصحـة الحيوانيـة. ويمكـن أن تتضمـن مفهومـا عالميـا للعمليـات يصـف 
خصائـص النظـام مـن وجهـة نظـر المسـتخدمين النهائييـن.

خطـة  وتصـف  العمليـات.  مـن  حيـة  مجموعـات  ولكنهـا  ورقيـة  مسـتندات  الخطـط  ليسـت 
االسـتعداد للطـوارئ العمليـات التـي يجـب تطويرهـا، بـدءا مـن التشـريع والحوكمة ووصوال إلى 
أو االتفاقيـات  الممارسـة،  أو قواعـد  القياسـية،  التشـغيل  إجـراءات  التشـغيلية، مثـل  الوثائـق 
الرسـمية مع الشـركاء المعنيين من القطاعين العام والخاص. وتقدم خطة االسـتعداد للطوارئ 
تعريفـات للطـوارئ المتعلقـة بصحـة الحيـوان فـي سـياق البلـد، وتسـتند إلـى تحليـل المخاطـر. 
وتحـدد وترتـب أولويـات األحـداث المتعلقـة بصحـة الحيـوان التـي يمكـن أن تسـبب حالـة طـوارئ 
وتصنفهـا. وتشـمل الحـدود الحرجـة والعوامـل المحفـزة لـكل مـن إعـان حالـة الطـوارئ وإطـاق 

خطـط التصـدي للطـوارئ.
وتتضمـن خطـة االسـتعداد للطـوارئ عـددا مـن العناصـر المنفصلـة المحـددة لاسـتعداد 
إلدارة الطـوارئ، السـيما: الترتيبـات الماليـة وبرامـج التدريـب وخطـط المراقبـة ونظـام اإلنـذار 
المبكـر وخطـط التصـدي للطـوارئ وخطـط التعافـي. وتعـد كل هـذه العناصـر المنفصلـة مرتبطـة 

بالمنطـق العـام لخطـة االسـتعداد.
ومـن بيـن هـذه العناصـر، تشـير خطـة التصـدي للطـوارئ )التـي يطلـق عليهـا غالبـا "خطـة 
الطـوارئ" أو "خطـة التدخـل فـي حـاالت الطـوارئ"(11 إلـى وثيقـة أو سلسـلة مـن الوثائـق )بمـا 
فـي ذلـك األدلـة التشـغيلية للتصـدي( المسـتخدمة خـال "مرحلـة الطـوارئ" وتشـمل التدابيـر 

يتمثل الدافع وراء استخدام مصطلح "خطة التصدي للطوارئ" في هذا الدليل في حقيقة أن أي خطة يتم وضعها يجب أن تكون سهلة الفهم وقابلة   11

للتنفيذ. وُتظهر التجربة أن "خطط الطوارئ" غالبا ما كانت نظرية للغاية وغامضة للغاية وغير ممولة وغير قابلة للتنفيذ. ويعد مصطلح خطة التصدي 
للطوارئ أيضا أكثر وضوحا ويمكن ترجمته بسهولة أكبر إلى لغات أخرى.
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تنفيذهـا  يجـب  التـي  والتكتيـكات  والمعلومـات  العمليـات واإلجـراءات  الصلـة، ومفهـوم  ذات 
للتصدي لحدث معين متعلق بصحة الحيوان. ويجب تطوير الخطة وتصنيفها ونشـرها والحفاظ 
عليهـا قبـل حـدوث حالـة الطـوارئ، ويجـب اختبارهـا بشـكل مثالـي خـال مرحلـة وقت الا أزمات، 

كجـزء مـن جهـود االسـتعداد.
ويتـم تطويـر أي خطـة مـن قبـل جهـة مختصـة. وفـي معظـم الحـاالت، يتـم تطويرهـا علـى 
المسـتوى الوطنـي. ومـع ذلـك، عنـد االقتضـاء، يمكـن تطويـر بعـض المكونات على المسـتوى 

دون الوطنـي أو فـوق الوطنـي.

التخطيـط: اإلجـراءات العامـة لنظام إدارة الطوارئ
يجـب أن تحـدد خطـة االسـتعداد الشـاملة للطـوارئ المتعلقـة بصحـة الحيـوان وتشـرح إجـراءات 
األخـرى  والتهديـدات  األولويـة  ذات  التأثيـر  عاليـة  الحيوانيـة  لألمـراض  الطـوارئ  إدارة  نظـام 

علـى صحـة الحيـوان.
ويجـب أن تغطـي الخطـة جميـع العمليـات العامـة الازمـة إلدارة حالـة الطـوارئ بمـا فـي 

ذلـك مـا يلـي:
مفهـوم العمليـات الذي يصف النظام ورسـالته وأهدافه.	 
الحيـوان ولتفعيـل وإيقـاف 	  المتعلقـة بصحـة  الطـوارئ  العامـة لإلعـان عـن  اإلجـراءات 

خطـط التصـدي للطـوارئ، بمـا فـي ذلـك تحديـد الحـد الحـرج للتفعيـل.
اإلجـراءات العامـة إلنشـاء مركز عمليات طـوارئ الصحة الحيوانية.	 
إضفاء الطابع الرسمي على االتفاقات واإلبقاء عليها مع السلطات والوكاالت الوطنية 	 

الدوليـة مثـل  الرئيسـيين والمنظمـات  المصلحـة  المجـاورة وأصحـاب  األخـرى والبلـدان 
منظمـة األغذيـة والزراعـة والمنظمـة العالميـة لصحـة الحيـوان أو المنظمـات اإلقليميـة.

إطـار عمـل وطنـي للمراقبـة بمـا فـي ذلـك المراقبـة الوبائيـة لمختلـف عشـائر الحيوانـات 	 
)الحيوانـات األليفـة والبريـة( وتتبـع الشـائعات.12

بروتوكـول عـام لإلبـاغ السـريع والشـفاف عـن الحـاالت المشـتبه بها لألحـداث المتعلقة 	 
بصحـة الحيـوان ذات األولويـة مـن الميـدان إلـى الخدمـات البيطريـة الوطنيـة، وإخطـار 

المنظمـة العالميـة لصحـة الحيـوان، حسـب االقتضـاء.
قواعـد وأنظمـة إدارة البيانـات )بمـا في ذلـك نظم المعلومات واإلباغ(.	 
إجـراءات المختبـر البيطـري لخدمـات التشـخيص، بما في ذلك جمـع العينات ونقلها.	 
ينبغـي 	  الوقايـة والتصـدي، والتـي  تدابيـر  لتوجيـه  القياسـية  التشـغيل  إطـار إلجـراءات 

للطـوارئ. التصـدي  تكييفهـا فـي خطـط 
السياسـات العامـة والخطـوط التوجيهية للتعويض.	 
إجراءات للتحديد وقائمة محتملة من المؤشـرات الرئيسـية لرصد االسـتجابة.	 
سياسـة وبرامج للتدريـب وتمارين المحاكاة.	 

التخطيـط: اإلطار التشـريعي والتمويل
يعـد التشـريع بمثابـة العنصـر األساسـي لتخطيـط االسـتعداد. ويجب أن يوفر السـلطة القانونية 
المهنييـن  البيطرييـن والمسـاعدين  التـزام األطبـاء  المختصـة لضمـان  للجهـات  الازمـة واإلطـار 
ومالكـي الحيوانـات ومربيهـا وغيرهـم مـن األشـخاص المعنيين باإلباغ عن الحاالت المشـتبه بها 
لألحـداث المتعلقـة بصحـة الحيـوان ذات األولويـة، وإمكانيـة اتخاذ إجـراءات طارئة، مثل تلك التي 
تنطـوي علـى حركـة أو ملكيـة، والتـي قـد تنطـوي علـى بعـض الحقـوق القانونيـة، بمـا فـي ذلك:

لمزيد من المعلومات حول المراقبة، يرجى مراجعة دليل منظمة األغذية والزراعة حول نظم معلومات الصحة الحيوانية والمراقبة،   12 

 المتاح على الموقع http://www.fao.org/3/i2415e/i2415e00.pdf والخطوط التوجيهية لعام 2021 لتصميم خطط مراقبة األمراض الحيوانية 
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توفيـر العامليـن والمختبـرات المطلوبة.	 
تقييـد أو إيقـاف حركـة الحيوانـات والمنتجات واألشـخاص.	 
عـزل الحيوانـات واحتمـال قتلها وإعدامها.	 
مصـادرة وإعـدام المنتجات والمواد.	 
مـن 	  عينـات  أخـذ  ذلـك  فـي  بمـا  الوبائيـة،  التحقيقـات  إلجـراء  المبانـي  إلـى  الدخـول 

والمنتجـات. الحيوانـات 
مراقبـة الحـدود والقيـود التجارية.	 
التحصيـن أو العـاج اإلجبـاري للحيوانات.	 
اإلجـراءات الضروريـة األخـرى الممكنـة لمراقبـة صحة الحيوان.	 
وجـود نظـام إدارة معلومـات محـدد وتنظيـم قيـادة إلنفاذ قرارات الطوارئ.	 
إمكانيـة االتصـال المباشـر مـع دول الجـوار والمنظمـات اإلقليميـة والقاريـة والدولية.	 
توافـر األمـوال المحـددة والوصـول إليهـا لدعم إجراءات الطوارئ.	 

التصـدي بمثابـة مكونـات  إجـراءات  التمويـل وسـلطة حشـد األمـوال لدعـم  وتعـد مصـادر 
رئيسـية للتخطيـط. وأظهـرت التجربـة أن التأخيـر فـي الحصـول علـى التمويـل هو أحـد المعوقات 
تكـون  أن  بالضـرورة  وليـس  الحيـوان.  بصحـة  المتعلقـة  للطـوارئ  السـريع  للتصـدي  الرئيسـية 
األمـوال فـي أيـدي الخدمـات البيطريـة الوطنيـة أو الجهـات المختصة، لكن كمـا تفعل الحكومات 
فـي كثيـر مـن األحيـان فـي حـاالت الكـوارث، يجـب توفيـر ضمـان إمكانيـة الوصـول السـريع إلـى 
األمـوال مـن خـال التشـريعات المائمـة التي تـم تطويرها في مرحلة وقت الا أزمات. ويجب 

أن تصـف الترتيبـات اإلداريـة آليـات التمويـل.
ويمكـن تحديـد مصـادر أخـرى لألمـوال العامـة أو الخاصـة )بمـا فـي ذلـك الجهـات المانحـة 
الوطنيـة أو الدوليـة( وإبـرام االتفاقـات قبـل حـدوث حالـة الطـوارئ مـن أجـل توفيـر تمويـل مـن 
خـارج الميزانيـة. كمـا قـد ينـص اإلطـار القانونـي علـى تأميـن خـاص محـدد مـن شـأنه أن يقلـل 

التمويـل العـام لخطـط التعويـض.
ويجـب أن تهـدف أمـوال الطـوارئ بوضـوح إلى ما يلي:

تطويـر واإلبقـاء علـى خطـة االسـتعداد للطـوارئ لتشـمل تحليـل المخاطـر، ومعـدات 	 
محـددة ومخـزون اإلمـدادات، وتدريـب األفـراد وتماريـن المحـاكاة، وتطويـر وصيانـة 

نظـام إدارة المعلومـات.
تمويل تصاعد أنشـطة خدمات صحة الحيوان )من حيث الموظفين والمعدات والمواد 	 

االستهاكية( أثناء مرحلتي اإلنذار والطوارئ.
تقديـم تعويضـات ألصحـاب الحيوانـات وخاصـة فـي حالـة الذبح واإلعدام اإلجباري.	 

لـذا، يعـد التخطيـط المالـي جـزءا أساسـيا مـن االسـتعداد ويجـب وضـع الخطـة الماليـة وفقا 
لتقييـم األمـوال التقديريـة المطلوبة.

كما يجب أن تحدد خطة االستعداد للطوارئ مسبقا الشروط التي يمكن بموجبها استخدام 
األموال. وفي معظم الحاالت، تكون بعض األموال موجودة بالفعل في الميزانيات الوطنية 
أو المحليـة ويمكـن تعبئتهـا علـى الفـور عنـد بـدء التصـدي للطـوارئ. وقـد تكـون األمـوال األخرى 
قابلة لإلفراج بمجرد اسـتيفاء الشـروط المحددة، مثل الحدود الحرجة المتعلقة بانتشـار المرض. 
ويمكـن اسـتخدام بعـض األمـوال، مثـل تلـك المخصصـة للتعويضـات، بعـد مرحلـة الطـوارئ، 

عـادة خـال مرحلة إعـادة التأهيل.
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التخطيـط: الحوكمـة وتنظيم القيادة
تعتبـر مكافحـة طـوارئ الصحـة الحيوانيـة، فـي كثيـر من النواحـي، بمثابة عملية عسـكرية وتتطلب 
نفـس المسـتوى مـن االنضبـاط. وكمـا هـو الحـال في تلـك العمليات، يجب اتخاذ قرارات سـريعة 
بنـاء علـى تحليـل أفضـل المعلومـات المتاحـة مـن جميـع المصـادر. ويجـب أن تكـون هنـاك قـدرة 
علـى اتخـاذ تلـك القـرارات وعلـى تحويـل تلـك القـرارات إلـى أوامـر واضحـة، والتـي يمكـن نقلهـا 
عبـر تنظيـم القيـادة إلـى أولئـك المكلفيـن بمسـؤولية تنفيذهـا. ويجـب أن يكـون لـدى مـن هـم 
فـي موقـع القيـادة القـدرة علـى التأكـد مـن تنفيـذ تلـك األوامـر ونتائـج تنفيذهـا. لذلـك، يجـب أن 

يتضمـن نظـام الحوكمـة الخـاص بالجهـات المختصـة تنظيـم واضـح للقيـادة فـي حالـة الطـوارئ.
وتتحمـل الحكومـة المسـؤولية النهائيـة للسـيطرة علـى الطـوارئ المتعلقـة بصحـة الحيوان، 
عـن صحـة  المسـؤولة  والـوزارة  المسـؤول  الوزيـر  إلـى  المسـؤولية  نقـل هـذه  يتـم  مـا  وغالبـا 
حـال،  أي  العامـة(. وعلـى  والصحـة  الحيوانيـة  والثـروة  الزراعـة  المثـال،  )علـى سـبيل  الحيـوان 
يجـب أن يتحمـل رئيـس البياطـرة فـي البـاد، والـذي غالبـا مـا يكـون رئيـس الخدمـات البيطريـة، 

الحيـوان وإدارتهـا. المتعلقـة بصحـة  الفنيـة الشـاملة عـن االسـتعداد للطـوارئ  المسـؤولية 
وفي الواقع، يشرف المسؤول عن تطوير سياسات الصحة الحيوانية وإطارها القانوني، 
التحديـث.  العمليـات وبرامـج  الرسـمية، ويراقـب ويشـرف علـى  الرقابـة  برامـج  قـرارات  ويتخـذ 
كمـا يجـب علـى رئيـس البياطـرة تخطيـط الشـؤون الماليـة والدعـوة إلـى االسـتثمار والدعـم مـن 

صانعـي القـرار السياسـي.
ومـع ذلـك، يتـم تنفيـذ عمليـات وأنشـطة الصحـة الحيوانيـة علـى المسـتوى المحلـي مـن 
قبـل الخدمـات البيطريـة الميدانيـة، والتـي تشـمل مهنييـن مـن القطـاع الخـاص مثـل األطبـاء 
البيطرييـن والفنييـن. وتحـدث هـذه المشـاركة بشـكل خـاص عندمـا يكـون هنـاك طلـب لمزيـد من 
الموظفيـن أثنـاء التصـدي للطـوارئ. وعـاوة علـى ذلك، يجب إشـراك قطـاع اإلنتاج، الذي يهتم 
بشـكل مباشـر بأحـداث وطـوارئ الصحـة الحيوانيـة المحتملـة، فـي جميـع المراحـل، إن أمكـن، 
مـن أجـل الحفـاظ علـى التنسـيق مـع السـلطات الوطنيـة والمحليـة. ويعـد ذلـك بمثابـة عنصـر 

أساسـي لضمـان قبـول تدابيـر الرقابـة وتنفيذهـا دون تأخيـر أو اسـتياء.
وباإلضافـة إلـى ذلـك، تـم نقل السـلطة والمسـؤولية عـن تقديم خدمات الصحـة الحيوانية 
فـي العديـد مـن البلـدان إلـى األقاليـم أو المناطـق. وقـد يـؤدي هـذا الهيـكل إلـى أن يكـون كبير 
أخصائيـي الطـب البيطـري فـي المنطقـة )ُيطلق عليه أحيانا. رئيس البياطرة المحلي"( مسـؤوال 

أمام رئيس إداري أو سياسـي بداًل من مسـؤول الطب البيطري الوطني.
لذلك، يجب أن تكون هناك آليات فعالة لنقل المعلومات والتعليمات من المقر الرئيسي 
وصـوال إلـى "الخـط األمامـي" فـي الميـدان والمختبـر. وعلـى نفـس القـدر مـن األهمية، يجب 
أن تكـون هنـاك آليـة فعالـة لنقـل المعلومـات واالسـتجابات مـن الميـدان والمختبـر إلـى المقـر 

الرئيسي.
التشـريعية تضمـن  أن األحـكام  الحيوانيـة مـن  المخاطـر  المسـؤولون عـن  يتأكـد  أن  ويجـب 
وجـود تنظيـم قيـادة دائـم موجـود إلدارة أي حـدث ذي أولويـة فـي مجال صحة الحيـوان من المقر 
المركـزي إلـى المسـتوى الميدانـي بفعاليـة وكفـاءة. ويجـب أن يتحقـق رئيـس البياطـرة أيضـا مـن 
قـدرة الخدمـات البيطريـة علـى تنفيـذ خطـط التصـدي للطـوارئ، وصـواًل إلـى عمليـات التصـدي 

المحـددة وإجـراءات التشـغيل القياسـية.
ويجـب أن تؤسـس خطـة االسـتعداد هيـكا واضحـا للهيئـات ذات األدوار والمسـؤوليات 
والواجبـات المحـددة للعمـل اليومـي للخدمـات البيطريـة، بنـاء علـى مسـتوى قيادتهـا. وحتـى، 
الطـوارئ  يمكـن معالجـة  فعـادة ال  للنـاس،  مألوفـة  أنظمـة  اسـتخدام  المرغـوب  مـن  كان  إذا 
بشـكل فعـال بنفـس طريقـة العمـل اليومـي وقـد ال يكـون أفضـل تنظيـم للقيـادة هـو الـذي 

يعمـل عـادة فـي البـاد.
ولهـذا السـبب تأتـي ضـرورة تحديـد تنظيـم قيـادة طـوارئ معيـن مسـبقا، السـتخدامه أثنـاء 
مرحلـة الطـوارئ. ولكـي تعمـل هـذه الخاصيـة بشـكل جيـد، مـن الضـروري أن يكـون هنـاك فهـم 
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واضـح لمـن سـيكون مسـؤوال عـن األنشـطة الدقيقـة وتحديـد تنظيـم قيـادة واحـد وخـط اتصـال 
حتـى يفهـم جميـع المعنييـن مـا يتعيـن عليهـم القيـام بـه، ومـن سـيتلقون التوجيـه وإلـى مـن 
سـيحيلونه. وتشـمل السلسـلة بشـكل نموذجي وتخطيطي جميع المسـتويات، من المسـتوى 
المسـتوى  إلـى  الوطنيـة(  البيطريـة  السـلطة  التـي تضـم  الحكوميـة  )اإلدارة  الوطنـي  المركـزي 
العامـة  والمختبـرات  الميدانيـة  الفـرق  تشـمل  والتـي  البيطريـة،  للخدمـات  المحلـي  الميدانـي 
والخاصـة. ويجـب وصـف جميـع المسـتويات والروابـط المحـددة بوضـوح فـي خطـة االسـتعداد، 
بمـا فـي ذلـك الفـرق التشـغيلية التـي تتولـى العمـل الميدانـي، وتنفيـذ اإلجـراءات الـواردة في 
خطـط التصـدي للطـوارئ وأدلـة التشـغيل، بمـا فـي ذلـك األطبـاء البيطريـون التابعـون للقطـاع 

الخـاص، والمهنيـون المسـاعدون البيطريـون وحتـى أصحـاب الحيوانـات ومربييهـا.
البيطريـة مـن  الخدمـات  داخـل وخـارج  للطـوارئ  للتصـدي  داخلـي  تنسـيق  تأسـيس  ويجـب 
كمـا  البـاد.  لقـدرات  أمكـن ووفقـا  إن  الحيوانيـة  الصحـة  حـاالت طـوارئ  عمليـات  مركـز  خـال 
الازمـة  التنسـيق  وآليـات  المحـددة  أدوارهـا ومسـؤولياتها  االسـتعداد  أن تصـف خطـة  يجـب 
مـع تنظيـم القيـادة العـادي للخدمـات البيطريـة. ويجـب أن يسـتند مركـز عمليـات حـاالت طـوارئ 
الصحـة الحيوانيـة13 علـى المبـادئ التاليـة: الهيـكل المعياري، وقابلية التوسـع، وتكامل الخدمات 
اللوجسـتية والعمليـات، والعناصـر متعـددة التخصصـات. كمـا يجـب أن تتضمـن إجـراءات إنشـاء 

مركـز عمليـات حـاالت طـوارئ الصحـة الحيوانيـة مـا يلـي:
الغـرض والنطاق.	 
الهيـكل التنظيمـي وأدوار كل وظيفـة.	 
أدوارهـم 	  وتحديـد  ضمهـم،  سـيتم  الذيـن  المصلحـة  أصحـاب  وإشـراك  تحديـد 

. تهم ليا و مسـؤ و
تفعيـل التعـاون المركـزي متعـدد القطاعـات لتنسـيق الحـوادث مـع الـوكاالت والـوزارات 	 

األخرى.
السـريع، 	  التصـدي  فـرق  لتشـمل  الميدانيـة،  األنشـطة  علـى  والسـيطرة  للقيـادة  آليـة 

المحليـة. السـلطات  مـع  والتنسـيق  الحـوادث  وقيـادة 
وعـاوة علـى ذلـك، مـن المهـم أن يتـم تطويـر آليـات منسـقة وفعالـة للتقاسـم السـريع 
لتقاريـر الطـوارئ الخاصـة باألمـراض والمعلومـات الوبائيـة الرئيسـية مع الوكاالت األخرى ذات 
الصلـة وأصحـاب المصلحـة أو ممثليهـم. ويجـب أن تحـدد خطة االسـتعداد الترتيبات المناسـبة، 
بمـا فـي ذلـك تحديـد األدوار والمسـؤوليات باسـتخدام رسـم خرائـط لجميـع الوكاالت وأصحاب 
المصلحـة، ليتـم تطبيقهـا علـى المسـتويين المحلـي واإلقليمـي وكذلـك علـى مسـتوى المقـر 
الوطنـي. ويمكـن أن تتضمـن هـذه الخطـة تطويـر شـراكات بيـن القطاعيـن العـام والخاص14 مع 
القانونيـة  الهيئـة  أو  المربيـن  أو جمعيـات  المزارعيـن  أو منظمـات  الحيوانـي  اإلنتـاج  صناعـات 
الـوكاالت  يحـدد  أن  أيضـا  الخرائـط  لرسـم  يمكـن  كمـا  المسـتهلكين.  جمعيـات  أو  البيطريـة15 
فـوق الوطنيـة التـي يمكـن أن تدعـم إدارة طـوارئ الصحـة الحيوانيـة وتبـرر التنسـيق الخارجـي، 

السـيما مـن حيـث توفيـر القـدرة علـى سـد االحتياجـات المفاجئـة.
أو  بالنواقـل  المتعلقـة  ذلـك  بمـا فـي  الحيـوان،  المتعلقـة بصحـة  ولاسـتعداد لألحـداث 
الجهـات  ربـط  يتـم  حيـث  الواحـدة،  الصحـة  نهـج  الوطنيـة  اإلدارة  تتبـع  أن  يجـب  البريـة،  الحيـاة 
الرسـمية  االتفاقيـات  خـال  مـن  والبيئـة  العامـة  والصحـة  الحيـوان  صحـة  عـن  المسـؤولة 
إجـراءات  وتنسـيق  للحـدث  الكاملـة  الصـورة  بفهـم  ذلـك  التشـغيلية. وسيسـمح  واإلجـراءات 

تقوم منظمة األغذية والزراعة بإعداد ونشر إرشادات بشأن مركز عمليات حاالت طوارئ الصحة الحيوانية.  13

نشرت المنظمة العالمية لصحة الحيوان إرشادات حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص في خدمات صحة الحيوان، وهي متاحة على الرابط  14 

.https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/docs/pdf/PPP/oie_ppp_handbook-20190419_ENint_BD.pdf
يتمثل دور الهيئة القانونية البيطرية في اإلشراف على جودة وكفاءة األطباء البيطريين في بلد ما. وتم نشر دليل توأمة الهيئات التشريعية البيطرية من   15

 قبل منظمة المنظمة العالمية لصحة الحيوان وهو متاح على الموقع
.https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Support_to_OIE_Members/docs/pdf/VSB_Twinning_Guide.pdf
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االسـتعداد والتصـدي. وعلـى الصعيـد الدولـي، وضعـت منظمـة األغذيـة والزراعـة والمنظمـة 
العالميـة لصحـة الحيـوان ومنظمـة الصحـة العالمية دليا للتصدي لألمراض الحيوانية المصدر، 
يمكـن أن يكـون بمثابـة نمـوذج للبلـدان )منظمـة الصحـة العالميـة ومنظمـة األغذيـة والزراعـة 

.)2019 الحيـوان،  لصحـة  العالميـة  والمنظمـة 
وأخيـرا، يمكـن تضميـن تنظيـم القيـادة فـي الطـوارئ المتعلقـة بصحـة الحيـوان فـي تنظيم 
قيـادة أوسـع إلدارة الكـوارث. ففـي الحـاالت الخطيـرة، يتـم تضميـن بعـض الخدمـات الحكوميـة 
األساسـية، مثل أجزاء من القوات المسـلحة أو خدمات اإلنقاذ المدني في عمليات التصدي، 
ويمكـن أن تسـاعد مشـاركتها الخدمـات البيطريـة بشـكل كبيـر. وفـي الحـاالت التـي تعتبـر كوارث 
طبيعيـة، يمكـن نقـل قمـة تنظيـم القيـادة إلـى الجهـة المختصـة قانونـا بـإدارة الكـوارث. وفـي 

جميـع الحـاالت، يعـد التنسـيق مـع هـذه الخدمـات أمـرا أساسـيا لتنظيـم القيـادة التشـغيلي.

التخطيـط: تحليـل المخاطر
هنـاك حاجـة إلـى تحليـل المخاطـر لتحديـد أي مـن األحـداث المتعلقـة بصحـة الحيـوان يتطلـب 
أولويـات  تحديـد  حيـث  مـن  المخاطـر  تحليـل  ويسـاعد  مـدى.  أي  وإلـى  للطـوارئ  االسـتعداد 
أزمـات،  الـا  أوقـات  المناسـبة. وخـال  التصـدي  لهـا وتحديـد خطـط  التهديـدات واالسـتعداد 
يتعيـن إجـراء تحديثـات منتظمـة لتحليـل المخاطـر لكشـف التغيـرات فـي التهديـدات، مثـل إدخال 
والتغيـرات  وحدتهـا،  المعروفـة  العوامـل  توزيـع  فـي  والتغييـرات  جديـدة،  أمـراض  مسـببات 
إجـراء  المعلومـات، يمكـن  أو االنتشـار. وباسـتخدام هـذه  المحتملـة لإلدخـال  المسـارات  فـي 
تحليـل  تطبيـق  يتـم  وبينمـا  الصلـة.  ذات  التصـدي  وخطـط  االسـتعداد  خطـة  علـى  تعديـات 
المخاطـر فـي كل مرحلـة مـن مراحـل الطـوارئ، إال أنـه مطلـوب بشـكل أساسـي لاسـتعداد 

فـي مرحلـة وقـت الـا أزمـات.
ويعـد تحليـل المخاطـر بمثابـة عمليـة منهجيـة متدرجـة، يتـم وصفهـا فـي العديـد مـن الوثائـق 
والخطوط التوجيهية الدولية الموثقة، السـيما دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان عن تحليل 
 .)2010 الحيـوان،  العالميـة لصحـة  )المنظمـة  الحيوانيـة  الحيوانـات والمنتجـات  مخاطـر اسـتيراد 

ويضـم المكونـات التاليـة:
تحديـد المخاطـر: تحديـد المخاطـر التـي تهدد الباد.	 
الحيـوان وعواقبـه علـى 	  تقييـم المخاطـر: تقييـم احتماليـة وقـوع حـدث متعلـق بصحـة 

البـاد، وتقييـم قدرتهـا علـى بـدء حالـة الطـوارئ وتحديـد األمـراض واألحـداث المتعلقة 
بصحـة الحيـوان األخـرى التـي تبـرر خطـة التصـدي للطـوارئ.

إدارة المخاطـر: تطويـر خيـارات للوقايـة أو التخفيـف أو السـيطرة، بمـا فـي ذلـك تدابيـر 	 
التصـدي للطـوارئ.

التواصـل بشـأن المخاطـر: تبـادل المعلومـات واآلراء حـول نتيجـة تحليـل المخاطـر مـع 	 
السـلطات )مديري المخاطر( وأصحاب المصلحة للتوصل إلى توافق في اآلراء بشـأن 

تحليـل المخاطـر وخطـط االسـتعداد والتصـدي.
ويجـب تحديـث تحليـل المخاطـر بانتظـام وفقـا لتطـور الوضـع وسلسـلة القيمـة )بمـا فـي 
ذلـك التدفقـات التجاريـة وحركـة الحيوانـات، ورسـم خرائـط للجهـات الفاعلة وتطور الممارسـات(.
ويتمثـل الناتـج الرئيسـي األول لتحليـل المخاطـر، بالنسـبة لـكل خطـر ذي أولويـة، أو تهديـد 
أو حـدث ناشـئ متعلـق بصحـة الحيـوان، فـي تحديـد األحـداث والحـدود الحرجـة التـي من شـأنها 

أن تـؤدي إلـى تفعيـل مراحـل مختلفـة مـن إدارة الطـوارئ. وتشـمل األمثلـة مـا يلـي:
اإلنـذار: التأكـد وجـود مـرض ذو أولويـة، لـم يكـن موجودا في البـاد، في دولة مجاورة 	 

قريبـة من الحدود
اإلنـذار: هنـاك اشـتباه فـي الحالـة األولـى لمـرض ذي أولويـة لـم يكـن موجـود سـابقا 	 

فـي البـاد



17 الفصل الثاني: إدارة طوارئ الصحة الحيوانية في وقت الال أزمات

حالـة الطـوارئ: هنـاك تأكيـد للحالـة األولـى لمـرض ذي أولويـة لـم يكـن موجـود سـابقا 	 
فـي البـاد

اإلنذار/ حالة الطوارئ: هناك زيادة ملحوظة )حدود حرجة( أو تطور غير طبيعي )عوائل، 	 
مناطق( في حدوث أو ضراوة أحد األمراض ذات األولوية الموجودة في الباد

اإلنـذار. حالـة الطـوارئ: هنـاك تواتر مرتفـع ومتزامن مع انخفاض أداء اإلنتاج الحيواني 	 
بـدون سـبب معـروف فـي العديد مـن المجموعات الوبائية )الحدود الحرجة(

نهايـة حالـة الطـوارئ. إعـادة التأهيـل: هنـاك انخفـاض كبيـر فـي حـدوث أو ضـراوة أحـد 	 
األمـراض ذات األولويـة الموجـودة فـي البـاد

ويعتبر تحديد أهداف التصدي للطوارئ ضمن المخرجات الرئيسية األخرى لتحليل المخاطر. 
ويجـب أن يتـم ذلـك علـى أسـاس كل حالـة علـى حـدة اعتمـادا علـى فئـة خطـر المـرض )علـى 
سـبيل المثـال، التعافـي مـن المـرض أو حالـة الخلـو مـن المخاطـر أو السـيطرة علـى المـرض 

عنـد مسـتوى مقبـول(.
ويقدم الملحق الرابع وصفا أكثر تفصيا لتطبيق تحليل المخاطر في االسـتعداد للطوارئ 

المتعلقـة بصحة الحيوان.

التخطيـط: خطـط التصدي للطوارئ
بالنسـبة لألحـداث المتعلقـة بصحـة الحيـوان ذات األولويـة، يجـب وضـع خطـط محـددة للتصدي 
للطـوارئ بالتفصيـل مسـبقا حتـى تكـون االسـتجابة صحيحـة ويتـم تنفيذهـا بسـرعة. وال يوجـد 
قائمـة  توجـد  للطـوارئ وال  التصـدي  لخطـة  الجميـع"  يناسـب  واحـد  مثالـي "مقـاس  تنسـيق 
واحـدة مـن المتطلبـات حيـث سـتختلف الخطـط اعتمادا على الموقف وماءمة كل بلد. وبالنظر 
إلـى أن كل بلـد لديـه مجموعـة فريـدة مـن الظـروف الخاصـة بـه، فـإن محتـوى أي خطـة للتصدي 

للطـوارئ يحتـاج تكييفـه لتلبيـة متطلبـات البلـدان الفرديـة علـى أفضـل وجـه.
ويتـم إنتـاج الخطـة لتكـون مفيـدة فقـط ألولئـك الذيـن يطورونها. ومع ذلـك، هناك عناصر 
معينـة مطلوبـة فـي أي خطـة تصـدي للطـوارئ إذا كان لهـا التأثيـر المطلـوب لتمكيـن التحكـم 

السـريع فـي الحـدث. ويصـف الملحـق الخامـس طبيعتهـا وهيكلهـا ويقتـرح نموذجـا لذلـك.
وتعتبـر خطـة التصـدي للطـوارئ بمثابـة الوجـه العملـي لجميـع العناصـر التـي تـم تحديدهـا 
التشـغيل  وإجـراءات  الحـوادث  قيـادة  وتنظيـم  التمويـل،  آليـات  مثـل  االسـتعداد،  خطـة  فـي 

للتحقيـق ومفهومـة بسـهولة. الخطـة موجـزة وقابلـة  تكـون  أن  القياسـية. ويجـب 
كمـا يجـب أن يتضمـن المحتـوى الرئيسـي لخطـة التصـدي للطـوارئ ما يلي:

عملية محددة )على أسـاس عوامل محفزة وحدود حرجة محددة مسـبقا( إلعان الحدث 	 
كحالـة طارئـة ولبدء خطة التصدي 

المسـتخدم 	  مؤسسـة  وصـف  ذلـك  فـي  بمـا  للحـدث،  للتصـدي  العمليـات  مفهـوم 
وغاياتهـا. وأهدافهـا  ورسـالتها 

اسـتراتيجيات وتدابيـر وخيـارات للتصـدي باإلضافـة إلـى تنسـيق الحـوادث ونظـام قيادة 	 
الحـوادث، بمـا فـي ذلـك تحديـد مركـز عمليـات طـوارئ الصحـة الحيوانيـة المحتمل

العامـة فـي 	  الصحـة  )مثـل سـلطات  األخـرى  الـوكاالت  مـع  للتنسـيق  إجـراءات محـددة 
حالـة األمـراض الحيوانيـة المصـدر، أو سـلطات إنفـاذ القانـون فـي حالـة االشـتباه فـي 

عمـل خبيـث(
قوالـب النصـوص التنظيميـة التي سـتكون ضروريـة للتصدي وتفعيل إجراءات التحكم، 	 

الحيوانـات والمنتجـات، واالختبـار اإلجبـاري أو اإلعـدام، والتطهيـر  مثـل ضوابـط حركـة 
اإلجباري.

المتعلـق بصحـة 	  للحـدث  للتحقيقـات وفقـا  القياسـية  التشـغيلية  القواعـد واإلجـراءات 
الحيـوان )مثـل المـرض أو التلـوث( وظـروف الحـدث )بما فـي ذلك المسـارات الطبيعية 

أو التجـارة أو الحـركات غيـر المشـروعة، واإلطـاق المتعمـد لمسـبب مـرض
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إجـراءات التشـغيل القياسـية المحـددة إلجـراءات االسـتجابة الحرجـة مثـل التدابيـر علـى 	 
الحدود، واألمن البيولوجي المتكيف، ونشـر فريق التصدي السـريع، والتدابير الصحية 
مثـل القمـع أو التحصيـن، والمراقبـة المسـتهدفة، وجمـع العينـات وشـحنها، وتقييـم 

المخاطـر السـريع لتكييـف مقيـاس التصـدي، وسـامة المسـتجيبين وصحتهـم
قواعـد محـددة للتعويـض وإجراءات تقييم الخسـائر	 
تدابيـر لضمـان اسـتمرارية العمليـات خـال حالـة الطـوارئ مثـل توريـد األعاف وتسـليم 	 

المنتجـات الحيوانيـة، اعتمـادا علـى تدابيـر الرقابـة.
تحديد المؤشـرات الرئيسـية المحددة لرصد االسـتجابة.	 
المؤشـرات الوبائيـة بمـا فـي ذلـك المراضـة والوفيـات واإلصابـة واالنتشـار )الفرديـة 	 

وبالنسـبة للوحـدات الوبائيـة(
مؤشـرات تدابيـر المكافحـة بمـا فـي ذلـك عـدد الحيوانـات المذبوحـة وعـدد الحيوانـات 	 

التفتيـش المحصنـة وعـدد نقـاط 
تدريـب محـدد فـي الوقـت الحقيقـي وفـي الموقـع للموظفين المعنيين باالنتشـار	 
خطـة الصحـة والسـامة للمسـتجيبين للوقايـة مـن اإلصابـة أو المـرض )بمـا فـي ذلـك 	 

بسـبب اإلجهـاد الذهنـي(.

التخطيـط: االسـتعداد للتعافـي، بمـا فـي ذلك اسـتراتيجية الخروج والتعويض
االسـتعداد  جيـد فـي خطـة  بشـكل  والتعويـض  الخـروج  اسـتراتيجيات  تطويـر  يتـم  مـا ال  غالبـا 
للطـوارئ وخطـط التصـدي للطـوارئ. ويجـب ضمان توقع اسـتراتيجيات الخروج والتعويض خال 

أوقـات الـا أزمـات. وهنـاك نقطتـان يجـب تحديدهمـا:
المعاييـر التـي تسـمح ببـدء فتـرة التعافـي وتقليـل أو رفـع تدابيـر التحكـم، مثـل قيـود 	 

الحركـة أو المراقبـة الشـديدة
الشـروط الازمـة لضمـان إعـادة تربيـة الحيوانـات الخاليـة مـن المـرض حسـب المخاطـر 	 

التـي تمثلهـا مسـببات األمـراض. فعلـى سـبيل المثال، سـيضمن التصديـق على حالة 
خلـو بعـض المـزارع التـي توفـر مخزونـا مـن األجـداد واألمهـات مـن المـرض خال وقت 

الـا أزمـات توفيـر مصـادر آمنـة خـال فتـرة التعافـي.
وتعـد سياسـة التعويـض بمثابـة حجـر الزاويـة فـي أي سياسـة رقابة تتطلب قتـل الحيوانات 
أو مصـادرة الممتلـكات أو إتافهـا. ويجـب التأكيـد علـى أنـه ُينظـر إلـى التعويـض فـي الغالـب 
علـى أنـه حافـز لتشـجيع اإلبـاغ السـريع عـن حـدث مـا، ممـا سـيحد مـن انتشـاره، وفـي النهايـة 
السـلوكيات  أن تشـجع  جـدا  السـخية  أو  الكافيـة  غيـر  التعويـض  لترتيبـات  تكلفتـه. ويمكـن  مـن 
التـي تأتـي بنتائـج عكسـية وقـد تضـر بجهـود التحكـم. ولتجنـب هـذا االحتمـال، ينبغي عـدم النظر 
فـي التعويـض مـن حيـث ميزانيـات االسـتعداد فحسـب، بـل أيضـا مـن حيـث إجـراءات التنفيـذ 

الخاصـة بالتعافـي.
وتتضمـن المبـادئ العامـة التـي يجـب أن توجـه سياسـة التعويـض ما يلي:

بالنسبة للمالك قد تمثل الحيوانات المقتولة خسارة مباشرة في رأس المال وخسارة 	 
لرأس المال الجيني المسـتقبلي القّيم.

أثنـاء تفشـي 	  اإلنتـاج  اسـتمرار  نتيجـة  المنتجـون هـي  يتكبدهـا  التـي  الخسـائر  معظـم 
المقتولـة. الحيوانـات  لقيمـة  نتيجـة  وليـس  المـرض 

يجـب دفـع تعويضـات عـن الحيوانـات التـي تـم قتلهـا كجـزء مـن حملـة إعـدام إجباريـة، 	 
سـواء كانـت مصابـة أو ماتـت بسـبب مخاطـرة المخالطيـن أو ألغـراض الرفاهيـة الصحيـة

يجـب أيضـا دفـع تعويضـات، إن أمكـن، عـن المنتجـات والممتلـكات غيـر الحيوانيـة التـي 	 
تـم إعدامهـا كجـزء مـن حملـة إجباريـة، مثـل األعـاف أو مـواد التربيـة



19 الفصل الثاني: إدارة طوارئ الصحة الحيوانية في وقت الال أزمات

بمـا أن أحـد األدوار الرئيسـية للتعويـض هـو تشـجيع اإلبـاغ المبكـر عـن المـرض، فـا 	 
ينبغـي دفـع تعويـض عـن الحيوانـات التـي ماتـت بالفعـل أو ماتـت مـن قبـل المربـي 

قبـل اإلبـاغ عـن المـرض وتأكيـده
لكـي يكـون التعويـض فعـاال، يجـب دفعه فور حدوث الخسـائر	 
مـن األفضـل دفـع التعويـض النقـدي مباشـرة إلـى مربـي الثـروة الحيوانيـة الفعلـي أو 	 

المسـتفيد مـن الثـروة الحيوانيـة المسـتبعدة )لتجنـب الفسـاد والسـرقة( 
يجـب التمييـز بيـن التعويض ودعـم التعويض.	 

التخطيـط: نظـم المعلومات واإلباغ
وعلـى  الحيوانيـة،  الصحـة  بالنسـبة إلدارة طـوارئ  األهميـة  بالـغ  أمـرا  المعلومـات  إدارة  تعـد 
الرغـم مـن جمـع البيانـات وتحليلهـا عبـر جميـع مراحـل الحـدث، يجـب تنظيـم المعلومـات وأنظمـة 
اإلبـاغ أثنـاء وقـت الـا أزمـات وتضمينها في خطة االسـتعداد وخطط التصدي. وقد ال تتطلب 
األنشـطة اليوميـة للخدمـات البيطريـة مسـتوى مرتفـع من الدقـة، ولكن اإلدارة الجيدة للطوارئ 

المتعلقـة بصحـة الحيـوان تتطلـب بيانـات دقيقـة.
وخـال وقـت الـا أزمـات، يجـب جمـع البيانـات المطلوبـة عـن الحيوانـات وتحديثهـا وفقـا 

لتحليـل المخاطـر. وقـد تشـمل هـذه البيانـات مـا يلـي:
البريـة، حتـى 	  والحيوانـات  األليفـة  والحيوانـات  الماشـية  للحيوانـات مثـل  تعـداد  إجـراء 

لـو كانـت التفاصيـل والدقـة مختلفـة علـى نطـاق واسـع )يمكـن أن تتـراوح البيانـات مـن 
إحصـاء دقيـق إلـى بيانـات عـن التوزيـع الجغرافـي أو كثافـة أعـداد الحيوانـات(.

السـجات ورسـم الخرائـط للمـزارع أو غيرهـا مـن مؤسسـات التربيـة أو الرعاية، ويفضل 	 
المعلومـات  الوبائيـة )وباسـتخدام إطـار نظـام  المجموعـات  أن يكـون ذلـك عـن طريـق 

الجغرافيـة إن أمكـن(.
سـجات تحـركات الحيوانـات داخـل البـاد والتجارة مـع البلدان األخرى.	 
وصـف أنظمـة اإلنتـاج الحيوانـي وساسـل القيمـة، بمـا فـي ذلـك األنشـطة الرئيسـية 	 

الحيـة،  الحيوانـات  األعـاف، وأسـواق  الرعايـة، مثـل مطاحـن  بالتربيـة.  المتعلقـة  غيـر 
والمسـالخ، وجامعـي األلبـان ووحـدات المعالجـة، ومجهزي اللحوم، ووحـدات المنتجات 

الثانويـة، وتجـارة الجملـة والتجزئـة.
وصـف أنظمـة التتبـع المسـتخدمة فـي اإلنتـاج الحيوانـي، إن وجـدت )مـن الحيوانـات 	 

الثانويـة(. المنتجـات المصنعـة والمنتجـات  إلـى  الحيـة 
بيانـات عـن إمكانيـة الوصـول إلـى المـوارد، بمـا فـي ذلـك المـوارد البشـرية )االسـم 	 

وتفاصيـل االتصـال(، والمعـدات والمـواد االسـتهاكية )المخـزون ومرافـق التخزيـن، 
وبنـوك اللقاحـات(. ويجـب تحديـد اآلليـات واإلجـراءات لصيانـة هـذه البيانـات وتحديثهـا 
وتيسـير الوصـول إلـى البيانـات الخاصـة إذا لـزم األمـر. ولتحقيق هذا الهدف، يجب أن 
يكـون هنـاك تنسـيق بيـن الجهـات المسـؤولة المعنيـة فـي البـاد بمـا فـي ذلك، على 
سـبيل المثـال، سـلطات الجمـارك المعنيـة بالتجـارة الدوليـة، والسـلطات االقتصاديـة 
المعنيـة بمنتجـي األغذيـة، وجمعيـات المربيـن المعنيـة بتحديـد الحيوانـات، ورابطـات 

مجهـزي الحيوانـات المعنيـة ببيانـات التتبـع.
ويمكـن تفعيـل هـذه اآلليـات مـن خال النقل المنتظم للبيانات إلى قاعدة بيانات الخدمات 

البيطرية أو السماح لهذه الخدمات بالوصول الميسر والفوري إلى البيانات.
تحـدد  أن  أو خاصـة، يجـب  كانـت عامـة  للمعلومـات، سـواء  الخارجيـة  المصـادر  حالـة  وفـي 
االتفاقيـة اإلذن بالوصـول إلـى البيانـات واالمتثـال للوائـح حمايـة البيانـات. كمـا يجـب أن تحـدد 
المختلفـة  أو تقاسـمها مـع األطـراف  البيانـات والمعلومـات  إلـى  الوصـول  االتفاقيـة شـروط 
وفقـا الحتياجاتهـم: متلقـي البيانـات، وطبيعـة البيانـات والمعلومـات المرسـلة، وتكـرار تقاسـم 

المعلومـات. أو  البيانـات 
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وعاوة على ذلك، يجب تحديد طريقة استخدام البيانات لتنفيذ ورصد نظام إدارة الطوارئ. 
ويجـب علـى األخـص تحديـد المؤشـرات الرئيسـية لتقييـم المخاطـر والوضـع الوبائـي، وكذلـك 
لرصـد إجـراءات التصـدي وتأثيرهـا علـى السـيطرة علـى الحـدث المتعلـق بصحـة الحيـوان. وإذا لزم 
األمـر، يمكـن تطويـر قاعـدة بيانـات واحـدة أو أكثـر، وتحديـد المـوارد الازمـة إلدارة جمـع البيانـات 

وتحليلهـا )مثـل أجهـزة الكمبيوتـر المحمولـة واألجهـزة اللوحيـة والهواتـف الذكيـة(.

التخطيـط: التواصـل والمشـاركة المجتمعية
خال وقت الا أزمات، يجب وضع خطة اتصال تأخذ في االعتبار األهداف التي يجب تحقيقها 
قبل وأثناء حالة الطوارئ. ويجب أن تمتد الدعوة والتوعية إلى صانعي القرار السياسـي على 
مختلف المسـتويات، للدعوة لاسـتثمار في الموارد والقرارات التنظيمية الازمة لاسـتعداد. 

ويصـف الملحـق الثانـي كيف ينبغي تطوير الدعوة.
كمـا يجـب التواصـل بشـأن المخاطـر تجـاه أصحـاب المصلحـة المعنييـن وربمـا تجـاه الجمهـور 
األكبـر. ويجـب أن تركـز الرسـائل فـي وقـت الـا أزمـات علـى تقييـم المخاطـر ومسـاراتها، وعلـى 
عامـة  توعيـة  حمـات  الرسـائل  هـذه  تشـمل  أن  ويمكـن  البيولوجـي.  واألمـن  الوقايـة  تدابيـر 
والمعلومـات المتوفـرة علـى الحـدود )المطـارات والموانـئ البحريـة ومـا إلـى ذلـك(، باإلضافـة 
إلـى رسـائل موجهـة إلـى المتخصصيـن فـي الصحـة الحيوانيـة ومنظمات سلسـلة قيمة اإلنتاج 
هـذه  وتعـد  الحيوانيـة(.  الثـروة  ورعـاة  الماشـية.  مربـي  مجتمعـات  ذلـك  فـي  )بمـا  الحيوانـي 
الكشـف عـن  التوغـل والمعرفـة حـول كيفيـة  اليقظـة ضـد  للحفـاظ علـى  المعلومـات ضروريـة 

حـدث متعلـق بصحـة الحيـوان واإلبـاغ بـه.
ويجـب أن يكـون هنـاك اتصـال محـدد لاسـتخدام أثناء مرحلتي اإلنـذار والطوارئ. كما يجب 

إعداد مواد االتصال هذه مسـبقا وتزويدها بالمعلومات األساسـية، ويجب أن تسـتهدف:
صنـاع القـرار لتيسـير عمليـة اتخاذ القرار.	 
أصحـاب المصلحـة المعنييـن بالطـوارئ، لضمـان التزامهـم )التمويـل واإلجـراءات( وفقـا 	 

لخطـة التصـدي للطوارئ.
الجمهـور )علـى سـبيل المثـال، فـي شـكل مسـودات بيانـات صحفيـة(، لتوعيتـه بحالـة 	 

الصلـة  ذات  والتدابيـر  للبشـر،  بالنسـبة  التعـرض  مسـتوى  مثـل  وواقعهـا،  المخاطـر 
السـلطات. تحددهـا  التـي  الرقابـة  وتدابيـر  بالحمايـة 

القيـادة لضمـان  تنظيـم  مـع  تتكيـف  اتصـال  قنـاة  إعـداد  يجـب  أزمـات،  الـا  وخـال وقـت 
عبـارة  االتصـال  قنـوات  تكـون  أن  الحقيقـي. ويمكـن  الوقـت  الموضوعيـة وفـي  المعلومـات 
الميدانييـن  البيطرييـن  األطبـاء  )مثـل  إخباريـة محـددة  الويـب ومجموعـات  لمواقـع  عـن منصـة 
والسـلطات المحليـة( وأرقـام هاتـف. ويجـب تحديـد نقـاط االتصـال فـي أنسـب وسـائل اإلعام 
)أي الصحـف والراديـو والتلفزيـون(. كمـا يجـب االتصـال بنقـاط االتصـال هـذه بانتظـام وإعطائها 

للحفـاظ علـى اهتمامهـا وضمـان مصداقيـة مصادرهـا. معلومـات محدثـة 
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االسـتعداد للطـوارئ في وقت الا أزمـات: التجهيز
المديريـن  علـى  ويجـب  الخطـط.  تجهيـز  فـي  االسـتعداد  دورة  فـي  الثانـي  النشـاط  يتمثـل 
المعـدات  وتأميـن  الرئيسـيين،  الخبـراء  االحتياجـات، وتوفيـر  تقييـم  عـن خططهـم  المسـؤولين 

وتعبئتهـا. المـوارد  تخطيـط  خـال  مـن  الخطـة  لتنفيـذ  الازمـة  واإلمـدادات 
كمـا يجـب اعتبـار المـوارد بمثابـة موظفيـن ومعـدات وإمـدادات ووسـائل ماليـة وغيرهـا مـن 
الممتـد.  التصـدي  المفاجئـة فـي  الزيـادة  ذلـك  بمـا فـي  الخطـط،  لتنفيـذ  الضروريـة  الوسـائل 

وتتمثـل الخطـوة األولـى فـي تحديـد االحتياجـات وطـرق التوريـد مـن خـال:
خطـة 	  لتنفيـذ  الازمـة  للمـوارد  الميزانيـة  ووضـع  بسـهولة  المتاحـة  المـوارد  تقييـم 

االسـتعداد، بمـا فـي ذلـك خطـط التصـدي المحددة وفقا لسـيناريوهات طوارئ الصحة 
والموثوقـة. الواقعيـة  الحيوانيـة 

تحديد شروط الوصول السريع إلى الموارد المطلوبة مع التزام الموردين: االستحواذ 	 
الفوري، والعقود المسـبقة مع الموردين التي تحدد شـروط تعبئة الموارد المطلوبة، 

وعقود توفير الموارد البشرية.
توقيـع العقـود واالتفاقيـات مـع المورديـن والشـركاء. وبصـرف النظـر عـن الموظفيـن 	 

الدائميـن فـي الخدمـات البيطريـة، تشـمل المـوارد:
المركبـات والوقـود واالتصـاالت عـن بعـد لألنشـطة الميدانيـة، بمـا فـي ذلـك التحقيـق 	 

الميداني.
المـواد الازمـة للحجـر الصحـي الحيواني والفحص السـريري.	 
معـدات تنسـيق الحـوادث وأنظمـة المعلومـات، بمـا فـي ذلـك البنـى التحتيـة )الخـوادم 	 

وأجهـزة الكمبيوتـر والوصـول إلـى اإلنترنـت( وقواعـد البيانات.
المـواد الخاصـة بجمـع عينـات الحيوانـات قبل وبعد الذبح وتقديمها إلى المختبرات، بما 	 

فـي ذلـك مسـتلزمات التعبئـة والتغليـف والشـحن وفقـا لمعاييـر رابطـة النقـل الدولـي 
الجـوي )IATA( فـي حالـة الحاجـة إلى الشـحن إلـى مختبر أجنبي أو دولي.

المعـدات والكواشـف والمـواد االسـتهاكية الازمـة لمختبرات التشـخيص.	 
الشـخصية 	  الوقايـة  ذلـك معـدات  بمـا فـي  السـريع،  التصـدي  لفـرق  الازمـة  المـوارد 

المتنقلـة،  الكهربائـي  الصعـق  وحـدات  )مثـل  الحيوانـات  إعـدام  ومعـدات   ،)PPE(
ومسدسـات الهـواء المضغـوط( للتخلـص منهـا أو معـدات التنظيـف والتطهيـر )مثـل 

والجرافـات(.  المتنقلـة  المحـارق 
طفرة في الموارد البشرية من القطاع الخاص أو من جهات أخرى )السلطات المحلية، 	 

وكاالت أخرى(.
ويجـب أن تكـون اسـتراتيجية تحديـد المصـادر هـي الحصول على عقود مسـبقة أو توقيعها 

للحصـول علـى مـوارد كافيـة فـي الوقـت المحـدد، والتي ال يمكـن تخزينها، بما في ذلك:
العقـود المسـبقة للحصـول علـى مصـادر الكواشـف أو اللقاحـات، والحـل الفعـال هـو 	 

ضمـان الوصـول إلـى بنـوك اللقاحـات عنـد وجودهـا )مثـل بنـوك لقاحـات داء الكلـب أو 
طاعـون المجتـرات الصغيـرة التابعـة للمنظمـة العالميـة لصحـة الحيـوان(.

التعاقـد المسـبق للحصـول علـى خدمـات مثـل التخلـص مـن الحيوانـات النافقـة وقتـل 	 
الحيوانـات والفحوصـات المخبريـة والتدريـب الخارجـي. 

ومـن المهـم تقييـم نسـبة التكلفـة. الفائـدة لمخـزون اإلمـدادات أثنـاء وقـت الـا أزمـات، 
باإلضافـة إلـى إمكانيـة زيـادة المخـزون بسـرعة أثنـاء مرحلـة اإلنـذار.

االسـتعداد للطـوارئ في وقـت الا أزمات: التدريب
بعـد صياغـة خطـة االسـتعداد للطـوارئ وخطـط التصـدي للطـوارئ المحـددة وتزويدهـا بالمـوارد 
أصحـاب  جميـع  يتلقـى  أن  يجـب  والتمويـل،  واإلمـدادات  والمعـدات  الموظفيـن  مـن  الكافيـة 
المصلحة الذين تم تكليفهم باإلجراءات في الخطط تدريبا كافيا على المهام التي يتوقع منهم 
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القيـام بهـا. وهنـاك حاجـة إلـى التدريـب علـى أسـاس منتظـم للحفـاظ علـى الوعـي المتخصـص 
والمهـارات الازمـة لتنفيـذ خطـط التصـدي للطـوارئ.

ويتعيـن علـى كل منظمـة النظـر فـي خيـارات التدريـب التـي تنطبـق على أصحـاب المصلحة 
وعلـى الخطـط. ويعـد البرنامـج التدريبـي متعـدد السـنوات هـو الخيـار األكثـر فعاليـة واسـتدامة 
لألفـراد المشـاركين بانتظـام فـي االسـتعداد والتصـدي. ويجـب تكييفـه مـع دور مختلف الجهات 
الفاعلـة مـع الحاجـة إلـى تدريـب أكثـر كثافة للمديرين الرئيسـيين للتصدي. ويعد التدريب السـريع 
فـي الوقـت المحـدد خيـارا للموظفيـن التشـغيليين المشـاركين فـي إجـراءات عمليـة مثـل أعمـال 

التحصيـن أو التطهيـر.
التدريـب ألداء دورهـم ومسـؤولياتهم فـي  إلـى  المصلحـة  يحتـاج جميـع أصحـاب  وبينمـا 

التاليـة: الفئـات  تركيـز خـاص علـى  الخطـط، يجـب أن يكـون هنـاك 
والعائـد 	  والتكلفـة  الدعـوة  بشـأن  السياسـات  وصانعـي  التنفيذييـن  المديريـن 

. ت تيجيا ا سـتر لا
برنامـج 	  علـى  التدريـب  خـال  مـن  الطـوارئ،  إدارة  أنظمـة  عـن  المسـؤولين  المديريـن 

. الطـوارئ  إدارة  الجيـدة فـي  الممارسـات 
األفـراد الذيـن يمكـن أن يشـاركوا في التصدي.	 

كمـا يجـب تطويـر برنامـج التدريـب فيمـا يتعلق باالحتياجـات المحددة ودمجه كجزء من اسـتراتيجية 
التدريـب العالميـة للخدمـات البيطريـة. ويشـمل التدريب المحـدد إلدارة الطـوارئ ما يلي:

التدريـب الخـاص بتنسـيق الحـوادث ألعضـاء مركـز عمليـات طـوارئ الصحـة الحيوانيـة. 	 
التنسـيق اإلقليميـة والدوليـة. ويمكـن أن يشـمل جوانـب 

التدريب على إدارة الحوادث )القيادة والسيطرة( بالنسبة لألنشطة الميدانية، لمديري 	 
الطوارئ من السلطات الوطنية ودون الوطنية.

األنشـطة 	  ينسـقون  الذيـن  الطـوارئ  لمديـري  اإلجهـاد  إدارة  علـى  الموظفيـن  تدريـب 
الميدانيـة.

تدريـب مسـؤولي الصحـة الحيوانيـة الرسـميين، وتدريـب األطبـاء البيطرييـن والمهنيين 	 
البيطرييـن علـى الفحـص السـريري وتحديـد التهديـدات المتعلقـة بصحـة الحيـوان ذات 
األولويـة، وكذلـك فـي التحقيقـات المتعلقـة بأحـداث صحـة الحيـوان والتدابيـر الصحيـة.

تدريب العاملين في المختبرات البيطرية على إجراءات جمع العينات وتعبئتها وشحنها 	 
إلـى المعامـل المرجعيـة. ويمكـن أن يشـتمل التدريب على معايير رابطة النقل الدولي 

الجوي.
ويتضمـن أي برنامـج تدريبـي فعـال ما يلي:

تصـور واضـح للمـواد التدريبيـة التـي تأخـذ بعيـن االعتبـار، علـى سـبيل المثـال، الحاجـة 	 
إلى نقل سريع للمعرفة في المجال خال المرحلة األولى من اإلنذار. وتعد التقنيات 

الجديـدة مثـل التعلـم اإللكترونـي مفيدة. 
التركيـز علـى الكفـاءات واإلجراءات الرئيسـية لـكل دور ووظيفة.	 
تدريـب المدربيـن باإلضافـة إلـى تدريـب المسـتخدمين النهائيين.	 
التدريب المشترك مع الوكاالت األخرى والجهات الفاعلة ذات الصلة في القطاع الخاص.	 

ويعـد التحقـق مـن تنفيـذ برنامـج التعليـم المسـتمر ومراجعـة كفاءات الموظفين الرئيسـيين 
جـزءا مـن المراجعـة المنتظمـة لنظام إدارة الطوارئ.

االسـتعداد للطـوارئ في وقـت الا أزمات: االختبار
يتمثل النشاط األخير في دورة االستعداد في إجراء تمارين الختبار خطة االستعداد للطوارئ، 
السـيما خطـة التصـدي للطـوارئ المتعلقـة بأحداث معينـة تتعلق بصحة الحيوان، من أجل تقييم 

ما إذا كانت الموارد وشروط التدريب تعمل من عدمه.
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المصدر: دليل تمرين المحاكاة لمنظمة الصحة العالمية )منظمة الصحة العالمية، 2017( 

5 الشكل 
مسـتوى التحضيـر والقـدرة لكل تمرين

ويتـم مراجعـة الخطـط بشـكل أفضـل مـن خـال تماريـن المحـاكاة التي تتحقق مـن القدرة على 
إدارة حدث معين متعلق بصحة الحيوان من مرحلة اإلنذار وحتى مرحلة التعافي. وال تعد تدريبات 

المحاكاة بمثابة تدريب، لكنها تمارين عملية مصممة حول سـيناريو واقعي وموثوق.
ويمكن تنظيم أنواع مختلفة من التمارين التي تتطلب مستويات مختلفة من التحضير والقدرات 
اعتمادا على الهدف المتوقع )الشـكل 5(. ونشـرت المنظمة العالمية لصحة الحيوان إرشـادات حول 
تمارين المحاكاة والتي تحدد كيفية تطويرها وتنظيمها واستخدامها )المنظمة العالمية لصحة الحيوان، 

2020(. وتعد بعض التمارين الوارد وصفها أدناه مخصصة فقط ألنشطة التصدي.
ويسـتخدم تمريـن المحـاكاة سـيناريو محـاكاة متـدرج، بجانـب سلسـلة مـن المدخـات المكتوبـة 
لجعل المشاركين يفكرون في تأثير الطوارئ المحتملة على صحة الحيوان على الخطط واإلجراءات 
والقـدرات الحاليـة. ويحاكـي تمريـن المحـاكاة حالـة الطـوارئ في بيئة غير رسـمية خالية من اإلجهاد. 
ويتمثـل الغـرض مـن عمليـة المحـاكاة هو تعزيز االسـتعداد إلدارة حالـة الطوارئ الصحية، من خال 

المناقشـات الجماعية الميسـرة. ويمكن اسـتخدام عملية المحاكاة من أجل ما يلي:
تطويـر أو مراجعـة خطـة التصدي.	 
تعريـف المشـاركين بأدوارهم ومسـؤولياتهم.	 
تحديـد وحـل المشـكات مـن خال مناقشـة ميسـرة ومفتوحة.	 

ويعد التمرين بمثابة نشاط تدريبي منسق وخاضع لإلشراف، ويستخدم عادة الختبار عملية 
أو وظيفـة محـددة بطريقـة متكـررة. ويتمثـل الغـرض من التمرين في ممارسـة مهارات أو عمليات 
أو وظائـف محـددة، كفـرد أو ضمـن فريـق. ويسـاعد التمريـن المشـاركين علـى ممارسـة جـزء صغير 
مـن خطـة التصـدي وإتقانـه، ويجـب أن يكـون واقعي قدر اإلمكان، ويسـتخدم أي معدات أو أجهزة 

ضروريـة لتنفيـذ الوظيفـة التـي يتـم التمريـن عليها. ويمكن اسـتخدام التمارين من أجل:
تدريـب الموظفيـن علـى اإلجـراءات أو األدوات أو المعـدات )الجديدة(.	 
اختبـار عمليـة معينـة )علـى سـبيل المثـال، شـجرة الهاتـف الخاصة بمركـز عمليات طوارئ 	 

الصحـة الحيوانية(.
ممارسـة المهـارات الحاليـة والحفـاظ عليها.	 
تطويـر سياسـات أو إجـراءات جديدة.	 
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ويعتبـر التمريـن الوظيفـي بمثابـة تمريـن تفاعلي محاكي بالكامـل يختبر قدرة المنظمة على 
التصـدي لحـدث محاكـي. ويختبـر التمريـن وظائـف متعـددة للخطـة التشـغيلية للمنظمـة. ويمثـل 
الغـرض مـن  الوقـت. ويتمثـل  اسـتجابة منسـقة لموقـف مـا فـي محـاكاة واقعيـة مضغوطـة 
التمريـن الوظيفـي فـي اختبـار أو التحقـق مـن قـدرة وظائـف أو أقسـام معينـة فـي المؤسسـة 
بيـن سياسـات وإجـراءات  والتكامـل والتفاعـل  التنسـيق  علـى  تركيـزه  التصـدي. وينصـب  علـى 
وأدوار ومسـؤوليات المنظمـة قبـل أو أثنـاء أو بعـد الحـدث المحاكـي. ويمكـن اسـتخدام التمريـن 

الوظيفـي مـن أجـل:
اختبـار نظـام التشـغيل واإلجـراءات والخطـط المعمـول بها حاليا.	 
تحديـد نقـاط القـوة والفجوات وفـرص التعزيز.	 
تعزيـز قـدرة النظـام التشـغيلي علـى التصـدي للطوارئ القادمة.	 

ويحاكـي التمريـن الميدانـي. واسـع النطـاق حـدث حقيقـي قـدر اإلمـكان. وتـم تصميـم هذا 
التمريـن لتقييـم القـدرة التشـغيلية ألنظمـة إدارة الطـوارئ فـي بيئـة شـديدة اإلجهـاد، ومحـاكاة 
ظـروف التصـدي الفعليـة. ويشـمل تعبئـة وحركـة أفـراد الطـوارئ والمعـدات والمـوارد. ومـن 
الناحيـة المثاليـة، يقـوم التمريـن الميدانـي. واسـع النطـاق باختبـار وتقييـم معظـم وظائـف خطة 
إدارة الطـوارئ أو الخطـة التشـغيلية. ويتمثـل الغـرض مـن التمريـن فـي اختبـار. تقييـم معظـم 
وظائـف خطـة الطـوارئ بأكثـر الطـرق الواقعيـة الممكنـة. ويشـمل تنسـيق إجـراءات العديـد مـن 
الكيانات، واختبار العديد من وظائف الطوارئ، وتنشيط مركز عمليات الطوارئ. غرفة التصدي. 

ويمكـن اسـتخدام التمريـن الميدانـي. واسـع النطـاق مـن أجـل:
اختبـار القـدرة التشـغيلية للفـرق والمنظمـات للتصـدي للطوارئ.	 
اختبـار وظائـف خطـة إدارة الطـوارئ أو خطة التشـغيل.	 
ممارسـة التنسـيق والتواصـل والتعـاون بيـن األطـراف وأصحاب المصلحـة المتعددين.	 
تحديـد نقـاط القـوة والفجوات وفرص التحسـين.	 
تعزيـز قـدرة نظـام إدارة الطـوارئ علـى التصدي للطوارئ.	 

وأيـا كان نـوع التمريـن، فـإن النهـج المعيـاري لتصميمـه وتنفيـذه يتكـون مـن ثـاث مراحـل: 
)1( التخطيـط المسـبق للتمريـن، وتطويـر المـواد واإلعـداد، )2( ممارسـة التمريـن، )3( مرحلـة 

إعـداد التقاريـر بعـد التمريـن والتسـليم.
ويجـب علـى كل منظمـة النظـر فـي إمكانيـة تطبيـق اإلجـراءات التاليـة لاختبـار والممارسـة 

مـن جانـب جميـع أصحـاب المصلحـة الذيـن لهـم دور فـي تنفيـذ الخطـط:
تطويـر برنامـج تدريبـي متعـدد السـنوات علـى أسـاس التعقيـد المتصاعـد للتمريـن بمـا 	 

فـي ذلـك سلسـلة مـن تماريـن المحـاكاة.
إجـراء االسـتعراضات الاحقـة لتقييـم الخطـط والمعـدات والتدريـب بعـد حالـة طـوارئ 	 

التصـدي. وتنفيـذ  حقيقيـة 
تسـجيل الماحظـات ونقـاط القـوة والتوصيـات المتعلقـة بمجاالت التحسـين.	 
إعـداد تقريـر ووضـع خطـة تحسـين معتمـدة مـن قبل المديرين فـي المنظمة.	 

ويجـب اسـتخدام نتائـج تماريـن المحـاكاة فـي مراجعـة نظام إدارة الطوارئ.
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االسـتعداد للطـوارئ فـي وقت الـا أزمات: المراقبـة والتدقيق والمراجعة
بعـد "دورة االسـتعداد"، يجـب مراقبـة نظـام إدارة الطوارئ بالكامـل ومراجعته من قبل الجهات 
المختصـة وتحديثـه علـى أسـاس منتظـم. ويجـب أن تأخـذ التحديثـات فـي االعتبـار مـدى توفـر 

العناصـر الرئيسـية التاليـة للنظـام:
العقـود المسـبقة المعمـول بهـا ومذكـرات االتفاقيات.	 
التخزيـن المناسـب للحـد األدنـى مـن الكميـات المحـددة مـن المـواد االسـتهاكية )مثـل 	 

الكواشـف واللقاحـات( مـع مـدة صاحيـة سـارية.
الحيوانيـة( 	  والصحـة  الصحـة  وخدمـات  الحيوانـي  اإلنتـاج  )حـول  الصلـة  ذات  البيانـات 

المائمـة. المعلومـات  تكنولوجيـا  حلـول  خـال  مـن  حشـدها  علـى  والقـدرة 
النظـر فـي 	  بأمـان، بمـا فـي ذلـك  التعبئـة والتسـريح  البشـرية والقـدرة علـى  المـوارد 

الموظفيـن. علـى  اإلجهـاد  تأثيـر 
وعـاوة علـى ذلـك، يجـب إجـراء عمليـات التدقيـق والمراجعـة فـي كل مـرة تبررهـا الظروف، 

بمـا فـي ذلك:
تطـور السـياق الوبائـي، الزيـادة الكبيـرة فـي مخاطـر تهديـد صحـة الحيـوان، علـى سـبيل 	 

المثـال، ممـا يجعلهـا أولوية.
حـدوث تغييـر فـي هيـكل تنظيـم الجهـات المختصـة الوطنيـة أو المحليـة يمكـن أن يؤثـر 	 

علـى تنظيـم القيـادة.
حدوث تغيير في الوصول إلى الموارد مثل االستثمارات واألموال والموارد البشرية 	 

)التقاعد أو اإلجازة طويلة األجل، على سبيل المثال(.
التقنيـات الجديـدة أو التغييـر فـي تقنيـات التشـخيص أو االختبـارات أو السـيطرة علـى 	 

األحـداث المتعلقـة بصحـة الحيـوان.
اسـتنتاجات تقييـم مـا بعـد الحدث بعـد حالة الطوارئ.	 

الوقايـة مـن الطـوارئ في وقت الال أزمات
تهدف اإلجراءات الوقائية خال وقت الا أزمات إلى تجنب إدخال مسببات األمراض الحيوانية 
أو الوقايـة مـن ارتفـاع مـرض متوطـن فـوق حـد حرج معين أو االنتشـار إلى المناطق أو السـكان 
غير المتأثرين. ويجب أن تسـتند اإلجراءات الوقائية إلى مخاطر ظهور المرض أو انتشـاره التي 
يتـم قياسـها مـن خـال تحليـل المخاطـر والحـدود الحرجـة والعوامـل المحفـزة المحـددة المتفـق 

عليهـا مسـبقا لتوسـيع نطـاق اإلجراءات الوقائية.
ويجـب أن تكـون اإلجـراءات الوقائيـة جـزءا مـن األنشـطة اليومية للخدمـات البيطرية. 

التاليـة  األساسـية  المتطلبـات  تطبيـق  إمكانيـة  فـي  النظـر  منظمـة  كل  علـى  يجـب  كمـا 
المطلوبـة للتمكـن مـن منـع إدخـال أو إعـادة ظهـور وانتشـار مخاطـر محددة علـى صحة الحيوان:

تحديـد التهديـدات واألحـداث ذات األولويـة بالنسـبة لبرامـج الوقاية.	 
الحفـاظ علـى تنظيـم القيادة الفعال.	 
والمعـدات( 	  واللقاحـات والمطهـرات  البشـرية  المـوارد  )مثـل  الازمـة  المـوارد  ضمـان 

للوقايـة.
ومـن أجـل منـع إدخـال مخاطـر الصحـة الحيوانية بشـكل فعال، يجب تنفيذ مـا يلي ومراجعته 

بانتظام:
متابعـة المعلومـات الرسـمية والشـائعات حـول أحـداث الصحـة الحيوانيـة فـي الـدول 	 

المجـاورة أو الـدول التجاريـة الشـريكة.
سياسـات االسـتيراد مثل الشـهادات الرسمية التفاوضية المسبقة للدخول، والترخيص 	 

بالواردات فقط من خال نقاط التفتيش الحدودية الرسـمية.
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أمـن الحـدود لمراقبـة ومنـع دخـول مسـببات األمراض من خال وسـائل غير مشـروعة.	 
الحجـر الصحـي بعـد الدخـول والتفتيـش واالختبـار على أسـاس المخاطر.	 
التواصـل والتعـاون المسـتدام عبر الحدود.	 

ومـن أجـل منـع عـودة ظهـور أو انتشـار مخاطـر الصحـة الحيوانيـة فـي البـاد بشـكل فعـال، 
يجـب تنفيـذ مـا يلـي ومراجعتـه بانتظـام:

تدابير األمن البيولوجي )في المزرعة وفي جميع أنحاء سلسلة القيمة( على أساس 	 
المخاطـر، مثـل حركـة الحيوانـات، وأسـواق الحيوانـات الحيـة، واإلجـراءات عنـد دخـول 
حيوانـات جديـدة، وإجـراءات مربـي الحيوانـات أو مناوليهـا، والضوابـط المنفـذة علـى 

مصـادر األعـاف مثـل الصناعـة الزراعيـة أو النفايـات الغذائيـة، السـيما الفضـات(.
برامـج تحصيـن الحيوانـات )التصميـم والتنفيذ(.	 
السـيطرة علـى مامسـة الحيوانـات للحيـاة البريـة أو غيرهـا مـن مسـتودعات مسـببات 	 

األمراض.
حمـات االتصـال والتوعية والتدريب.	 

وعـاوة علـى ذلـك، يجـب مراجعـة هذه التدابير باسـتخدام المؤشـرات الرئيسـية لكل نشـاط 
إجـراء  وينبغـي  الحركـة(،  مراقبـة  أو  األمـراض  برامـج مكافحـة  الحـدود،  مراقبـة  )مثـل  وقائـي 

عمليـات تدقيـق داخليـة منتظمـة.
ومـن المهـم التمييـز بيـن الوقايـة المحـددة وغيـر المحـددة، حيـث تعتمـد الوقاية غيـر المحددة 
على تدابير غير محددة مثل مراقبة المنطقة وعشائر الحيوانات والتفتيش على الحدود والقواعد 
العامـة لألمـن البيولوجـي. ويتـم اسـتهداف تدابيـر وقائيـة محددة لمنع التهديـد المتعلق بالصحة 
الحيوانية عالي الخطورة الذي تم تحديد أولوياته، مثل تدابير األمن البيولوجي التي تم تعزيزها 
فـي العديـد مـن البلـدان للحـد مـن مخاطـر انتقـال أنفلونـزا الطيـور الشـديدة الخطـورة )HPAI( من 

الطيـور البريـة إلى الطيور الداجنة.

اكتشـاف الطـارئ المرضـي في وقت الال أزمات
تهـدف أنشـطة الكشـف خـال وقـت الـا أزمـات إلـى إيجـاد وتأكيـد حـدوث أو وجـود مسـتوى 
معيـن مـن مسـببات المـرض بأسـرع وأدق طريقـة ممكنـة. وتشـمل هـذه األنشـطة المراقبـة 
واإلبـاغ والتحقيـق وأخـذ العينـات واالختبـار واإلنذار المبكـر لحدث محتمل علـى صحة الحيوان.
يعتمد الكشف على نظام المراقبة الذي طورته الدولة. ويجب أن تحدد الخدمات البيطرية 

اسـتراتيجيتها للمراقبة الوبائية، والتي تسـتلزم ما يلي:
تحديـد التهديـدات واألحـداث ذات األولويـة للمراقبـة وفقـا لتحليـل المخاطر.	 
تحديـد أفضـل األدوات واالسـتراتيجيات لمراقبـة التهديـدات واألحـداث ذات األولوية.	 
اسـتهداف مجموعـات الحيوانـات )الداجنـة أو البريـة( للمراقبة.	 
اختيـار المراقبـة القائمـة علـى الحـدث أو المراقبـة النشـطة أو كليهما.	 
تطويـر اسـتراتيجية أخـذ العينـات فـي حالة المراقبة النشـطة.	 

ويجـب أن تتحقـق الخدمـات البيطريـة مـن قدرتهـا علـى تنفيذ االسـتراتيجية وتطوير وصيانة 
نظـام اإلنـذار المبكـر، مما يعني:

البيطرييـن 	  الممارسـين  الفعـال لإلبـاغ، والتواصـل مـع  القيـادة  الحفـاظ علـى تنظيـم 
الميدانييـن علـى وجـه الخصـوص، لضمـان اإلبـاغ الكامـل عـن الحـاالت المشـتبه بهـا.

ضمـان وجـود شـبكة بيطريـة للتغطيـة الجيـدة للمنطقـة ميدانيـا، بمـا فـي ذلـك أسـواق 	 
الحيوانـات الحيـة والمسـالخ، مـع اإلشـراف البيطري الكافي والقـدرة الجيدة على تحديد 

الحالـة المشـتبه بها.
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ضمـان وجـود شـبكة مختبـرات متاحـة ومسـتدامة ولديها قدرات االختبـار المطلوبة، بما 	 
فـي ذلـك إمكانيـة االتفـاق، حسـب الحاجة، مـع البلدان المجاورة، والمختبـرات المرجعية 
للمنظمـة العالميـة لصحـة الحيـوان والمراكز المرجعية لمنظمة األغذية والزراعة من أجل 
زيـادة القـدرات أو تأكيـد أو تصنيـف العوامـل. وقـد تكون االختبارات الميدانيـة البيطرية 
السـريعة ذات أهميـة كبيـرة فـي المواقـف التـي يكـون فيهـا االختبـار المعملـي صعبا، 

كمـا فـي المناطـق النائيـة أو فـي تلـك المناطق ذات القدرات المحدودة.
ضمـان لوجسـتيات فعالـة خاصـة بالعينـات تحافـظ على جودتها.	 
للصحـة 	  األخـرى  والتهديـدات  األولويـة  ذات  الحيـوان  بأمـراض  الوعـي  رفـع مسـتوى 

الحيوانيـة.
تنفيـذ خطـط مراقبـة ألمـراض الحيـوان ذات األولويـة بمـا فـي ذلـك تعريفـات واضحـة 	 

لاشـتباه والحـاالت والمراقبـة التشـاركية لألمـراض من خال شـبكات مربـي الحيوانات 
والعامليـن فـي مجـال صحـة الحيـوان.

تدريـب مختلـف الجهـات الفاعلـة بانتظام.	 
)بمـا فـي 	  البيطريـة  إلـى الخدمـات  الحـاالت المشـتبه بهـا  الفـوري عـن  تشـجيع اإلبـاغ 

ذلـك االلتـزام القانونـي لألطبـاء البيطرييـن أو الهيئـات المهنيـة الخاصـة بإبـاغ السـلطة 
البيطريـة(.

الحيوانـات 	  لجميـع  المعمليـة  االختبـارات  ذلـك  فـي  بمـا  الميدانيـة  التحقيقـات  إجـراء 
والمبانـي المشـتبه بهـا. )يمكـن الشـروع فـي التحقيقـات الجنائيـة فـي حالـة االشـتباه 

المتعمـد(. اإلفـراج  فـي 
تطويـر واسـتدامة نظـم معلومـات الصحـة الحيوانيـة مـع المؤشـرات الرئيسـية لمتابعـة 	 

األنشـطة المذكـورة أعاه.
وعـاوة علـى ذلـك، يجـب أن تجـري السـلطة البيطريـة تدقيـق داخلـي منتظـم )باسـتخدام 
أداة تقييـم المراقبـة التابعـة لمنظمـة األغذيـة والزراعـة، علـى سـبيل المثـال، )منظمـة األعذيـة 

والزراعـة، 2018(،16 أو إطـار التقييـم الذاتـي ألداء الخدمـات البيطريـة(.
ويمكـن تصميـم برنامـج المراقبـة وفقـا للفصـل الخـاص بالمراقبـة فـي دسـتور اليابسـة 
 OIE,( وفـي الفصـل الخـاص بالمراقبـة فـي مدونـة صحـة الحيوانـات المائيـة )OIE, 2019c(

.)2019a

يرجى االطاع على مزيد من التفاصيل حول سياق واستخدام األداة على الرابط:  16 

.http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/news_100818.html
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المصدر: المؤلفون

6 الشكل 
مرحلـة اإلنـذار وإجراءات إدارة الطـوارئ المرتبطة بها

الفصـل	الثالـث	

 إدارة طـوارئ الصحـة الحيوانية 
فـي مرحلة اإلنذار

تعـد مرحلـة اإلنـذار )الشـكل 6( هـي الفتـرة التـي يتطلـب فيهـا مسـتوى الخطـر، بسـبب موقـف 
مجـاور أو لالشـتباه فـي وقـوع حـدث محلـي، مراقبـة دقيقـة لجميـع األنشـطة، ونقـل سـريع 
للمعلومـات ذات الصلـة وتقاسـمها، واتخـاذ إجـراءات احترازيـة سـريعة مـن أجـل معالجـة حالـة 
طـوارئ وشـيكة بنـاًء علـى اإلنـذار المبكـر. ومـن الناحيـة المثاليـة، يجـب أن تكـون هـذه المرحلـة 
قصيـرة: يجـب إمـا رفـض الشـك أو تأكيـده فـي أسـرع وقـت ممكـن لتجنـب القيود غيـر الضرورية 

إذا لـم يكـن حدثـا كبيـرا، أو انتشـار خطـر شـديد التأثيـر إذا كان كذلـك.
ومـع ذلـك، يمكـن أن يكـون اإلنـذار قصيـر جـدا، عندمـا تتأخـر الخدمـات البيطريـة فـي تقييـم 
المخاطـر، أو قـد ال تكـون موجـودة علـى اإلطـالق ألنـه قـد ال يكـون هنـاك كشـف للعالمـات 
األولية لحدث ما. وغالبا ما ييتم نسـيان اإلنذار كمرحلة محددة نتيجة لهذا النقص في الكشـف 

المبكـر، ويعيـق ذلـك فعاليـة تدابيـر التصـدي إلـى حـد كبيـر.
ومـن ناحيـة أخـرى، فـي منطقـة خاليـة محاطة أو معرضة للخطر من قبل المناطق المصابة، 

يمكن أن يغطي اإلنذار فترة زمنية طويلة حتى ينخفض الخطر بشكل كاف.
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يجـب وصـف إجـراءات التدابيـر التـي سـيتم تنفيذهـا خـالل مرحلـة اإلنـذار في خطط االسـتعداد 
والتصـدي. ويعـد أهـم اإلجـراءات خـالل مرحلـة اإلنـذار هـو الكشـف والوقايـة، علـى الرغـم مـن أنـه 

ينبغـي تعزيـز االسـتعداد، ويمكـن إطـالق إجـراءات التصـدي االحترازيـة األولـى )الجـدول 3(.
الحـدود  علـى  البيولوجـي  األمـن  تدابيـر  تعزيـز  والكشـف هـذه  الوقايـة  إجـراءات  وتشـمل 
إلـى المراقبـة المسـتهدفة واالستفسـارات الوبائيـة  المـزارع، باإلضافـة  البـالد وفـي  وداخـل 

أجـل الحصـول علـى المعلومـات وتقاسـمها فـي أسـرع وقـت ممكـن. المنظمـة مـن 

االسـتعداد للطـوارئ في مرحلة اإلنذار
التشـغيلي  االسـتعداد  حالـة  تحقيـق  إلـى  االسـتعداد  إجـراءات  تهـدف  اإلنـذار،  مرحلـة  خـالل 

الحيـوان.  صحـة  علـى  معيـن  لخطـر  تحسـبا  المتزايـدة 
تـم تطويرهـا خـالل مرحلـة وقـت  التـي  تدابيـر االسـتعداد  ويجـب مراجعـة وتحديـث جميـع 
الـال أزمـات، بنـاء علـى تقييـم سـريع للمخاطـر )انظـر الملحـق الرابـع(. كمـا يجـب إطـالق األنشـطة 

التاليـة وتنفيذهـا بمجـرد انطـالق اإلنـذار:
دعـوة السـلطات والمهنييـن المعنييـن لمراجعـة وتعزيـز األنظمـة والخطـط واإلجـراءات 	 

التـي تعالـج المخاطـر المحـددة أو الحـدث المتعلـق بصحـة الحيـوان.
عقـد اجتماعـات منتظمـة مـع المهنييـن لالسـتعداد للتصـدي المحتمل وتقاسـم البيانات 	 

حـول تطـور الوضع وحـول التحليل المحـدث للمخاطر.
إخطـار المسـتجيبين للطـوارئ باالسـتعداد لعمليـات التنشـيط والنشـر المحتملـة.	 
تقييـم وتأميـن المـوارد، بمـا فـي ذلـك التمويـل الطـارئ، الـذي قـد يكـون ضروريـا لدعم 	 

اإلنـذار والتصـدي للحـدث المحـدد المتعلـق بصحـة الحيوان.
تلـوث 	  أو  األمـراض  تفشـي  مثـل  الحيـوان  المتعلقـة بصحـة  األحـداث  وتتبـع  مراقبـة 

األغذيـة فـي البلـدان األخـرى، السـيما البلـدان المجـاورة والشـركاء التجارييـن )بمـا فـي 
للشـكوك والشـائعات(. التواصـل االجتماعـي  تتبـع وسـائل  ذلـك 

توزيـع المـواد المتعلقـة باإلنـذار المبكـر إلبـالغ أصحـاب المصلحـة مـن القطاعيـن العـام 	 
والخـاص بشـأن المخاطـر المحـددة والمعروفـة.

إجـراء تقييـم سـريع للمخاطـر القائمـة وصياغـة نمـاذج السـيناريوهات، مـع األخـذ بعيـن 	 
المـوارد  تقديـر  إلـى  باإلضافـة  المخاطـر  تقييـم  مـن  تأتـي  جديـدة  بيانـات  أي  االعتبـار 

والتمويـل. المطلوبـة 
وبنـاء علـى هـذا التقييـم ووفقـا للوقـت المتـاح، يجب تنفيذ أنشـطة االسـتعداد التالية:

المخاطـر 	  مـع  للتعامـل  التصـدي  إجـراءات  حـول  تنشـيطي  أو  تدريـب متخصـص  إجـراء 
الحيوانيـة. األمـراض  أو  المحـددة 

الجدول 3
مسـتوى التأكيـد لـكل إجراء أثناء اإلنذار 

اإلنذار

++االستعداد

++++الوقاية

++++الكشف

+)+(التصدي

التعافي
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هويـة 	  وتحديـد  الحيـوان  بصحـة  يتعلـق  فيمـا  المعلومـات  نظـام  تحديـث  مـن  التحقـق 
التجاريـة. والحركـة  الحيوانـات 

ضمـان القـدرة علـى متابعة المؤشـرات الرئيسـية للتقدم المرتبطـة بنظام المعلومات.	 
ويعتمـد اتخـاذ القـرار الجيـد علـى معلومـات قويـة. ومـن أجـل مراقبـة تطـور الوضـع فـي 
المقبلـة  الفتـرة  فـي  يحـدث  أن  يمكـن  مـا  حـول  متحفظـة  تنبـؤات  لعمـل  المناسـب  الوقـت 
ولضمـان أن التخطيـط للمـوارد يتكيـف مـع الموقـف ومـع المتوقـع، ينبغـي القيـام بمـا يلـي:

تقييـم السـمة الوبائيـة للحـدث المشـتبه بـه المتعلق بصحة الحيوان، السـيما عند حدوثه 	 
فـي بلـد مجـاور أو شـريك تجـاري، بمـا فـي ذلـك عـدد الحـاالت المشـتبه بهـا أو تفشـيها، 
لـكل مجموعـة  )لـكل حيـوان،  المعنيـة، ومعـدل اإلصابـة، واالنتشـار  الحيوانـات  وعـدد 
وبائيـة(، والتوزيـع الجغرافـي للحـاالت المشـتبه بهـا، واألنـواع الملوثـة )بمـا فـي ذلـك 

اإلنسـان فـي حالـة التهديـد الحيوانـي المصـدر(.
تقييـم مخاطـر االنتشـار مـن خـالل تحليـل الحركة والتجارة.	 
إجـراء تماريـن محـاكاة مسـتهدفة باسـتخدام سـيناريوهات عمليـة تسـتند إلـى التهديـد 	 

الحاليـة. والمخاطـر 
ونتيجـة لذلـك، سـتكون السـلطات قـادرة علـى مراجعـة خطـط التصـدي وتعديلهـا وتكييفهـا 

مـع الوضع.

الوقايـة مـن الطوارئ في حالة اإلنذار
المـرض  لمسـببات  إدخـال  أي  إيقـاف  إلـى  اإلنـذار،  مرحلـة  أثنـاء  الوقائيـة،  اإلجـراءات  تهـدف 
التـي تـم تحديدهـا علـى أنهـا تهديـد محتمـل أو وشـيك، وذلـك لتجنـب انتشـار مـرض معيـن مـن 
تفشـي مشـتبه بـه أو لمنعـه مـن االرتفـاع فـوق حـد حـرج معيـن. ويجـب أن تسـتند اإلجـراءات 
إلـى تقييـم المخاطـر ويمكـن اسـتهدافها وتنفيذهـا باإلضافـة إلـى إجـراءات الوقايـة التـي يتـم 

تنفيذهـا أثنـاء أوقـات الـال أزمـات.
وحتـى إذا تـم تنفيـذ إجـراءات الوقايـة بشـكل جيـد خـالل وقـت الـال أزمـات، فـإن حالـة مرحلة 
اإلنذار تتطلب مراجعتها وتحديثها بناء على التهديد والمخاطر القائمة. ويمكن تنفيذ اإلجراءات 
الوقائيـة التكميليـة التـي تهـدف إلـى تجنـب أو وقـف إدخـال أو انتشـار الخطـر باإلضافـة إلـى 
حالـة  تجنـب  إلـى  تـؤدي  أن  أزمـات، حيـث يمكـن  الـال  أثنـاء وقـت  المتخـذة  الوقائيـة  اإلجـراءات 
الطـوارئ، أو علـى األقـل الحـد مـن تأثيرهـا مـن البدايـة. ويجـب أن تسـتند تلـك اإلجـراءات إلـى 

المخاطـر وتشـمل مـا يلـي:
للحيوانـات 	  المحتملـة  الممـرات  اسـتهداف  أو  الحـدود،  طـول  علـى  الحمايـة  تعزيـز 

الخطـورة. عاليـة  المناطـق  فـي  المراقبـة  تعزيـز  أو  والبضائـع، 
مراجعـة وتعزيـز سياسـات االسـتيراد فـي المراكـز الحدوديـة المرخصـة، بمـا فـي ذلـك 	 

تعزيـز الحجـر الصحـي واالختبـار قبـل التصديـر وبعـد الدخـول.
تعزيـز التواصـل والتعـاون عبـر الحـدود فيما يتعلق بالمخاطر المحددة أو الحدث المتعلق 	 

بصحة الحيوان.
النـاس، 	  الـذي يتـم تكييفـه تجـاه المهنييـن وعامـة  التواصـل بشـأن المخاطـر  اسـتخدام 

بمـا فـي ذلـك مـن خـالل وسـائل اإلعـالم الرسـمية أو االجتماعيـة.
تعزيز تدابير األمن البيولوجي في المزارع وفي جميع مراحل سلسلة القيمة، السيما 	 

فيما يتعلق باألعالف والنقل واألسواق والمعالجة وإدارة النفايات.
إنشـاء 	  إمكانيـة  ذلـك  فـي  )بمـا  الضـرورة  عنـد  األليفـة  الحيوانـات  بيـن  الفصـل  تعزيـز 

والتطهيـر. التنظيـف  وتيـرة  وزيـادة  ماديـة(،  حواجـز  وصيانـة 
تجنـب مالمسـة الحيوانـات للحيـاة البرية والخزانات األخرى المحتملة لمسـببات المرض.	 
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يتعلـق  أوسـع حسـب االقتضـاء، فيمـا  تخفيـف  تدابيـر  تنفيـذ  أيضـا  الممكـن  أنـه مـن  كمـا 
بسياسـة الرقابـة القائمـة وتقييـم مخاطـر االنتشـار. وتشـمل تلـك التدابيـر علـى وجـه الخصوص 

مـا يلـي:
إنشـاء مناطـق حمايـة علـى الحـدود مع دولـة أو منطقة متأثرة.	 
بـدء التجزئـة أو مصاحبتها.	 
بـدء أو تعزيـز برنامـج التحصيـن فـي المنطقـة )المناطـق( المعنية.	 

اكتشـاف الطـارئ المرضـي في مرحلة اإلنذار
يتمثـل اإلجـراء اآلخـر الـذي يميـز مرحلـة اإلنـذار هـو "الكشـف". ويتمثـل الهـدف مـن الكشـف 
فـي مرحلـة اإلنـذار فـي تأكيـد الشـكوك حـول إدخـال مسـببات مـرض )سـواء كانـت بيولوجيـة أو 
كيميائيـة أو فيزيائيـة(، أو حـدوث ارتفـاع حـاد فـي العـدوى المتوطنـة، أو مـرض ناشـئ، بأسـرع 
الميدانيـة  التحقيقـات  بيـن  بحيـث يجمـع  المبكـر،  اإلنـذار  تنظيـم نظـام  مـا يمكـن وبدقـة. يجـب 
المحـددة مسـبقا والمنسـقة مـع خطـوط اإلبـالغ، ممـا يتيـح جمـع البيانـات بسـرعة وتقاسـمها 

التخـاذ قـرار سـريع بشـأن التدابيـر الواجـب اتخاذهـا.
ويعـد نظـام اإلنـذار المبكـر17 بمثابـة نظـام يهـدف إلـى الكشـف فـي الوقـت المناسـب عـن 
أي غـزو أو ظهـور أمـراض أو عـدوى أو تفشـي أو تسـمم فـي بلـد أو منطقـة أو إقليـم معيـن 
واإلبـالغ عنـه. ويمكـن اسـتخدامه ألي خطـر أو حـدث متعلق بصحة الحيوان. وعلـى النحو المبين 
فـي الفصـل الثانـي بشـأن مرحلـة وقـت الـال أزمـات، تتمثـل العناصـر الرئيسـية لنظـام اإلنـذار 

المبكـر فيمـا يلـي:
االلتزام القانوني لألطباء البيطريين التابعين للقطاع الخاص بإبالغ السـلطة البيطرية.	 
القـدرة علـى إجـراء اسـتقصاء فعال عـن المرض واإلبالغ عنه.	 
الوصـول إلى القـدرات المخبرية.	 
برامـج تدريبيـة ألصحـاب المصلحـة المعنيين.	 
تنظيـم وطنـي للقيـادة ولخـط المعلومات.	 

وقد تكون إجراءات الكشف خالل مرحلة اإلنذار مستهدفة ومكملة إلجراءات الكشف أثناء 
وقـت الـال أزمـات. ويجـب مراجعـة وتحديـث جميـع تدابير الكشـف التـي تم تطويرها خـالل مرحلة 
وقـت الـال أزمـات بنـاء علـى التهديـد والمخاطـر القائمة المعـاد تقييمهمـا. ويعني ذلك ما يلي:

المخاطـر 	  تقييـم  )السـلبية والنشـطة( علـى أسـاس  المسـتهدفة  المراقبـة  تعزيـز  قـرار 
وإجـراء التحقيقـات الميدانيـة، وتعبئـة المـوارد لهـذه المراقبـة المسـتهدفة والتحقيقات 

الميدانيـة.
السـريري 	  بالعـرض  يتعلـق  فيمـا  الفاعلـة، السـيما  الجهـات  جميـع  لـدى  الوعـي  زيـادة 

بهـا. المشـتبه  الحالـة  أو  للمـرض 
معلومـات مراقبـة المتالزمـات )مثـل زيـادة معـدالت المراضـة أو الوفيـات، وانخفـاض 	 

نظـام  واسـتخدام  المحـددة  المخاطـر  لرصـد  الـوزن(  وانخفـاض  الحليـب،  إنتـاج  معـدل 
معلومـات الصحـة الحيوانيـة لتقييـم بعـض العالمـات المشـبوهة، مثـل زيادة غير مبررة 

فـي معـدل الوفيـات.
التشـجيع والدعـم النشـطين لإلبـالغ الفـوري عـن الحـاالت المشـتبه بهـا إلـى الخدمـات 	 

البيطريـة واإلبـالغ عـن نتائـج المـرض مـن خـالل نظـام اإلنـذار المبكـر.

يمكن لنظام اإلنذار المبكر أن يكون فوق وطني، مثل النظام العالمي لإلنذار المبكر )GLEWS(، الذي يشمل منظمة األغذية والزراعة والمنظمة العالمية   17

لصحة الحيوان )ومنظمة الصحة العالمية بالنسبة لألمراض الحيوانية المصدر(، والذي يتتبع ويجمع المعلومات )صحة الحيوان والعوامل الحاسمة األخرى 
المحتملة(، ويحلل هذه البيانات ويصدر تقييمات للمخاطر واالتجاهات والتوقعات والتنبيهات للشركاء والخدمات البيطرية على مستوى العالم.
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التحقيقات الميدانية الفورية للشائعات والحاالت المشتبه بها، بما في ذلك التحقيق 	 
الوبائي المحلي وتتبع تحركات الحيوانات.

حالـة وجـود شـكوك 	  المراحـل األولـى والنهائيـة، فـي  الميدانيـة فـي  االسـتقصاءات 
الحيوانـات المتصلـة أو المرتبطـة بهـا وفحصهـا. قويـة، بمـا فـي ذلـك االسـتعالم عـن 

الكواشـف 	  توافـر  )أي  للطـوارئ  للتصـدي  لالسـتعداد  التشـخيصية  القـدرات  تقييـم 
خارجيـة  بمصـادر  االسـتعانة  جيـد( وتفعيـل  تدريـب  المدربيـن  والموظفيـن  والمعـدات 

األمـر. لـزم  إذا  االختبـارات  إلجـراء 
تعزيـز القـدرة علـى إجـراء االختبـارات المعمليـة لمسـبب مـرض محـدد، بمـا فـي ذلـك 	 

تقديـم العينـات إلـى المختبـرات المرجعيـة الوطنيـة أو الدوليـة للتشـخيصات المؤكـدة، 
إذا كان ذلـك ممكنـا وإذا سـمح الوقـت بذلـك.

ومـن الناحيـة المثاليـة، يجـب أن يقـود جميـع إجـراءات الكشـف هـذه فريـق صغيـر ومسـتقر 
مـن علمـاء األوبئـة، ممـا يسـمح بمجموعـة أكثر اتسـاقا مـن النتائج وبناء معرفـة ميدانية مفصلة 

ومباشرة.

التصـدي للطـوارئ في مرحلة اإلنذار
خـالل مرحلـة اإلنـذار، قـد تكـون هنـاك حاجـة إلى إجـراءات التصدي األولي كإجراء احتـرازي لتجنب 
الوقائيـة فوريـة  اإلجـراءات  تكـون هـذه  أن  يجـب  كمـا  تأكيـده.  تـم  إذا  المـرض  انتشـار مسـبب 
ومحـددة، مـن أجـل تقليـل وقـت رد الفعـل وتعزيـز فعاليـة جميـع اإلجـراءات المتخـذة بعـد ذلـك 

خـالل مرحلـة الطـوارئ.
وبنـاًء علـى المخاطـر، يمكـن وضـع تدابير التصـدي المبكر موضع التنفيـذ للمراقبة القصوى 
لألحـداث وتتبعهـا وتدفـق المعلومـات، ولتخفيف وقت التصدي للحدث المؤكـد المتعلق بصحة 
الحيوان. ويمكن أن تشمل هذه اإلجراءات التي يتم تنفيذها قبل إعالن حالة الطوارئ ما يلي:

تفعيـل آليـات تنسـيق الحـوادث للحفـاظ علـى الوعـي باألوضـاع وإدارة المعلومات )بما 	 
فـي ذلـك اإلبـالغ بالمخاطـر والمعلومات العامة(.

)باسـتخدام سـيناريوهات 	  للطـوارئ  للتصـدي  المحتملـة  لإلجـراءات  المسـبق  التخطيـط 
معقولـة(.

ذلـك 	  فـي  بمـا  واإلمـدادات،  والمعـدات  األفـراد  )مثـل  للمـوارد  المسـبق  التخزيـن 
. اللقاحـات(

اسـتخدام أدوات االتصـال الخاصـة بالمخاطـر مـع الجهـات الفاعلـة ذات الصلة.	 
الجزئـي 	  واإلعـدام  اآلمنـة"(،  )"الحـركات  الحركـة  علـى  اسـتباقية وقائيـة  قيـود  تنفيـذ 

المسـتهدف. والتحصيـن  والمركبـات،  المبانـي  وتطهيـر  التعويـض(،  )مـع  االسـتباقي 
بـدء إجـراءات تحقيـق محـددة إلنفـاذ القانـون فـي حالـة اإلدخال المشـتبه بـه أو المتعمد 	 

لمسـبب مرض.
تبـدأ  التـي  ويجـب تنفيـذ أي تدابيـر تخفيـف بمـا يتفـق بدقـة مـع خطـة التصـدي للطـوارئ 

مـع حالـة مؤكـدة.
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المصدر: المؤلفون

7 الشكل 
مرحلـة الطـوارئ وإجراءات إدارة الطـوارئ المرتبطة بها

الفصـل	الرابـع	

 إدارة طـوارئ الصحـة الحيوانية 
فـي مرحلة الطوارئ

توجـد مرحلـة الطـوارئ معروضـة فـي شـكل رسـم تخطيطـي علـى خـط الحـدث باعتبارهـا تمثـل 
ذروة الحـاالت أو ذروة أوضـاع تفشـي المـرض )الشـكل 7(. وتوصـف بأنهـا الفتـرة التـي تتطلـب 
عـن  الناجمـة  المباشـرة  وغيـر  المباشـرة  الخسـائر  وقـوع  لتجنـب  وعاجلـة  إجـراءات فوريـة  اتخـاذ 
الطارئـة  الحالـة  وتتقـرر  الخسـائر.  هـذه  مـن  التخفيـف  أو  الحيوانيـة  بالصحـة  المتعلـق  الحـدث 
عندمـا يتسـبب الحـدث المتعلـق بالصحـة الحيوانيـة فـي حـدوث اضطـراب كبيـر يتعـذر معالجتـه 
مـن خـال األنشـطة اليوميـة العاديـة. ويمكـن تحديـد ذلـك مسـبقا )علـى سـبيل المثـال، عندمـا 
يكـون هنـاك دليـل علـى ظهـور حالـة لمـرض غريـب ذو أولويـة( أو بعـد تقديـر حالـة للخطـر )علـى 

سـبيل المثـال، إثبـات انتشـار وتأثيـر مـرض مسـتجد(.
وإن أهـم إجـراء يتـم اتخـاذه خـال مرحلـة الطـوارئ هـو "التصـدي"، وهـذه المرحلة ال تشـمل 
إجـراءات االسـتعداد )الجـدول 4(. وحالمـا يحـدث طـارئ، عندها ينتهي وقت االسـتعداد المنهجي 
ويتـم توجيـه االهتمـام والمـوارد إلـى مكافحـة هذا الطارئ. وحقيقة األمر أنه ال جدوى من أشـياء 
تأتـي متأخـرة؛ فـا يفيـد المـرء أن يضـع خطـة للهـروب مـن الحريـق بينمـا يكـون المنـزل مشـتعا 
بالفعـل. وعليـه فـإذا لـم يتـم اتخـاذ مـا يلزم من اسـتعدادات مسـبقا، فلن يحقق التصـدي النتيجة 
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األمثـل وسـتكون تدابيـر المكافحـة أقـل فعاليـة وأقـل كفـاءة وأقـل تنسـيقا. ومـن المهـم أيضـا 
منـع انتشـار مسـبب المـرض واكتشـاف حركتـه مـن حيـث اتجاهـه ومصدره.

وبنـاًء عليـه، فـإن إدارة الحـدث المتعلـق بالصحـة الحيوانيـة أثنـاء مرحلـة الطـوارئ تقـوم علـى 
أركان ثاثـة، ال غنـي عـن أي منهـا، فهـي بمثابـة حامـل ثاثـي القوائم فإن غـاب أحدها انهار الجهد 

بأكملـه، وهـي علـى النحـو التالي:
كشـف العدوى بسـرعة – الكشـف.	 
القضـاء علـى العـدوى بسـرعة – التصدي.	 
وقـف انتشـار العـدوى – الوقاية.	 

وعـاوة علـى ذلـك، مـن الممكـن الشـروع فـي إجـراءات التعافي األولى في خضـم مرحلة 
الطـوارئ، مـع مراعـاة إعـادة التقييـم المنتظـم لتطور الحدث.

وفيمـا يتعلـق بتنفيـذ الخطـط خـال مرحلـة الطـوارئ للحـدث المتعلـق بالصحـة الحيوانيـة، 
واعتمـادا علـى الوضـع الوبائـي و وفقـا لمـا يقـرره مديـرو المخاطـر، فـإن تنفيـذ هـذه الخطـط 
يسـتوجب االسـتعانة علـى وجـه السـرعة بمزيـد مـن الموظفيـن والمعـدات وإجـراء إعـادة تقييـم 

مسـتمرة للوضـع مـن أجـل التكيـف مباشـرة مـع الوضـع الراهـن.
وبما أن "التصدي" ُيعد أهم إجراء في مرحلة الطوارئ، فقد تم تناوله أواًل في هذا الفصل.

التصدي فـي مرحلة الطوارئ
تتصـدى إجـراءات التصـدي بشـكل عاجـل للحـدث المتعلـق بالصحـة الحيوانيـة وتحـد مـن األضـرار 
ـقة،  التي تلحق بسـبل العيش وصحة اإلنسـان والحيوان وأنظمة اإلنتاج الحيواني بطريقة منسَّ
بمـا فـي ذلـك التنسـيق لتوحيـد األداء فـي مجـال الصحـة وفقـا لمـا تقتضيـه الحاجـة. ويهـدف 
التصـدي خـال مرحلـة الطـوارئ إلـى احتـواء مسـبب المـرض والقضـاء عليه بسـرعة. ويمكن بلوغ 
هـذا الهـدف مـن خـال تنفيـذ خطـة تصـدي طـوارئ محـددة )إذا كانـت موجـودة مسـبقا( أو خطـة 
عامـة للتصـدي للطـوارئ )أو "خطـة طـوارئ"( والتـي سـيتعين بعـد ذلـك ضبطهـا لتتكيـف مـع 

الوضـع المحـدد الراهـن.
وفـي مـا يلـي األنشـطة الرئيسـية الثاثة لخطـط التصدي للطوارئ:

التحليـل السـريع للوضع.	 
الشـروع في اإلجـراءات وتنفيذها.	 
إنهـاء الخطـة وتسـريح فرق التصدي.	 

الجدول 4
مسـتوى التأكيـد لـكل إجراء من اإلجراءات خـال مرحلة الطوارئ 

الطوارئ حالة 

االستعداد

+++الوقاية

+++الكشف

++++التصدي

+التعافي
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التصـدي فـي مرحلـة الطوارئ: التحليل السـريع للوضع
يتمثل الغرض من التحليل األولي السريع للوضع في جمع وتحليل البيانات لتأكيد الحالة الطارئة، 
ووصـف نـوع الحـدث، وكذلـك تقييـم تأثيـره وتطـوره المحتمـل. وينبغـي كذلـك تقييـم مـدى كفايـة 
القـدرة الحاليـة علـى التصـدي واالحتياجـات اإلضافيـة الفوريـة حتـى يتسـنى تحديـد حجـم عمليـات 
إدارة الحـوادث لتفعيلهـا مـن أجـل التصـدي الفـوري. ومـن شـأن حجـم ونـوع الحـدث أن يسـاعد في 
تحديد تدابير المكافحة األكثر تكيفا وكذلك النطاق الجغرافي لتدابير المكافحة )على سبيل المثال، 

تنفيـذ إفنـاء الحيوانـات فـي منطقة واسـعة مقابل اإلفنـاء محدد الهدف(.
ويمكـن أن يقـوم بإجـراء هـذا التحليـل فريـق متخصـص مـع مراعاة األسـئلة التالية: )1( هل 
هنـاك حالـة طارئـة أم ال؟ )2( مـا هـو التهديـد الرئيسـي للصحـة الحيوانية؟ )3( ما هي القرارات 
المعلومـات  مـا هـي   )4( التصـدي(؟  أهـداف  تحديـد  أو  تأكيـد  )بمعنـى  اتخاذهـا  يتعيـن  التـي 
الازمـة التخـاذ هـذه القـرارات؟ )5( مـا هـي القـدرة الحاليـة علـى التصـدي )تحديـد االحتياجـات 

مـن الموارد(؟
وتشـمل الخطـوات الرئيسـية للتحليـل السـريع مـا يلـي: )1( تحديـد أولويـات التقييـم. )2( 
جمـع البيانـات المتاحـة. )3( تحليلهـا هـذه البيانـات وتفسـيرها. )4( عـرض النتائـج واالسـتنتاجات 
مـع خيـارات التصـدي. وباتبـاع هـذه الخطـوات، يمكـن نشـر الخطـة واألوامـر وتنفيذهـا )وتقييمها 
ومراجعتهـا بعـد ذلـك(. وينبغـي تحديـث التقييـم بشـكل منتظـم وفقا لما هو مؤَكد من الحاالت 

المرضيـة أو أوضـاع تفشـي المـرض الجديـدة.

التصـدي فـي مرحلـة الطوارئ: تنفيذ خطـة التصدي للطوارئ
حتـى يتسـنى تنفيـذ خطـة التصـدي للطـوارئ، يجـب إعان حالة الطوارئ. ويمكـن تطبيق التدابير 

الوقائيـة فـور بـدء تنفيذ الخطة.
وعلـى النحـو الـوارد ذكـره فـي الفصـل الثالـث، يمكن إطاق اإلنـذار بالتأهب، على سـبيل 
المثـال، بمجـرد أن مرضـا ذا أولويـة، والـذي عـادة ال يظهـر فـي البلـد، تأكـد ظهـوره فـي بلـد 
مجـاور حدوديـا، أو عنـد االشـتباه فـي ظهـور الحالـة األولـى لمـرض ذي أولويـة والـذي عـادًة 
ال يظهـر فـي البلـد. وعندئـٍذ يتـم إعـان حالـة الطـوارئ مـن خـال تأكيـد الحالـة األولـى لمـرض 
ذي أولويـة عـادًة ال يظهـر فـي البلـد. ويمكـن أيضـا أن يحـدث االنتقـال مـن حالـة التأهـب إلـى 
مرحلـة الطـوارئ عنـد حـدوث زيـادة كبيـرة )إلـى عتبـات محـددة مسـبقا( أو تطـور غيـر طبيعـي 
)فـي العوائـل أو المناطـق(، علـى سـبيل المثـال، انتشـار أو فوعـة لمـرض ذي أولويـة موجـود 
فـي البلـد، أو مـن خـال ارتفـاع وتزامـن وتيـرة انخفـاض أداء الحيـوان دون سـبب معـروف في 

العديـد مـن المجموعـات الوبائيـة )إلـى عتبـات محـددة مسـبقا(.
وهنـاك العديـد مـن األمثلـة الممكنـة للحالـة الطارئـة مـن حيـث طبيعتهـا وحجمهـا. ويمكـن 
أن تكـون الفـروق بينهـا جغرافيـة ولكـن أيضـا مواضيعيـة، خاصـة إذا كان هنـاك شـك بـأن الحـدث 
ناجـم عـن فعـل متعمـد. وعلـى أيـة حـال، يتطلـب تنفيـذ خطـة التصـدي للطـوارئ إطـارا قانونيـا 
قويـا يوضـع فـي وقـت الـا أزمـات. ويعتمـد تفعيـل خطـة التصـدي للطـوارئ وتنفيذهـا بشـكل 

صحيـح علـى الهيـاكل التـي تـم بناؤهـا فـي وقـت الـا أزمـات.

تنفيـذ خطـة التصـدي للطوارئ: عمليـة التنفيذ
يتطلـب األمـر، طـوال مرحلـة الطـوارئ، أن تتولـى اإلشـراف علـى األنشـطة وتنفيذهـا هيـاكل 
ذات أدوار ومسـؤوليات مختلفـة. وينبغـي، مـن الناحيـة المثاليـة، أن يكـون ذلـك مـن خـال مركز 

عمليـات طـوارئ الصحـة الحيوانيـة علـى النحـو الموضـح فـي الفصـل الثانـي.
الازمـة  المـوارد  يوفـر  ومحلـي(  )مركـزي  خارجـي  هيـكل  بأنـه  التنسـيق  هيـكل  ويوصـف 
والتوجيـه االسـتراتيجي ويمنـح التفويـض وكذلـك يقـدم الدعـم المحـدد لهيـكل قيـادة الحـوادث 
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ويعيـن  للجمهـور،  المعلومـات  وينشـر  الطـوارئ  حالـة  يعلـن  أنـه  كمـا  القـرارات.  اتخـاذ  فـي 
علـى  الحـوادث  تنسـيق  آليـات  بتفعيـل ونشـر  السـلطة ويقـوم  الحكومييـن ذوي  المسـؤولين 
المسـتوى المركـزي للحفـاظ علـى الوعـي بالموقـف وإدارة المعلومـات، بمـا فـي ذلـك اإلبـاغ 
عـن المخاطـر واألزمـات وفقـا لإلجـراءات المعتمـدة وخطـة االتصـال. وينطـوي تنسـيق عمليـات 
التصـدي للطـوارئ أيضـا علـى )1( الحصـول علـى المـوارد وتخصيصهـا وتتبعهـا. )2( اإلشـراف 
)5( وضـع  التصـدي وتقييمهـا.  )3( رصـد جهـود  بالتصـدي.  المكلفيـن  الموظفيـن  علـى  العـام 
النمـاذج وإجـراء التقييـم علـى نحـو مسـتمر. وعـادًة مـا يأتـي هيكل التنسـيق مـن الهيئـة البيطرية 

المركزيـة األخـرى ذات الصلـة. والهيئـات المختصـة 
أمـا هيـاكل القيـادة فهـي هيـاكل علـى مسـتوى الموقـع المحلـي تنفـذ عمليـات التصـدي 
فـي الموقـع تحقيقـا لمفهـوم اإلدارة المباشـرة للحالـة الطارئـة. وتتضمـن هيـاكل القيـادة، على 
وجـه الخصـوص، تفعيـل ونشـر آليـات قيـادة الحـوادث علـى المسـتوى المحلـي إلدارة أنشـطة 
التصـدي بفعاليـة وكفـاءة فـي الميـدان وفقـا للخطـط الموضوعـة. ويمكـن ألنشـطة التصـدي 
هـذه أن تشـمل التلقيـح، والتخلـص مـن الحيوانـات، وتقييـد الحركـة، والتطهيـر، وتتبـع وتعقـب 
انتشـار مسـببات األمـراض وتصنيـف المناطـق. وسـتكون هيـاكل القيـادة مسـؤولة عـن التنفيـذ 
الفعلـي ألنشـطة التصـدي للطـوارئ، والتـي تشـمل تحديـد أهـداف الحـادث وأولوياته )ما يجب 
تحقيـق  )طـرق  التصـدي  وتكتيـكات  األهـداف(  تحقيـق  )نهـج  التصـدي  تحقيقـه(، واسـتراتيجيات 
األهـداف( . ويتضمـن التنفيـذ أيضـا تعبئـة وإدارة المـوارد الازمـة للوصـول إلـى األهـداف، 
وتنظيم العمليات الازمة لاسـتراتيجية والتكتيكات المختارة. وتتولى هياكل القيادة مسـؤولية 
تنظيـم الدعـم الشـامل، بمـا فـي ذلـك الوظائـف اللوجسـتية والتخطيطيـة والماليـة واإلداريـة. 
المحليـة وممثلـي كل ذي صلـة مـن  البيطريـة  الخدمـات  القيـادة مـن  يتكـون هيـكل  مـا  وعـادًة 

السـلطات المختصـة المحليـة األخـرى والـوكاالت وأصحـاب المصلحـة.
ومـن المهـم أن نكـرر هنـا أن التنفيـذ الجيـد ألنشـطة التصـدي يتطلـب تخطيطـا مسـبقا لمـا 

يلي:
اعتمـاد وتنفيـذ النصـوص التنظيميـة المحليـة الازمـة للتصدي تتطلب قوالب مسـبقة.	 
النمذجة السريعة وتقييم أثر الحدث واالحتياجات من الموارد تتطلب قدرات متخصصة 	 

وإدارة للبيانات.
للطـوارئ 	  التصـدي  الطـوارئ وموظفـي  تمويـل  المـوارد وتوزيعهـا مثـل  عـن  اإلفـراج 

والمقاولين والمعدات واإلمدادات بما في ذلك مواد جمع العينات ومعدات الوقاية 
الشـخصية، باإلضافـة إلـى التدريـب فـي الوقـت المناسـب عنـد الحاجـة، يتطلـب وضـع 

خطـط اسـتعداد وافيـة وشـاملة.
القائـم 	  إصابـة  لمنـع  للصحـة والسـامة  تتطلـب خطـة  األفـراد  حمايـة صحـة وسـامة 

الذهنـي(. ذلـك بسـبب اإلجهـاد  )بمـا فـي  أو مرضـه  بالتصـدي 
مراعـاة قواعـد الرفـق بالحيـوان وحمايـة البيئـة تتطلـب إجـراءات توعيـة مسـتهدفة فـي 	 

وقـت الـا أزمـات.
تنفيـذ إجـراءات الطـوارئ المختبريـة يتطلـب الوضـع المسـبق لقواعـد معّينة والتدريب.	 

تنفيـذ خطـة التصدي للطوارئ: احتواء االنتشـار
والتغذيـة، والمفصليـات  المباشـر،  االتصـال  المـرض  انتقـال مسـبب  أن تشـمل طـرق  يمكـن 
الناقلـة، واالنتشـار بفعـل الريـاح الحاملـة، أو خليـط مـن هـذه العوامـل مجتمعـة. واعتمـادا علـى 
هـذه العوامـل، قـد ال ينتشـر مسـبب المـرض إال بيـن الحيوانـات التـي علـى اتصـال وثيـق فـي 
نفـس القطيـع أو السـرب، أو عبـر مسـافات طويلـة، خاصـة إذا تـم نقـل الحيوانـات المصابـة. 
وحتـى بالنسـبة للمخاطـر التـي تنقلهـا الريـاح، فالسـيطرة علـى طـرق االنتقال األخرى قد يقلص 

مـن هـذه المخاطـر.
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القيـود	على	الحركة
يمكـن السـيطرة علـى االنتشـار الناجـم عـن حركـة الحيوانـات الحيـة والمنتجـات الحيوانيـة مـن خـال 
فـرض قيـود علـى حركتهـا يتـم فرضها بشـكل مناسـب. ويتعيـن العمل بقوانين وتشـريعات تدعم 
هـذه القيـود علـى الحركـة ويجـب وضـع شـروط مسـبقة لهـا. ومـن األفضـل أن يتفهـم مالكـو 
الحيوانـات أو المنتجـات الحيوانيـة أن هـذه القيـود وأن امتثالهـم للمتطلبـات ذات الصلـة سـيخدم 
مصالحهـم. ومـن هنـا تأتـي ضـرورة التواصـل الجيد قبل وبعد تطبيق القيـود على الحركة. وعاوة 
علـى ذلـك، سـتكون القيـود المفروضـة علـى الحركـة أكثـر فاعليـة عندمـا يكـون تأثيرهـا ضئيـل على 
مالكـي الحيوانـات. ومـن المحتمـل أن تنـال القيـود المؤقتـة أو قصيـرة المـدة دعمـا علـى نطـاق 
أوسـع. وسيسـمح تقييم المخاطر النسـبية بانتقال بعض المنتجات الحيوانية منخفضة الخطورة، 

مثـل المنتجـات المبسـترة وغيرهـا مـن المنتجـات المعالجـة.

الحيوي األمن	
يمكـن أيضـا احتـواء االنتشـار مـن خـال مجموعـة محـددة من تدابيـر األمن الحيوي يتـم اتباعها في 
المناطـق المتضـررة والمناطـق المجـاورة، علـى أن تضـاف إلـى تدابيـر األمـن الحيوي األساسـية أو 
العامـة المسـتخدمة للوقايـة. أمـا المناطـق األكثـر عرضـة لإلصابة بالعدوى فهـي المناطق القريبة 
مـن األماكـن التـي تسـتمر فيهـا العـدوى الفعالـة. وحتـى فـي حـاالت انتقـال المـرض مـن المـزارع 
الموبـوءة إلـى المـزارع المجـاورة، فـإن المـرض ينتشـر فـي معظـم الحـاالت بصـورة غيـر مباشـرة 
عـن طريـق المـواد واألدوات الملوثـة ال عـن طريـق االتصـال المباشـر بيـن حيوان وآخـر. ولذلك فإن 
تحسـين األمـن الحيـوي يمكـن أن يقلـص مـن هـذه المخاطـر تقليصـا هائـًا. وُيعـد األمـن الحيـوي 
منخفـض الكلفـة نسـبيا وفعـااًل مـن حيـث التكلفـة علـى األمديـن القصيـر والطويـل. ولـذا فـإن 
اإلنفـاق علـى مسـاعدة مربـي المواشـي مـن أجـل تحسـين األمـن الحيـوي أثنـاء تفشـي المـرض 

يمثـل اسـتثمارا معقـواًل.

التلقيـح	والعالج
غالبـا مـا تجعـل الفوائـد  الناجمـة عـن تقليـص العامـات السـريرية والخسـائر الناتجـة عنهـا  مـن 
التلقيـح أو العـاج خيـارا مغريـا. وقـد يـؤدي التلقيـح الطـارئ )أو العـاج فـي بعـض الحـاالت( أيضـا 
إلـى وقـف انتشـار المـرض. ومـع ذلـك، ُيعـد التلقيـح أو العـاج في مواجهة تفشـي المرض خيارا 
صعبـا يتطلـب الكثيـر مـن المـوارد ومـا يترتـب عليهـا مـن تكاليـف كبيـرة. ويتطلـب األمـر تخطيطـا 
مسـبقا لتحديـد المصـادر التـي يمكـن مـن خالهـا الحصـول علـى اللقـاح أو األدويـة ووضـع الخطط 
التـي يمكـن تطبيقهـا. وعندمـا تنتشـر العـدوى بمسـتوى مرتفـع بحيـث يكـون "االسـتئصال" كخيار 
وحيـد غيـر ممكـن، يمكـن اسـتخدام التلقيـح لتقليـص انتشـار العـدوى وصـواًل إلـى المسـتويات 
المنخفضـة التـي يتسـنى عندهـا تنفيـذ اإلفنـاء المسـتهدف. ولقـد تـم تنـاول الخطـوط التوجيهيـة 
نة صحـة حيوانات اليابسـة )المنظمة  الخاصـة بالتلقيـح فـي الطـوارئ فـي فصـل التلقيـح فـي مدوَّ

العالميـة لصحـة الحيـوان، 2019 ج(.

تنفيـذ خطـة التصـدي للطوارئ: القضاء على مسـبب المرض
إن الحـل األكثـر فعاليـة للقضـاء علـى مسـبب المـرض القابـل لانتقـال هـو تدميـره مـن المصـدر 

مـن خـال عمليـة "االسـتئصال"، والتـي تتكـون مـن ثـاث مراحل.

اإلفناء
يعتبر قتل الحيوانات التي ثبتت إصابتها أو يحتمل إصابتها بسبب التماس المباشر أو غير المباشر 
طريقـة للقضـاء علـى مسـبب المـرض. وُتعـد هـذه الحيوانـات هـي أكبـر مصـدر لمسـبب المـرض 
وهي أخطر مصدر مباشر للعدوى. ويجب تنفيذ القتل بطريقة إنسانية. وتختلف الطريقة الفعلية 
المسـتخدمة مـن حالـة إلـى أخـرى. ويجـب أن يقتصـر إعـدام الحيوانـات أو جمـوع الحيوانات على تلك 
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التـي ثبـت إيجابيـة إصابتهـا، وفـي بعـض الحـاالت، تلـك الحيوانـات الموجـودة فـي المواقـع التـي 
كشف تقييم المخاطر أنها معّرضة لخطر اإلصابة بدرجة عالية. وقد يتم ذبح الحيوانات غير المعرضة 
لخطر اإلصابة ولكن التي تم إقصاؤها وقائيا ويكون الذبح ألغراض االستهاك البشري. ولقد تم 
نة صحة حيوانات  تناول طرق القتل ألغراض الصحة الحيوانية في أقسام الرفق بالحيوان من مدوَّ
نـة صحـة الحيوانـات المائيـة )المنظمـة  اليابسـة )المنظمـة العالميـة لصحـة الحيـوان،2019 ج( مدوَّ
العالميـة لصحـة الحيـوان، 2019 أ( وعلـى بوابـة منظمـة المنظمـة العالميـة لصحـة الحيـوان علـى 
اإلنترنـت لرعايـة الحيـوان،18 وكذلـك فـي دليـل منظمة األغذية والزراعة بشـأن إجـراءات القضاء على 

المـرض عـن طريق اسـتئصال المسـبب )غيرينـغ وبنريث ونياكاهومـا، 2001(.

التخلـص	من	جثاميـن	الحيوانات
قـد تظـل جثاميـن الحيوانـات النافقـة بسـبب المـرض أو القتل ملوثة لفترة ما بعد الموت ويمكنها 
أن تلـوث البيئـة أو  عمـال النظافـة. ولقـد تـم تناول طرق التخلص من الحيوانات النافقة ومنتجاتها 
نـة صحـة حيوانـات اليابسـة )المنظمـة العالميـة لصحـة  فـي الفصـول الخاصـة بالتخلـص فـي مدوَّ
نـة صحـة الحيوانـات المائيـة )المنظمـة العالميـة لصحـة الحيـوان، 2019  الحيـوان، 2019 ج( ومدوَّ
أ(، فـي دليـل منظمـة األغذيـة والزراعـة عـن إجـراءات القضـاء علـى المـرض عـن طريـق اسـتئصال 
المسـبب )غيرينـغ وبنريـث ونياكاهومـا، 2001( وفـي المبـادئ التوجيهية لمنظمـة األغذية والزراعة 

عـن التعامـل مـع جثاميـن الحيوانـات )ميلـر وميكنس وفلـوري، 2020(.

التطهيـر	والتعقيم
أن  الناقـة لألمـراض حيـث يمكـن  المبانـي والمـواد واألدوات  تنظيـف وتطهيـر  الضـروري  مـن 
يحـدث االنتقـال غيـر المباشـر مـن خـال حركـة مسـبب المـرض الموجـود علـى المـواد )أي المـواد 
الناقلـة لألمـراض(، بمـا فـي ذلـك المركبات والمابس وخاصة أحذية األشـخاص. ولقد تم تناول 
نـة صحـة حيوانـات  الخطـوط التوجيهيـة بشـأن التطهيـر فـي الفصـول الخاصـة بالتطهيـر فـي مدوَّ
نة صحة الحيوانات المائية )المنظمة  اليابسـة )المنظمة العالمية لصحة الحيوان، 2019 ج( ومدوَّ
العالمية لصحة الحيوان، 2019 أ(، وفي دليل منظمة األغذية والزراعة عن إجراءات القضاء على 
المـرض عـن طريـق اسـتئصال المسـبب )غيرينغ وبنريث ونياكاهومـا، 2001( والخطوط التوجيهية 

للتعامـل مـع جثاميـن الحيوانـات )ميلـر وميكنـس وفلوري، 2020(.

تنفيـذ خطـة التصـدي للطوارئ: التعويض
يدفـع الخـوف مـن فقـدان حيواناتهـم، بأصحابهـا إلـى إبعادهـا عـن تفشـي المـرض وهـو مـا يزيـد 
مـن خطـر انتشـار مسـببات األمـراض. ويمكـن تقليـل هـذا الخطـر إذا تم تطبيق اسـتراتيجيات إعدام 
الحيوانـات، فقـط عندمـا يكـون ذلـك ضرورًيـا وإذا كان التعويض مناسـًبا ويتـم تقديمه على الفور. 
ويجـب بـذل الجهـود لطمأنـة المالكيـن بـأن حيواناتهـم سـيتم إعدامهـا فقـط فـي حالـة عـدم وجـود 

بدائـل صالحـة وأنـه سـيتم تعويضهم.
ويجـب تطويـر سياسـات التعويضـات وتمويلهـا فـي وقـت الـا أزمـات. ويجـب تنفيذهـا فـي 
أقـرب وقـت ممكـن بعـد تدابيـر المكافحـة، حتـى أثنـاء مرحلـة الطـوارئ، وبعـد ذلـك تعتبـر إجـراء 
اسـترداد. ومـع ذلـك، ال يمكـن تنفيـذ التعويـض الكامـل في كثير من األحيـان إال خال مرحلة إعادة 
التأهيل. يمكن العثور على مزيد من اإلرشادات في دليل الخطوط التوجيهية والمعايير للطوارئ 

المتعلقـة بالثـروة الحيوانية.

.https://www.oie.int/en/animal-welfare/animal-welfare-at-a-glance/  يرجى زيارة  18
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تنفيـذ خطـة التصدي للطوارئ: التسـريح
التسـريح هـو اإلفـراج عـن المـوارد التـي لـم تعـد مطلوبـة وإعادتهـا. وقـد يحـدث هـذا فـي أي 
وقـت أثنـاء الحـدث. ويمكـن تسـريح بعـض المـوارد بمجـرد انتهـاء مرحلـة الطـوارئ، بينمـا يتـم 

االحتفـاظ بالبعـض اآلخـر حتـى نهايـة الحـدث.
وينبغي للتسريح أن يتم بطريقة فعالة وآمنة وبما ال يتعارض مع عمليات الحوادث الجارية. 
وينبغـي وضـع خطـة وعمليـة رسـمية للتسـريح فيمـا يخص الحوادث المعقدة، كمـا ينبغي تحديد 

مسؤوليات اإلدرارات المختلفة، وأولويات اإلفراج، وإجراءات اإلفراج، وعمليات التسريح.
ويجـب علـى المديريـن التخطيـط واإلعـداد لعمليـة التسـريح في نفـس الوقت الذي يبدأون 

فيـه عمليـة تعبئـة الموارد.

التصـدي فـي مرحلة الطوارئ: المؤشـرات الرئيسـية للتقدم
ينبغـي، طـوال مرحلـة الطـوارئ، اسـتخدام نظـام معلومـات صحـة الحيـوان لوضـع المؤشـرات 
المكافحـة وفعاليتهـا. ومـن  تدابيـر  تنفيـذ  الحـدث ومسـتوى وسـرعة  تطـور  لمتابعـة  الرئيسـية 
ـن مـن تقديـر حالـة  الخطـر علـى نحـو مسـتمر مـن أجـل تحديـد اإلجـراءات  شـأن هـذا أيضـا أن يمكِّ

الازمـة لتحديـث عمليـة التصـدي للطـوارئ.
وينبغـي المواظبـة علـى تقييـم فعاليـة التصـدي وتدابير المكافحـة لتصحيحهـا وتكييفها من 
خـال تحليـل مؤشـرات التقـدم المرحلـي الرئيسـية. ويمكـن أن يشـمل التكيـف مراجعـة تعريـف 
الحالـة واإلجـراءات التـي يتعيـن اتخاذهـا للحـاالت المشـتبه بهـا والمؤكـدة، أو حتـى اسـتعراض 

أهـداف التصـدي وتعديلها.
ويرتكـز اتخـاذ القـرارات السـليمة علـى عمليـة متدرجـة، بنـاًء على المعلومـات المتوفرة:

يجـب أن تكـون القـرارات المتعلقـة بسياسـات المكافحـة قائمـة علـى المعرفة.	 
أن تكـون المعرفـة مبنيـة علـى معلومـات موثوقة.	 
أن تأتـي المعلومـات مـن تحليـل البيانات.	 

ويمكـن تقييـم تقـدم عمليـات التصـدي مـن خال المؤشـرات التالية:
نسـبة التقاريـر اإليجابيـة إلى السـلبية.	 
معـدالت الحـدوث عالميـا أو فـي مواقـع محددة: عدد الحاالت خـال فترة معينة مقارنة 	 

بعدد الحاالت في الفترة السـابقة.
طـرق االنتشـار بيـن المواقع الموبوءة.	 
طـرق الرصـد التـي يتـم مـن خالها اكتشـاف معظم الحاالت.	 
عـدد األيـام مـن ظهـور العامات األولـى وحتى يوم اإلباغ.	 
عـدد األيـام مـن اسـتام تقرير اإلباغ وحتـى نهاية اإلعدام.	 
عـدد األيـام مـن نهايـة اإلعـدام وحتـى نهاية التخلص مـن الجثامين.	 
عـدد األيـام مـن نهايـة التخلـص مـن الجثامين وحتـى نهاية التنظيـف والتطهير.	 

علـى الرغـم مـن أن االسـتعراضات الاحقـة عـادة مـا ُتجرى بعـد انتهاء مرحلـة الطوارئ )انظر 
الفصل 5(، إال أنه يمكن إجراء بعضها على نحو مسـتهدف أثناء مرحلة الطوارئ. ويسـمح هذا 
النهـج بعمـل اسـتعراض مركـز لنشـاط معيـن، أو مجموعـة مـن األنشـطة، أو جـزء مـن التصـدي 
أو فتـرة زمنيـة. ويوفـر االسـتعراض فرصـا لـدورات متعـددة من التحسـين أثنـاء التصدي، خاصة 
للطـوارئ الممتـدة. وبينمـا قـد يكـون مـن الصعـب إجـراء االسـتعراضات أثنـاء الحالـة الطارئـة، إال 

أن فوائـد إجرائهـا سـتفوق الجهـد المبذول.

التصـدي فـي مرحلـة الطـوارئ: التكيف مع أوضاع محددة
قـد تجـد البلـدان صعوبـة فـي وضـع معظـم تدابيـر المكافحـة خـال مرحلـة الطـوارئ فـي بعـض 
المناطـق بسـبب القيـود الجغرافيـة، وتحـركات السـكان )الترحـال أو االنتجـاع أو وضـع الاجئيـن( 

أو االضطرابـات المدنيـة.
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ويقتضـي األمـر وجـود نهـج محـدد لهـذه المناطـق مـع وسـائل معّينـة )علـى سـبيل المثـال، 
ذلـك،  إلـى  المتنقلـة(. وإضافـة  المعـدات  أو  الثابتـة،  المعـدات  أو  للموظفيـن  الجـوي  النقـل 
جيـدة  لديهـم معرفـة  أو موظفيـن محلييـن  إلـى موظفيـن متخصصيـن  حاجـة  هنـاك  سـتكون 
بالمجتمعـات المحليـة والقـدرة علـى اكتسـاب ثقتهـم. وينبغـي أن يحـدد نظـام إدارة الطـوارئ 
المحـددة  التدابيـر  أزمـات  الـا  إليهـا ويحـدد فـي وقـت  التـي يصعـب الوصـول  المناطـق  هـذه 
المطلوبـة، إلـى أقصـى حـد ممكـن. وفـي بعـض األحيـان، قـد يكـون مـن المفيـد اللجـوء إلـى 
المنظمـات غيـر الحكوميـة نظـرا لخبرتهـا الواسـعة فـي العمـل مـع هـذه المجتمعـات المعزولة أو 
غيـر اآلمنـة. وينبغـي اعتبـار المنظمـات غيـر الحكوميـة وموظفيهـا مـوردا قيمـا للمسـاعدة فـي 
تنفيـذ برامـج الصحـة الحيوانيـة فـي المناطـق الصعبـة، بمـا فـي ذلـك حمـات مكافحة األمراض 
الحيوانيـة الوبائيـة. ومـن هـذا المنطلـق، ينبغـي إجـراء مفاوضـات مـع المنظمـات غيـر الحكوميـة 
المناسـبة لاسـتعانة بجهودهـا فـي هـذا المجـال. ومـن المهـم كجـزء مـن االسـتعداد فـي وقت 
الـا أزمـات التحديـد المسـبق لهـؤالء الشـركاء المحتمليـن. وينبغـي بعـد ذلـك تزويـد موظفيهـم 

بمـا يلـزم مـن التدريـب والمـوارد.

التصـدي فـي مرحلـة الطـوارئ: االتصاالت في حاالت الطوارئ
مـن األهميـة بمـكان وضـع جـدول زمنـي منتظـم للتواصـل بيـن مسـتويات القيـادة وإدراجـه في 
خطـة التصـدي للطـوارئ. وينبغـي لذلـك أن يشـمل تدفـق المعلومـات مـن المسـتوى األدنـى 
المسـتوى األدنـى. وحتـى  إلـى  المسـتوى األعلـى  المسـتوى األعلـى والتعليمـات مـن  إلـى 
يتسـنى للتواصـل أن ينجـح فإنـه يجـب أن يكـون فـي اتجاهيـن ذهابـا وإيابـا. ومـن المهـم أيضـا 
تجنـب ازدواجيـة االتصـاالت. ومـن بيـن طـرق تحقيـق ذلـك الحصول علـى قوائم توزيـع نموذجية 
للتقاريـر والتعليمـات المحـددة مسـبقا بحيـث تنتقـل المعلومـات إلـى النقطـة المطلوبـة ولكـن 
تصل ُنسـخ منها أيضا إلى األطراف المعنية األخرى. ويجب وضع نظام يشـبه غرفة العمليات 
لاجتماعـات داخـل مختلـف مسـتويات القيـادة والحـرص علـى التواصـل بيـن تلـك المسـتويات 
لضمـان اإلبـاغ بشـكل منتظـم عمـا يطـرأ فـي جميـع المجـاالت ذات الصلـة واسـتعراض مـا تـم 
إحـرازه مـن تقـدم. وينبغـي أن يتولـى تنظيـم هـذه العمليـة واإلشـراف عليهـا هيـكل التنسـيق.

ويمكـن تلخيـص المبـادئ األساسـية للتواصـل بشـأن مخاطـر الطـوارئ علـى النحـو التالـي 
)المنظمـة العالميـة لصحـة الحيـوان ومنظمـة الصحـة العالميـة، 2015(:

الثقـة هـي الهـدف: فـكل معلومـة أو رسـالة يتـم إيصالهـا تبني الثقـة أو تقوضها	 
اسـتباقي 	  بشـكل  الحقائـق  بجميـع  المصلحـة  أصحـاب  فإخبـار  األداة:  الشـفافية هـي 

الثقـة. سـيبني  وطوعـي 
المتكـررة وعـدم وجـود 	  والتحديثـات  المبكـرة  البدايـة  الرسـائل، مـع  وتيـرة  التحكـم فـي 

انقطاعـات يعـزز الثقـة وااللتـزام: فحتـى وإن كانـت المعلومـات غيـر كاملـة، فـإن َشـغل 
المرحلـة بالرسـائل يسـاعد فـي السـيطرة علـى الشـائعات ويرسـخ مفهـوم القيـادة.

التواصـل الـذي يتـم تكييفـه ليناسـب االهتمامات العامة أمر ضروري: فاالسـتماع والرد 	 
يؤسسـان حـوارا يحقـق الثقـة والسـيطرة؛ فـأن تكـون مسـتعدا لإلجابـة علـى المخـاوف 
الفعـل  لـرد  لـك بفهـم أفضـل  تبـدو غيـر منطقيـة ألخصائـي فذلـك يسـمح  التـي قـد 

االجتماعـي تجـاه الطـوارئ وأنشـطة التصـدي.
التخطيـط هـو المفتـاح: سـتؤدي الحالـة الطارئـة المتعلقـة بصحـة الحيـوان إلـى مطالـب 	 

شـديدة فيمـا يتعلـق بالتواصـل، لـذا فـإن التخطيـط لعمليـة التواصـل هـو مفتـاح النجـاح 
وقـد يمنـع الحالـة الطارئـة مـن التحـول إلـى أزمـة.

وتبعـا للموقـف، فقـد تكـون تقنيـات االتصـاالت، مثـل مراكـز االتصـال ووسـائل التواصـل 
االجتماعـي، فّعالـة فـي الوصـول إلـى المهنييـن وعامـة النـاس ولكـن يجـب اسـتخدامها بحـذر 

ألن الرسـائل يمكـن أن تكـون متحيـزة.
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الكشـف في مرحلة الطوارئ
تهـدف إجـراءات الكشـف خـال الحالـة الطارئـة فـي المقـام األول إلـى تعييـن مـكان وتأكيـد وجـود 
مسـبب المرض الحيواني المحدد أو غيره من المخاطر بسـرعة، والحيوانات المصابة أو المعرضة 
للخطـر، مـن أجـل تنفيـذ تدابيـر التصـدي بشـكل أكثـر كفـاءة. وعـادة مـا تكـون إجـراءات الكشـف فـي 

مرحلـة الطـوارئ جـزءا مـن خطـة التصـدي للطوارئ.
ومـن األهميـة بمـكان تحديـد االنتشـار الجغرافـي وعـدد المواقـع المصابـة فـي أقـرب وقـت 
ممكـن فـي الحـدث. ويتعيـن أن يكـون الرصـد علـى مسـاحة واسـعة فـي البدايـة. وعـادًة مـا تكـون 
الحالـة الدالـة )أي الحالـة األولـى الُمبلـغ عنهـا والتـي تشـير إلـى وجـود خطـر( ليسـت فـي الواقـع 
الحالـة األوليـة أو الحالـة األولـى. وكانـت هنـاك العديـد مـن األمثلـة يتـم فيهـا الفصـل بيـن االثنين 
علـى نطـاق واسـع، إمـا فـي المـكان أو الزمـان أو كليهمـا. وسـيعطي تحديـد مـكان الحالـة األوليـة 
مؤشـرا جيـدا علـى الخطـورة المتوقعـة للحـدث والتدابيـر الازمـة لمكافحتـه. وتعتبـر الحالـة األوليـة 
أيضـا مهمـة لتحديـد مـا إذا كان هنـاك عمـل خبيـث مشـتبه بـه، حيـث سـيكون هـذا عنصـرا أساسـيا 

فـي التحقيقـات الجنائيـة المحتملـة.
وُيسـهل تنفيـذ الرصـد تقييـم فعاليـة تدابيـر المكافحـة وتأثيرهـا. ويجـب أن يكـون هنـاك رصـد 
إيجابـي هـادف قائـم علـى المخاطـر فـي كل من المناطق غير المصابـة والمصابة بعد تنفيذ تدابير 
المكافحـة. وسيسـمح هـذا الرصـد أيضـا بإنشـاء مناطـق سـليمة مـن المـرض للحفـاظ علـى التجـارة 

أو إعـادة تأسيسـها، علـى سـبيل المثال.
تشمل إجراءات الكشف الضرورية في مرحلة الطوارئ ما يلي:

تعبئة الموارد للرصد المستهدف والتواصل والتوعية.	 
اسـتعراض وتعزيـز أنشـطة الرصـد المحـددة الجاريـة مثـل )1( اإلبـاغ الفـوري عـن الحـاالت 	 

المشتبه فيها من ِقبل البياطرة وأخصائيي التشخيص. )2( تعزيز قدرات أصحاب المصلحة 
الرئيسيين للتعرف على الحدث واإلباغ عنه. )3( الوعي العام بالعرض السريري للحاالت. 
)4( خطـط رصـد إيجابـي السـتهداف المخاطـر فـي المناطـق المختلفـة )مثـل المناطـق 
المصابـة أو مناطـق االحتـواء أو مناطـق الحمايـة أو مناطـق الرصد أو المناطق السـليمة(.

إجراء تحقيقات ميدانية منتظمة، بما في ذلك جمع العينات عند كل تفش للمرض.	 
تتُبـع الحيوانـات األخـرى المصابـة أو المرتبطـة، لفهـم التطـور الوبائـي للحـدث وتحديـد 	 

مصـدر الحـدث - )هـذا نشـاط متخصـص يتطلـب موظفيـن مدربيـن ويتضمـن اسـتخدام 
نمـاذج قياسـية لجمـع البيانـات لضمـان مجموعـة موّحـدة مـن النتائـج والبيانـات الميدانيـة 

التفصيليـة مـن المصـدر مباشـرة(.
تقييـم 	  إعـادة  ذلـك  فـي  بمـا  تعزيزهـا  أو  التشـخيصية  القـدرات  وصيانـة  اسـتعراض 

االحتياجات المختبرية لزيادة عدد العاملين والمعدات واإلمدادات واالستخدام المحتمل 
األجنبيـة. للمختبـرات 

تنقيح تعريف الحالة )بما في ذلك الشكوك( على أساس النتائج والوضع الوبائي.	 
رصد الهدف لدعم التصدي، على أساس التقييمات والتحقيقات الوبائية، في المناطق 	 

المصابة وغير المصابة.
استخدام نظام معلومات صحة الحيوان لإلشراف على مستوى الكشف. 	 

ويجـب علـى السـلطات البيطريـة اإلخطـار عن حاالت تفشـي األمراض العابـرة للحدود وغيرها 
مـن أحـداث الصحـة الحيوانيـة عاليـة التأثيـر باسـتخدام النظـام العالمـي لمعلومـات صحـة الحيـوان 
التابـع للمنظمـة العالميـة لصحـة الحيـوان والنظـام العالمـي لمعلومـات األمـراض الحيوانيـة التابع 
لمنظمـة األغذيـة والزراعـة، وهـو النظـام العالمـي لمعلومـات األمـراض الحيوانيـة التابـع لنظـام 
الوقايـة مـن طـوارئ اآلفـات واألمـراض الحيوانيـة والنباتيـة العابـرة للحـدود. وكذلـك يجـب علـى 
السلطات البيطرية اتباع أي بروتوكول إقليمي لإلخطار. ومن شأن التقارير الدولية المبكرة السماح 
بالوصـول المبكـر إلـى المسـاعدة الدوليـة وتوفيـر إمكانيـة التنسـيق على الصعيديـن اإلقليمي أو 

العالمـي فيمـا يتعلـق بالتصدي.
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الوقاية فـي مرحلة الطوارئ
إلـى منـع مسـببات األمـراض اإلضافيـة مـن  الطارئـة  الحالـة  الوقايـة خـال  إجـراءات  تهـدف 
المتضـرر.  البلـد  أو  المصابـة  المنطقـة  خـارج  المـرض  مسـبب  انتشـار  ووقـف  البلـد  دخـول 
التـي  المسـتهدفة  واإلجـراءات  الموجـودة مسـبقا  التدابيـر  زيـادة  اإلجـراءات  هـذه  وتتضمـن 
تـم  الـذي  الخطـر  علـى  بنـاًء  الحيوانيـة  بالصحـة  المتعلـق  للحـدث  المحـددة  الطبيعـة  تعالـج 
جـزءا  الطـوارئ  مرحلـة  فـي  الوقايـة  إلـى  تهـدف  التـي  اإلجـراءات  تكـون  مـا  وعـادة  تقييمـه. 

للطـوارئ. التصـدي  خطـة  مـن 
اإلنـذار  تـم إطاقهـا خـال مرحلـة  التـي  الوقائيـة  للتدابيـر  إجـراء مراجعـة مسـتمرة  ويلـزم 
وتعزيزهـا وتنفيذهـا بشـكل صـارم )أو، إذا لـم يكـن ذلـك ممكنـا، التدابيـر الوقائيـة التـي كانـت 

موجـودة فـي وقـت الـا أزمـات(، بمـا فـي ذلـك الحاجـة إلـى مـا يلـي:
تعزيـز الحمايـة علـى الحـدود والرصـد في المناطـق عالية الخطورة.	 
المـرض 	  دخـول مسـبب  لمنـع  االسـتيراد  وأمـن  االسـتيراد  وتعزيـز سياسـات  مراجعـة 

المحـدد.
تعزيـز الحجـر الصحـي واالختبـار قبـل التصديـر وبعد الدخول.	 
تعزيـز التواصـل والتعـاون عبـر الحدود بشـأن الحدث المتعلـق بالصحة الحيوانية المحدد.	 
تعزيـز تدابيـر األمـن الحيـوي )في المزرعة وفي جميع مراحل سلسـلة القيمة( المتعلقة 	 

باألعاف والنقل والسوق والمعالجة وإدارة النفايات.
إن أمكـن، تنفيـذ تدابيـر محـددة تتعلـق بالحمايـة مـن النواقـل )مثـل التطهيـر، والحواجـز، 	 

والعاجـات الطـاردة، وفتـرة النقل(.
تعزيز الفصل بين المجموعات الفرعية )إنشـاء وصيانة الحواجز للحد من انتشـار الحدث 	 

المتعلـق بالصحـة الحيوانيـة(، والتنظيـف والتطهير حتى في المناطق غير المصابة
تجنـب اتصـال المواشـي مـع الحيوانـات البريـة ومسـتودعات مسـبب المـرض المحتملـة 	 

األخـرى.
البدء في تصنيف المناطق على أساس التقييم السريع للمخاطر وتطور الوضع الوبائي.	 
بـدء برنامـج التلقيـح فـي المناطـق المعنيـة أو تعزيزه، إذا كان ذلك مناسـبا، فيما يتعلق 	 

بسياسـة المكافحة الحالية وتقييم مخاطر االنتشـار.
وتتضمـن الوقايـة أيضـا تعبئـة المـوارد الضروريـة التـي كان يجـب تقديرهـا مسـبقا ولكـن 

يمكـن إعـادة تقييمهـا.

التعافـي فـي مرحلة الطوارئ
علـى الرغـم مـن أن التعافـي يرتبـط فـي المقـام األول بمرحلـة إعـادة التأهيـل، فـإن إجـراءات 
التعافـي خـال مرحلـة الطـوارئ تهـدف إلـى البـدء فـي اسـتعادة حالـة المناطـق التـي لـم َتُعـد 
مصابـة أو التـي تحـت السـيطرة وإعـادة تأهيلهـا. وقـد تكون بعض إجـراءات التعافي في مرحلة 

الطـوارئ جـزءا مـن خطـة التصـدي للطـوارئ.
اإلجـراءات  تنفيـذ  يمكـن  لتحديـد متـى  للوضـع  تحليـًا منسـقا  الفّعـال  التعافـي  ويتطلـب 

األولـى التـي تتوافـق مـع إجـراءات اسـتراتيجية الخـروج. وتشـمل هـذه الحاجـة إلـى:
تعبئـة المـوارد الازمـة للرصـد وإنشـاء مناطق سـليمة من المرض.	 
نقـل موظفـي التصدي للطوارئ.	 
إجـراء تقييمـات لألضـرار لتحديـد اسـتراتيجية التعافـي وتقييـم الموارد الازمة.	 
الـذي تقتضيـه مكافحـة 	  النحـو  علـى  الحركـة  علـى  المفروضـة  القيـود والضوابـط  رفـع 

المخاطـر.
الشـروع فـي التعويـض، أو إعـادة التزويـد بالحيوانـات الخاليـة مـن المرض عنـد التصريح 	 

بذلك.
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إجـراء تقييـم وتحسـين لخطـط للتصدي.	 
نشـر تقاريـر الاحقـة وخطـط التحسـين المعتمـدة من القيادة.	 
إجـراء تحليـل للمخاطـر إلثبـات تأثيـر وفعاليـة اإلجـراءات وتدابيـر المكافحـة المطبقـة أثنـاء 	 

الوباء.
تقييـم الحالـة الصحيـة والنفسـية لطاقـم العمليات.	 

ويجـب وضـع معاييـر بـدء التعافـي )علـى سـبيل المثـال، العتبـات المتفـق عليهـا مسـبقا( 
فـي وقـت الـا أزمـات أو فـي بدايـة الحالـة الطارئـة، والتحقـق منهـا أثنـاء الحالـة الطارئـة وقـرب 

انتهائهـا.
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المصدر: المؤلفون

الشكل 8
مرحلة إعادة التأهيل وإجراءات إدارة الطوارئ المرتبطة بها

الفصل	الخامس		

إدارة طوارئ الصحة الحيوانية في مرحلة 
إعادة التأهيل

مثلمـا هـو الحـال مـع مرحلـة اإلنـذار، غالبـا مـا يتم إهمـال مرحلة إعادة التأهيل )الشـكل 8( في إدارة 
الطـوارئ. وتأتـي مرحلـة إعـادة التأهيـل تاليـة لمرحلـة الطـوارئ وتركـز علـى إعـادة الوضـع إلـى مـا 
كان عليـه قبـل وقـوع الحـدث. وتتضمـن إعـادة التأهيـل إعـادة تكويـن جمـوع الحيوانـات، واسـتعادة 
مستويات صحة اإلنسان والحيوان قبل حدوث الطوارئ، وإعادة إطالق أنظمة اإلنتاج الحيواني، 
االجتماعيـة  الجوانـب  دعـم  عـن  والتجـارة، فضـاًل  القيمـة  العيـش، وسالسـل  واسـتعادة سـبل 
واالقتصاديـة األخـرى التـي تأثـرت بالحـدث. وفـي هـذه المرحلـة، يكـون "التعافـي" هـو اإلجـراء 

األكثـر أهميـة )الجـدول 5(.
وعندما ُتحسن إدارة الحدث الطارئ، فإن الوضع بعد انتهاء الحدث يمكن أن يؤدي في واقع 
األمـر إلـى عـدة تحسـينات مـن حيـث الحالـة الصحيـة أو مسـتويات االسـتعداد، علـى الرغـم مـن أن 
اسـتراتيجية المكافحـة فيمـا يتعلـق بالخطـر قـد تكـون تغيـرت أيضـا. وفـي حالـة وقـوع حـدث معـٍد 
متعلـق بصحـة الحيـوان، قـد يحـدث تعافـي كامـل يصـل إلـى حالـة سـليمة مـن المـرض أو يتطـور 
الوضـع ليصبـح حالـة متوطنـة ولكنهـا مسـتقرة يمكـن التحكـم فيهـا مـن خـالل األنشـطة اليوميـة 
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العاديـة. ومهمـا كانـت حالـة صحـة الحيـوان أو الوضـع الوبائـي، فإنـه يجـب إثباتهمـا وتقييمهمـا 
والمحافظـة عليهمـا. وهـذا مـا يجعـل إجـراءي "الوقايـة" و"الكشـف" مهميـن أيضـا فـي مرحلـة 

إعـادة التأهيـل.
تبـدأ مرحلـة إعـادة التأهيـل عندمـا يصـل مسـتوى الطـوارئ إلـى نقطـة قـد يتـم عندهـا تفعيـل 
اسـتراتيجية الخـروج. وقـد يتـم البـدء فـي هـذه المرحلـة بعـد إجراء سلسـلة من عمليـات التحقق من 
خالل تقييم المخاطر والتحقيق والرصد. وتساعد هذه اإلجراءات في تقييم فعالية وكفاءة إجراءات 
التصدي وتسـاعد في تشـكيل عمليات التكييف المسـتقبلية لخطط االسـتعداد والتصدي. وفيما 

يتعلق باألحداث المسـتقبلية المحتملة، فإن إجراء "االسـتعداد" ُيعد ضروريا.

التعافي من الطارئ المرضي في مرحلة إعادة التأهيل
تهـدف إجـراءات التعافـي خـالل إعـادة التأهيـل إلـى مواصلـة عمليـة إعـادة التأهيـل وصـواًل إلـى 
الحالـة السـابقة قبـل حـدوث الطـارئ المرضـي، أو التطلـع إلى إعادة البناء بشـكل أفضل في تلك 
المناطق التي لم تعد مصابة. وتتوافق إجراءات التعافي مع استراتيجية الخروج المحددة مسبقا. 
ويوفـر ُكتيـب الخطـوط التوجيهيـة والمعاييـر للطـوارئ المتعلقـة بالثـروة الحيوانيـة، الـذي نشـرته 
منظمـة األغذيـة والزراعـة باالشـتراك مـع منظمـات أخـرى والمصمـم أصاًل للكـوارث الطبيعية مثل 

الفيضانـات أو الجفـاف، أدوات مفيـدة لدعـم القـرارات كجـزء مـن عمليـة التعافـي.

التعافي من الطارئ المرضي: االستراتيجية
يجـب إجـراء تقييمـات لألضـرار بغية تحسـين اسـتراتيجية إعادة إطالق المنتجـات الحيوانية المتضررة 

مـن الحدث.
ويجب أن تنسق جميع السلطات المختصة ذات الصلة فيما بينها التخاذ قرار بشأن استراتيجية 

التعافي، على أساس الخطط الموضوعة مسبقا، والتي تتناول ما يلي:
إعطاء األولوية الستعادة التدفقات التجارية )أي العرض المحلي والتصدير(؛	 
الخروج من الطوارئ لمنطقة تلو األخرى أو للبلد بأكمله؛	 
اسـتراتيجية التعويـض )بمـا فـي ذلـك المـزارع ذات األولويـة، توريـد الحيوانـات، وأنـواع 	 

الحيوانـات أو القطعـان وحالتهـا الصحيـة(؛
التدابير المصاحبة )مثل التعويض أو اإلعانات وأنواع المدفوعات، والدعم الفني، وتوريد 	 

حيوانات االستيالد أو المواد الوراثية، وتوريد األعالف(.
ينبغي على السلطات المختصة ضمان تنفيذ النصوص التنظيمية بشأن التعافي التي تم 
إعدادهـا فـي وقـت الـال أزمـات، وينبغـي عليهـا أن تعتمـد أي نصـوص تكميليـة الزمـة. كما ينبغي 

تسـريح جميع أفراد التصدي للطوارئ ويجب عليهم العودة إلى مزاولة أنشـطتهم اليومية.

الجدول 5
مستوى التأكيد لكل إجراء من اإلجراءات أثناء إعادة التأهيل 

إعادة التأهيل

+++االستعداد

++الوقاية

++الكشف

التصدي

++++التعافي
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ويجـب تقديـر المـوارد الالزمـة السـتراتيجية التعافـي فـي وقـت الـال أزمات، ولكـن يجب إعادة 
تقييـم االحتياجـات مـن خـالل تقييـم األضـرار، ويجـب تأميـن المـوارد مـن المصادر العامـة والخاصة 

علـى حـٍد سـواء. وتشـمل تلـك المـوارد ما يلي:
األموال النقدية؛	 
الحيوانات )بما في ذلك األموال المخصصة للشراء والنقل واالختبار المحتمل(؛	 
الموارد البشرية من القطاعين العام والخاص.	 

التعافي من الطارئ المرضي: صحة الحيوان
عندمـا يبـدو أنـه قـد تـم القضـاء علـى العـدوى، ينبغـي تنفيـذ سلسـلة مـن برامـج التحقـق التـي 
تتضمـن االسـتقصاء عـن طريـق أخـد العينـات تقـوم علـى اإلحصـاء والرصـد السـريري اإليجابـي 
للتحقـق مـن الخلـو مـن مسـبب المـرض. وستسـمح هـذه البرامـج للبلـدان برفـع الحجـر الصحـي 
وضوابط الحركة بشكل تدريجي ومنهجي، وإعادة فتح أسواق الحيوانات الحية وأسواق المنتجات 
الحيوانية بمستوى أعلى من األمن الحيوي، واستعادة ظروف التجارة الداخلية الطبيعية للمواشي 
والمنتجـات الحيوانيـة. وسـيوفر هـذا التحقـق أيضـا دليـال موضوعيـا للبلـدان األخـرى علـى أن البلـد 
)أو المنطقـة، اعتمـادا علـى االسـتراتيجية( قـد اسـتعاد خلـوه مـن المرض أو غيـره من مخاطر صحة 

الحيـوان أو الصحـة العامـة، وبالتالـي تمكـن مـن اسـتعادة ظـروف التجـارة العاديـة.
وإذا ُأجـرّي التلقيـح فـي أثنـاء الطـوارئ، فيجـب إيقافـه مؤقتـا واتخـاذ قرار، بناًء علـى المخاطر، 
حـول مـا إذا كان يجـب إيقـاف التلقيـح تمامـا أو تنفيـذ برنامـج تلقيـح منهجـي. ويمكـن أن يـؤدي 
اسـتخدام التلقيـح أثنـاء تفشـي المـرض إلـى تعقيـد االنتقـال مـن مرحلـة الطـوارئ إلـى مراحـل 
إعـادة التأهيـل بسـبب الصعوبـات التـي ُتظهـر غيـاب مسـبب المـرض. وينبغـي النظـر في مسـألة 
اسـتراتيجية الخـروج مـن التلقيـح قبـل الشـروع فيهـا، علـى النحـو الموضـح فـي نصيحـة التخطيـط 
لالستعداد. ولقد تم تناول معايير وإجراءات المطالبة بالخلو من العدوى أو التفشي في البلدان 
نـة صحـة حيوانـات اليابسـة )المنظمـة العالميـة لصحـة الحيـوان، 2019 ج(  أو المناطـق فـي مدوَّ
نـة صحـة الحيوانـات المائيـة )المنظمـة العالميـة لصحـة الحيـوان، 2019 أ(. وتنطبـق المعاييـر  ومدوَّ
المحـددة للمنظمـة العالميـة لصحـة الحيـوان للحصـول علـى اعتـراف رسـمي بوضـع الخلـو للعديـد 

مـن األمـراض.19

التعافي من الطارئ المرضي: إعادة تأهيل المجتمعات المتضررة
إن الطريـق إلـى التعافـي وإعـادة تأهيـل مـا قـد تضـرر تضـررا شـديدا مـن سـبل العيـش، ومـن 
المعنويـات، فـي كثيـر مـن الحـاالت، طريـق طويـل وشـاق فـي بعـض األحيـان. فـال بد مـن تقديم 
المساعدة العامة إلعانة السكان المتضررين على التعافي وإعادة التأهيل والتنمية والقدرة على 
تلبيـة االحتياجـات المسـتقبلية. وقـد تكـون هنـاك حاجة لتوفير الدعم النفسـي لهـم. ولقد أظهرت 
التجربة، في البلدان النامية والمتقدمة على السواء، أن الحياة بعد وباء حيواني أو كارثة حيوانية 
علـى مسـتوى خطيـر قـد يرافقهـا العـودة إلـى الذكريـات المتعلقـة بهـذا الوبـاء أو الكارثـة، ويتولـد 
لـدى المتضرريـن إحسـاس باألسـى وشـعور بالفجيعـة، وأحيانـا التوجـس خيفـة مـن وقـوع كارثـة 
جديـدة. وتؤثـر هـذه الحـاالت المعنويـة أيضـا علـى الموظفيـن المسـؤولين عـن العمليـات. وغالبـا 
مـا تتزعـزع الثقـة فـي السـلطات العامـة مـا لـم تحسـن إدارة الطـارئ المرضـي، ممـا يقتضـي معـه 
تدخـل شـبكات دعـم رسـمية وغيـر رسـمية موثـوق بهـا. وُيعـد التواصـل علـى نحـو متكيـف ومهيـأ 

أمـرا أساسـيا لتعافـي المجتمعـات المتضـررة.

يرجى الرجوع إلى القائمة واإلجراءات الموجودة على موقع المنظمة العالمية لصحة الحيوان على  19 

.http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/ 
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ولبلوغ التعافي بالنسبة لإلنتاج الحيواني، يجب تطبيق ما يلي أو أخذه في االعتبار:
يجب إجراء تقييمات لألضرار من أجل تحسين استراتيجية إعادة إطالق المنتجات الحيوانية 	 

التي تضررت من جراء الحدث؛
يجب رفع جميع ضوابط الحجر الصحي وتلك المفروضة على الحركة رفعا تدريجيا ومنهجيا 	 

متى أمكن ذلك؛
يجب إعادة فتح أسـواق الحيوانات الحية وأسـواق المنتجات الحيوانية مع توفير مزيد من 	 

األمـن الحيـوي والدعـم حيث تصبح التجارة آمنة.
وُيعـد التعويـض مـن خـالل إعـادة التزويـد بالحيوانـات عمـاًل يتسـم بالتعقيـد. ويوفـر ُكتيـب 
"الخطـوط التوجيهيـة والمعاييـر للطـوارئ المتعلقـة بالثـروة الحيوانيـة" أدوات مفيـدة تدعـم اتخـاذ 
القرارات بشأن إعادة التزويد بالمواشي كجزء من عملية التعافي. وبوجه عام، من األفضل، قدر 
اإلمـكان، تقديـم تعويـض مالـي عـن الحيوانـات التـي تـم إفناؤهـا )وغيرهـا مـن العناصـر التي ربما 
تـم إتالفهـا( بـداًل مـن التزويـد بالحيوانات الحية. ويسـمح هذا لمربي المواشـي باختيار نوع وأعداد 
الحيوانـات التـي يـودون شـرائها وتحديـد التوقيـت المناسـب لشـرائها، وهـو أمـر يحظـى باألهمية 
أيضـا. ومـع ذلـك، فـإن إعـادة التزويـد بالحيوانـات الحيـة تسـمح بتفـادي احتمـال إهـدار األمـوال، إما 

مـن خـالل االنحـراف أو االختالس.
ومـن الضـروري قبـل إعـادة التزويـد بالحيوانـات التأكـد مـن خلـو األماكـن المعنيـة مـن مسـبب 
المـرض. ويمكـن لهـذا أن يتحقـق بتنظيفهـا وتعقيمهـا علـى نحـو واف، ويحـدث هـذا مرتيـن فـي 
أغلـب األحـوال. وبالنسـبة لبعـض األمـراض الُمعديـة العنيـدة أو المنقولـة بالنواقـل، قـد يتعيـن 
فـي هـذه الحالـة اإلبقـاء علـى الحيوانـات الخفيـرة المعرضـة للعـدوى لفتـرة معينـة )تعـادل فتـرات 
الحضانـة( قبـل إعـادة التزويـد بالحيوانـات للتأكـد مـن عـدم وجـود بقايـا لعامـل العـدوى. وثمـة نهـج 

آخـر، إن أمكـن، يتمثـل فـي تلقيـح الحيوانـات البديلـة وإكسـابها المناعـة الالزمـة قبـل جلبهـا.
وينبغـي قـدر اإلمـكان شـراء الحيوانـات البديلـة، محليا أو في المناطق المجـاورة. فالحيوانات 
التـي يتـم شـراؤها علـى هـذا النحـو تتكيـف مـع الظـروف المحلية، يكـون خطر نقلهـا لألمراض عند 
حـده األدنـى، وعـادة مـا تكـون هـي الحيوانـات التي يعرفهـا المزارعون معرفة أفضـل. وقد يترتب 
علـى شـراء أعـداد كبيـرة مـن المواشـي مـن مناطـق أخـرى لتحـل محـل قطعـان بأكملهـا أمراضـا غيـر 
مألوفـة أو حتـى غيـر معروفـة. وينطبـق ذلـك بشـكل خـاص علـى األمـراض التـي تقـل عالماتهـا 
السـريرية البـارزة أو تطـول فتـرات حضانـة العامـل المسـبب لهـا، والتـي ال يسـهل التعـرف عليهـا 

دون اختبـارات محـددة قـد ال يسـهل توفرهـا دائمـا.
ومـن الصعـب التأكـد مـن خلـو تلـك المواشـي مـن العـدوى، ولكـن يمكـن تقليـص مخاطـر 
وتبعـات جلـب المـرض مـن خـالل التخطيـط الحـذر. ومن المهم إخطار مربي الماشـية بمسـألة جلب 
المرض وفرض ضوابط، عند الضرورة، للحد من المخاطر التي تحملها الحركة الحيوانات الواسعة 
النطـاق هـذه. وحتمـا سـتكون الحيوانـات التـي تـم شـراؤها مـن عـدة مصـادر حيوانـات مختلفـة مـن 
حيـث حالتهـا الصحيـة ومناعتهـا. ويمكـن أن يؤدي اختالطها وتكدسـها الشـديد إلـى تبادلها العدوى 
فيمـا بينهـا. وعليـه فـإن إعـادة التزويـد بالحيوانـات يطـرح العديـد مـن المسـائل والصعوبـات التـي 
يتعيـن مناقشـتها مـع أصحـاب المصلحـة، ال سـيما مالكـي الحيوانات والتجـار المحتملين. وينبغي 
عـدم التوانـي فـي تنفيـذ التدابيـر المرتبطـة بهـذا الشـأن )مثـل التعويضـات، واإلعانـات، والدعـم 

الفنـي مثـل خطـط دعـم األعـالف، والمشـورة اإلداريـة والبيطريـة(.
ويتعيـن التفـاوض مـع الشـركاء التجارييـن بشـأن إعـادة فتـح األسـواق الدوليـة، علـى أن يكـون 
ثـة تسـتند إلى المخاطر ووفقـا لمعايير المنظمة  ذلـك باتفاقيـات ومتطلبـات صحيـة جديـدة أو محدَّ

العالميـة لصحـة الحيوان.
وينبغي رصد المؤشرات الرئيسية، ال سيما التدفقات التجارية وأسعار السوق والنمو في 

عـدد الحيوانات وتزايد عدد المربين.
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الوقاية من الطوارئ المرضية في مرحلة إعادة التأهيل
تهـدف إجـراءات الوقايـة أثنـاء إعـادة التأهيـل إلـى اسـتعادة أشـكال الحمايـة الالزمـة بنـاًء علـى 
المخاطـر الموجـودة. ولقـد روعـي عنـد إعدادهـا ضـرورة أن تمنـع مسـببات األمـراض أو األخطـار 
األخـرى مـن دخـول البلـد، أو تمنـع ارتفـاع معـدل مـرض متوطـن فـوق حـد معّيـن أو انتشـاره إلـى 
مناطـق أو مجاميـع غيـر مصابـة بالمـرض. وُتعـد الوقايـة ضروريـة أيضـا لضمـان خلـو المجاميـع 
مـن مسـببات األمـراض )أو عـدم كونهـا معرضـة لخطـر انتشـار المـرض( للسـماح بإعـادة التزويـد 

بالحيوانـات بشـكل آمـن.
وينبغي على السلطات المختصة مراجعة سياسة الوقاية وفقا لمستجدات الوضع الوبائي 
وتحليـل المخاطـر علـى السـواء، وتعديـل المـوارد الالزمـة للوقايـة وفقـا لمـا يطـرأ علـى سياسـة 

الوقايـة مـن تحديث.
وتشمل التدابير الوقائية المحددة ما يلي:

تعزيز الضوابط المفروضة على الحدود وغيرها من التدابير الوقائية الداخلية بما يتصدى 	 
لتوغل األمراض في المستقبل، مثل:

سياسات االستيراد التي تحول دون دخول المرض من خالل الواردات المصرح بها؛	 
أمـن الحـدود الكافـي لرصـد ومنـع دخـول األمـراض أو انتشـارها مـن المنطقـة أو البلـد 	 

ح بها؛ عبـر وسـائل غيـر مصـرَّ
الحجر الصحي واالختبار بعد الدخول؛	 
التواصل والتعاون وفق المعايير عبر الحدود.	 

حة، على مستوى المزرعة )مثل العزل قبل الدخول، والضوابط 	  تدابير األمن الحيوي المنقَّ
على الحركة، وتوريد األعالف وتخزينها( وعلى طول سلسلة القيمة؛

وضـع أو تحديـث برنامـج مكافحـة األمـراض وفقـا للوضـع الجديـد )علـى سـبيل المثـال، 	 
التلقيـح قبـل اسـتراتيجية االسـتئصال(؛

الحد من التماس بين المواشي والحيوانات البرية والمستودعات األخرى لألمراض.	 
وينبغـي، علـى النحـو الـوارد ذكـره فـي إجـراءات التعافـي، إعـادة تكويـن جمـوع الحيوانـات من 

مجموعـة حيوانـات خاليـة مـن المـرض )أو غيـر معرضـة لخطر انتشـار(.
ويجـب اسـتئناف برامـج التوعيـة العامـة واإلرشـاد والتثقيـف علـى النحـو الذي كانـت عليه في 

وقـت الـال أزمـات وتعزيزها.
ويجـب أن يدعـم الرصـد ذو الطبيعـة المحـددة التحقـق مـن فعاليـة الوقايـة وأن يسـمح نظـام 

معلومـات الصحـة الحيوانيـة بمراقبـة تدابيـر الوقايـة.

اكتشاف الطارئ المرضي في مرحلة إعادة التأهيل
تهـدف إجـراءات الكشـف أثنـاء إعـادة التأهيـل إلـى تحديـد وتأكيـد الوجـود المحتمـل لمسـبب مـرض 
بعينـه للتحقـق مـن حالـة المـرض بيـن جمـوع الحيوانـات، وخاصة الجموع التي كانـت معرضة للخطر 
و التـي أعيـد التزويـد بهـا. ويجـب تكييـف اسـتراتيجيات الكشـف حسـب الحالـة الصحيـة المتوقعـة 
للحيوانـات. وينبغـي عنـد اتخـاذ القـرارات المتعلقـة بحالـة الصحـة الحيوانيـة المـراد لهـا التعافـي أن 
يوضـع فـي االعتبـار تحليـل المخاطـر الـذي جـرى تحديثـه والمصلحـة االجتماعيـة واالقتصاديـة لهـذه 
الحالـة، والتـي بدورهـا سـتؤثر علـى اسـتراتيجية الرصـد بعـد الطـوارئ والموارد الالزمـة على النحو 

المبّيـن فـي سياسـة الرصـد التـي جـرى تحديثها.
وبائيـات  اختصاصـي  إلـى  العينـة  حجـم  وتقديـرات  المسـوحات  تصميـم  إسـناد  ويجـب 
متمـرس علـى درايـة بالظـروف المحليـة. وتوجـد المعاييـر الدوليـة لمراقبـة صحـة الحيـوان فـي 
نـة صحـة الحيوانـات المائيـة وفـي دليـل مراقبـة صحـة  اليابسـة ومدوَّ نـة صحـة حيوانـات  مدوَّ

اليابسـة. حيوانـات 
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وقد يجعل التلقيح التوصل إلى إثبات عدم وجود عدوى أمرا صعبا نظرا ألنه يخفي العدوى. 
وعليـه يمكـن التفكيـر فـي اسـتراتيجية لتمييـز الحيوانـات المصابـة عـن الحيوانـات الملقحـة، إذا لـزم 

األمر، مع الوضع في االعتبار أن اسـتراتيجية التمييز تلك تسـتلزم قدرا كبيرا من الموارد.
وقـد يكـون هنـاك حـل بديـل يتمثـل فـي االسـتعانة بالحيوانـات الخفيـرة غير الملقحة للكشـف 

عـن اإلصابـة فـي المجاميـع الملقحة.
وينبغـي علـى السـلطات المختصـة أن تقـوم، خـالل مرحلـة إعـادة التأهيـل، بتحديـد كيفيـة 
تحسـين رصـد األمـراض وإجـراءات اإلنـذار المبكـر األخرى، وتعيين المناطـق الجغرافية التي ينبغي 

تركيـز الجهـود عليهـا. وفـي هـذا السـياق ينبغـي عليهـم:
مراجعـة اسـتراتيجية الرصـد بمشـاركة مختلـف الشـركاء )أصحـاب المصلحـة والسـلطات 	 

األخـرى( لتوجيـه الرصـد صـوب المجاميـع األكثـر عرضـة لإلصابـة )بما في ذلـك الحيوانات 
الخفيـرة المحتملـة( بغيـة زيـادة حساسـية الرصـد وتوفيـر إمكانيـة اإلنـذار المبكـر؛

التركيـز علـى المناطـق المتضـررة سـابقًا الكتشـاف احتمال عودة مسـبب المـرض أو إعادة 	 
جلبـه بأي صـورة كانت؛

تعزيـز وتكييـف الرصـد لتبيـان حالـة مجاميـع الحيوانـات، لتشـمل عـدم عـدوى الحيوانـات أو 	 
إصابتهـا بمسـبب المـرض المحـدد؛

استخدام الرصد للمصادقة على الحالة السليمة للحيوانات التي ُأعيد التزويد بها.	 
وينبغي استخدام نظام معلومات الصحة الحيوانية لمراقبة نتائج برنامج الرصد.

االستعداد للطوارئ المستقبلية في مرحلة إعادة التأهيل
ينبغـي أال تقتصـر مرحلـة إعـادة التأهيـل علـى التعافـي وصـواًل لوضـع أفضل، بل يمكـن أيضا أن 
تكـون مناسـبة للوصـول إلـى مسـتوى أعلـى مـن االسـتعداد ألحـداث الصحـة الحيوانيـة المقبلـة. 
وُتعلمنـا الطـوارئ أن األمـور ال تسـير كمـا هـو مخطـط لهـا، ولكـن يمكـن لهـذه التجـارب أن تسـاعد 

فـي تحسـين التخطيط.
وتهدف إجراءات االستعداد أثناء إعادة التأهيل إلى استخالص الدروس المستفادة والتمعن 
فيها، ودمج التغييرات وأفضل الممارسات لتعزيز حالة االستعداد فيما يتعلق بالعمليات. وأفضل 
وقت اللتماس تمويل االسـتعداد هو بعد وقوع الحدث مباشـرة، نظرا إلى أن االهتمام بالحدث 

سيكون حينها في وضعه األمثل.
كمـا ينبغـي إجـراء تقييـم لألثـر لتبيـان تأثيـر وفعاليـة مـا اُتخـذ من إجـراءات وما ُيطبـق من تدابير 

مكافحـة أثنـاء الطارئ المرضي.

االستعداد للطوارئ المستقبلية في مرحلة إعادة التأهيل: االستعراض الالحق
يجـب اسـتغالل مرحلـة إعـادة التأهيـل فـي جمـع مـا يصـدر مـن تعليقـات ورود أفعـال حـول التجارب 
والـدروس المسـتفادة، ويتسـنى ذلـك مـن خـالل إجـراء اسـتعراض الحـق مسـتفيض ألنشـطة 
التصدي بينما تكون األحداث ما تزال حاضرة في أذهان الناس. ويمكن استخدام هذه المعلومات 

لتحديـث خطـط االسـتعداد والتصـدي، ال سـيما فيمـا يتعلـق بمـا يلي:
الحوكمة )التشريعات، التنظيم، األدوار والمسؤوليات، التنسيق والشراكات(؛	 
تحديـد المصـادر )بمـا فـي ذلـك االسـتثمار( والتعبئـة )بمـا فـي ذلـك التعاقـد المسـبق( 	 

)المـوارد البشـرية والمعـدات والمـواد االسـتهالكية(؛ للمـوارد 
البرامج التدريبية.	 

ُيمثل االستعراض الالحق20 مراجعة نقدية لإلجراءات المتخذة في سبيل التصدي للطوارئ. 
ويسـعى القائمـون علـى االسـتعراض الالحـق جاهديـن لتحديـد أفضـل الممارسـات والفجـوات 
والـدروس المسـتفادة، وُيعـد هـذا االسـتعراض مسـاحة للتعلـم المشـترك. ويجمـع االسـتعراض 

تضع منظمة األغذية والزراعة وتنشر الخطوط التوجيهية لالستعراضات الالحقة.  20
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الالحـق بيـن األفـراد أو أصحـاب المصلحـة المعنيين موحدا جهودهم في تحليل أو تقييم القرارات 
واإلجـراءات المتخـذة أثنـاء التصـدي، بشـكل نقـدي ومنهجـي. ويهـدف االسـتعراض الالحـق إلـى 
التعلـم. ويمكـن لهـذا أن يحـدث علـى المسـتوى الشـخصي أو الجماعـي أو المؤسسـي ويمكـن 

أن يشـمل مـا يلـي:
التعرف على دور األفراد في إدارة الطارئ المرضي؛	 
التعلم داخل الفريق حتى يتحسن مستوى ديناميكيات عمل الفريق ويتحقق لدى أفراده 	 

فهم أفضل لعملية إدارة الطوارئ؛
التعـرف علـى تحسـين اإلدارة الشـاملة للطـوارئ، علـى سـبيل المثـال مـن خـالل وجـود 	 

خطـط اسـتعداد وتصـدي أو آليـات تنسـيق علـى مسـتوى أفضـل.
وتوفر االستعراضات الالحقة أيضا فرصة لما يلي:

توحيد المعلومات األساسية حول الطارئ المرضي؛	 
استكشـاف القضايـا التـي تنشـأ أثنـاء التصـدي وتحديـد الحلـول المحتملـة للطـوارئ التـي 	 

قـد تحـدث فـي المسـتقبل؛
تحديد مجاالت التصدي التي شهدت نجاحا جيدا؛	 
عرض الممارسات التي يجب المداومة عليها في المستقبل.	 

ويمكـن أن يكـون االسـتعراض الالحـق رسـميا أو غيـر رسـمي. ويمكـن أن تقـوم بـه السـلطة 
المختصـة أوالخدمـات البيطريـة أو فريـق مسـتقل لـم يشـارك بالضـرورة فـي التصـدي.

ويمكن إجراء االستعراض الالحق على مدار فترة زمنية وقد ُيستخدم في إجرائه ُنهج متعددة 
لجمع البيانات الكمية والنوعية.

وقـد يسـمح إجـراء االسـتعراض الالحـق بعـد انتهـاء الطـارئ المتعلـق بصحـة الحيـوان بإجـراء 
اسـتعراض شـامل لجميـع األنشـطة. وبينمـا قـد يحـدث هـذا االسـتعراض عندمـا تكـون المـوارد 
متاحـة بشـكل أكبـر، فمـن الضـروري جمـع الـردود مـن جميـع المشـاركين المهميـن قبـل أن يصبحـوا 
غير متاحين أو ينشـغلوا بأنشـطة أخرى. وبالتالي، كلما كان إجراء االسـتعراض الالحق سـريعا بعد 

الحـدث، كان ذلـك أفضـل.
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خاتمة

21"SI VIS PACEM, PARA BELLUM"
ُيعد االسـتعداد أثناء وقت الال أزمات العامل الرئيسـي لنجاح نظام إدارة طوارئ الصحة الحيوانية 

وفعاليته.
ولتحقيـق الفعاليـة فـي إدارة الطـارئ المتعلق بصحة الحيوان يتعين توفير بعض المتطلبات 
األساسية ومن بينها الخدمات البيطرية التي تتمتع بقدرات قوية، واإلطار القانوني التمكيني، 
والتسلسـل القيـادي الموثـوق مـع الحـرص علـى التنسـيق مـع الـوكاالت األخـرى تنسـيقا جيـدا، 
والقـدرات المتعلقـة بالرصـد والتشـخيص. وفـي هذا السـياق، يمكن للخدمـات البيطرية أن تضع 

نظامـا جيـدا إلدارة الطـوارئ بمجـرد تثبتها مـن مهامها اليومية.
ولكـي يتسـنى تركيـز الجهـود والمـوارد علـى التهديـدات الرئيسـية يتعيـن أواًل تحديد أولويات 
األحـداث المتعلقـة بالصحـة الحيوانيـة التـي يمكـن أن تمثـل طارئـا محتمـاًل. ومـع ذلـك، ينبغـي 
مراجعـة األولويـات بانتظـام وفقـا لمـا ُيظهـره أحـدث تحليـل للمخاطـر. ومـن المهـم االتفـاق علـى 
العتبـات والمحفـزات حتـى يتسـنى تفعيـل الخطـوات المختلفـة لخطـة االسـتعداد وإجـراءات إدارة 

الطـوارئ ذات الصلـة.
للطـوارئ وخطـط  أزمـات أفضـل فتـرة لوضـع واختبـار خطـة االسـتعداد  الـال  وُيعـد وقـت 
التصـدي للطـوارئ فيمـا يتعلـق بتهديـدات محـددة علـى صحـة الحيـوان. وال مجـال إذن إلرجـاء 
هـذه اإلجـراءات إلـى وقـت الحـق ألن ذلـك سـيجعل من الصعـب تعبئة المـوارد الالزمة وتدريب 
الموظفين الذين يديرون جهود التصدي. وينبغي عند وضع نظام إدارة الطوارئ التنسـيق مع 
خطـة الكـوارث الوطنيـة حتـى يكـون التـآزر المحتمـل علـى مسـتوى أفضـل )بمـا فـي ذلـك تعبئـة 
المـوارد وإشـراك السـلطات األخـرى(. ومـا مـن إعـداد جيـد بـدون بعـض التحقـق الـذي يتسـنى 
مـن خـالل تماريـن التدقيـق والمحـاكاة. وبحسـب تعريـف الطـارئ المتعلـق بصحـة الحيـوان فإنـه 
التعلـم مـن  إلـى منحنـى  الطـوارئ  إدارة  نـادر وال يمكـن أن تسـتند عمليـة وضـع نظـام  حـدث 

واقـع التجربـة وحـده.
ويجب أن تكون مرحلة اإلنذار قصيرة قدر اإلمكان في معظم الحاالت. وعلى وجه الخصوص، 
فـي حـال إعـداد نظـام إدارة الطـوارئ إعـدادا جيـدا، فمـن الضـروري أن يكـون الوقـت قصيـرا جـدا 
بيـن اإلنـذار باالشـتباه فـي الحالـة وتأكيـد أو دحـض هـذا التهديـد المشـتبه بـه علـى صحـة الحيوان. 
ولكـن يمكـن أن يقتصـر اإلنـذار، فـي بعـض الحاالت، على مسـاحة قريبة من المنطقة التي يكون 

الطـارئ المرضـي فيهـا مسـتمرا، حتـى إن لـم يكـن هناك حالة مشـتبه بها.
وسـوف َتعتمـد كفـاءة التصـدي فـي مرحلـة الطـوارئ على مسـتوى االسـتعداد الذي سـيحدد 

مـا يلي:
القدرة على تعبئة الموارد المطلوبة في الوقت المناسب؛	 
القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب من أجل تكييف تدابير المكافحة 	 

)على النحو المحدد في خطة التصدي للطوارئ( مع الوضع الفعلي على األرض؛
القـدرة علـى تنفيـذ هـذه القـرارات فـي الوقت المحدد بالتنسـيق على نحـو جيد بين جميع 	 

الجهـات الفاعلـة المعنيـة، بما فـي ذلك القطاع الخاص.

"إذا أردت السالم، استعد للحرب"  21
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ويمكـن تعديـل اسـتراتيجية مرحلـة إعـادة التأهيـل لتتوافـق مـع الوضـع الراهـن عنـد النجاح في 
السـيطرة علـى الحـدث المتعلـق بالصحـة الحيوانيـة؛ ومـع ذلـك، ينبغـي تحديـد نقطتين أثنـاء إعداد 

خطـة التصـدي للطوارئ:
شـروط رفـع إجـراءات التقييـد التـي تضمـن انتفـاء خطـر معـاودة انـدالع الحـدث المتعلـق 	 

بالصحـة الحيوانيـة مـرة أخـرى؛
شـروط إعـادة التزويـد بالحيوانـات لضمـان انتفـاء خطر إعادة جلب مسـبب المرض المعني 	 

أو أي مسـببات جديدة.
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 الملحق األول: 

 تقييم أداء الخدمات البيطرية وإدارة 
 الطوارئ لدى المنظمة العالمية 

لصحة الحيوان 

  

األهمية 
بالنسبة إلدارة 

التعليقاتالطوارئ
المـوارد البشـرية والمادية والمالية

أوال-1أ
الموظفـون المهنيـون والفنيون 

للخدمـات البيطريـة أ. البياطـرة وغيرهـم 
مـن المهنييـن )مؤهلـون جامعيون(

++

ال سـبيل لوجـود إدارة الطـوارئ إذا كانـت الموارد 
البشـرية غيـر كافيـة ألداء المهام األساسـية 

للخدمـات البيطريـة، وإذا كان التدريـب األولـي غير 
كاف.

أوال-1ب
الموظفـون المهنيـون والفنيون 

للخدمـات البيطريـة ب. المفوضـون 
بأعمـال بيطرية

++

أوال-2أ
كفـاءة وتعليـم البياطـرة والمفوضين 

بأعمـال بيطريـة أ. البياطـرة وغيرهـم من 
المهنييـن )مؤهلـون جامعيون(

++

أوال-2ب
كفـاءة وتعليـم البياطـرة والمفوضين 

بأعمـال بيطريـة ب. المفوضـون بأعمال 
بيطرية

++

التكويـن المسـتمر ضـروري للحفـاظ على القدرة +++التكوين المسـتمرأوال-3
علـى إدارة الطوارئ.

++++االسـتقالل الفنيأوال-4
إذا كانـت القـرارات أثنـاء الطوارئ تسـتند إلى 

العلـم أو األدلـة وال تخضـع لضغـوط سياسـية أو 
ضغـوط المصلحـة الخاصة.

تخطيـط السياسـات والبرامج أوال-5
+واسـتدامتها وإدارتها 

القـدرة التنسـيقية للخدمـات البيطرية. أوال-6أ
++++أ- التنسـيق الداخلـي )تنظيـم القيادة(

إذا لـم يتـم علـى نحـو جيـد تأسـيس تنظيم القيادة 
العـادي، فلـن تنجـح قيـادة الحوادث. ويجب أن 

يعتـرف تنظيـم القيـادة العـادي بقيادة الحوادث.

أوال-6ب
القـدرة التنسـيقية للخدمـات البيطرية. 
ب- التنسـيق الخارجـي )بمـا في ذلك 

نهـج صحة واحدة(
++++

إذا كان مرضـا حيوانـي المنشـأ أو مرضـا يشـمل 
الحيـاة البريـة، فسـتكون هنـاك حاجة إلى التنسـيق 

مع السـلطات األخرى.
ـال النظر فـي التمويل ++المـوارد الماديـة ورأس المال المسـتثمرأوال-7 ليـس مـن الواقعـي أو الفعَّ

الموجـه للطـوارئ إذا لـم يتم ضمان األساسـيات 
الالزمـة للتمويـل العملياتـي وللمـوارد المادية. ++التمويـل العملياتيأوال-8

++++تمويـل الطوارئأوال-9

هنـاك حاجـة إلـى تمويـل الطـوارئ لتمويل جميع 
النفقـات أثنـاء الطـوارئ )مثـل االختبار، واإلفناء، 

والتخلـص مـن الحيوانـات النافقـة، والتطهير، 
واللقاحـات، ونفقـات العمـل اإلضافي(.

)يتبع(
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األهمية 
بالنسبة إلدارة 

التعليقاتالطوارئ
السـلطة والقـدرة فيمـا يتعلـق بالجوانب الفنية

1أ التشخيص المختبري البيطري أ. الوصول ثانيا- 
يحتاج البلد إلى الوصول إلى االختبارات ذات الصلة، ++++إلى التشخيص المختبري البيطري

وأن يكون قادرا بشكل دائم على تأكيد الطارئ 
المرضي مهما كانت الظروف )ال يوجد نقص في 

الكاشف المطلوب، وجود موظفين مؤهلين(. 1ب التشـخيص المختبـري البيطـري ب. ثانيا- 
++++مالءمـة النظـام المختبـري الوطني

++++تحليـل المخاطـر وعلـم األوبئةثانيا-2

هنـاك حاجـة إلـى حـد أدنى من تحليـل المخاطر 
لتحديـد التهديدات/األمـراض ذات األولويـة التي 

يجـب تحديـد خطـة االسـتجابة لها. وُيعـد هذا مهما 
أيضـا لتقييـم الطـارئ المرضـي وتكييف القرارات 

المتخـذة أثناءها.
ُيعد أمن الحدود جزءا ال يتجزأ من الوقاية من الطوارئ.++الحجـر الصحـي وأمن الحدودثانيا-3

ثانيا-4أ
الرصد والكشف المبكر أ. الرصد السلبي 

والكشف المبكر والتحقيق في تفشي 
األوبئة

بـدون رصـد ال يمكـن تحديـد الطارئ المرضي، أو ++++
ال يتـم تحديـد الطـارئ المرضـي إال عندمـا تكون 

كارثة.
الرصـد والكشـف المبكـر ب. الرصد ثانيا-4ب

++++والمراقبـة اإليجابيان

االسـتعداد لمواجهـة الطوارئ ثانيا-5
هذه هي الكفاءات المحورية األساسية إلدارة ++++والتصـدي لها

الطوارئ.

الوقايـة من األمـراض ومكافحتها ثانيا-6
++والقضـاء عليها

بشـكل غيـر مباشـر، يمكن لبرامـج مكافحة 
األمـراض أن تسـهل صيانـة الشـبكة البيطرية 

الميدانيـة، والبيانـات )تحديـد الوحـدات الوبائية 
والحيوانـات( الالزمـة إلدارة الطوارئ.

ثانيا-7أ

سـالمة أغذية اإلنتـاج الحيواني 
أ- التنظيـم والتفتيـش )بمـا في 

ذلـك عمليـات المراجعـة( والترخيص 
واإلشـراف على مؤسسـات إنتاج 

وتجهيـز األغذيـة ذات المصـدر الحيواني

+++
إذا كانـت الحالـة الطارئـة تتعلـق بسـالمة األغذية، 
فمـن المهـم تحديـد أماكن األغذيـة والقدرة على 

فحصها.

ثانيا-7ب
سـالمة أغذية اإلنتـاج الحيواني. 

ب- تفتيـش مـا قبـل الذبـح وبعده في 
المسـالخ والمبانـي المرتبطـة بها

++

عمليـات التفتيـش قبـل الذبـح وبعده هي أدوات 
للمراقبـة. وفـي حـاالت ذبـح حيوانات مشـتبه بها، 
قـد يكـون مـن المهـم متابعة اإلصابـات المرضية 

الملحوظـة في المسـالخ.

++++األدويـة والبيولوجيـات البيطريةثانيا-8
يمكن أن تكون القدرة على الرقابة على اللقاحات 

أو األدوية الالزمة والتصريح بها على وجه السرعة 
أمرين مهمين للتحكم الفّعال في الحالة الطارئة.

مقاومـة مضـادات الميكروبات ثانيا-9
فقـط إذا كان هنـاك اسـتخدام للمضـادات الحيوية +واسـتخدام مضـادات الميكروبات

أثنـاء الحالـة الطارئة.
  اختبـار المخلفـات ورصدهـا وإدارتهاثانيا-10

+++سـالمة األعـالف الحيوانيةثانيا-11
إذا كانـت الحالـة الطارئـة تتعلق بسـالمة األعالف، 

فمـن المهـم تحديـد مصانـع األعالف والقدرة 
على تفتيشـها.

ثانيا-12أ

التحديـد والتتبـع والتحكـم فـي الحركة أ. 
تحديـد األماكـن والقطعـان والمجاميع 

والحيوانـات وتعقبهـا والتحكـم في 
حركتها

هـذا مهـم لتتبـع الحيوانات المشـتبه بهـا وتعقبها +++
والتحكـم فـي حركاتها.

ثانيا-12ب
التحديد والتتبع والتحكم في الحركة أ. 
تحديد األماكن والقطعان والمجاميع 

والحيوانات وتعقبها والتحكم في حركتها
هـذا أمـر مهـم لتتبـع المنتجات الملوثـة وتعقبها +++

وتنظيم سـحبها من السـوق.

++الرفـق بالحيوانثانيا-13
ينبغـي مراعـاة هـذا األمـر في حاالت إعدام 

الحيوانـات أو اإلغـالق أو تجميـد الوضع ألسـباب 
تتعلـق باألمـن الحيوي.

)يتبع(
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األهمية 
بالنسبة إلدارة 

التعليقاتالطوارئ
التفاعـل مع أصحـاب المصلحة

++++التواصلثالثا-1
ُيعـد التواصـل أمـرا بالـغ األهمية أثناء األزمة 

إلعـالم الجمهـور وتشـجيع الممارسـات الجيدة 
وتجنـب رد الفعـل المفـرط والذعر.

++++التشـاور مع أصحـاب المصلحةثالثا-2

مـن الضـروري التشـاور )االسـتعداد( قبل الحالة 
الطارئـة وأثناءهـا لتنسـيق عمـل الخدمـات البيطرية 

العامـة ومقدمـي تلـك الخدمـات من القطاع 
الخاص.

+التمثيـل الرسـمي والتعـاون الدوليثالثا-3

توفـر المعاييـر الدوليـة إرشـادات إلدارة الحالة 
الطارئـة، ويمكـن أن تكـون المشـاركة في 
االجتماعـات الدوليـة مهمـة لتحديـث خطة 

االستجابة.

+++االعتماد/الترخيص/التفويـضثالثا-4
قـد يكـون مـن المهـم اختيار شـركاء من القطاع 
الخـاص )تعبئـة المختبـرات إلجراء االختبارات، 

وإشـراك البياطـرة مـن القطاع الخاص(.

تنظيـم المهنـة مـن قبل األجهزة ثالثا-5
 +الدسـتورية البيطرية

مشـاركة المنتجيـن وأصحـاب المصلحة ثالثا-6
++++اآلخريـن في البرامج المشـتركة

ُيعـد تقاسـم التكاليـف وإشـراك القطاع الخاص 
)خاصـة قطـاع الثـروة الحيوانية التجاريـة( برنامجا 

مشـتركا يتعيـن أن يكـون جاهـزا في الحالة 
الطارئـة. ويمكـن تنظيـم تماريـن محاكاة مشـتركة.

 + الخدمـات السـريرية البيطريةثالثا-7
الوصول لألسواق

التشـريعات والُنظـم. أ- نزاهة رابعا-1أ
++++التشـريعات والُنظـم ومـدى تغطيتها

يجـب أن يكـون لـدى الخدمـات البيطرية اللوائح 
واُلنظـم المطلوبـة التـي تسـمح لهم باتخاذ 
اإلجـراءات الالزمـة في الحالـة الطارئة حتى 

يتمكنـوا مـن تطبيـق اإلجراءات المطلوبة بسـرعة 
)مثـل اإلفنـاء أو التلقيح(.

التشـريعات والُنظـم. ب- تنفيـذ رابعا-1ب
+++التشـريعات والُنظـم واالمتثـال لها

يجـب أن تتمتـع الخدمـات البيطريـة بالقـدرة على 
التنفيـذ السـريع لقراراتهـا )مثـل اإلفنـاء أو التحكم 

فـي الحركة(.

+التنسـيق علـى الصعيـد الدوليرابعا-2
ُتقـدم المعاييـر الدولية المشـورة بشـأن إدارة 

جـه مـا يطـرأ من تحديث  الطـوارئ ويمكـن أن توَّ
علـى خطة االسـتجابة.

سـتكون مطلوبـة خـالل مرحلـة إعـادة التأهيل لفتح +الشـهادات الدوليةرابعا-3
األسـواق الدولية.

اتفـاق متكافـئ وأنـواع أخرى من رابعا-4
+االتفاقـات الصحية

سـتكون هنـاك حاجـة خالل مرحلة إعـادة التأهيل 
لفتـح أسـواق دوليـة بإجـراء مفاوضات جديدة حول 

اتفاقـات تجارية.

+الشفافيةرابعا-5
هنـاك حاجـة إلى الشـفافية للقبـول بمصداقية 

البلـد أثنـاء الحالة الطارئة ولتيسـير اسـتعادة 
التدفـق التجـاري بعـد انقضـاء تلك الحالة.

++تصنيـف المناطقرابعا-6
يمكـن أن يكـون أداة للحفـاظ علـى بعض األسـواق 

الموجـودة فـي منطقـة معتمـدة بأنهـا خالية من 
األمراض.

++تجزئـة المناطقرابعا-7
يمكـن أن تكـون أداة إلبقاء بعض األسـواق 
مفتوحـة أمـام تلـك المنتجـات أو الحيوانات 

الناشـئة مـن جـزء معتمـد بأنـه خاٍل من األمراض.
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 الملحق الثاني: 

 خمس خطوات 
 للدعوة الجيدة لالستثمار 

في إدارة الطوارئ

بحـث الجوانـب المتعلقة بالدعوة
يمكـن أن يكـون التأثيـر علـى تغييـر السياسـة العامـة أمـرا معقـدا، وقـد ال يكـون مـن السـهل 
الحصـول علـى النتائـج المرجـوة. ومـع ذلـك، فـإن إنشـاء عـرض تقديمـي فّعـال وواضـح لتغييـر 

السياسـة الـذي تتخيلـه سـيقربك خطـوة نحـو تحقيـق النجـاح.
وتلعب الدعوة دورا أساسيا في إدارة الطوارئ. فهي تمثل خطوة مهمة في االستعداد 
ألي طـارئ فـي صحـة الحيـوان، ممـا يعكـس الممارسـة الجيـدة للعمـل علـى الفـور إلنقـاذ مـا 
الطارئـة،  الحالـة  أثنـاء  المفيـد أيضـا ضمـان أفضـل تنسـيق ممكـن  إنقـاذه الحقـا. ومـن  يمكـن 

وكذلـك بعدهـا، فـي مرحلـة إعـادة التأهيـل.
سـيقلص االسـتثمار في االسـتعداد بشـكل كبير من الضرر الذي قد يحدث أثناء أي طارئ. 
ويعتمـد نجـاح اسـتجابة بلـد مـا لطـارئ فـي صحـة الحيـوان على التـزام صانعي القرار الرئيسـيين 
بمـا يلـي: تعبئـة المـوارد الالزمـة، واتخـاذ قـرارات سـريعة، وتنسـيق القـدرات الوطنيـة المعبئة، 
والتواصل بشـكل مناسـب مع الجمهور والمهنيين المعنيين والشـركاء الُقطريين. وعالوة على 
ذلـك، مـن الضـروري إشـراك هـؤالء الفاعليـن أثنـاء مرحلـة إدارة الطـوارئ فـي أوقـات السـلم، 

وتحديـدًا مـن خالل الدعوة.
السياسـات  وصنـع  دعـم  فـي  رئيسـيا  دورا  الدعـوة  تلعـب  الحيـوان،  مجـال صحـة  وفـي 
المتعلقـة بصحـة الحيـوان مـن خـالل تيسـير اتخـاذ القـرارات فـي الوقت المناسـب. وُتعد الدعوة 
أمـرا ضروريـا التبـاع نهـج متسـق ومثالـي فـي مـا يتعلـق بصحـة الحيـوان. ومـن شـأن إشـراك 
الُمشـرعين والـوكاالت الحكوميـة والعامليـن فـي وسـائل اإلعـالم وأصحـاب المصلحـة اآلخريـن 

فـي السياسـات المتعلقـة بصحـة الحيـوان أن يـؤدي إلـى تحقيـق النتائـج المرجـوة.
وفـي مـا يتعلـق بـإدارة طـوارئ الصحـة الحيوانيـة، تشـكل الدعـوة عمليـة مسـتمرة يمكـن 
مـن خاللهـا إدخـال تقنيـات االسـتعداد وتنفيذهـا علـى العديـد من المسـتويات. ومـن المكونات 

الحيويـة لمرحلـة االسـتعداد إلدارة الطـوارئ وجـود اسـتراتيجية دعـوة مضبوطـة بدقـة.
وُتعـد العمليـة المقترحـة التاليـة لوضع سياسـة الدعـوة والتوعية مجرد مثال. ومع ذلك، فإن 
المنهجيـة التـي تشـمل جميـع الجهـات الفاعلـة ذات الصلـة ال تقـل أهميـة عـن وضـع األسـاس 

المنطقي.

التعـرف على الجمهور
عندمـا يتعلـق األمـر بالدعـوة، فـإن التواصـل هـو المفتـاح لهـا. ومـع ذلـك، لكـي تحظـى رسـالتك 
بالفهـم الواضـح ويتـم نقلهـا بكفـاءة، فمـن المهـم أن تعـرف جمهـورك. إن صانعي السياسـات 
فـي  إيجابيـة  تغييـرات  أي  الذيـن سـينفذون  هـم  إنهـم  حيـث  الذيـن سـتدعوهم،  أولئـك  هـم 
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السياسـة أو تعبئة الموارد. ولذلك، يجب تكييف الرسـائل بما يتوافق مع صانعي السياسـات. 
مـع االسـتخدام المتسـق للغـة اإليجابيـة وعـرض األفـكار بوضـوح.

دعوتهـم  إلـى  تحتـاج  الذيـن سـوف  السياسـات  لصانعـي  غيـر حصريـة  قائمـة  يلـي  مـا  وفـي 
الجيـد. لالسـتعداد 

القادة السياسـيون والمستشـارون
عادة ما يقوم القادة السياسـيون والمستشـارون بتعبئة الموارد الالزمة لوضع خطة اسـتعداد 
للطـوارئ وتنفيذهـا، مثـل المـوارد البشـرية واألمـوال والدعـم المقـدم مـن مختلـف المنظمات. 
وإن إشـراك هـؤالء الفاعليـن مـن البدايـة وضمـان التزامهـم فـي وقـت الـال أزمـات سـيجعالن 
مـن السـهل اتخـاذ القـرارات خـالل مرحلتـي اإلنـذار والطـوارئ. وال يفوتـك أن الدعـوة تتعلـق 
ببنـاء العالقـات والثقـة. وسـيكون لبنـاء العالقـات وتعزيزهـا فـي الوقـت الراهـن تأثيـر إيجابـي 
فيمـا بعـد عندمـا يتعلـق األمـر بإجـراءات مـن قبيـل وقـف الصـادرات وإغـالق الحـدود والحـد مـن 
تحـركات السـكان أو التحكـم فيهـا. وكثيـرا مـا تشـمل القـرارات التـي ُتتخـذ أثنـاء الطـوارئ صانعي 
القـرار رفيعـي المسـتوى مثـل الرؤسـاء ورؤسـاء الـوزراء والبرلمـان والـوزارات )الزراعـة والصحـة 
العامـة والماليـة والنقـل والشـؤون الخارجيـة( وأعضـاء مجالـس إدارة الوكاالت العامـة المتضررة 

أو رؤسـاءها )الصحـة العامـة والزراعـة والصناعـات الغذائيـة(.

القـادة الذيـن يمثلون أصحـاب المصلحة
يقتضى األمر أيضا إشراك القادة الذين يمثلون أصحاب المصلحة المعنيين في مراحل صنع 
القـرار واالسـتعداد. وفـي هـذه الحالـة، عـادًة مـا يمثل القادة المشـاركون في العمليـة جمعيات 

الصناعات الحيوانية وجمعيات المزارعين والمشـغلين الرئيسـيين لسلسـلة القيمة الحيوانية.

الجماعـات االقتصاديـة اإلقليمية
ينبغـي أيضـا إشـراك الجماعـات االقتصاديـة اإلقليميـة فـي صياغـة خطـة االسـتعداد للطوارئ. 
الجماعـات االقتصاديـة  علـى  إقليميـا، سـيتعين  تثيـر قلقـا  وعنـد حـدوث طـارئ صحـة حيوانيـة 
الالزمـة الحتـواء  للحـدود  العابـرة  واألنشـطة  المعلومـات  تبـادل  وتنسـيق  تسـهيل  اإلقليميـة 
هـذا الحـدث. ويمكـن للجماعـات االقتصاديـة اإلقليميـة المسـاهمة فـي هـذا االسـتعداد مـن 
خـالل التنسـيق بيـن الـدول األعضـاء فـي صنـع القـرار، ودعـم االسـتعداد فـي كل بلـد وتشـجيع 

تماريـن المحـاكاة عبـر الحـدود.

المنظمـات الدولية
يمكـن لمنظمـات مثـل منظمـة األغذيـة والزراعـة ومنظمـة الصحـة العالميـة والمنظمـة العالميـة 
لصحـة الحيـوان أن تطـور نطـاق الدعـوة لديهـا لتثبـت للبلـدان والجهـات الفاعلـة الرئيسـية أهميـة 
إلـى تطويـر  التـي تتطلـع  للبلـدان  الدعـم  االسـتثمار فـي االسـتعداد. ويمكنهـم أيضـا تقديـم 

أنظمـة إدارة الطـوارئ الخاصـة بهـا، ال سـيما مـن خـالل مركـز إدارة طـوارئ الصحـة الحيوانيـة.

وضع اسـتراتيجية الدعوة
يقـدم هـذا القسـم خطوطـا توجيهيـة يمكـن تكييفهـا مـع سـياق وثقافـة كل بلـد. واآلن بعـد أن 
أصبـح لديـك فهـم جيـد للدعـوة وحـددت جمهـورك، فأنـت بحاجـة إلـى بنـاء اسـتراتيجية الدعـوة 
تطويـر  عنـد  مراعاتهـا  يجـب  التـي  الرئيسـية  النقـاط  بعـض   )9( الشـكل  بـك. ويوضـح  الخاصـة 
االسـتراتيجية. كمـا أننـا نضـع التأثيـرات المحتملـة لالسـتجابة المتأخـرة أو غيـر الموجـودة، والتـي 

ينبغـي أن تشـكل جوهـر الحجـج للتغييـرات فـي السياسـة.
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9 الشكل 
وضع اسـتراتيجية الدعوة

عنـد صياغـة اسـتراتيجيتك، تذكـر القواعد األربـع التالية.
كـن واضحـا: اجعـل األمـر بسـيطا، وكـن موجـزا، واسـتخدم نقاطـا سـهلة المتابعـة ولغـة 	 

إيجابيـة. واعلـم أن الهـدف هـو تثقيـف جمهـورك لتزويدهـم بالبيانـات التـي يحتاجـون 
إليهـا التخـاذ إجـراءات إيجابيـة.

أكبـر 	  تأثيـر  لـه  المثـال، "عـدم االسـتعداد اآلن سـيكون  اعـرض المشـكلة )علـى سـبيل 
بكثيـر الحقـا"(، والحـل )علـى سـبيل المثـال، "اسـتثمر فـي االسـتعداد لتكـون جاهـزا 

الطارئـة"(. الحالـة  تأثيـر  المثـال، "تقليـص  )علـى سـبيل  لالسـتجابة"(، والفوائـد 
اسـتخدم األدلـة واألمثلـة لدعـم حججـك، فالحقائق لها وزن!	 
اسـتخدم الحجـج القائمـة علـى الميزانيـة ألنهـا سـتخاطب بوضـوح جماهيـر معينـة. قـم 	 

ببحثـك واسـتخدم األرقـام لتوضيـح وجهـة نظـرك.

إدراك أهمية االسـتثمار في االسـتعداد
علـى النحـو المذكـور أعـاله، فـإن الوقايـة مـن األحـداث المتعلقـة بصحـة الحيوان والكشـف عنها 
واالسـتجابة لهـا بسـرعة تقلـص مـن تأثيرهـا )الَمراَضـة والنفـوق واألثـر االقتصـادي(. ويقلـص 
االسـتثمار فـي الجاهزيـة لألحـداث الحاجـة إلـى مـوارد إضافيـة علـى مـدى فتـرات زمنيـة أطـول 
عـن طريـق تقصيـر مرحلـة االسـتجابة وتقليـص مرحلـة إعـادة التأهيـل. ومـن المهـم عنـد الدعـوة 
لممارسـات االسـتعداد الجيـدة تحديـد المخاطـر التـي تبـرر الحاجـة إلـى اتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة.

أثـر يتـالءم  يجـب وضـع اسـتراتيجية دعـوة تقـوم علـى أسـس منطقيـة باسـتخدام تحليـل 
بيانـات موثوقـة  جمـع  يكـون فعـااًل فـي  أن  التحليـل  هـذا  الوطنـي. ومـن شـأن  السـياق  مـع 
السـتخدامها فـي دعـم حججـك. ويمكـن أن تسـاعد أسـبقية تنـاول أبـرز المخاطـر في إبـراز أهمية 

للطـوارئ. إعطـاء األولويـة لالسـتعداد 

تحديـد المخاطر
األثـر علـى الميزانية الوطنية

يـؤدي سـوء إدارة الحالـة الطارئـة إلـى خسـائر فادحـة. ويأتـي الدعـم الـالزم إلدارة الحالـة الطارئـة 
مـن مصـادر مختلفـة، مثـل الزراعـة والتمويـل والتجـارة والصحـة العامـة، ممـا قـد ُيعقـد عمليـة 
تعبئـة األمـوال ويؤخـر االسـتجابة. ومـن الضـروري ترسـيخ عمليـة تمويـل معتمـدة مسـبقا قبـل 
الحاجـة إلـى الوصـول إلـى الميزانيـة. وبشـكل عـام، سـيكون اإلنفـاق الوطنـي أعلـى بكثيـر إذا 

لـم يتـم تقديـم خطـة واضحـة قبـل الحالـة الطارئـة.
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األثـر االجتماعي واالقتصادي
تـؤدي األمـراض الحيوانيـة أو غيرهـا مـن األحـداث المتعلقـة بصحـة الحيـوان إلـى خسـائر فـي 
دخل المزارعين من خالل النفوق وانخفاض اإلنتاج الحيواني. ويمكن أن يؤدي هذا االنخفاض 

فـي اإلنتـاج الحيوانـي إلـى زيـادة أسـعار المنتجـات الحيوانيـة.
وتؤثر األمراض الحيوانية أيضا على التجارة ودخل ُمشغلي سالسل القيمة. وقد يلزم إغالق 

الحدود، وستؤدي زيادة عمليات التفتيش واالختبارات على الحدود إلى إبطاء حركة الصادرات.
ويمكـن أن يكـون لتفشـي المـرض تأثيـر غيـر مباشـر علـى األنشـطة األخـرى؛ علـى سـبيل 
المثـال، يمكـن أن تتأثـر صناعـة األعالف سـلبا بسـبب التراجع في القطـاع الحيواني؛ حيث يمكن 
ـدة مـن الحيوانـات أثنـاء  أن يحـدث انخفـاض فـي إنتـاج المحاصيـل بسـبب فقـدان الطاقـة المولَّ

الجفـاف؛ ويمكـن أن تعانـي صناعـة السـياحة.
ويمكـن أن يشـكل طـارئ الصحـة الحيوانيـة تهديـدا لثقـة المسـتهلك، ممـا يؤثـر سـلبيا علـى 

األسـعار لـدى المنتجين األساسـيين.
ويمكـن أن تؤثـر كل هـذه العواقـب تأثيـرا سـيئا علـى التوظيـف فـي قطاعـي اإلنتـاج األولي 

وسالسـل التوريد.
ويمكـن أن تؤثـر تدابيـر المكافحـة أيضـا علـى االقتصـاد مـن خـالل تكلفتهـا المباشـرة )علـى 
سـبيل المثـال، اإلفنـاء والتلقيـح( باإلضافـة إلـى تأثيرهـا غيـر المباشـر علـى التجـارة )على سـبيل 

المثـال، التحكـم فـي حركـة الحيوانـات(.

األثـر  علـى الصحة العامة
فـي حالـة األمـراض التـي تنتقـل إلـى البشـر، أو األمـراض الحيوانيـة المصـدر، يمكـن أن تـؤدي 

االسـتجابة المتأخـرة إلـى زيـادة عـدد البشـر المصابيـن.
ويمكن أن تؤثر األمراض الحيوانية المصدر األخرى على سالمة األغذية نظرا لخطر انتقالها 
إلـى البشـر مـن خـالل األغذيـة. وبالمثـل، يمكـن أن تتلـوث األغذيـة أيضـا بالسـموم أو مسـببات 

األمـراض أو المنتجـات الطبيـة، ممـا قـد يؤثـر علـى األمـن الغذائي ويعطل السلسـلة الغذائية.
مـا  خـالل  مـن  الغذائـي بشـكل مباشـر  األمـن  علـى  الُمعديـة  األمـراض  تؤثـر  أن  ويمكـن 
تخلفـه مـن خسـائر )مثـل انخفـاض إنتـاج الحليـب، وزيـادة الوفيـات واإلجهـاض(، ولكـن أيضـا مـن 
خـالل االنخفـاض فـي إنتـاج المحاصيـل عندمـا تتأثـر الحيوانـات أثنـاء الجفـاف. وسـوف تـؤدي 
االسـتجابة المتأخـرة إلـى زيـادة هـذه المخاطـر، ممـا قـد يـؤدي إلـى حـاالت مـن الطلـب طويـل 

الوطنيـة. الميزانيـة  األجـل علـى 

األثـر المجتمعي والبيئي
يمكـن أن يؤثـر الحـدث المتعلـق بالصحـة الحيوانيـة بشـكل مباشـر علـى الرفـق بالحيـوان سـواء 
كان ذلـك فـي شـكل أعـراض مؤلمـة للحيـوان قبـل النفـوق أو طـرق إعـدام غيـر إنسـانية. وهناك 
حاجـة إلـى وجـود المعـدات والمـوارد المناسـبة لضمـان إعدام يراعي الرفق بالحيـوان عند الحاجة 

إلـى اإلفنـاء، ويجـب تخصيـص األمـوال الالزمـة لتوفيـر تلـك المعـدات قبـل الحالـة الطارئة.
مـن  بالتخلـص  األمـر  يتعلـق  عندمـا  بيئـي  تأثيـر  أيضـا  المكافحـة  لتدابيـر  يكـون  أن  ويمكـن 

األمـراض. نواقـل  الحشـرية ضـد  المبيـدات  واسـتخدام  النافقـة  الحيوانـات 
وقـد ال تلقـى بعـض تدابيـر المكافحـة )الذبـح المنتظـم( قبـواًل واسـع النطـاق لـدى الجمهـور 
إذا لم يتم تبريرها وتنفيذها بشـكل صحيح. ومن المهم أن تكون هناك سياسـة واضحة بشـأن 

أسـاليب المكافحـة واإلفنـاء لتفـادي حـدوث رد فعـل عنيف مـن جانب الجمهور.
المهـددة  السـالالت  علـى مجاميـع محـدودة مثـل  الحيوانيـة  الصحـة  أحـداث  تؤثـر  وعندمـا 
يتعلـق  غيـر مباشـر فيمـا  أثـر  يكـون هنـاك  أن  يمكـن  المحميـة،  البّريـة  والحيوانـات  باالنقـراض 
بالتنـوع البيولوجـي والمـوارد الوراثيـة. ويمكـن أن تحـدث هـذه اآلثـار بشـكل مباشـر مـن خـالل 

المكافحـة. تدابيـر  غيـر مباشـر بسـبب  أو بشـكل  الحيوانـات،  نفـوق 
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المخاطـر السياسـية والمتعلقة بالسـمعة
مثـل  اجتماعيـة،  اضطرابـات  حـدوث  إلـى  آنفـا  المذكـورة  التأثيـرات  عواقـب  تـؤدي  أن  يمكـن 

واإلضرابـات. الشـغب  وأعمـال  المظاهـرات 
ويمكن أن تتطور الحالة الطارئة المدارة بشـكل سـيئ إلى أزمة يصعب إدارتها من الناحية 
السياسـية. وباإلضافـة إلـى ذلـك، فـإن االسـتجابة المتأخـرة تخلـق شـكوكا بيـن عامـة النـاس، 
الجمهـور  الطارئـة. وكذلـك فـإن دعـم  الحالـة  للسـيطرة علـى  المبذولـة  بالجهـود  ممـا قـد يضـر 
ضـروري لضمـان التقديـم الفعـال لخطـة االسـتجابة. وُيعـد الدعم العام خطوة مهمـة في عملية 
االسـتعداد ألنه بدونه ستتوسـع آلية إدارة الطوارئ بشـكل مفرط مما يؤدي إلى إنفاق المزيد 

مـن المـوارد علـى إعـادة بنـاء الثقـة لـدى الناس.
ويمكـن أن تنشـب صراعـات مـع الـدول المجـاورة عندمـا يتـم نقـل القطعـان لتجنـب تدابيـر 
المكافحـة مثـل القضـاء علـى الحيوانـات المريضـة، أو عندمـا يـؤدي عـدم القـدرة علـى السـيطرة 

علـى انتشـار المـرض إلـى تعـرض البلـدان المجـاورة للخطـر.
وعلـى المسـتوى الدولـي، يمكـن أن تتضـرر سـمعة بلـد مـا لسـنوات بعـد حالـة طارئة مدارة 

بشـكل سـيء التـي ُتعـّرض بقية العالـم للخطر.
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 الملحق الثالث: 

المسار المتدرج لالستعداد لطوارئ 
الصحة الحيوانية

ُيعد المسـار المتدرج لالسـتعداد للطوارئ عملية تشـاركية تقودها البلدان ُتمكن مسـؤولي الصحة 
الحيوانية وأصحاب المصلحة المعنيين من التقييم الذاتي لالستعداد لطوارئ الصحة الحيوانية في 
البلد وتيسير عملية تحديد المجاالت موضع التحسين والطوارئ المتعلقة باالحتياجات المطلوبة من 
القـدرات اإلداريـة فـي مجـال صحـة الحيـوان. ويضـع إطـارا للرصـد يتيح معيارا لقيـاس التقدم ويوفر 
نهجا متدرجا مرحليا، بناًء على الموارد المتاحة للبلد ومستوى االلتزام. وتم تصميم المسار المتدرج 
لالسـتعداد للطـوارئ بهـدف تعزيـز وتنسـيق االسـتعداد لطـوارئ الصحـة الحيوانيـة علـى الصعيـد 

العالمي، وتوفير منصة مشـتركة للجهود الدولية المتعددة الوكاالت في مجال بناء القدرات.
ومن المتوقع أن تكون النتيجة العامة للمسار المتدرج لالستعداد للطوارئ هي تيسير عملية 
وضـع السياسـات الوطنيـة والوثيقـة الفنيـة وتحسـينها؛ وتيسـير تعبئـة المـوارد لألفـراد والمعـدات 
واإلمـدادات؛ وتحديـد تماريـن التدريـب والمحـاكاة التـي تسـاهم فـي بنـاء وتعزيـز قـدرة الخدمـات 
البيطرية الوطنية من خالل تبني مبادئ الممارسات الجيدة في إدارة الطوارئ من منظمة األغذية 
والزراعة. ويوفر التصميم العام للمسار المتدرج لالستعداد للطوارئ خطوات التقدم التقني العملية 
والالحقة في وضع السياسات والتنفيذ الفني لها )بما في ذلك الموارد(، وهي خطوات ليست 
حصرية أو خطية. وتتم ترجمة هذه الخطوات إلى اسـتبيان للتقييم الذاتي )أي أداة تقييم( لتيسـير 
تحديد احتياجات القدرات ذات الصلة بالخدمات البيطرية وترتيبها حسب األولوية، والمساعدة الفنية 

اإلقليمية أو الدولية22 المتفق عليها بشـكل مشـترك لتلبية هذه االحتياجات.
ويعتمـد المسـار المتـدرج لالسـتعداد للطـوارئ علـى دليـل الممارسـات الجيـدة فـي إدارة 
الطـوارئ. وكذلـك فإنـه يكمـل مبـادرات المسـار المتـدرج الدوليـة األخـرى، وال سـيما مسـار أداء 
الخدمـات البيطريـة المقدمـة مـن المنظمة العالمية لصحة الحيوان، وكذلك المسـارات المتدرجة 
لمنظمـة األغذيـة والزراعة/المنظمـة العالميـة لصحـة الحيـوان لمكافحـة مـرض الحمـى القالعيـة 
وُحمـى الخنازيـر األفريقيـة، وللقضـاء علـى طاعـون المجتـرات الصغيرة. كما أنه يسـتخدم ويوفر 
بيانـات مـن وإلـى األدوات األخـرى، بمـا فـي ذلـك أداتـي منظمـة األغذيـة والزراعـة المتمثلتيـن 

فـي أداة تقييـم المراقبـة وأداة رسـم الخرائـط المختبريـة.
ويوفـر المسـار المتـدرج لالسـتعداد للطـوارئ خارطـة طريـق للخدمات البيطريـة الوطنية لتعزيز 
طاقاتهـا وقدراتهـا علـى االسـتعداد لطـوارئ الصحـة الحيوانيـة وتحقيـق االمتثـال للمتطلبـات ذات 
الصلـة لمسـار أداء الخدمـات البيطريـة المقدمـة مـن المنظمـة العالميـة لصحـة الحيـوان. ويتمثـل 
الهـدف النهائـي فـي أن تحقـق البلـدان اسـتعدادا ذاتـي االسـتدامة للطـوارئ بمـا يتماشـى مـع 
المعاييـر الدوليـة للمنظمـة العالميـة لصحـة الحيـوان )أي، مدونتـي صحـة حيوانـات اليابسـة وصحة 
الحيوانات المائية، ودليل التشخيص المختبري( من خالل تنفيذ السياسة والتنفيذ الفني، والرصد 
والتقييـم المنتظميـن. ويرتبـط هـذا االمتثـال بتعزيـز السياسـات الفّعالـة والكفـؤة واإلدارة الفنيـة 
لطوارئ الصحة الحيوانية بالتعاون مع مجموعة من أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين، وهو 
األمـر الـذي يتضمـن المراقبـة والتقييـم المنتظميـن، وتقييـم األثـر، فـي نهج "صحـة واحدة" الذي 

ج لـه منظمـة األغذيـة والزراعـة والمنظمـة العالميـة لصحـة الحيـوان ومنظمة الصحـة العالمية. تـروِّ

تقدم منظمة األغذية والزراعة برامج مختلفة لبناء القدرات لتلبية تلك االحتياجات المحددة.  22
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 الملحق الرابع: 

 تحليل المخاطر في إدارة طوارئ 
الصحة الحيوانية

مقدمة
ُيعـد تحليـل المخاطـر إجـراًء نقـوم بـه بشـكل بديهـي فـي حياتنـا اليوميـة وفـي مـكان العمـل. 
وقـد تطـور إلـى نظـام ذي طبيعـة رسـمية أكثـر مما سـبق ليشـهد اسـتخداما متزايـدا في العديد 
مـن المجـاالت المتخصصـة. وفـي مجـال صحـة الحيـوان، شـهد اسـتخداما واسـع النطـاق فـي 
الحيوانيـة  والمنتجـات  للحيوانـات  األكثـر مالءمـة  الصحيـة  بالظـروف  المتعلقـة  القـرارات  اتخـاذ 
المسـتوردة، واسـتراتيجيات عمليات الحجر. وهناك خطوط توجيهية لتحليالت مخاطر االسـتيراد 

مدرجـة فـي مدّونـة صحـة حيوانـات اليابسـة.
وُيعـد تحليـل المخاطـر أيضـا أداة فّعالـة لوضـع خطـط االسـتعداد لطـوارئ الصحـة الحيوانيـة. 
وفـي الواقـع، يوفـر تحليـل المخاطـر أساسـا ممتـازا لصنع القرار، ويجب إجراؤه فـي مرحلة مبكرة 

مـن وضـع خطط التصـدي للطوارئ.

تطبيقـات تحليـل المخاطر
يمكن استخدام تحليل المخاطر في كل مرحلة من مراحل االستعداد لطوارئ الصحة الحيوانية. 

وهذا يشـمل ما يلي:
ترتيـب التهديـدات الخطيـرة علـى صحـة الحيـوان في البلد حسـب األولوية، مع اإلشـارة 	 

ذات  األمـراض  مـن  لـكل  لالسـتعداد  تخصيصهـا  يجـب  التـي  المـوارد  مسـتوى  إلـى 
األولويـة العاليـة أو التهديـدات األخـرى؛

تحديـد سياسـة الحجـر علـى االسـتيراد وكيفيـة تعزيـز إجـراءات الحجـر الصحـي والوقايـة 	 
األخرى؛

التخطيـط لـدورات تدريبيـة جيـدة التركيـز للموظفيـن البياطـرة وحمـالت التوعيـة والدعايـة 	 
للمزارعين؛

تحديـد كيـف وأيـن يجـب تعزيـز مراقبـة صحـة الحيـوان وُنظم المكافحـة الوبائية األخرى؛	 
تحديـد كيفيـة تعزيـز القـدرات التشـخيصية المختبرية؛	 
وضـع خطـط اسـتراتيجيات التصـدي، بمـا فـي ذلـك التقييـم المقـارن لخيـارات المكافحـة 	 

المختلفـة.

مـا الجهـة التي تقوم بإجـراء تحليل المخاطر؟
تقـوم وحـدة المكافحـة الوبائيـة فـي المقـر البيطـري الوطني بإجـراء تحليل المخاطـر على أفضل 
للحـدود وغيرهـا مـن  العابـرة  الحيـوان  الوطنـي ألمـراض  المبكـر  اإلنـذار  كجـزء مـن نظـام  نحـو، 
طـوارئ الصحـة الحيوانيـة. وُتعتبـر إدارة المخاطـر واإلبـالغ عـن المخاطـر مهمتيـن يتعيـن علـى 

الجميـع االضطـالع بهمـا، ولكـن يجـب أن ينسـقهما رئيـس البياطـرة.
ويجـب أن نتذكـر أن المخاطـر ال تبقـى ثابتـة. وسـوف تتغيـر مـع عوامـل مثـل تطـور وانتشـار 
األمـراض الحيوانيـة الوبائيـة علـى الصعيد الدولـي، وظهور أمراض جديدة، وتغيير أنماط التجارة 
تحليـل  إلـى  ُينظـر  أال  الجديـدة. ولذلـك، يجـب  العلميـة والتكنولوجيـا  للبلـد، والمعرفـة  الدوليـة 

المخاطـر علـى أنـه نشـاط "لمـرة واحـدة"، ولكـن يجـب تكـراره وتحديثـه بانتظـام.
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تقييم
 المخاطر

التواصل بشأن المخاطر

تحديد 
األخطار

إدارة
 المخاطر

المصدر: الممارسات الجيدة في إدارة الطوارئ: الجوانب األساسية )منظمة األغذية والزراعة، 2011(

10 الشكل 
المكونـات األربعـة لتحليل المخاطر

التقييـم الكمـي للمخاطر النوعية
يمكـن إجـراء تقييـم المخاطـر بطريقـة كميـة أو شـبه كميـة أو نوعيـة. ولقـد تمـت مناقشـة مزايـا 
وعيـوب كل نهـج بمزيـد مـن التفصيـل فـي الملحـق الخامـس. وُيسـتخدم التحليـل الكمـي علـى 
نطـاق واسـع فـي المجـاالت الماديـة، مثـل الهندسـة، وتتوفـر برامـج كمبيوتـر متطـورة لتسـهيل 
االحتمـاالت  أرقـام  إسـناد  )أو  المخاطـر  كميـة  تحديـد  للغايـة  الصعـب  ذلـك، فمـن  ذلـك. ومـع 
إلـى المخاطـر( فـي العديـد مـن الُنظـم البيولوجيـة بسـبب عـدم وجـود سـوابق تاريخيـة ووجـود 
ثغـرات كبيـرة فـي البيانـات البيولوجيـة المتاحـة. ويجـب تحديـد كميـة المخاطـر قـدر المسـتطاع، 
ولكـن إذا تعـذر القيـام بذلـك، فمـن المستحسـن اسـتخدام التحليـالت النوعيـة للمخاطـر لطـوارئ 
الصحـة الحيوانيـة. ويمكـن وصـف المخاطـر بأنهـا "عاليـة" أو "متوسـطة" أو "منخفضـة" أو 
"ال ُتذكـر"، أو ُيفضـل مـن خـالل نظـام درجـات بسـيط )علـى سـبيل المثـال 1-5 لمسـتوى الخطـر 
و1-5 لمسـتوى العواقـب المحتملـة(. وليسـت كل عوامـل الخطـر متسـاوية الخطـورة. ولذلـك، 
ينبغـي النظـر فـي تعديـل درجـات المخاطـر مـن خـالل نظـام أوزان ترجيحيـة، علـى الرغـم مـن أن 
هـذا يمكـن أن ُيسـفر فـي بعـض األحيـان عـن نتائـج غيـر متوقعـة ويجـب فهمـه بالكامـل قبـل 
اسـتخدامه. وسـتوفر عمليـة التصنيـف هـذه آليـة شـفافة متفـق عليهـا لترتيـب المخاطـر المحددة 

حسـب األولويـة ومنصـة قويـة لوضـع خطـط التصـدي للطـوارئ.

مبـادئ تحليل المخاطر
يشـتمل تحليـل المخاطـر علـى أربعـة مكونـات )الشـكل 10( علـى النحو التالي:

تحديـد المخاطـر، حيـث يتـم تحديـد ووصف التهديدات الرئيسـية؛	 
تقييـم المخاطـر، حيـث يتـم أواًل تحديـد ووصـف مخاطـر وقـوع حـدث مـا وتطـوره بطـرق 	 

العواقـب  تقييـم  أيضـا  المخاطـر. ويتـم  تلـك  حـدوث  احتماليـة  تقديـر  يتـم  ثـم  معينـة. 
المخاطـر؛ المحتملـة للمخاطـر فـي حالـة حدوثهـا، واسـتخدامها إلكمـال تقييـم 

إدارة المخاطـر، والتـي تنطـوي علـى تحديـد تدابيـر الحـد مـن المخاطر المحـددة وعواقبها 	 
ذلـك  كامـل. ويهـدف  المخاطـر بشـكل  علـى  القضـاء  يمكـن  وتوثيقهـا وتنفيذهـا. وال 
إلـى اعتمـاد إجـراءات مـن شـأنها التقليـل مـن مسـتوى المخاطـر إلـى مـا ُيعتبر مسـتوى 

مقبواًل؛
التواصـل بشـأن المخاطـر، وهـو عمليـة تبـادل المعلومـات واآلراء حـول المخاطـر بيـن 	 

المصلحـة. المخاطـر وأصحـاب  محللـي 

عمليات تحليل المخاطر في التخطيط لطوارئ الصحة الحيوانية
تحديـد المخاطر
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يجب أن يتم تحديد المخاطر من خالل الرصد المسـتمر للوضع الدولي وتطور تفشـي األمراض 
الحيوانيـة العابـرة للحـدود والمسـتجدة. ويجـب أيضـا رصـد أحـدث المؤلفـات العلميـة فـي هـذا 
الشـأن. ويجـب أن يكـون هـذا الرصـد وظيفـة روتينيـة لوحـدة المكافحـة الوبائيـة التابعـة للخدمـات 
البيطرية الوطنية. وبصرف النظر عن المؤلفات العلمية، توفر المنظمة العالمية لصحة الحيوان 
مصدرا مهما للمعلومات )من خالل تقاريرها الدولية المنتظمة عن األمراض، ومنشورات تحليل 
مخاطر االستيراد والنظام العالمي لمعلومات صحة الحيوان( ومن مختلف التقارير والمنشورات 
الوقايـة مـن طـوارئ  لنظـام  التابـع  الحيوانيـة  العالمـي لمعلومـات األمـراض  بالنظـام  الخاصـة 
اآلفـات واألمـراض الحيوانيـة والنباتيـة العابـرة للحـدود )امبـرس( فـي منظمـة األغذيـة والزراعـة. 
وتوفـر منظمـة الصحـة العالميـة معلومـات عـن األمـراض الحيوانيـة المصـدر. ويوفر"بروميـد" 
)ProMed(، وهو خادم إنترنت وخدمة بريدية، حاليا منتدى مفيدا للنشر السريع جدا للمعلومات 
غيـر الرسـمية حـول حـدوث األمـراض الحيوانية والنباتية والبشـرية فـي جميع أنحاء العالم. كما أن 
الشـبكة العالميـة للمعلومـات المتعلقـة بالصحـة العامـة، وهي عبارة عن نظام "إنذار مبكر" آمن 
على اإلنترنت يجمع التقارير األولية عن أهمية الصحة العامة بسـبع لغات في الوقت الفعلي.

تقييـم المخاطـر: دخـول الخطر والتعرض له
بعـد تحديـد ووصـف التهديـدات الرئيسـية علـى صحـة الحيـوان، فـإن الخطـوة التاليـة هـي تقييم 
مـدى احتماليـة دخـول كل منهـا والطـرق واآلليـات التـي قـد تدخـل وتنتشـر من خاللهـا. وتتضمن 

األسـئلة التـي يجـب طرحهـا مـا يلي:
مـا توزيعهـا الجغرافـي الحالـي وانتشـارها حول العالم؟	 
هـل التوزيـع ثابـت إلـى حـد مـا أم أن هنـاك تاريخـا حديثـا لالنتشـار إلـى بلـدان أو مناطق 	 

أو قـارات جديدة؟
هـل ظهـرت أي أنـواع فرعيـة مسـتضدية )أنتيجينيـة( جديـدة قـد تهـدد البلـدان التي عادة 	 

مـا تقـوم بالتلقيـح ضـد المرض؟
ما مدى ُقرب المرض؟ وما هو وضع الدول المجاورة، ليس فقط فيما يتعلق بالوجود 	 

المعـروف للمـرض، ولكـن أيضـا مـن حيـث مسـتوى الثقـة فـي قـدرة خدماتهـا البيطريـة 
على اكتشـاف تفشـي األمراض ومكافحتها؟

إذا كان المـرض موجـودا فـي البلـدان المجـاورة، فأيـن يكـون تفشـي المـرض أقـرب 	 
المشـتركة؟ الحـدود  إلـى 

هـل هنـاك أي حيوانـات وحشـية أو بّريـة فـي البلـد معرضـة لإلصابـة بالمـرض والتـي 	 
قـد ُتدخـل مسـبب المـرض )علـى سـبيل المثـال، مـن خـالل الهجـرات الطبيعيـة( و/أو 

تعمـل كمسـتودع؟
هـل هنـاك تاريـخ سـابق لدخـول المـرض أو ظهـوره فـي البلـد؟ هـل مـن الممكـن أنـه ال 	 

يـزال موجـودا فـي جيـوب متوطنـة غيـر مكتشـفة مـن الحيوانـات أو الطيـور الداجنـة أو 
الوحشـية أو البّريـة؟

الكيفيـة التـي مـن المحتمـل انتشـار المـرض بهـا فـي البلـد؟ مـا هـي األدوار النسـبية 	 
للحيوانات الحية وحركاتها، والمواد واألدوات الملوثة، واللحوم أو غيرها من المنتجات 
الحيوانيـة، والنواقـل الحشـرية، واالنتشـار بفعـل الريـاح الحاملـة، ومـا إلـى ذلـك فـي 

انتقـال مسـبب المـرض؟
هـل هنـاك واردات كبيـرة مـن أنـواع الحيوانـات أو منتجـات اللحـوم أو غيرهـا مـن المـواد 	 

تتوافـق  مـن مناطـق موبـوءة؟ وهـل  الـواردات  تأتـي هـذه  المحتملـة؟ وهـل  الخطـرة 
بروتوكـوالت االسـتيراد فـي ظـل الحجـر الصحـي مـع معاييـر منظمـة المنظمـة العالمية 

لصحـة الحيـوان؟ ومـا مـدى أمـان إجـراءات الحجـر الصحـي بشـأن االسـتيراد؟
مـا مـدى أمـان الضوابط/إجـراءات الحجـر الصحـي بشـأن االسـتيراد عبـر الحواجـز والحدود 	 

لمنـع الدخـول غيـر المشـروع للحيوانـات أو المـواد الخطـرة؟ وهل هنـاك تهريب، أو حركة 
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غيـر رسـمية للمواشـي، أو انتجـاع أو ممارسـات أخـرى مـن شـأنها أن تشـكل خطـرا علـى 
دخـول مسـبب المـرض؟ وهـل هنـاك عـدم اسـتقرار سياسـي/اضطرابات مدنيـة فـي 
البلـدان المجـاورة قـد تـؤدي إلـى تحـركات كبيـرة لألشـخاص وحركـة أو هجـرة للمواشـي؟

مـن أي مـكان مـن المحتمـل أن تعبـر الحيوانـات المصابـة الحـدود وأيـن توجـد طرق تجارة 	 
المواشـي الرئيسـية مـن هـذه المناطق؟

هـل توجـد تدابيـر كافيـة لألمـن الحيـوي داخـل البلـد لتقليـص فرصـة التعـرض للحيوانات 	 
المعرضـة لإلصابـة إذا تـم جلـب مسـبب المرض؟

تقييـم المخاطـر: التبعات والعواقب
تتمثـل الخطـوة التاليـة فـي تقييـم مـدى خطـورة العواقـب االجتماعيـة واالقتصاديـة إذا حـدث 

توغـل للمـرض. وتشـمل العوامـل التـي يمكـن أن تؤخـذ فـي االعتبـار مـا يلـي:
هـل مـن المحتمـل أن ينتشـر المـرض فـي البلـد؟ هـل هنـاك مجاميـع عائلـة مـن المواشـي 	 

معرضـة لإلصابـة، وفـي حالـة األمـراض المنقولـة عبـر المفصليـات، هـل هنـاك أنـواع مـن 
الحشـرات أو القـراد القـادرة علـى نقـل األمـراض؟

هل من المحتمل أن يتوطد المرض في الحيوانات الوحشية أو مجاميع الحياة البرية؟	 
هل سيكون من الصعب التعرف على المرض بسرعة في أجزاء مختلفة من البلد؟	 
مـا هـو حجـم أعـداد الثـروة الحيوانيـة أو الدواجـن المعرضـة لإلصابـة بالمـرض فـي البلد؟ ما 	 

هي أنظمة إدارة وتداول الثروة الحيوانية؟ ما هي أهمية تلك الصناعات الحيوانية بالنسبة 
لالقتصـاد الوطنـي؟ مـا هـي أهميتهـا فـي تلبيـة االحتياجـات التغذويـة )األمـن الغذائـي( 

وغيرهـا مـن احتياجات المجتمعات؟
كيف يتم تنظيم صناعات الثروة الحيوانية هذه داخل البلد؟ وهل توجد صناعات تجارية كبيرة 	 

و/أو إنتاجيـة مكثفـة أم أنهـا تتكـون مـن إنتـاج صغـار الُمالك/القـرى أو أنظمـة رعويـة واسـعة 
النطـاق؟ وهـل يتركـز اإلنتـاج في مناطـق قليلة من البلد؟

مـا مـدى خطـورة خسـائر اإلنتـاج الناجمـة عـن الحـدث؟ هل سـيتعرض األمـن الغذائي للخطر؟ 	 
ومـاذا سـتكون العواقب االجتماعيـة واالقتصادية؟

هـل هنـاك تجـارة تصديـر فعليـة أو محتملـة فـي الثـروة الحيوانيـة أو منتجاتهـا؟ وإذا كان 	 
األمـر كذلـك، فمـا مـدى أهميـة تجـارة التصديـر لالقتصـاد الوطنـي؟ ومـا هـو رد الفعـل 
المحتمـل للـدول المسـتوِردة إذا تـم اكتشـاف المـرض فـي البلـد؟ ومـا هـي العواقـب 
االجتماعيـة واالقتصاديـة، علـى المسـتويين المحلـي والوطني، لفقـدان تجارة التصدير 

لفتـرة طويلـة؟
ما هي العواقب المحتملة على التجارة الداخلية في الثروة الحيوانية ومنتجاتها؟	 
هل هناك مجاميع حيوانية معّرضة لإلصابة بالمرض ال تخضع لسـيطرة جيدة وُيسـمح لها 	 

بالتجول بحرية، والتي قد تشـكل مسـتودعات للعدوى يصعب السـيطرة عليها؟
مـا مـدى صعوبـة وتكلفـة السـيطرة علـى مسـبب المـرض والقضـاء عليه؟ هـل من الممكن 	 

اسـتئصاله؟ وينبغـي النظـر فـي جميـع الموارد والتكاليف المباشـرة وغير المباشـرة.
بة تدريبًا كافيًا وموارد مادية ومالية متاحة 	  هل من المحتمل أن تكون هناك قوى عاملة مدرَّ

للقيام بتصدي فعال ضد انتشار المرض؟

تقييـم المخاطـر: تحديد األولويـات والتصنيف
مـن خـالل معالجـة هـذه األسـئلة والقضايـا، سـيكون من الممكن إعداد مالمـح مخاطر لكل حدث 
شـديد التأثيـر علـى صحـة الحيـوان. ويمكـن تحديـد نقـاط الضعـف والحكـم علـى حجـم المخاطـر 

حـة، مـن النواحـي النوعيـة، إن لـم تكـن الكميـة )الشـكل 11(. الموضَّ
مـا يفـوق فـي األهميـة مـا سـبق أنـه سـيكون مـن الممكـن تصنيـف كل مـرض أو حـدث متعلـق 
بصحـة الحيـوان. وفـي هـذا السـياق، فـإن المـرض الـذي مخاطـر دخولـه إلـى بلـد ما عاليـة، ولكن 
اجتماعيـة واقتصاديـة ضعيفـة  أظهـر عواقـب  أنـه  أو  إذا دخـل  مخاطـر توطـده فيهـا منخفضـة 
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تحديد 
األخطار

التواصل بشأن المخاطر

إدارة 
المخاطر

تحليل 
المخاطر

نهج نوعي
مقارنة

- تقدير حجم الخطر  
- مدى قبول الخطر  

تقييم
 المخاطر

احتمال 
الدخول

احتمال 
العواقب الصحية واالقتصاديةالتعرض

احتمال "حدوث التهديد"

تقدير حجم المخاطر

المصدر: المؤلفون

11 الشكل 
تحليـل المخاطـر: عمليـة تقييم نوعـي للمخاطر

محتملـة، سـيحصل علـى درجـة إجماليـة منخفضـة فـي تقييم المخاطـر. وعلى العكس من ذلك، 
الـذي يتـم تقييـم مخاطـر دخولـه بأنهـا منخفضـة، ولكـن عواقـب دخولـه وخيمـة،  فـإن المـرض 

سـيتم تصنيفـه بدرجـة أعلـى.
وعلى أساس تقييم المخاطر وتحديد مالمحها، ينبغي أن يكون من الممكن تحديد األولوية 
للمخاطـر المرتبطـة بـكل مـن األمـراض أو التهديـدات األخـرى، وتحديـد مسـتوى المـوارد التـي 
ينبغـي تخصيصهـا للتخطيـط للتأهيـب لـكل منهـا. ومـن الممكـن أيضـا الدرايـة بعـض الشـيء عـن 
المصـادر والطـرق األكثـر ترجيحـا لدخـول مسـبب المـرض والكيفيـة التـي قد ينتشـر بها فـي البلد. 

ويمكـن أيضـا تقييـم نقـاط الضغـط الجغرافـي للدخـول والتوطد واالنتشـار.
التحليـل، سـوف يتضـح كيـف وأيـن يجـب تعزيـز اسـتراتيجيات وبرامـج  وعلـى أسـاس هـذا 
الوقايـة والمراقبـة فيمـا يتعلـق بصحـة الحيـوان. وأخيـرا، يجـب أن تكشـف العمليـة الكيفيـة التـي 
بهـا قـد تحتـاج الخدمـات البيطريـة والتخطيـط للتصـدي للطـوارئ إلـى التعزيـز لمواجهـة التهديـدات 

ذات األولويـة القصـوى.

المخاطر إدارة 
إن الممارسـات الجيـدة فـي إدارة الطـوارئ مكرسـة، بـكل مـا تحملـه الكلمـة مـن معنـى، لتقليـل 
المخاطـر واالسـتراتيجيات اإلداريـة لطـوارئ الصحـة الحيوانيـة. وإن تحديـد نقـاط المراقبـة الحرجة 
مـن خـالل عمليـة تقييـم المخاطـر سـيعطي األولويـة للخطوات المدرجة في الممارسـات الجيدة 

فـي إدارة الطـوارئ، الالزمـة إلدارة المخاطر.

التواصل بشـأن المخاطر
إن هـذه هـي عمليـة تبـادل المعلومـات واآلراء بشـأن المخاطـر بيـن محللـي المخاطـر وأصحـاب 
أن  يمكـن  الذيـن  أولئـك  جميـع  السـياق  هـذا  فـي  المصلحـة  أصحـاُب  ويشـمل  المصلحـة. 
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يتأثـروا بعواقـب المخاطـر )أي الجميـع مـن المزارعيـن إلـى السياسـيين(. ومـن المهـم مناقشـة 
اسـتراتيجيات تقييـم المخاطـر وإدارة المخاطـر بشـكل كامـل مـع أصحـاب المصلحـة حتى يشـعروا 
بالراحـة لعـدم تنـاول أي مخاطـر غيـر ضروريـة وأن تكاليـف إدارة المخاطـر هـي "وثيقـة تأميـن" 

باالهتمـام. جديـرة 
ولضمان المشـاركة في اتخاذ القرارات، يجب على محللي المخاطر وصناع القرار التشـاور 
مـع أصحـاب المصلحـة طـوال عمليـة تحليـل المخاطـر بحيـث تتنـاول اسـتراتيجيات إدارة المخاطـر 
مخـاوف أصحـاب المصلحـة وأن تكـون تدابيـر المكافحـة الناتجـة مفهومـة جيـدا ومدعومـة علـى 

نطاق واسـع.

دمـج تحليـل المخاطر في خطـة التصدي للطوارئ
يجـب دمـج نتائـج تحليـل المخاطـر لمـرض أو تهديـد ذي أولويـة فـي الخطـة المحـددة للتصـدي 
للطـوارئ. ومـن خـالل مناقشـته للمخاطـر والعواقـب، يجـب أن ُيثبـت تحليـل المخاطـر أنـه أداة 

قويـة فـي إقنـاع صانعـي القـرار الحكومييـن بالموافقـة علـى خطـة التصـدي للطـوارئ.
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 الملحق الخامس: 

 ُخطط التصدي للطوارئ 
)خطط الطوارئ( - طبيعتها وبنيتها

مقدمة
الطـوارئ أو خطـط  التدخـل فـي  التصـدي للطـوارئ، والتـي تسـمى أيضـا خطـط  ُتمثـل خطـط 
الطـوارئ، حجـر الزاويـة فـي كل تصـٍد فّعـال لطـارئ يتعلـق بالصحـة الحيوانيـة. وهـي جملـة مـن 
الوثائـق ذات التنظيـم الجيـد والمحتـوى الواضـح بجالء التي تعرض السياسـات واالسـتراتيجيات 
الحيوانيـة  التأثيـر المتعلقـة بالصحـة  إلـى التصـدي لألحـداث شـديدة  التـي تهـدف  واإلجـراءات 
بغيـة مكافحتهـا بطريقـة فّعالـة. وقـد يتـم إعدادهـا باالسـتعانة بالخطـوط التوجيهيـة الدوليـة أو 
يتـم اقتباسـها بتصـرف مـن خطـط التصـدي للطـوارئ فـي البلـدان األخـرى. وعـادة مـا يتـم إعـداد 
خطـط التصـدي للطـوارئ ألمـراض محـددة شـديدة التأثيـر )علـى سـبيل المثـال، خطـة طـوارئ 
لمـرض الحمـى القالعيـة أو خطـة طـوارئ ألنفلونـزا الطيور(. ويجب إعدادها لكل حالة من حاالت 
طـوارئ الصحـة الحيوانيـة التـي يصفهـا تحليـل المخاطـر بأنهـا تشـكل أكبـر التهديـدات للبلـد علـى 
رة بلغـة بسـيطة  هـذا الصعيـد. وال يلـزم أن تكـون الخطـط وثائـق ضخمـة. ويجـب أن تكـون ُمحـرَّ

ومباشـرة، حتـى يتسـنى لجميـع أصحـاب المصلحـة اإللمـام بمـا يلـي:
االسـتراتيجيات العامـة للمكافحـة؛	 
كيفيـة تنفيـذ البرامج وتنسـيقها؛	 
أدوارهم ومسـؤولياتهم.	 

ويوصـى بـأال تكـون خطـط التصـدي للطـوارئ شـديدة الصرامـة ألنـه يتعذر علـى نحو دقيق 
الحيوانيـة وبمنحـى تطورهـا. ويمكـن أن  بالصحـة  تتعلـق  التـي  الطـوارئ  بكيفيـة ظهـور  التنبـؤ 
تتضمـن هـذه الخطـط، عنـد الضـرورة، خيـارات مختلفـة وتقـدم اقتراحـات حـول الخيـارات التي قد 
تكـون مفضلـة فـي ضـوء الظـروف الوبائيـة واالجتماعيـة واالقتصاديـة الخاصـة. ومـن األهميـة 
بمـكان أن ينظـر فـي هـذه الخطـط جميـع أصحـاب المصلحـة الرئيسـيين، بمـن فيهـم األطـراف 
الحكوميـة السياسـية والماليـة والتشـريعية واإلداريـة والقطـاع الخـاص، وال سـيما المنظمـات 
المعنيـة بالثـروة الحيوانيـة. ويجـب إفسـاح المجـال لجميـع أصحـاب المصلحة للمشـاركة في هذه 
الخطـط إمـا فـي مرحلـة صياغتهـا أو بالتشـاور معهـم قبـل االنتهـاء منهـا. وأخيـرا، يتعيـن إقـرار 
خطـط التصـدي للطـوارئ مـن أرفـع مسـتوى مـن المسـتويات الحكوميـة. ويجـب أن تضمـن هذه 
العمليـة قبـول تنفيـذ هـذه الخطـط فـي الحالـة الطارئـة. وبعـد أن يتـم إعدادهـا، يجـب تدريـب 
الموظفين الرئيسـيين حتى يتمكنوا من تنفيذ واجباتهم المتوقعة بشـكل صحيح ضمن الخطة.
وعنـد إعـداد الممارسـات الجيـدة فـي إدارة الطـوارئ، مـن المفيـد التأكـد مـن تلبيـة جميـع 
االحتياجـات. وُيقـدم الملحـق الثالـث طريقة لتقييم مسـتوى االسـتعداد فـي جميع جوانب نظام 
إدارة الطوارئ التي يغطيها دليل الممارسـات الجيدة في إدارة الطوارئ: الجوانب األساسـية. 
ومـن المهـم تسـليط الضـوء علـى نقـاط القـوة والضعـف فـي نظـام إدارة الطـوارئ وتقييـم 

الحاجـة إلـى الدعـم الممكـن، للتقـدم علـى طـول نهـج المسـار المتـدرج لالسـتعداد للطـوارئ.
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بنيـة خطط التصدي للطوارئ وشـكلها
مـا مـن شـكل مثالـي يصلـح لـكل خطـة مـن خطط التصـدي للطوارئ وما من قائمـة نموذجية بما 
ينبغـي أن تتضمنـه خطـة التصـدي. وممـا ال شـك فيـه أنـه مـا مـن قائمـة تناسـب كل األوضـاع 

أو كل البلـدان.
إن لـكل بلـد ظروفـه الفريـدة، ويتعيـن تكييـف مضاميـن خطـة التصـدي بمـا يلبـي متطلبـات 
كل بلـد بمفـرده علـى أفضـل وجـه. وال يتـم إعـداد خطـة التصـدي للطـوارئ إال لتكـون مفيـدة 
لمـن يقومـون بإعدادهـا. ولكـن ثمـة عناصـر يقتضـى األمـر أن تتضمنهـا الخطـة إذا أريـد لهـا أن 
تحقـق التأثيـر المطلـوب فـي مكافحـة تفشـي المـرض مكافحـة سـريعة. ومـن خـالل مـا تضمـه 
القائمـة المسـتفيضة التاليـة ربمـا تكـون هنـاك عناصـر يمكـن تناولهـا وعناصـر قـد تكـون مفيـدة. 
وبالنظـر ألن الخطـة ينبغـي أن تكـون موجـزة وقابلـة التنفيـذ وسـهلة الفهـم، فقـد يقتصـر األمـر 

علـى بعـض هـذه العناصـر.
ويمكـن أن تحتـوي خطـة التصـدي للطـوارئ علـى عناوين الفصـول التالية:

التشريعات. 	
التمويل. 	
القيادة والتحكم. 	
األدوار واإلجراءات. 	
طبيعة المرض أو الحدث المتعلق بالصحة الحيوانية. 	
حجم الحيوانات ذات الصلة وبنيتها وحركاتها وأنماط التجارة فيها. 	
الحيوانات البّرية. 	
خيارات السياسة: السيناريوهات بما فيها الخرائط التي توضح األخطار. 	
الخطط المتعلقة بالموارد. 	

المختبرات. 		
التلقيح والعالج. 		
التوعية العامة والتواصل. 		
التعافي، بما في ذلك الحالة الصحية للحيوان. 		
فصول أخرى ممكنة ضمن خطة التصدي للطوارئ. 		

وينبغـي لخطـة التصـدي للطـوارئ أن تتضمـن ما يلي:
الخطـط المتعلقـة بالمـوارد، بمـا فـي ذلـك مخزونات الموارد	 
ُكتيبـات العمليات	 
سلسـلة إجـراءات العمـل النموذجية	 
سياسـة التعويـض، بمـا فـي ذلك تفاصيـل التمويل.	 

وعنـد صياغـة خطـة التصـدي للطـوارئ وقبـل تنفيذهـا، ينبغـي مراعاة األنشـطة التالية:
ضمـان توافـر مخـزون معـروف من الموارد مثل األشـخاص والمـواد والتمويل؛	 
التصـدي 	  احتياجـات  كل  تغطـي  النموذجيـة  العمـل  إجـراءات  سلسـلة  أن  مـن  التأكـد 

للطـوارئ؛
القطـاع 	  المصلحـة مـن  المختصـة وأصحـاب  السـلطات  إنشـاء فريـق عمـل مكـون مـن 

الصلـة؛ الحكوميـة ذات  غيـر  المنظمـات  ذلـك  بمـا فـي  الخـاص، 
جدولـة االجتماعـات المتكـررة )بوتيـرة محددة وقابلـة للتكيف(.	 

ة لإلشـارة إلـى األمثلـة الموجـودة لخطط  مـا مـن شـيء يغنـي عـن التجربـة. والبلـدان مدعـوَّ
التصـدي للطـوارئ مثـل تلـك المتوفـرة علـى صفحـة الويـب الخاصـة بالمنظمـة العالميـة لصحـة 

الحيـوان )لـكل مـن الحيوانـات المائيـة واألرضيـة(. 23

.https://www.oie.int/en/solidarity/emergency-management/planning-for-emergencies/ يرجى الرجوع إلى  23
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	. Revised version, 				 (En)
 ,En, Fr, Ru, Ar) مراقبة أنفلونزا الطيور شديد الضراوة – جمع عينات من الطيور السليمة والمريضة والنافقة  				 .	

Ba, Mn, Ese, Zhe, Th)
 ,En, Fr, Ru) الطيور البرية وإنفلونزا الطيور – مقدمة للبحث الميداني التطبيقي وتقنيات جمع عينات المرض 				 .	
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		. Epidemiología Participativa − Métodos para la recolección de acciones y datos orientados a la 

inteligencia epidemiológica, 				 (Ese)
(**En, Fr, Es, Ar, Ru, Zh, Mn) الممارسات الجيدة في إدارة الطوارئ  – الجوانب األساسية  				 .		
		. Investigating the role of bats in emerging zoonosese – Balancing ecology, conservation and public 

health interests, 				 (En)
		. Rearing young ruminants on milk replacers and starter feeds, 				 (En)
		. Quality assurance for animal feed analysis laboratories, 				 (En, Fre, Rue)
		. Conducting national feed assessments, 				 (En, Fr)
		. Quality assurance for microbiology in feed analysis laboratories, 				 (En, Zh**)
		. Risk-based disease surveillance – A manual for veterinarians on the design and analysis of 

surveillance for demonstration of freedom from disease, 				 (En)
		. Livestock-related interventions during emergencies – The how-to-do-it manual, 				 (En, Zh**)
		. African Swine Fever: Detection and diagnosis – A manual for veterinarians, 				 (En, Zh, Ru, Lt, Sr, 

Sq, Mk, Es)
		. Lumpy skin disease – A field manual for veterinarians, 				 (En, Ru, Sq, Sr, Tr, Mk, Uk, Ro, Zh)
ع 				 .		 (En, Fr, Ar) ُمراقبة ُحمى الوادي الُمتصدِّ
		. African swine fever in wild boar ecology and biosecurity, 				 (En, Ru**, Fr**, Es, Zh**, Ko, Lt)
		. Prudent and efficient use of antimicrobials in pigs and poultry, 				 (En, Ru, Fr**, Es**, Zh**)
		. Good practices for the feed sector - Implementing the Codex Alimentarius Code of Practice on 

Good Animal Feeding, 				 (En, Vi**)
 الممارسات الجيدة في إدارة الطوارئ: الجوانب األساسية - دليل االستعداد لمواجهة طوارئ الصحة الحيوانية. 				 .		

(En, Es, Ru, Fr, Ar) الطبعة الثانية
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تشـهد طـوارئ الصحـة الحيوانيـة تطـوًرا مسـتمًرا، غيـر أنهـا تظـل مـن بيـن أصعـب المواقـف التـي يمكـن 
أن يواجهها أي بلد في العالم. وتشـهد السـاحة تزايًدا في إمكانية االنتشـار السـريع لألمراض الُمعدية 
والتهديدات األخرى داخل أي بلد أو في جميع أنحاء العالم نظًرا للنمو السكاني، وتركز مجاميع الحيوانات 

وزيـادة أعداد األسـواق وكثافتها، وحركة اإلنسـان والحيـوان، والتجارة العالمية.

ويهـدف هـذا الدليـل الدولـي عـن «الجوانـب األساسـية للممارسـات الجيـدة فـي إدارة الطـوارئ» إلـى 
دعـم تقـدم المكّونـات الرئيسـية إلدارة الطـوارئ المرضيـة فـي الوقت الذي تواصل فيـه البلدان جهودها 
للعمل المشـترك واالسـتعداد مًعا يًدا بيد. ويحدد الدليل بطريقة منهجية العناصر التي ينبغي توافرها 
لتحقيـق مسـتوى مناسـب مـن االسـتعداد ويعـرض نهًجـا إلدارة طـوارئ الصحـة الحيوانيـة بمـا فيهـا جميع 
أنـواع األحـداث ذات الصلـة، سـواء تلـك الناجمـة عن ظواهر طبيعية، بما في ذلـك األحداث غير الُمعدية، 
أو عن أعمال البشـر سـواء بطريق الصدفة أو بشـكل متعمد. ويتضمن الدليل أيضا نهج «صحة واحدة» 

لتوحيـد األداء فـي مجال الصحة.
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