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تاريخ التقييم: 20 كانون الثاني/يناير 2021

الغـرض مـن آليـة تقييـم المخاطـر، الخاصـة بالنظـام العالمـي لإلنـذار المبكـر )النظـام العالمـي المشـترك بيـن 
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، ومنظمة الصحة العالمية، المعني 
بالتهديدات الصحية والمخاطر الناشئة في ظروف االختالط بين اإلنسان والحيوان والنظم اإليكولوجية(، هو 
مسـاعدة األعضـاء فـي منظمـة األغذيـة والزراعـة لألمـم المتحـدة، والمنظمـة العالمية لصحة الحيـوان، والدول 
األطـراف فـي منظمـة الصحـة العالميـة، علـى تحقيـق مكافحة أكثر كفاءة لفاشـيات األمـراض الحادة، من خالل 
التوصـل إلـى فهـم أفضـل لمخاطـر التهديدات الناشـئة، واالنتشـار الممكن للعوامل الُمْمرضة، حتى يتسـنى 

توجيـه تدابيـر الوقايـة مـن العدوى ومكافحتها واالسـتجابة لمقتضياتها، تبعا لذلك.
وينَصـبُّ التركيـز فـي هـذا التقييـم الثالثـي األطـراف علـى مـزارع تربيـة حيوانـات الفـراء، باعتبـار أن المـزارع 
الوحيـدة التـي أبلغـت عـن وجـود فيـروس كورونا-سـارس-2 فيهـا، حتـى اآلن، هي مزارع تربيـة حيوانات المنك. 
وقد يترتب على وجود هذا الفيروس في مزارع تربية حيوانات المنك تأثير كبير على أسـباب العيش والصحة 
العامة والحياة البرية، مما يسـهم في حدوث اضطراب اقتصادي واجتماعي واسـع النطاق. فضال عن ذلك، 
فإن انتشار فيروس كورونا-سارس-2 في مزارع تربية حيوانات الفراء يؤثر على صحة الحيوانات ويهدد بانتقال 
الفيـروس إلـى الحيـاة البريـة المحليـة، األمـر الـذي قـد يؤثـر علـى التنـوع البيولوجـي لألنـواع. ويتـم إجـراء هـذا 
التقييـم الخـاص بالمخاطـر علـى الصعيـد اإلقليمـي لتقييم الخطـر اإلجمالي لتغلغل فيروس كورونا-سـارس-2 
إلـى مـزارع تربيـة حيوانـات الفـراء وانتشـاره داخلهـا، وانتقالـه مـن تلـك المـزارع إلـى اإلنسـان، ومـن ثـم سـراية 

الفيـروس مـن حيوانـات مـزارع الفـراء إلـى مجموعـات األحياء البريـة المعرضة لإلصابة.
ويسـتند هـذا التقييـم الخـاص بالمخاطـر إلـى معلومـات مسـتمدة مـن 36 بلـدا، تقـع فـي قـارات أفريقيـا 
وآسـيا وأوروبـا وأمريـكا الجنوبيـة والشـمالية، حيـث تجـرى تربيـة الحيوانـات مـن فصائل العرسـيات، واألرنبيات، 
والكلبيـات، علـى المسـتوى التجـاري، مـن أجـل الحصـول علـى فرائهـا، أو التـي تقـوم بتصديـر موثـق للفـراء. 
وتتضمـن هـذه الفصائـل أنـواع حيوانـات الفـراء المعروفة بحساسـيتها وقابليتها لإلصابة )على سـبيل المثال: 

حيوانـات المنـك، واألرانـب، وكالب الراكـون(.
وقـد تـم تحديـد البلـدان والمعلومـات التـي جـرى تناولهـا فـي هـذا التقييـم مـن خـالل البيانـات والتقاريـر 
المتبادلـة مـع منظمـة األغذيـة والزراعـة لألمـم المتحـدة، وأعضـاء المنظمـة العالميـة لصحـة الحيـوان، والـدول 
األطـراف فـي منظمـة الصحـة العالميـة، وكذلـك البيانـات والتقاريـر المسـتمدة مـن مصـادر مفتوحـة. وتضـم 
البلـدان المدرجـة فـي هـذا التقييـم كال مـن: األرجنتيـن، وبيالروسـيا، وبلجيـكا، وبلغاريـا، وكمبوديـا، وكنـدا، 
والصيـن )الجمهوريـة الشـعبية(، والدانمـارك، وإسـتونيا، وفنلنـدا، وفرنسـا، واليونـان، والمجـر، وأيسـلندا، 
والهنـد، وأيرلنـدا، وإيطاليـا، وكازاخسـتان، والتفيـا، وليتوانيا، وماليزيا، وهولنـدا، والنرويج، وبولندا، ورومانيا، 
واالتحاد الروسـي، وسـلوفاكيا، وجنوب أفريقيا، وإسـبانيا، والسـويد، وتايالند، وتركيا، وأوكرانيا، والواليات 

المتحـدة األمريكيـة، وأوروغـواي، وفييـت نـام.
ويستند تقييم المخاطر إلى المعلومات المتوفرة حتى 20  كانون الثاني/يناير 2021. 

وسـتجري منظمـة األغذيـة والزراعـة لألمـم المتحـدة، والمنظمـة العالميـة لصحـة الحيـوان، ومنظمة الصحة 
العالميـة، تحديثـا لهـذا التقييـم متـى وكلمـا توفـرت معلومـات جديـدة في هذا الشـأن.
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vi

شكر وتقدير

ُكِتـَب هـذا التقريـر الخـاص بتقييـم المخاطـر بالنيابـة عـن منظمـة األغذيـة والزراعـة لألمـم المتحـدة، والمنظمـة 
العالميـة لصحـة الحيـوان، ومنظمـة الصحـة العالميـة. ويـود أعضـاء فريـق تقييـم المخاطـر اإلعـراب عن شـكرهم 
وتقديرهـم إلـى عـدد مـن الزمـالء الذيـن قدمـوا إسـهامات وبيانـات، ومـن بينهـم زمـالء مـن مكاتـب المركزيـة 

سـاعدوا فـي عمليـة جمـع البيانـات عـن تربيـة حيوانـات الفـراء والعرسـيات البريـة.

الدكتـورة شـياما باغـاد، وبييـرو جينوفيـزي، اللـذان قدمـا بيانـات مـن السـجل العالمـي لقاعـدة بيانـات األنـواع 
الدخيلـة والغازيـة.

الدكتـور أوليفـر مورغـان، مديـر إدارة معلومـات الطـوارئ الصحيـة وتقييـم المخاطـر بمنظمـة الصحـة العالميـة، 
إلسـهاماته ولمراجعتـه لهـذه الوثيقـة.

الدكتـور فيليـب غريغـوري سـميث، المستشـار التقنـي لمنظمـة الصحـة العالميـة، ورئيـس معلومـات الطـوارئ 
الصحيـة وتقييـم المخاطـر، ومديـر فريـق معلومـات الصحـة العامـة، وفريق تقييـم المخاطر والتبليـغ بها، لرؤاه، 

ومشـورته، ولمراجعتـه لهـذه الوثيقة.

السيدة يوري إيزاوا، والسيدة أورا روسيو إسكوبار كورادو وايبر، الموظفتان التقنيتان بمنظمة الصحة العالمية 
في مجال نظم وتحليل المعلومات بالمنظمة، من فريق إعداد المخططات، إلعدادهما خارطة المنظمة.

السـيدة مارتا غاسـيك – دوبو، مديرة معلومات التمنيع االسـتراتيجية، والسـيد هيتي باران سـيللو، متخصص 
الشـؤون العلمية، في مجال تعزيز النظم التنظيمية، للمشـورة التي قدماها بشـأن لقاحات كوفيد–19.

الدكتـورة ماريـا فـان كيركـوف، رئيسـة وحـدة األمـراض الناشـئة والحيوانيـة المصـدر والعمليـات الصحيـة ذات 
الصلـة بكوفيـد–19، والمسـؤولة التقنيـة، إلسـهاماتها ومراجعتهـا لهـذه الوثيقـة.
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الحـادة  التنفسـية  فـي شـهر كانـون األول/ديسـمبر 2019، تـم تحديـد فيـروس كورونـا المسـبب للمتالزمـة 
الوخيمـة-2 )فيـروس كورونا-سـارس-2(، كواحـد مـن فيروسـات كورونـا الناشـئة التـي تصيـب اإلنسـان. وفـي 
الشـهر نفسـه، أبلغ المسـؤولون في مدينة ووهان، بالصين )الجمهورية الشـعبية( عن أولى حاالت اإلصابة 
البشـرية بمـرض كوفيـد–19، الناجـم عـن فيـروس كورونـا المسـتجد )فيـروس كورونا-سـارس-2(. ومنـذ ذلـك 
الحيـن، أصـاب هـذا المـرض مـا يقـرب مـن 100 مليـون شـخص، مسـببا أكثـر مـن مليونـي وفـاة فـي مختلـف 
أنحـاء العالـم. وقـد تـم توثيـق انتقـال العـدوى مـن اإلنسـان إلـى الحيـوان، ومـا تـال ذلـك مـن دورانهـا فـي 
الحيوانـات، ومـن ثـم عـودة انتقالهـا إلـى اإلنسـان، وبصفـة خاصـة داخـل مزارع تربيـة حيوان المنـك في العديد 
من البلدان. كما حدث أيضا، في حاالت قليلة، انتقال العدوى من حيوان المنك إلى اإلنسان. وأمكن، حتى 
اآلن، تحديـد وجـود فيـروس كورونا-سـارس-2 لـدى حيوانـات المنـك التـي يجـرى تربيتهـا في المزارع في عشـرة 
بلـدان )كنـدا، والدانمـارك، وفرنسـا، واليونـان، وإيطاليـا، وليتوانيـا، وهولنـدا، وإسـبانيا، والسـويد، والواليات 
المتحـدة األمريكيـة(. وجـرى اإلبـالغ عـن أول فاشـيتين فـي أوسـاط حيوانـات المنـك فـي هولنـدا، فـي مرحلـة 
مبكـرة تعـود إلـى شـهر نيسـان/أبريل 2020. وفـي حيـن يمكـن مالحظـة العالمـات السـريرية لـدى الحيوانـات 
فـي بعـض مـزارع حيوانـات المنـك المتضـررة، بمـا فـي ذلـك العالمـات التنفسـية أو الَمعديـة المعويـة )نادرا(، 
فقـد كان المؤشـر الوحيـد علـى دوران الفيـروس، فـي معظـم الحاالت، هو ارتفـاع طفيف في معدالت نفوق 

الحيوانـات عـن خـط األسـاس.
وفي اآلونة األخيرة، أكد التحليل الجيني لفيروسـات كورونا-سـارس-2، المنتشـرة بين عمال هذه المزارع، 
وفـي المجتمعـات المحليـة المحيطـة بهـا، انتقـال العـدوى مـن حيوانـات المنـك إلـى اإلنسـان. وعـالوة علـى 
ذلـك، فقـد لوحـظ مـرات عديـدة حـدوث طفـرات فـي متحـورات الفيـروس الدائرة في أوسـاط حيوانـات المنك، 
وانتقال بعض تلك المتحورات أيضا إلى البشـر، مع ما يرتبط بذلك من مخاطر، من حيث تعديل القدرة على 

االنتقـال والقـدرة اإلمراضيـة، أو تقليـل كفـاءة اللقاحـات الخاضعـة حاليـا للتطوير، وكذلك اللقاحات المرشـحة.
ولـم تـؤد التغيـرات الجينيـة، حتـى اآلن، إلـى حـدوث أي تغيـر فـي الصـورة السـريرية أو الخصائـص الوبائية 
فيما يخص عمال مزارع حيوانات المنك المصابين بعدوى كوفيد–19. وتبدو الحاالت مشابهة لتلك الموجودة 

لدى األشـخاص المصابين بالمتحورات غير المتصلة بحيوانات المنك.
نـات النوعيـة، واسـتنادا إلـى االحتماليـة والنتائـج التـي جـرى تقييمهـا علـى المسـتوى  ولـدى اسـتخدام البيِّ
اإلقليمي، إلى جانب المعلومات المتاحة من 36 بلدا من البلدان المنتجة للفراء، فإن المخاطر اإلجمالية على 
المسـتوى اإلقليمي، المتمثلة في 1( انتقال فيروس كورونا-سـارس-2، وانتشـاره داخل مزارع تربية حيوانات 
الفراء، 2( االنتقال من مزارع حيوانات الفراء إلى اإلنسـان، 3( سـراية فيروس كورونا-سـارس-2، من حيوانات 
ضة لإلصابة، هي مخاطر طفيفة في أفريقيا، بسـبب  مزارع الفراء، إلى مجموعات كائنات الحياة البرية المعرَّ
انخفاض حجم إنتاج الفراء فيها، وانخفاض معدل اإلصابات البشرية؛ ومتوسطة بالنسبة لألمريكتين وآسيا، 
نظـرا لحجـم اإلنتـاج المرتفـع للفـراء فـي هذيـن اإلقليميـن، والزيـادة الموجـودة فـي حـاالت اإلصابـة البشـرية؛ 
فيمـا تعـد مرتفعـة فـي أوروبـا بسـبب وجـود العـدد األكبـر مـن مـزارع الفـراء فيها، مقارنـة بغيرها مـن األقاليم، 
حيـث تتركـز فـي نفـس المناطـق الجغرافيـة وتتسـم بتنـوع كبيـر في أنـواع الحيوانات المعرضـة لإلصابة، فضال 
عـن اسـتئثارها بالعـدد األكبـر مـن أحـداث االنتقـال المرتـد المؤكـدة من حيوانـات المزارع المتضـررة إلى المجتمع 

المحلـي فـي بعض المـزارع األوروبية.
ويعـد مسـتوى الثقـة فـي تقديـرات المخاطـر، بالنسـبة للجانبين األولين، متوسـطا بسـبب نقـص البيانات 
فـي الكثيـر مـن البلـدان، فيمـا يخـص كثافـة حيوانـات الفـراء فـي المـزارع، وعـدد مـزارع الفـراء، والمعلومـات 
المتعلقـة بتدابيـر األمـن البيولوجـي، والنتائـج الخاصـة بترصـد فيـروس كورونا-سـارس-2 لـدى الحيوانـات فـي 
قطاع مزارع الفراء، سـواء بالنسـبة للحيوانات أو للبشـر؛ وكذلك العدد المنخفض نسـبيا من العينات المأخوذة 

مـن عمـال مـزارع الفراء.
أما مسـتوى الثقة في تقديرات المخاطر بالنسـبة للجانب الثالث، فيعتبر منخفضا بسـبب نقص البيانات 
ذات الصلـة بتنـوع وكثافـة وتـوزع أنـواع كائنـات الحيـاة البريـة المعرضـة لإلصابـة علـى المسـتوى الُقطري ودون 

الوطنـي واإلقليمي.
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يتـم تقييـم االحتمـاالت والنتائـج علـى المسـتوى اإلقليمـي تقييمـا نوعيـا، اسـتنادا إلـى التقييـم المجـرى علـى 
المسـتوى الُقطـري، باإلضافـة إلـى اعتبـارات أخـرى مذكـورة تحـت كل سـؤال مـن األسـئلة الخاصـة بالمخاطـر. 

1. مـا هـي المخاطـر الناجمـة عن تغلغل فيروس كورونا-سـارس-2، إلـى مزارع الفراء 
وانتشاره داخلها؟

مستوى الثقةمستوى الخطرالعواقباالحتمالالمستوى الجغرافي
متوسططفيفمتوسطةمستبعد جداأفريقيا

متوسطمتوسطمتوسطةمحتملاألمريكتان
متوسطمتوسطمتوسطةمحتملآسيا
متوسطمرتفعوخيمةمحتمل جداأوروبا

األساس المنطقي
بالنسبة لمخاطر تغلغل فيروس كورونا-سارس-2 إلى مزارع الفراء وانتشاره داخلها على المستوى اإلقليمي، 
ُأخـذت فـي االعتبـار خمسـة عوامـل خطـر فـي البلـدان الــ 36 المسـتهدفة، أال وهـي )1( كثافـة حيوانـات المنك 
التـي يجـرى تربيتهـا فـي المـزارع، )2( مسـتوى األمـن البيولوجـي فـي نظـم مـزارع تربيـة حيوانـات الفـراء، )3( 
حاالت اإلصابة المؤكدة بعدوى فيروس كورونا-سارس-2 في مزارع حيوانات المنك، أو في غيرها من مزارع 
العرسـيات، )4( حاالت اإلصابة البشـرية بعدوى كوفيد–19 المكتشـفة بين العمال في مزارع حيوانات المنك 
وفـي المجتمعـات المحليـة المحيطـة بالمـزارع المتضـررة، )5( عـدد حـاالت اإلصابة البشـرية بعـدوى كوفيد–19، 

بالنسـبة لعدد السـكان، لكل مليون نسـمة.
ويعتبر مستوى خطر تغلغل فيروس كورونا-سارس-2 وانتشاره )وظهور متحوراته الجديدة( داخل مزارع الفراء: 

طفيفـا فـي أفريقيـا، نظـرا النخفـاض حجـم انتـاج الفـراء فيهـا، حيـث ال يوجـد هـذا النشـاط إال فـي بلـد 	 
واحـد )جنـوب أفريقيـا(، وكذلـك بالنظـر إلـى انخفـاض عـدد اإلصابـات البشـرية بكوفيـد–19، المكتشـفة 

بالنسـبة لعـدد السـكان فـي أفريقيـا.
متوسطا في األمريكتين وآسيا، نظرا لكثافة نشاط إنتاج الفراء في هذين اإلقليمين، وكذلك التنوع 	 

الكبيـر لألنـواع الحيوانيـة المعرضـة لإلصابـة فـي مـزارع الفـراء، بالتـوازي مـع انعـدام حـاالت اإلصابـة 
بكوفيـد –19 المبلـغ عنهـا بيـن عمـال مـزارع الفـراء فـي آسـيا، والعـدد القليـل جـدا مـن حـاالت العـدوى 

المبلـغ عنهـا لـدى عمـال مـزارع الفـراء فـي األمريكتين وفي آسـيا.
مرتفعـا فـي أوروبـا، نظـرا لوجـود العـدد األكبر من مـزارع الفراء مقارنة باألقاليم األخـرى، والتنوع الكبير 	 

لألنـواع الحيوانيـة المعرضـة لإلصابـة المسـتخدمة فـي مـزارع الفـراء، واألعـداد المرتفعـة مـن حـاالت 
اإلصابـة البشـرية بعـدوى كوفيـد19- المبلـغ عنهـا بالنسـبة لعـدد السـكان فـي عـدد مـن البلـدان فـي 
أوروبـا، وأحـداث اإلصابـة المؤكـدة بالعـدوى لـدى الحيوانـات التـي ُترّبـى فـي مـزارع الفـراء فـي العديـد 

مـن البلـدان، وكذلـك حـاالت اإلصابـة بالعـدوى المبلـغ عنهـا بيـن عمـال مـزارع الفـراء.
ويعتبر مسـتوى الثقة في تقديرات المخاطر بالنسـبة للسـؤال رقم 1متوسـطا نظرا لنقص البيانات في 
كثير من البلدان فيما يخص كثافة حيوانات الفراء في المزارع، وعدد مزارع حيوانات الفراء، والمعلومات ذات 
الصلـة بمسـتوى األمـن البيولوجـي، ونتائـج ترصـد فيـروس كورونا-سـارس-2 فـي قطـاع مـزارع تربيـة حيوانـات 

الفـراء، لـكل من الحيوانات والبشـر.
1، لمزيـد مـن التفصيـل حـول تقييمـات االحتمـاالت علـى  1 والملحـق  ويرجـى االطـالع علـى الخارطـة 

الوطنـي. المسـتوى 

انتشـار فيـروس كورونا-سـارس-2 بيـن مـزارع حيوانـات الفـراء قـد يحـدث بطـرق مختلفـة: سـواء بالمخالطـة 
المباشـرة مـع الحيوانـات المصابـة، أو المخالطـة غيـر المباشـرة مـع األدوات المعديـة )مثـال: المـواد الملوثـة، 
أو األعـالف، أو األسـباخ(، أو عـن طريـق عمـال المـزارع وزوارهـا، الذيـن يطرحـون الفيـروس أو يحملونـه علـى 
مالبسـهم أو معداتهـم أو المركبـات التـي يسـتقلونها. كمـا يمكـن أن ينتقـل الفيـروس أيضـا عـن طريـق أنـواع 
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الحيوانـات الوحشـية أو الضالـة، كحيوانـات المنـك والقطـط البريـة، المعروفـة بكونهـا مضيفـات سـريعة التأثـر 
بالفيروس، رغم عدم ثبوت ذلك حتى اآلن. وتتوقف بشـكل كبير احتماالت انتشـار الفيروس بعد تغلغله إلى 
هـذه المـزارع علـى: مـدى كثافـة مـزارع حيوانات المنك، ومدى ترابطها من خالل تحركات الحيوانات واألشـخاص 
والمركبـات وغيرهـا مـن األدوات المعديـة؛ ومـدى كفـاءة ونجاعة النظم الوطنية للترصـد واإلنذار المبكر؛ ومدى 
فاعليـة ونجاعـة آليـات االسـتجابة السـريعة داخـل البلـدان. غيـر أن هـذه العوامـل لـم تؤخـذ في االعتبـار في هذا 

التقييـم للمخاطـر الـذي يركـز علـى االنتشـار اإلقليمي.
وُيعـزى خطـر انتشـار فيـروس كورونا-سـارس-2 عبـر الحـدود بيـن البلـدان التـي تضـم مـزارع لتربيـة حيوانـات 
الفـراء، علـى المسـتوى اإلقليمـي، إلـى حركـة األشـخاص المصابيـن بعـدوى كوفيـد–19 أكثـر ممـا ُيعـزى لحركة 

حيوانـات المنـك أو غيرهـا مـن الحيوانـات المعرضـة لإلصابـة بهـذه العـدوى.
وتعمـل حاليـا جميـع البلـدان التـي تضـم مـزارع حيوانـات الفـراء علـى تحسـين مسـتوى األمـن واالحتـواء 
البيولوجييـن، وتعزيـز تطبيـق ممارسـات اإلدارة الجيـدة للنظافـة الصحيـة. غير أنه اليـزال يتعين فهم مدى جودة 
تنفيـذ هـذه الممارسـات. وتدعـم البيانـات المتاحـة حقيقـة أن 18 بلـدا مـن أصل 36 بلدا التـي خضعت للتقييم، 
لديها تدابير أمن بيولوجي يتراوح مستواها بين المتوسط والمرتفع. وفي حين أصبح دخول الزائرين والعمال 
إلى مزارع حيوانات الفراء أكثر صرامة وصدرت توصيات باستخدام معدات الحماية الشخصية بالنسبة للزائرين 
والعمـال، فـإن الترصـد النشـط لحيوانـات مـزارع الفـراء وغيرهـا مـن الحيوانـات التـي توجـد فـي المـزارع ال يـزال 
يشـكل تحديـا ويتطلـب تعاونـا وتنسـيقا متعـددي القطاعـات. ويجـرى تنفيـذ الترصـد النشـط فـي 15 بلـدا، وقد 
أدى بالفعـل إلـى اكتشـاف فاشـيات للعـدوى، غيـر أنـه لوحـظ )اسـتنادا إلـى الخبـرات المسـتمدة مـن هولنـدا 
والدانمـارك(، أنـه بحلـول الوقـت الـذي يبـدأ فيـه ظهـور األعراض علـى حيوانات المنك، فـإن المرض ربما يكون 

قـد انتشـر بالفعـل دون أن يالحظـه أحد.
)كنـدا، والدانمـارك، وفرنسـا، واليونـان، وإيطاليـا، وليتوانيـا، وهولنـدا، وإسـبانيا،  بلـدان  وهنـاك عـدة 
والسـويد، والواليـات المتحـدة األمريكيـة( أبلغـت المنظمـة العالميـة لصحـة الحيوان رسـميا عـن ظهور فيروس 

كورونا-سـارس-2، فـي حيـوان المنـك.

الخارطة 1. احتماالت تغلغل خطر فيروس كورونا-سارس-2 إلى مزارع الفراء وانتشاره داخلها على المستوى الوطني

ال تنطوي الحدود واألسماء المعروضة والتسميات المستعملة في هذه الخريطة على أي رأي كان من جانب منظمة األمم 
المتحدة لألغذية والزراعة بشـأن الوضع القانوني ألي بلد أو أرض أو مدينة أو منطقة أو لسـلطات أي منها أو بشـأن تحديد 
حدودها أو تخومها. وتشـكل الخطوط المتقطعة على الخرائط خطوطا حدودية تقريبية قد ال يوجد بعد اتفاق كامل بشـأنها.

محتمل جدا

محتمل

مستبعد

مستبعد جدا

ال توجد مزارع فراء

ال تتوفر بيانات

االحتمال التقديري

تستند الخريطة إلى بيانات مؤقتة ُجمعت من منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ومن مصادر أخرى عامة، لغاية 20 كانون الثاني/يناير 2021.
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2. ما هي المخاطر على الصحة العامة الناجمة عن انتقال فيروس كورونا-سارس-2 
من مزارع تربية حيوانات الفراء إلى اإلنسان؟

مستوى الثقةمستوى الخطرالعواقباالحتمالالمستوى الجغرافي
متوسططفيفمتوسطةمستبعد جداأفريقيا

متوسطمتوسطمتوسطةمحتملاألمريكتان
متوسطمتوسطمتوسطةمحتملآسيا
متوسطمرتفعوخيمةمحتمل جداأوروبا

األساس المنطقي
يشـكل انتقال فيروس كورونا-سـارس-2 من حيوانات مزارع الفراء إلى اإلنسـان تهديدا خطيرا للصحة العامة، 

ولألنشـطة االجتماعية واالقتصادية، ويتطلب اعتماد نهج الصحة الواحدة للتعامل معه.
وعلـى الرغـم مـن تطبيـق تدابيـر األمـن البيولوجـي فـي مـزارع حيوانـات المنـك وقـت كتابـة تقييـم المخاطـر 
الثالثـي األطـراف هـذا، فقـد تـم اإلبـالغ عـن حـدوث انتقـال للفيـروس مـن الحيـوان إلـى اإلنسـان، والعكـس 
بالعكـس، فـي عشـرة بلـدان )كنـدا، والدانمـرك، وفرنسـا، واليونـان، وإيطاليـا، وليتوانيـا، وهولنـدا، وإسـبانيا، 

والسـويد، والواليـات المتحـدة األمريكيـة(.
وبحسـب نتائـج الترصـد األخيـرة لعـدوى كوفيـد–19، فقـد أبلـغ كل مـن كنـدا والدانمـرك وفرنسـا واليونـان 
وإيطاليا وليتوانيا وهولندا وإسبانيا والسويد والواليات المتحدة األمريكية، عن وجود حاالت عدوى بفيروس 
كورونا-سارس-2 في مزارع حيوانات المنك، تصيب الحيوانات واألشخاص، وأن عددا من هذه البلدان اكتشف 

وجـود حـاالت مصابـة بمتحـورات جديـدة لهـذا الفيـروس مرتبطة بحيوانات المنك التـي ُترّبى في المزارع.
وقـد أكـد انتشـار هـذه المتحـورات علـى الحاجـة إلى تعزيـز آليات التعرف على الطفرات المحتملـة ذات الصلة، 
وتحديد أولويات التعامل معها على الصعيد العالمي، وكذلك الحاجة إلى الحد من معدالت سراية الفيروس بوجه 

عام، من خالل طرق المكافحة المعتمدة، من أجل تقليل احتمالية حدوث الطفرات واآلثار السلبية الناجمة عنها.
ونظـرا لصغـر حجـم العينـة المأخـوذة مـن عمال مزارع حيوانـات المنك المصابين بفيروس كورونا-سـارس-2 
المتحور، فإن من الصعوبة بمكان إجراء تقييم دقيق لقدرته على السراية وقدرته اإلمراضية وتغيرات األنماط 
الظاهريـة الخاصـة بـه التـي قـد تؤثـر علـى كفـاءة اللقاحـات المرشـحة. ولم تـؤد التغيرات الجينية حتـى اآلن إلى 
حدوث أي تغيير في الصورة السريرية لعمال المزارع المصابين بكوفيد–19 أو الخصائص الوبائية ذات الصلة.
وعلـى الرغـم مـن الوعـي العـام، فـإن اسـتخدام معـدات الحمايـة الشـخصية فـي مـزارع حيوانـات الفـراء، 
لحمايـة الفـرد مـن االستنشـاق أو التعـرض الجلـدي أو الجسـدي للحيوانـات المصابـة أو التـي ُتحتمـل إصابتهـا 

بالعـدوى، مـا زال ال ُيمـارس بشـكل روتينـي.
واستنادا إلى المعلومات المتاحة حاليا والبحوث التي أجريت في البلدان التي ُأبِلغ فيها عن حاالت عدوى 
فـي مـزارع حيوانـات المنـك، ينبغـي أن تؤخـذ فـي االعتبـار مخاطـر انتشـار عـدوى كوفيـد– 19 إلـى المجتمعـات 
المحليـة القريبـة، وعمـال المـزارع وأي زائريـن، بمـن فيهـم األطباء البيطريون، ومـوردو األعالف، وغيرهم ممن 
قـد يخالطـون مباشـرة حيوانـات المنـك المصابـة أو البيئـة المحيطـة في المزرعة )مثال: األعـالف، أو المعدات، 

أو األسـباخ....( يواجهـون مخاطـر صحية مهنية كبيرة.
ويعتبـر مسـتوى الخطـر علـى الصحـة العامـة الناجـم عـن انتقـال فيـروس كورونا-سـارس-2 من مـزارع الفراء 

إلى اإلنسـان:
طفيفـا فـي أفريقيـا، نظـرا النخفـاض حجـم مـزارع انتـاج الفـراء فيهـا. غيـر أنـه ال ينبغـي إهمـال الخطـر 	 

المحتمل من انتقال فيروس كورونا-سارس-2، من عمال المزارع المصابين إلى الحيوانات التي تجرى 
تربيتهـا فـي مـزارع الفـراء، ومـن حيوانـات تلـك المزارع إلى اإلنسـان.

متوسطا في األمريكتين وفي آسيا، بالنسبة لألشخاص الذين يخالطون حيوانات مزارع الفراء مخالطة 	 
مباشـرة أو غيـر مباشـرة، نظـرا الرتفـاع حجـم إنتـاج الفراء في هذه األقاليـم؛ على الرغم من تبعثرها في 
عـدة مناطـق، ممـا يقلـل مـن مخاطـر تضخمها وسـرايتها بيـن المزارع. غير أن حوالي نصـف الفراء المنتج 
في أمريكا الشمالية يأتي من مزارع صغيرة تديرها عائالت وتتفاوت تدابير األمن البيولوجي المطبقة 

فيها. أما بالنسبة آلسيا، فإن انخفاض مستوى األمن البيولوجي يفاقم من مخاطر انتقال العدوى.
مرتفعـا فـي أوروبـا، نظـرا لتركـز العـدد األكبـر مـن مـزارع حيوانـات الفراء في نفـس المناطـق الجغرافية 	 

وحـاالت االنتقـال االرتـدادي المؤكـدة مـن المـزارع المتضـررة إلـى داخـل المجتمـع المحلـي فـي بعـض 
البلدان األوروبية. ومن المحتمل، في ظل انتقال الفيروسات فيما بين التجمعات البشرية والحيوانية، 

أن تطـرأ علـى الفيـروس تعديـالت جينيـة وتنشـأ له متحـورات جديدة.
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فيروس كورونا-سارس-2 لدى الحيوانات في مزارع الفراء – تقييم للمخاطر من إعداد النظام العالمي لإلنذار المبكر + 

3. مـا هـي المخاطـر الناجمـة عـن تفشـي فيـروس كورونا-سـارس-2 مـن نظـم تربيـة 
حيوانـات الفـراء إلـى األحيـاء البريـة المعرضـة لإلصابة؟

مستوى الثقةمستوى الخطرالعواقباالحتمالالمستوى الجغرافي
منخفضطفيفطفيفةمحتملأفريقيا

منخفضمتوسططفيفةمحتمل جدااألمريكتان
منخفضمتوسططفيفةمحتمل جداآسيا
منخفضمرتفعمتوسطةمحتمل جداأوروبا

عـادة مـا تشـكل األمـراض المعديـة الناشـئة تهديـدا ألنشـطة الحفـاظ على الحيـاة البرية والتنـوع البيولوجي. 
وقد تمثل حيوانات الفراء التي تهرب من مزارعها مضيفات مستديمة لفيروس كورونا-سارس-2، وتتسبب في 
انتقاله إلى األحياء البرية الموجودة في نفس المنطقة إذا ُوجدت مضيفات معرضة لإلصابة. غير أنه ال توجد 
حاليا معلومات كافية متاحة لتقييم مدى احتمال نشوء مستودع لفيروس كورونا-سارس-2 في حيوانات الحياة 
ـل هـروب حيوانـات المنك من المزارع مشـكلة في كل بلـٍد توجد أو ُوجدت  البريـة المعرضـة لإلصابـة. ولطالمـا مثَّ
فيـه مـزارع لتربيـة حيـوان المنـك، علـى مـر التاريـخ. وُيعتقـد أن هـروب حيوانـات المنـك يتزايـد أثناء عمليـة اإلعدام 
الجماعـي لهـا. وقـد تبيـن، فـي إحـدى المناطـق بالدانمرك، أن معظم حيوانات المنك الحـرة الحركة )79%، العدد 
= 213(، ولـدت فـي مزرعـة ثـم هربـت بعـد ذلـك، األمـر الذي يشـير إلى أن المـزارع يمكن أن تمثل مصدرا حقيقيا 
لألحيـاء البريـة وسـببا للحفـاظ علـى مسـتويات وفـرة مرتفعـة لحيوان المنـك. وتم اإلبالغ عن اسـتنتاجات مماثلة 
فـي بلـدان أخـرى. وال تبقـى حيوانـات المنـك الهاربـة معزولة عـن الحياة البرية، فقد ُوّثق حدوث تهجين فيما بين 
حيوانات المنك الهاربة وحيوانات المنك البرية، في المناطق البرية. وتأكد وجود فيروس كورونا-سارس-2 في 
حيـوان منـك طليـق تـم اصطيـاده فـي منطقـة محيطة بمزرعة حيوانات منك متضررة فـي والية يوتاه بالواليات 
المتحدة األمريكية. ويعّد هذا أول حيوان بري محلي طليق تتأكد إصابته بفيروس كورونا-سارس-2 على مستوى 
يا كان قد أصيب بالعدوى، نتيجة مخالطة غير مباشـرة أو مباشـرة مع  العالم. ويشـير ذلك إلى أن حيوان منٍك برِّ
نات تشـير إلى انتشـار فيروس كورونا-سـارس-2  حيوانات منك مصابة في مزرعة. ومع ذلك، فليسـت هناك بيِّ

في مجموعات حيوانات المنك البرية المحيطة بمزارع حيوانات المنك المتضررة.

ويعد انتقال فيروس كورونا-سارس-2 من حيوانات مزارع فراء المنك إلى الحياة البرية أمرا ممكنا على الصعيد 
الوطني، من خالل المخالطة المباشرة بين حيوانات الحياة البرية وحيوانات المزارع، وكذلك من خالل المخالطة 
غيـر المباشـرة مـع الجثـث والنفايـات وغيرهـا مـن المـواد المعدية. ومـن المعروف حدوث مخالطة مباشـرة أو غير 

الخارطة 2. احتماالت انتقال فيروس كورونا-سارس-2 من مزارع المنك إلى اإلنسان على المستوى الوطني

ال تنطوي التسميات المستعملة في هذا المطبوع وطريقة عرض المواد الواردة فيه، على أي رأي كان من جانب منظمة الصحة 
العالمية بشأن الوضع القانوني ألي بلد أو أرض أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها أو بشأن تحديد حدودها أو تخومها. 

وتشكل الخطوط المنقوطة والخطوط المتقطعة على الخرائط خطوطا حدودية تقريبية قد ال يوجد بعد اتفاق كامل بشأنها.

احتماالت انتقال فيروس كورونا-سارس-2 
من مزارع فراء المنك إلى اإلنسان )الوضع لغاية 20 كانون الثاني/يناير 2021(

محتمل جدا )5(
محتمل )11(

مستبعد )16(
مستبعد جدا )4(

بيانات غير متوفرة

االحتمال

© منظمة الصحة العالمية 2021 جميع الحقوق محفوظة.

مصدر البيانات: منظمة الصحة العالمية، منظمة األغذية والزراعة
كـمالخريطة من إعداد: برنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية ال ينطبق
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األسئلة الخاصة بتقييم المخاطر

مباشـرة بيـن حيوانـات مـزارع الفـراء أو المـواد المعديـة والحيوانـات الضالـة )القطـط الضالـة مثـال(. وقـد تشـّكل 
هـذه الحيوانـات الضالـة أنواعـا وسـيطة يمكنهـا نقـل الفيـروس بعـد ذلـك إلـى أنـواع الكائنـات البريـة المعرضـة 
لإلصابـة. وهنـاك تقاريـر عـن تعـرض قطط ضالة لفيروس كورونا-سـارس-2 في مناطق مجـاورة لمزارع حيوانات 
منك مصابة بالعدوى، حتى في بلدان معروفة بمسـتويات أمن بيولوجي تتراوح بين المتوسـطة والمرتفعة. 
ويرجى االطالع على الخارطة 3، والملحق 2، لمزيد من التفصيل حول تقييم االحتماالت على الصعيد الوطني.

وعلـى المسـتوى اإلقليمـي، ُيتوقـع أن يحـدث االنتشـار العابـر للحـدود، بشـكل أساسـي، داخـل مـزارع الفـراء 
الواقعـة فـي المناطـق الحدوديـة للبلـد، علـى اعتبـار أن شـرود حيوانـات المنـك الهاربـة لمسـافات طويلـة مـن 
المرعـى المحلـي أمـر غيـر متوقـع، طالمـا توفـر لتلـك الحيوانـات فرصـا سـهلة للحصـول علـى الطعـام فـي 
المنطقـة المجـاورة لهـا مباشـرة. ويـرد فـي الملحـق 2 بعـض االعتبارات في هذا الشـأن. وسـيجرى تحديث هذا 

السـؤال كلمـا توافـرت معلومـات إضافيـة عـن تـوّزع مجموعـات األحيـاء البريـة وكثافتهـا.

األساس المنطقي
بالنسـبة لخطـر انتشـار فيـروس كورونا-سـارس-2 مـن نظـم تربيـة حيوانـات الفـراء إلـى مجموعـات األحيـاء البريـة 
المعرضة لإلصابة في المناطق المذكورة، ُأخذت أربعة عوامل في االعتبار: )1( كثافة حيوانات المنك الموجودة 
في المزارع، )2( مستوى األمن البيولوجي في نظم تربية حيوانات الفراء، )3( حاالت اإلصابة المؤكدة بعدوى 
فيـروس كورونا-سـارس-2 بيـن حيوانـات المنـك فـي مـزارع الفـراء، )4( تواجـد العرسـيات والكلبيـات البريـة فـي 
البلـد. وفـي كانـون األول/ديسـمبر 2020، اكُتشـف أول حيـوان منـك بـري محلـي طليـق تأكـدت إصابته بفيروس 
كورونا-سـارس-2 فـي يوتـاه بالواليـات المتحـدة األمريكيـة. وأكـد تحليـل تطـور السـالالت المسـتفردة للفيروس 

وجـود تطابـق جينـي وثيـق مـع الفيـروس الـذي ُوجد فـي مزرعة حيوانـات المنك.
ويعتبر خطر انتقال فيروس كورونا-سارس-2 من مزارع الفراء إلى األحياء البرية المعّرضة لإلصابة: 

مرتفعـا فـي أوروبـا، باعتبـار أن سـراية فيـروس كورونا-سـارس-2 إلـى كائنـات الحيـاة البريـة المعرضـة 	 
لإلصابـة إمـا محتملـة أو محتملـة جـدا فـي خمسـة بلـدان، وباعتبـار العـدد المرتفـع لمـزارع الفـراء مقارنـة 
بغيرهـا مـن المناطـق، وتنـوع الحيوانـات المعرضة لإلصابة التي يجرى تربيتها في مزارع الفراء، ووجود 

أنـواع مـن الحيوانـات البريـة المعرضـة لإلصابـة مـن فصائـل العرسـيات والكلبيات.
متوسـطا فـي آسـيا وفـي األمريكتيـن، باعتبـار حجـم إنتـاج الفـراء فـي هـذه المناطـق، والتنـوع الكبيـر 	 

ألنـواع الحيوانـات المعرضـة لإلصابـة التـي يجـرى تربيتهـا فـي نظم تربيـة حيوانات الفـراء، ووجود أنواع 
مـن الحيوانـات البريـة المعرضـة لإلصابـة، مـن فصائـل العرسـيات والكلبيـات.

طفيفـا فـي أفريقيـا، باعتبـار الحجـم المنخفـض جدا إلنتاج الفـراء، والعدد المنخفض للمـزارع الموجودة 	 
فـي بلـد واحـد فقط )جنـوب أفريقيا(.

الخارطـة 3. احتمـاالت انتقـال فيـروس كورونا-سـارس-2 مـن نظـم تربيـة حيوانـات الفـراء إلـى مجموعـات األحيـاء البريـة 
المعرضـة لإلصابـة علـى المسـتوى الوطنـي

ال تنطوي الحدود واألسماء المعروضة والتسميات المستعملة في هذه الخريطة على أي رأي كان من جانب منظمة األمم 
المتحدة لألغذية والزراعة بشـأن الوضع القانوني ألي بلد أو أرض أو مدينة أو منطقة أو لسـلطات أي منها أو بشـأن تحديد 
حدودها أو تخومها. وتشـكل الخطوط المتقطعة على الخرائط خطوطا حدودية تقريبية قد ال يوجد بعد اتفاق كامل بشـأنها.

محتمل جدا

محتمل

مستبعد

مستبعد جدا

ال توجد مزارع فراء

ال تتوفر بيانات

االحتمال التقديري

تستند الخريطة إلى بيانات مؤقتة ُجمعت من منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ومن مصادر أخرى عامة، لغاية 20 كانون الثاني/يناير 2021.





7

معلومات داعمة

معلومات عن المخاطر/العوامل الُمْمرضة/األمراض

مـن المعـروف أن فيروسـات كورونـا تسـبب المـرض لإلنسـان وللحيـوان. وكان قـد تـم التعرف على فيروسـات 
كورونـا البشـرية ألول مـرة فـي منتصـف سـتينيات القـرن الماضـي. وتسـبب أربعـة مـن الفيروسـات البشـرية 
السـبعة المعروفـة أعـراض نـزالت البـرد، فـي ظـل تأثيـر سـريري معتـدل. أمـا األنـواع الثالثـة األخـرى، وهـي 
فيـروس كورونا-ميـرس، وفيـروس كورونا-سـارس، وفيـروس كورونا-سـارس-2، فهـي فيروسـات حيوانيـة 
المصـدر قابلـة لالنتقـال مـن الحيوانـات الفقاريـة إلـى اإلنسـان، كمـا أنهـا قـادرة، مـن خالل الطفرات والتأشـب 

)التهجيـن(، علـى التكيـف مـع المضيـف البشـري.
كانـون  فـي  البشـر  لـدى  مـرة  تحديـده ألول  تـم  الـذي  كورونا-سـارس-2،  فيـروس  تصنيـف  تـم  وقـد 
األول/ديسـمبر 2019، كعضـو جديـد فـي جنـس فيروسـات بيتـا كورونـا )Betacoronavirus(. وقـد أصاب 
هـذا الفيـروس، منـذ ذلـك الحيـن، أكثـر مـن 95 مليـون شـخص، موقعـا مـا يزيـد علـى مليونـي وفـاه فـي 
الخفافيـش،  بفيروسـات  السـاللة،  حيـث  مـن  يرتبـط،  الفيـروس  هـذا  أن  وُيعتقـد  العالـم.  أنحـاء  مختلـف 
إال أنـه لـم يتـم حتـى اآلن تحديـد األصـل الدقيـق لفيـروس كورونا-سـارس-2، والمضيـف )المضيفـات( 
الوسـيطة لـه. ويبـدو أن هـذا الفيـروس ينتقـل، بشـكل أساسـي، عـن طريـق العـدوى مـن إنسـان إلـى 
انتقالـه مـن  نـات علـى  بيِّ الرغـم مـن وجـود  الوثيقـة، علـى  التنفسـي والمخالطـة  الـرذاذ  آخـر، مـن خـالل 
اإلصابـة  يسـبب  أن  علـى  قـادر  سـارس-2  كورونـا  وفيـروس  والحيـوان.  اإلنسـان  بيـن  المخالطـة  خـالل 
خالطـت  التـي  الحيوانـات  مـن  العديـد  اختبـارات  نتيجـة  جـاءت  حيـث  المصـدر،  حيوانـي  بمـرض  العكسـية 
أشـخاصا مصابيـن بالعـدوى إيجابيـة مـن حيـث اإلصابة بفيروس كورونا-سـارس-2 )مثال: حيوانات المنك، 
أو  والغوريلـال(،  البومـا،  وحيوانـات  الثلـج،  وفهـود  والنمـور،  واألسـود،  المنزليـة،  والقطـط  والـكالب، 
والُنمـوس،  والقطـط،  والـكالب،  )الفئـران،  المختبريـة  التجـارب  فـي  تجـرى  التـي  العـدوى  أعقـاب  فـي 
ومـن  اإلنسـان،  إلـى  الحيـوان  مـن  االنتقـال  توثيـق  وجـرى  والزبابـة(.  والرئيسـيات،  الهامسـتر،  وجـرذان 
الوبائيـة  البيانـات  وتشـير  بلـدان.  عـدة  فـي  المنـك  حيوانـات  تربيـة  مـزارع  داخـل  الحيـوان،  إلـى  الحيـوان 
الـرذاذ  الحيوانـات، بشـكل أساسـي، عـن طريـق  بيـن  انتقـال فيـروس كورونا-سـارس-2  إلـى  والتجريبيـة 
نـات تشـير إلـى أن الحيوانـات – بمـا  التنفسـي والمخالطـة المباشـرة أو غيـر المباشـرة. وال توجـد حاليـا بيِّ
فيهـا حيوانـات الفـراء التـي تربـى فـي المـزارع – تلعـب دورا كبيـرا فـي انتقـال فيـروس كورونا-سـارس-2 

إلـى البشـر.
ويمكـن أن تشـكل األمـراض المعديـة الناشـئة، فـي أحيـان كثيـرة، تهديـدا لكائنـات الحيـاة البريـة المحليـة. 
فحيوانـات الفـراء التـي تهـرب مـن مزارعهـا، والتـي يمكـن أن تمثـل مضيفـات مسـتديمة وتتسـبب فـي انتقال 
األمـراض إلـى الحيـاة البريـة فـي نفـس المنطقـة، تشـكل تهديدا خاصا في هذا الصـدد. ويمكن ألي من أنواع 
كائنـات الحيـاة البريـة التـي تصبـح مسـتودعا لفيـروس كورونا-سـارس-2 أن تشـكل خطـرا مسـتمرا علـى الصحـة 
العامـة، يتمثـل فـي األمـراض الحيوانيـة المصـدر، وخطـرا يتمثـل فـي انتقـال الفيـروس إلـى أنـواع الحيوانـات 
األخـرى، وخطـرا يتمثـل فـي ترسـيخ تصـورات سـلبية تجـاه هذه األنواع من الحيوانات، ممـا يفضي إلى إحداث 

تهديـدات بشـرية لهـذه األنـواع ومجموعاتها.
وتم تحديد فيروس كورونا-سارس-2 واإلبالغ عنه في مجموعات حيوانات المنك التي تربى في المزارع 
فـي عشـرة بلـدان )كنـدا، والدانمـارك، وفرنسـا، واليونـان، وإيطاليا، وليتوانيا، وهولندا، وإسـبانيا، والسـويد، 
والواليـات المتحـدة األمريكيـة(، كمـا تـم فـي نيسـان/أبريل 2020، اإلبـالغ عـن أول فاشـيتين للعـدوى بهـذا 
الفيـروس بيـن حيوانـات المنـك فـي هولنـدا. وقـد أبلغـت غالبية المـزارع المتضررة عن ظهـور العدوى بفيروس 
كورونا-سـارس-2 بيـن عمالهـا. ومـن المفتـرض أن يكـون الفيـروس قـد انتقـل إلـى مـزارع حيوانـات المنـك عـن 
طريـق انتقـال العـدوى مـن اإلنسـان إلـى حيـوان المنـك، ممـا يثبـت أن فيـروس كورونا-سـارس-2 قـادر علـى 
إحـداث اإلصابـة العكسـية بأمـراض حيوانيـة المصـدر. وقـد تـم تأكيـد انتقـال العـدوى مـن حيـوان المنـك إلـى 
اإلنسـان بعـد ذلـك فـي مـزارع فـي الدانمـارك وليتوانيـا، وهولنـدا، وإسـبانيا، وإيطاليـا، والواليـات المتحـدة 

األمريكيـة، والسـويد، واليونـان.
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فيروس كورونا-سارس-2 لدى الحيوانات في مزارع الفراء – تقييم للمخاطر من إعداد النظام العالمي لإلنذار المبكر + 

فيروسات كورونا-سارس–2 المتحورة

يعد ظهور الطفرات حدثا طبيعيا ومتوقعا في إطار تطور فيروس كورونا-سارس-2 الذي تم رصده ومالحظته 
مـن بدايـة الجائحـة. وال يكـون للطفـرات، فـي معظـم الحـاالت، تأثير مباشـر أو قد يكون لها تأثير ضئيل. غير أنه 
تم، على مدى األشهر القليلة الماضية، تحديد العديد من متحورات فيروس كورونا-سارس-2 المثيرة للقلق.

ومن بين هذه المتحورات، ُيذكر ما يلي: العدوى بين حيوانات مزارع فراء المنك، )فيروس كورونا-سارس-2، 
متحـور يثيـر القلـق، العـام 2020، الشـهر 12، المتحـور 01( فـي السـاللة B.1.1.7، والمتحـور 501Y.V2 لفيروس 

.B.1.1.28 والعديد من المتحورات في الساللة ،B.1.351 كورونا-سارس-2 في الساللة
ويتسـارع ظهـور متحـورات أخـرى ُيحتمـل أن تكـون مثيـرة لالهتمـام أو القلـق فـي ظـل تكثف أنشـطة تحديد 
المتواليـات الجينيـة للفيـروس فـي مختلـف أنحـاء العالـم. وتشـير البيانـات األوليـة إلـى أن متحوريـن اثنين على 
ان أكثر قدرة على االنتقال من النوع البري.  األقل، هما المتحور VOC 202012/01 ، والمتحور 501Y.V2 ، ُيعدَّ
وهنـاك دالئـل ناشـئة تشـير إلـى أن المتحـور 501Y.V2 قـادر علـى تفـادي عمليـة التحييـد الضـدي، حيـث لوحـظ 
ـد لـدى نصـف األشـخاص الذيـن خضعـوا للفحـص، وانخفـاض مسـتوياته لـدى نصفهـم  فقـدان النشـاط المحيِّ

اآلخـر، األمـر الـذي يشـير إلـى احتمـال تعرضهم لتكـرار العدوى.
وال يوجـد حاليـا سـوى القليـل مـن المعلومـات المتاحـة لتقييـم مـا إذا كانـت هـذه المتحـورات تـؤدي إلـى 
تغيـرات فـي وخامـة العـدوى، ومـع ذلـك فـإن الزيـادة الملحوظـة فـي قابليـة االنتقـال، والمسـتويات المماثلـة 
مـن وخامـة العـدوى، قـد أدت إلـى ارتفـاع كبيـر فـي عـدد حـاالت اإلدخـال للمستشـفيات والوفيـات الناجمـة عن 
اإلصابة بعدوى كوفيد–19، وإنهاك النظم الصحية في البلدان المتضررة. ويبدو أن التدابير الوقائية والتدابير 
الصحيـة العامـة واالجتماعيـة، المجربـة والراسـخة، تظـل فعالـة فـي ظـل االنحسـار الواضـح للحـاالت البشـرية 

المالَحـظ فـي البلـدان التـي تطبـق هـذه التدابيـر.
وما زالت اآلثار المترتبة على هذه الطفرات التي تم تحديدها واإلبالغ عنها في البشر وفي الحيوانات، 
فـي العديـد مـن البلـدان، غيـر معروفـة حتـى اآلن. وهنـاك دراسـات جاريـة لتحديـد مـا إذا كان يمكـن لهـذه 
الطفـرات أن تؤثـر علـى االختبـارات التشـخيصية والعالجـات الدوائيـة و/أو فعاليـة اللقاحـات المسـتقبلية، أو 
زيادة قابلية اإلصابة بحاالت عدوى أخرى. وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتقييم أثر متحورات فيروس 
كورونا-سـارس-2 مـن حيـث احتمـاالت االنتقـال مـن الحيـوان إلـى اإلنسـان، وأي تغيـرات محتملـة فـي القدرة 
علـى االنتشـار أو الفوعـة )شـدة اإلمـراض(، وأي تداعيـات مـن حيـث معـاودة العـدوى. ويمكـن أن يتسـبب 
أي انتشـار متزايـد للفيـروس المتحـور المرتبـط بحيـوان المنـك فـي آثـار خطيـرة علـى الصحـة العامـة، بسـبب 
انخفـاض نشـاط تحييـد األضـداد. وهنـاك حاجـة إلـى إجـراء مزيـد مـن البحـوث لفهـم الخصائـص اإلمراضيـة 
لفيـروس كورونا-سـارس-2، والسـيما فـي حيوانـات مـزارع الفـراء، وطـرق انتقـال العـدوى، وفتـرة الحضانـة، 

والقـدرة اإلمراضيـة، واالنتقـال إلـى األحيـاء البريـة المعرضـة لإلصابـة.

معلومات أساسية عن الحدث

لتربيـة حيوانـات  بعـدوى فيـروس كورونا-سـارس-2 فـي مزرعتيـن  المنـك  لحيوانـات  أول إصابـة  اكُتشـفت 
2020. وفـي أيار/مايـو، تبّيـن حـدوث إصابـات فـي مزرعتيـن  26 نيسـان/أبريل  المنـك فـي هولنـدا، فـي 
أخرييـن فـي هولنـدا أيضـا. وأثنـاء إجـراء االختبـارات البيئيـة والحيوانيـة فـي مزرعـة حيوانـات المنك، ُاكتشـف 
جزيئـات  المنـك، وكذلـك فـي  لحيوانـات  تعيـش فـي مزرعـة  ثـالث قطـط  فيـروس كورونا-سـارس-2 فـي 
الغبـار فـي حظائـر تلـك الحيوانـات. وبعدهـا بعشـرة أيـام، تـم اإلبـالغ عـن إصابـة أحـد عمـال المزرعـة بعـدوى 
كوفيـد–19. وبحسـب تقريـر االسـتقصاء الرسـمي، ُيرجـح أن حيـوان منـك مصابـا بفيروس كورونا-سـارس-2 

قـد نقـل الفيـروس إلـى العامـل. غيـر أنـه ال يـزال مـن غيـر المعـروف كيـف أصيبـت حيوانـات المنـك.
وتـم اتخـاذ تدابيـر للقضـاء علـى العـدوى فـي جميـع مـزارع حيوانـات المنـك المتضـررة فـي هولنـدا، وجـرت 
التوصيـة باتخـاذ تدابيـر صارمـة فـي إطـار األمـن واالحتـواء البيولوجييـن، بمـا فـي ذلـك التحـري اإللزامـي وحظر 
حركة حيوانات المنك وفرض قيود على الزائرين والتوصية باالسـتخدام اإللزامي لمعدات الحماية الشـخصية 

مـن قبـل جميـع الموظفيـن والزوار.
وخـالل الفتـرة مـن 26 نيسـان/أبريل إلـى 20 كانـون الثاني/ينايـر، أبلـغ مـا مجموعـه عشـرة بلـدان رسـميا 
عـن وجـود فيـروس كورونا-سـارس-2، فـي مـزارع تربيـة حيوانـات المنـك؛ ثمانيـة منهـا دول أعضـاء فـي االتحاد 
األوروبـي: الدانمـارك )207 مزرعـة(، وفرنسـا )مزرعـة واحـدة(، واليونـان )17 مزرعـة(، وإيطاليـا )مزرعـة واحـدة(، 
)13 مزرعـة(، وفـي أمريـكا  وليتوانيـا )مزرعتـان(، وهولنـدا )69 مزرعـة(، وإسـبانيا )مزرعـة واحـدة(، والسـويد 

الشـمالية، بالواليـات المتحـدة األمريكيـة )17 مزرعـة(، وكنـدا )مزرعتـان(.
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معلومات داعمة

وصف السياق

ُيقصـد بمـزارع الفـراء ممارسـة مكاثـرة أو تربيـة أنـواع معينـة مـن الحيوانـات مـن أجـل الحصـول علـى فرائهـا. 
وألغـراض هـذه الوثيقـة، اسـُتخدمت معلومـات أتاحهـا 36 بلـدا حـول العالـم، أبلغـت عـن وجـود مـزارع لتربيـة 
الحيوانات من فصيلة العرسيات فيها، ومن بينها: المنك، والسمامير، والخطاطيف، والقضاعات، والفواقم، 
والغريـراث، والُنمـوس، والِعـَرس، وغيرهـا مـن حيوانـات الفـراء كالشيشـيلة، واألرانـب، والخرانـق، والراكـون، 

والـكالب، والثعالـب، والثعالـب القطبيـة، والهـرر البريـة، والفهـود، والحيوانـات مـن القواضـم.
ويجـرى إنتـاج معظـم فـرو حيوانـات المـزارع فـي أوروبـا، حيـث يوجـد نحـو 5000 مزرعـة فـي دول االتحـاد 
األوروبـي، تنتشـر حـول 23 بلـدا. وفـي عـام 2018، كانـت أكثـر بلـدان االتحـاد األوروبـي إنتاجـا لحيوانـات الفـرو 
هـي: الدانمـارك )17.6 مليـون رأس(، وبولنـدا )5 مالييـن(، وهولنـدا )4.5 مليونـا(، وفنلنـدا )1.85 مليونـا(، 
واليونـان وليتوانيـا )كالهمـا 1.2 مليونـا(. وشـكلت هـذه البلـدان مجتمعـة %50 مـن اإلنتـاج العالمـي للفـراء 
المسـتزرع، وكانـت الدانمـارك البلـد الرائـد فـي إنتـاج المنك في أوروبا. وتوضـح أرقام نفس الفترة أن حيوانات 
المنـك كانـت تربـى فـي مـزارع مـن أجـل فرائهـا فـي الصيـن )الجمهوريـة الشـعبية( )20.7 مليونـا(، والواليـات 
المتحـدة األمريكيـة )3.1 مليونـا(، وكنـدا )1.7 مليونـا(، وبذلـك يصـل مجمـوع االنتـاج إلـى حوالـي 60.5 مليونـا 

مـن حيـوان المنـك.
وقـد حظـر العديـد مـن البلـدان مـزارع تربيـة حيوانـات الفـراء ألسـباب أخالقيـة أو ألسـباب تتعلـق بالصحـة 

العامـة. كمـا تفـرض العديـد مـن البلـدان حـول العالـم قيـودا علـى اسـتيراد وتصديـر الفـراء.

قدرات البلدان
يتفاوت بشـكل كبير بين البلدان مسـتوى القدرة على إدارة مخاطر تغلغل فيروس كورونا-سـارس-2 إلى نظم 

تربية حيوانات الفراء وانتشـاره فيها وانتقاله إلى حيوانات الحياة البرية المعرضة لإلصابة.
فالبلـدان تطبـق تدابيـر مختلفـة لألمـن البيولوجـي والصحة العامة، كما أن نظـم الترصد بينها تتفاوت، من 
اختبـارات مخصصـة لحيوانـات مـزارع الفـراء وعمـال هـذه المـزارع، إلى نظم ترصد راسـخة ومتكاملة باعتماد نهج 
الصحة الواحدة. ففي بعض البلدان، ُيجرى تحديد التسلسـل الجينومي الكامل لجميع الحاالت الحيوانية و/أو 
البشـرية التـي تؤكـد إصابتهـا بالفيـروس، فـي حيـن ال تتوفـر القـدرة علـى إجـراء تحليالت التسلسـل الجينومي 

الكامـل فـي بلـدان أخـرى، ويتـم إرسـال العينـات إلى مختبرات في بلـدان أخرى إلجرائها.
وفيمـا يتعلـق بالتطعيـم، هنـاك مـا يزيد على 50 لقاحا مرشـحا لفيروس كورونا-سـارس-2 تخضع للتجارب 
حاليـا. وحتـى 20  كانـون الثاني/ينايـر 2021، كان هنـاك اثنـا عشـر لقاحـا مضـادا لفيـروس كورونا-سـارس-2 
رّخصـت بعـض السـلطات الوطنيـة اسـتعمالها لـدى البشـر )طورتهـا شـركات استرازينكا/أوكسـفورد، وبهـارات 
الحيويـة، وسـينوفارم، وفيوكـروز،  للتكنولوجيـا  الوطنيـة  الصينيـة  المحـدودة، والمجموعـة  الدوليـة  بيوتـك 

الخارطة 4. لمحة عامة عن حاالت العدوى المؤكدة بفيروس كورونا-سارس-2، حتى 20  كانون الثاني/يناير 2021.

ال تنطـوي الحـدود واألسـماء المعروضـة والتسـميات المسـتعملة فـي هـذه الخريطـة علـى أي رأي كان مـن جانـب منظمـة األمـم المتحـدة لألغذيـة 
والزراعـة بشـأن الوضـع القانونـي ألي بلـد أو أرض أو مدينـة أو منطقـة أو لسـلطات أي منهـا أو بشـأن تحديـد حدودهـا أو تخومهـا. وتشـكل الخطـوط 

المتقطعـة علـى الخرائـط خطوطـا حدوديـة تقريبيـة قـد ال يوجـد بعـد اتفـاق كامـل بشـأنها.

النتائج اإليجابية من حيث العدوى 
بفيروس كورونا-سارس-2

الثاني/ينايـر- كانـون  مأسـورة،  مؤكـدة،  حـاالت   
تشرين األول/أكتوبر 2020

حـاالت مؤكـدة، مأسـورة، تشـرين الثاني/نوفمبـر-  
كانـون األول/ديسـمبر 2020
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وفوسـون بيوتـك، ومعهـد بحـوث غماليـا، وموديرنـا، وفايزر/بيونتـك، ومعهد األمصال بالهند، وسـينوفاك، 
ومركـز بحـوث تيانجيـن كانسـينو ومركـز علـم الفيروسـات والتكنولوجيـا الحيويـة )فيكتـور(. وحتـى اآلن، منحـت 
منظمـة الصحـة العالميـة إذن االسـتعمال الطـارئ بموجـب بروتوكول EUL للقاح فايزر/بيونتك، في 31 كانون 
األول/ديسـمبر 2020. ومـع ذلـك، فـإن السـلطات التنظيميـة الوطنيـة لديهـا التفويـض والواليـة القضائيـة 
التخـاذ القـرارات التنظيميـة المناسـبة فـي هـذا الشـأن، وإصـدار الترخيصـات الالزمـة السـتخدام اللقاحـات 

داخـل بلدانها.

قابلية التأثر لدى البلدان
التـي تشـكلها األمـراض. كمـا أن مسـتوى األمـن والسـالمة  بالتهديـدات  للتأثـر  أكثـر عرضـة  البلـدان  بعـض 
البيولوجييـن، فيمـا يخـص مـزارع حيوانـات الفـراء، ليـس واحـدا. ويوضـع عـدد كبيـر مـن حيوانات الفـراء معا في 
منطقة صغيرة، ومن الممكن أن يؤدي انتشار الفيروس وسط هذه األعداد الكبيرة من المجموعات المتجانسة 
إلى تطور الفيروس. وعلى الرغم من الوعي العام، فإن معدات الحماية الشخصية الكاملة ما زالت تستخدم 
علـى نحـو غيـر متسـق فـي المـزارع، كمـا أن المخالطـة الوثيقـة أثنـاء ممارسـات تربيـة حيوانـات المنـك ومناولـة 
جلودهـا ومعالجتهـا تشـكل مخاطـر مسـتمرة النتقـال الفيـروس إلـى اإلنسـان و/أو إلـى الحيـوان. ُيضـاف إلـى 

ذلـك أن معـدات الحمايـة الشـخصية ال تتوفـر إال بشـكل محـدود فـي بعـض البلـدان.
وال يحصـل األفـراد فـي جميـع البلـدان علـى اللقـاح المضـاد لفيـروس كورونا-سـارس-2 المخصـص للبشـر 
نظـرا لنقـص إمداداتـه. أمـا اللقـاح المخصـص للحيـوان، فـال يـزال تطويـره فـي المراحـل التجريبيـة. وقـد تكـون 
البلـدان المنخفضـة الدخـل أكثـر عرضـة أيضـا النتقـال الفيـروس بيـن حيوانـات مـزارع الفراء وبين البشـر، بسـبب 
القـدرات المحـدودة علـى الكشـف المبكـر عـن الحاالت وتحليل التسلسـل الجينومي الكامـل للفيروس ومقارنة 

البيانـات المتعلقـة بحـاالت االختـالط بيـن اإلنسـان والحيوان.
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التوصيات

تدابيـر التخفيـف الموصـى بهـا لتقليـل احتمـاالت مخاطـر فيـروس كورونا-سـارس-2 
علـى الصحـة العامـة وتغلغلـه إلـى مـزارع تربيـة حيوانـات الفـراء وانتشـاره داخلهـا 

تطبيـق وإنفـاذ تدابيـر األمـن البيولوجـي الصحيـة الصارمـة المضـادة لفيـروس كورونا-سـارس2- علـى 	 
حيوانات مزارع الفراء التي تضم ]1[ أنواعا من فصائل العرسـيات، واألرنبيات، والكلبيات )بما يشـمل 
كالب الراكون، والثعالب، والسمامير، والمنك، والٌنموس، واألرانب(، والنظر في اتخاذ تدابير االحتواء 

السـريع، على المسـتويات المحلية والوطنية واإلقليمية.
توفيـر معـدات الحمايـة الشـخصية المناسـبة والتأكـد مـن اسـتخدامها مـن قبـل عمـال المـزارع وزائريهـا. 	 

ويمكن توقي العدوى البشرية عن طريق ارتداء معدات الحماية الشخصية وغسل اليدين أو تطهيرهما 
جيـدا بعـد التعامـل مـع الحيوانـات. وسـيحتاج عمـال المـزارع عنـد القيـام بأعمـال التنظيـف والتطهيـر إلـى 
مزيد من الحماية، واستخدام أقنعة التنفس، ومالبس مقاومة للمواد الكيميائية، وقفازات، ونظارات 

واقية مضـادة للمواد الكيميائية.
نـات الحاليـة، ينبغـي أن تكـون االختبـارات التـي تجـرى للحيوانـات للكشـف عـن فيـروس 	  اسـتنادا إلـى البيِّ

كورونا-سـارس-2 قائمـة علـى المخاطـر، وأن تؤخـذ ضمـن إطـار االسـتجابة األوسـع لجائحـة كوفيـد–19 
وفقا لنهج الصحة الواحدة، وأن تتضمن نظاما لإلنذار المبكر والترصد، وفقا لتعريف الحاالت الخاصة 

بعمـال المـزارع والحيوانـات، بحسـب االقتضاء.
ينبغـي أخـذ العينـات وإجـراء االختبـارات بيـن أنـواع الكائنـات البريـة المعرضـة لإلصابـة، وغيرهـا مـن 	 

الحيوانات التي تجول بحرية في المناطق المجاورة لمزارع الفراء الموبوءة بفيروس كورونا-سارس-2، 
علـى أسـاس القـرب الجغرافـي، وبالتنسـيق والتعـاون مـع السـلطات البيطريـة والسـلطات المعنيـة 

البرية. بالحيـاة 
ينبغـي أال ُيسـمح بدخـول مـزارع الفـراء لعمـال المـزارع، الذيـن تظهـر عليهم أعـراض تتوافق مع اإلصابة 	 

بعـدوى كوفيـد 19، و/أو يعيشـون مـع شـخص تظهـر عليـه أعـراض تتوافق مع اإلصابـة بهذه العدوى.
يوصـى، عنـد وقـوع فاشـيات فيـروس كورونا-سـارس-2 تنطـوي علـى مـزارع الفـراء، بإجـراء تسلسـل 	 

جينومـي للفيروسـات المأخـوذة مـن عينـات بشـرية ومـن حيوانـات المنـك، بمـا فـي ذلـك إجـراء التحليل 
الخاص بتطور السالالت، ومقارنة السالسل الجينية، لفهم اتجاهات العدوى )من حيوان إلى حيوان، 
أو مـن حيـوان إلـى إنسـان، أو مـن إنسـان إلـى حيـوان، أو مـن إنسـان إلـى إنسـان(، وكذلـك لتحديـد 

وتقييـم أي طفـرات طارئـة.
ُينصـح جميـع البلـدان بتعزيـر تدابيـر السـالمة واألمـن البيولوجييـن فـي المـزارع، وحـول مسـتودعات 	 

الحيوانـات البريـة المعروفـة، مـن أجـل الحـد مـن مخاطـر انتقـال الفيـروس إليهـا. ويشـمل ذلـك تدابيـر 
الوقايـة مـن العـدوى ومكافحتهـا بالنسـبة لعمـال المـزارع وزائريهـا ومـن يشـاركون في تربيـة الحيوانات 

أو إعدامهـا.
البلـدان بتعزيـر أنشـطة ترصـد عـدوى كوفيـد–19 فـي ظـروف االختـالط بيـن اإلنسـان 	  ُينصـح جميـع 

الفـراء. والحيـوان، حيثمـا كانـت هنـاك مسـتودعات للحيوانـات المعرضـة لإلصابـة، بمـا يشـمل مـزارع 
ُيشـجع مجتمـع البحـوث علـى تقييـم القابليـة لإلصابـة بفيـروس كورونا-سـارس-2 لـدى أنـواع حيوانـات 	 

الفـراء األخـرى التـي تربـى فـي المـزارع.
هنـاك حاجـة إلـى مزيـد مـن البحـوث لفهـم الخصائص اإلمراضيـة لمتحورات فيروس كورونا-سـارس-2، 	 

وبخاصة لدى حيوانات الفراء التي تربى في المزارع، وكذلك طرق انتقالها، وفترات الحضانة واإلعداء، 
والقدرات اإلمراضية، ومخاطر االنتقال إلى حيوانات الحياة البرية المعرضة لإلصابة.

https://www.oie.int/fileadmin/Home/MM/Draft_OIE_Guidance_farmed_animals_cleanMS05.11.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/MM/Draft_OIE_Guidance_farmed_animals_cleanMS05.11.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/MM/Draft_OIE_Guidance_farmed_animals_cleanMS05.11.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/MM/Draft_OIE_Guidance_farmed_animals_cleanMS05.11.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/MM/A_Sampling_Testing_and_Reporting_of_SARS-CoV-2_in_animals_3_July_2020.pdf
http://www.fao.org/3/cb2549en/CB2549EN.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
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التدابير الالزم اتباعها عند دخول المزرعة

ال ينبغي السماح للزوار غير األساسيين بالتواجد في مباني المزرعة.	 
ينبغي للعمال والزائرين إيقاف مركباتهم في مناطق مخصصة لذلك، بعيدا عن حظائر الحيوانات.	 
ينبغـي االحتفـاظ بسـجل لجميـع األشـخاص الذيـن يدخلـون المزرعة، بما يشـمل تسـجيل التاريـخ وبيانات 	 

االتصـال الخاصـة بهـم وسـاعة الدخـول والخـروج وطبيعـة الزيـارة، بمـا فـي ذلـك الزيـارات التـي قاموا بها 
لمزارع أخرى خالل األسبوعين السابقين )مثال: موردو األغذية، واألطباء البيطريون(؛ وال ينبغي السماح 
ألي شـخص بالبقـاء فـي الموقـع إذا ظهـرت عليـه عالمـات وأعـراض تتوافق مع اإلصابة بعـدوى كوفيد–19.

ال ينبغـي السـماح ألي شـخص مصـاب بعـدوى فيـروس كورونا-سـارس-2، أو األشـخاص الخاضعيـن 	 
للحجر الصحي بسبب مخالطتهم مرضى مصابين بكوفيد– 19، بالدخول إلى المزرعة إال بعد موافقة 

مقدمـي الخدمـات الطبيـة على ذلك.
ينبغي تطبيق نظام الوصول المتعاقب للعمال إلى المزرعة لمنع تكدسهم في األماكن المشتركة.	 
ينبغـي تطبيـق اسـتراتيجية إخـراج وإدخـال جميـع الحيوانـات فـي وقـت واحـد، كلمـا أمكـن، مـع القيـام 	 

بأعمـال التنظيـف والتطهيـر قبـل إعـادة إدخـال الحيوانـات، واسـتخدام المطهـرات الموصـى بهـا، واتبـاع 
التعليمـات المدونـة علـى ملصـق المنتـج.

التدابير الالزم اتباعها داخل المزرعة

كالكمامـات 	  وتطهيرهـا،  تنظيفهـا  سـبق  معـدات  أو  جديـدة،  شـخصية  حمايـة  معـدات  ارتـداء 
التنقـل  عنـد  النيتريـل،  مـادة  مـن  المصنوعـة  واألحذيـة  والقفـازات  االسـتعمال،  وحيـدة  والمـآزر 

المختلفـة. ئر  السـقائف/الحظا بيـن 
اسـتخدام حـوض للقـدم، مـع اسـتعمال مطهـرات نظيفـة )يتـم تغييرهـا يوميـا( لتطهيـر األحذيـة عنـد 	 

الدخـول إلـى المزرعـة.
تغيير/تطهير معدات الحماية الشـخصية بصفة يومية، أي قبل كل مرة يتم فيها الدخول إلى المزرعة، 	 

وبعد مغادرتها.
تنظيـف وتطهيـر جميـع األماكـن، باسـتخدام المطهـرات الموصى بها، وباتباع التعليمـات المدونة على 	 

ملصـق المنتج.
تنظيـف وتطهيـر المناطـق المشـتركة بصفـة روتينيـة، مثـال: مناطـق الراحـة، والمطبـخ، وغرفـة القهـوة، 	 

وغـرف تغييـر المالبـس، والحمامـات، والمهاجـع.
الحفـاظ علـى نظافـة المبانـي مـن خـالل التخزين المناسـب لألعالف ومواد الفرشـات، والتأكد من إزالة 	 

الفضـالت ومخلفـات األعـالف، والـروث، بصـورة يوميـة. وينبغـي اتبـاع الطـرق الصحيحـة للتخلـص من 
النفايـات، والـروث، وغيـر ذلـك مـن المـواد، لتجنب اجتذاب الهوام. كما ينبغي تطهير األسـباخ ونفايات 
الفرشـات، قبـل إزالتهـا مـن المزرعـة. وبالنسـبة لنشـارة الخشـب التـي تكـون قـد اسـتخدمت أثنـاء نـزع 
جلـود الحيوانـات، فإنهـا سـتحتوي علـى دهـون وينبغـي لذلـك التخلـص منهـا بالشـكل الصحيـح وفقـا 

للوائـح ذات الصلـة.
اسـتخدام نظـم التغذيـة والـري المغلقـة، والتـي ينبغـي تنظيفهـا كلمـا أمكـن، علـى أال يقـل ذلـك عـن 	 

مـرة واحـدة شـهريا.
سـد الثقـوب والشـقوق وإصـالح األبـواب والحظائـر، لمنـع هـروب الحيوانـات وتجولهـا فـي المزرعـة، 	 

وتحاشـي وجـود الـكالب، والقطـط، والحيوانـات البريـة والهـوام.
عدم تناوب العمال بين المزارع، لتقليل احتمالية استمرار انتشار الفيروس.	 
التأكد من مراعاة حفظ المسـافات بين األشـخاص في جميع األوقات )مسـافة متر واحد على األقل(، 	 

وتعاقب تناول الوجبات واالستراحات على نحو منتظم، لتجنب التجمعات الكبيرة في غرف االستراحة.
االستعداد لمواجهة أي نقص محتمل في القوى العاملة، وإعداد خطة طوارئ لضمان استمرارية العمل.	 
التأكد دائما من تطهير األدوات بعد استخدامها وقبل استخدامها في أي جزء آخر من المزرعة.	 
ممارسـة تدابير النظافة الشـخصية األساسـية، والسـيما الغسـل المنتظم لأليدي، قبل وبعد التعامل 	 

مع الحيوانات.
إذكاء الوعـي بيـن عمـال المـزارع، حـول كيفيـة انتشـار فيـروس كورونا-سـارس-2 بيـن الحيوانـات، وكيفية 	 

الوقايـة مـن اإلصابـة بالعـدوى، وتذكيرهـم بشـكل متكـرر وبلغـة يفهمونهـا بتدابيـر السـالمة واألمـن 
البيولوجييـن المطبقـة لمكافحـة الفيـروس فـي المزرعـة.

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_disinfect_disinsect.htm
https://www.oie.int/fileadmin/Home/MM/EN_2_Factsheet_SARS-CoV-2_v8_final.pdf
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_disinfect_disinsect.htm
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التوصيات

تبادل البيانات

نظـرا لكـون المـرض الـذي يسـببه فيـروس كورونا-سـارس-2 مرضـا ناشـئا، ُتحـث البلـدان علـى اإلخطـار 	 
الفـوري، مـن خـالل المنظمـة العالميـة لصحـة الحيـوان – النظـام العالمـي لمعلومـات صحـة الحيـوان، 
ووفقـا ألحـكام المـادة 4.1.1 مـن مدونـة صحـة الحيوانات األرضيـة، التي تقضي باإلبالغ عن وقوع أي 
حـاالت عـدوى بفيـروس كورونا-سـارس-2 بيـن الحيوانـات تتوافـق مـع تعريف الحالة الـوارد في المبادئ 
التوجيهيـة للمنظمـة العالميـة لصحـة الحيـوان. وُيحـث األعضاء على اإلبالغ عن أي معلومات أخرى ذات 
صلـة إلـى المنظمـة العالميـة لصحـة الحيـوان، وفقـا ألحـكام المـادة 6.1.1 مـن مدونـة صحـة الحيوانـات 
األرضية، كالدراسـات التجريبية، أو مسـوحات االنتشـار، من أجل المسـاعدة على تعزيز فهمنا لفيروس 
كورونا–سـارس- 2. ويعـد اإلخطـار الفـوري واحـدا مـن أنشـطة الترصـد المهمـة فـي إطـار نهـج الصحـة 

الواحـدة، التـي تدعـم جهـود قطـاع الصحـة العامـة لمكافحـة جائحـة كوفيـد–19 على الصعيـد العالمي.
ُتشـّجع سـرعة التواصـل حـول البحـوث التطبيقيـة أو الدراسـات الميدانية التي تتنـاول عدوى الحيوانات، 	 

وبخاصـة األنـواع المنتجـة للفـراء، وتبـادل النتائـج علـى الفـور مـع الخدمـات البيطريـة الوطنيـة، وذلـك 
لتعزيـز إجـراءات التأهـب واالسـتجابة.

ُتبرز الفاشيات التي تحدث في مزارع حيوانات المنك أهمية الدور الذي قد تلعبه حيوانات مزارع الفراء 	 
في نشر فيروس كورونا-سارس-2، واألهمية الحاسمة ألنشطة الترصد القوية وأخذ العينات وتحديد 
التسلسـل الجينومـي لهـذه الفيروسـات، والسـيما فـي المناطـق التـي يتـم التعـرف فيهـا علـى مثـل 
هـذه المسـتودعات الحيوانيـة، باعتمـاد نهـج الصحـة الواحـدة. وُيحـث جميـع البلـدان علـى تعزيـز اختبارات 
التسلسـل الجينومـي لفيـروس كورونا-سـارس-2، كلمـا كان ذلـك ممكنـا، مـن خـالل بنـاء القـدرات علـى 
المسـتوى الوطنـي، أو إنشـاء آليـات إلحالـة العينـات لمختبـرات إقليميـة تكـون لديهـا القـدرات إلجـراء 
هـذه االختبـارات، وتبـادل البيانـات الخاصـة بالسالسـل علـى المسـتوى الدولـي لرصد تطـور الفيروس. 
وينبغـي لجميـع البلـدان مواصلـة تطبيـق األنشـطة المناسـبة للوقاية من العـدوى ومكافحتها، وتقييم 
مسـتويات االنتقـال المحلـي للعـدوى، ومواءمـة تدابيـر الصحة العامـة والتدابير االجتماعيـة تبعا لذلك، 

ووفقـا إلرشـادات منظمة الصحـة العالمية.
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المالحق

الملحـق 1: عوامـل الخطـر واحتمـاالت تغلغـل فيـروس كورونا-سـارس-2 إلـى مـزارع 
الفـراء وانتشـاره داخلهـا

بلـدان معروف وجود مزارع 
فراء فيها

فئـات كثافـة حيوانـات 
المنـك

األمن 
البيولوجي

حاالت إصابة 
مؤكدة بعدوى 
فيروس كورونا-
سارس-2 في 
عرسيات تربى 

في المزارع

حاالت إصابة بشرية 
بعدوى كوفيد–19 
اكتشفت بين عمال 
االحتمالمزارع حيوانات المنك

غير محتملالالال توجد بيانات<000 500األرجنتين
غير محتملالالال توجد بيانات000 500 - < 000 000 1بيالروسيا

غير محتملالالمرتفع<000 500بلجيكا
غير محتملالالمنخفض<000 500بلغاريا

غير محتملالالال توجد بيانات≥000 000 1كمبوديا
محتمل جدانعمنعممتوسط≥000 000 1كندا

غير محتملالالمتوسط≥000 000 1الصين )الجمهورية الشعبية(
محتملنعمنعممرتفع<000 500الدانمارك

غير محتملالالال توجد بيانات<000 500إستونيا
محتملنعمالمتوسط≥000 000 1فنلندا
محتملالنعممرتفع<000 500فرنسا
محتملنعمنعممرتفع≥000 000 1اليونان

محتملالالمنخفض<000 500المجر
مستبعد جداالالال توجد بيانات<000 500أيسلندا

مستبعد جداالالال توجد بيانات<000 500الهند
غير محتملالالمرتفع<000 500أيرلندا
محتملالنعممرتفع<000 500إيطاليا

مستبعد جداالالال توجد بيانات<000 500كازاخستان
محتملالالمتوسط000 5000< - 000 000 1التفيا

مستبعد جدانعمنعممرتفع≥000 000 1ليتوانيا
غير محتملالالال توجد بيانات<000 500ماليزيا
محتملنعمنعممرتفع<000 500هولندا
غير محتملالالمرتفع000 500 - < 000 000 1النرويج
محتمل جداالالمنخفض≥000 000 1بولندا

غير محتملالالمتوسط<000 500رومانيا
محتملالالمنخفض000 500 - < 000 000 1االتحاد الروسي

غير محتملالالال توجد بيانات<000 500سلوفاكيا
غير محتملالالال توجد بيانات<000 500جنوب أفريقيا

محتملنعمنعممرتفع000 500 - < 000 000 1إسبانيا
محتمل جدانعمنعممرتفع≥000 000 1السويد

غير محتملالالال توجد بيانات≥000 000 1تايلند
غير محتملالالال توجد بيانات<000 500تركيا

محتملنعمالمرتفع000 500 - < 000 000 1أوكرانيا
غير محتملالالال توجد بيانات<000 500أوروغواي

محتمل جدانعمالمتوسط≥000 000 1الواليات المتحدة األمريكية
مستبعد جداالالال توجد بيانات<000 500فييت نام

عدم وجود بيانات: في حالة عدم وجود بيانات حول األمن البيولوجي، تكون درجة عدم اليقين بالنسبة لتقديرات االحتماالت أعلى مقارنة 
بالتقديرات األخرى
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فيروس كورونا-سارس-2 لدى الحيوانات في مزارع الفراء – تقييم للمخاطر من إعداد النظام العالمي لإلنذار المبكر + 

الملحق 2: عوامل الخطر واحتماالت انتقال فيروس كورونا-سارس-2 من نظم تربية 
حيوانات الفراء إلى األحياء البرية المعرضة لإلصابة

بلـدان معروف وجود مزارع 
عدد حيوانات المنكفراء فيها

حاالت إصابة 
مؤكدة بعدوى 
فيروس كورونا-
سارس-2 في 
عرسيات تربى 

األمن البيولوجيفي المزارع
وجود عرسيات 

االحتماالتبرية
مستبعد جدانعمال توجد بياناتال <000 500األرجنتين

غير محتملنعمال توجد بياناتال000 500 - < 000 000 1بيالروسيا

غير محتملنعممرتفعال <000 500بلجيكا

غير محتملنعممنخفضال <000 500بلغاريا

غير محتملنعمال توجد بياناتال ≥000 000 1كمبوديا

محتملنعممتوسطنعم ≥000 000 1كندا

غير محتملنعممتوسطال ≥000 000 1الصين )الجمهورية الشعبية(

غير محتملنعممرتفعنعم<000 500الدانمارك

مستبعد جدانعمال توجد بياناتال <000 500إستونيا

غير محتملنعممتوسطال ≥000 000 1فنلندا

غير محتملنعممرتفعنعم <000 500فرنسا

محتملنعممرتفعنعم ≥000 000 1اليونان

غير محتملنعممنخفضال <000 500المجر

مستبعد جدانعمال توجد بياناتال <000 500أيسلندا

مستبعد جدانعمال توجد بياناتال <000 500الهند

غير محتملنعممرتفعال <000 500أيرلندا

غير محتملنعممرتفعنعم <000 500إيطاليا

مستبعد جدانعمال توجد بياناتال <000 500كازاخستان

غير محتملنعممتوسطال000 500 - < 000 000 1التفيا

محتملنعممرتفعنعم ≥000 000 1ليتوانيا

مستبعد جدانعمال توجد بياناتال <000 500ماليزيا

غير محتملنعممرتفعنعم <000 500هولندا

غير محتملنعممرتفعال000 500 - < 000 000 1النرويج

محتملنعممنخفضال ≥000 000 1بولندا

غير محتملنعممتوسطال <000 500رومانيا

محتملنعممنخفضال000 500 - < 000 000 1االتحاد الروسي

مستبعد جدانعمال توجد بياناتال <000 500 سلوفاكيا

مستبعد جدانعمال توجد بياناتال <000 500جنوب أفريقيا

غير محتملنعممرتفعنعم000 500 - < 000 000 1إسبانيا

محتملنعممرتفعنعم ≥000 000 1السويد

غير محتملنعمال توجد بياناتال ≥000 000 1تايلند

مستبعد جدانعمال توجد بياناتال <000 500تركيا

غير محتملنعممرتفعال000 500 - < 000 000 1أوكرانيا

مستبعد جدانعمال توجد بياناتال <000 500أوروغواي

محتملنعممتوسطنعم ≥000 000 1الواليات المتحدة األمريكية

مستبعد جدانعمال توجد بياناتال <000 500فييت نام

عدم وجود بيانات: في حالة عدم وجود بيانات حول األمن البيولوجي، تكون درجة عدم اليقين بالنسبة لتقديرات االحتماالت أعلى مقارنة 
بالتقديرات األخرى
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