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ة  البر�ّ   الثدی�ات  ة المرت�طة بب�عة العامّ من المخاطر الصح�ّ   الحدّ 
 ةة في أسواق األغذ�ة التقلید�ّ الح�ّ 

 

 

 إرشادات مبدئ�ة 
          2021ن�سان/أبر�ل    12

    
 

 تنفیذي ص خّ مل

هي  مار�ت،  السو�ر  محالت  ول�س  التقلید�ة،  األغذ�ة  أسواق  إن 

جزءًا من تشكِّل  هذه األسواق  ف iالقاعدة في أجزاء �ثیرة من العالم.

النس�ج االجتماعي للمجتمعات المحل�ة، وهي مصدر رئ�سي لألغذ�ة  

المنخفضة الدخل  الفئات  العدید من  لدى  الطازجة �أسعار معقولة 

ومصدر مهم لكسب رزق المالیین من سكان الحضر والر�ف في 

 جم�ع أنحاء العالم.

السلطات تنظمها  التي  التقلید�ة  األغذ�ة  أسواق  المختصة    وُتَعدُّ 

الوطن�ة أو المحل�ة وتعمل وفقًا لمعاییر عال�ة من النظافة الشخص�ة  

 واإلصحاح آمنة للعمال وللز�ائن.

و�مكن أن تنشأ مشاكل جّمة عندما تسمح هذه األسواق بب�ع وذ�ح 

تقی�م  �مكن  ال  التي  البر�ة،  الحیوانات  وخاصًة  الح�ة،  الحیوانات 

المناطق المفتوحة للجمهور. في    -مخاطرها المحتملة �شكل صح�ح 

ش�ك�ة،  تحو�طات  أو  أقفاص  في  البر�ة  الحیوانات  ُتحَفظ  وعندما 

المناطق  هذه  تص�ح  المفتوحة،  السوق  مناطق  في  وُتَجهَّز  وُتذَ�ح 

ملوثة �سوائل الجسم والبراز وغیر ذلك من النفا�ات، مما یز�د من  

وقد یؤدي إلى خطر انتقال ُمَسبِّ�ات األمراض إلى العمال والز�ائن،  

السوق.  في  أخرى  حیوانات  إلى  األمراض  ُمَسبِّ�ات  وتت�ح  iiَتَسرُّب 

ذلك الفیروسات الفرصة للفیروسات الحیوان�ة، �ما في    هذه البیئات

 التاج�ة، لتضخ�م نفسها واالنتقال إلى عائلین جدد، �من فیهم ال�شر.

رغ مثل حمى السا وحمى مار�و  –ومعظم األمراض المعد�ة الناشئة  

لها   –النزف�ة وعدوى نی�اه الفیروس�ة وغیرها من األمراض الفیروس�ة  
 

i   شمل برمتها، و سوق األغذ�ة التقلید�ة هو المصطلح المستخدم في هذه الوث�قة�
أسواق المأكوالت الطازجة، واألسواق غیر الرسم�ة، وأسواق المزارعین التي تب�ع 

مجففة وحیث یتم أح�انا إیواء األغذ�ة ذات األصل الحیواني/غیر الحیواني/السلع ال
 الحیوانات الح�ة وذ�حها في الموقع.

التاج�ة،  الفیروسات  أسرة  إطار  البر�ة. وفي  �الح�اة  تتعلق  أصول 

التنفس�ة   المتالزمة  بو�اء  المصدر  الحیوان�ة  الفیروسات  ارت�طت 

و�متالزمة الشرق األوسط   2003الحادة الوخ�مة (سارس) في عام  

. وتن�ع 2012س)، التي اكُتِشفت ألول مرة في عام  التنفس�ة (میر 

�وفید فیروس   19-جائحة  المستجد،  التاجي  الفیروس  إدخال  من 

، إلى المَجمَّعات ال�شر�ة. ورغم أنه لم یتم التعرُّف 2-سارس-كورونا

�شكل نهائي،    2-سارس-على اآلل�ة المحددة لظهور فیروس �ورونا

حدثت تفاعالت سمحت �انتقال ففي مرحلة ما أو �مرور الوقت، ر�ما  

أنواع. وتعترف �لٌّ من  ُمَسب�ِّات األمراض عبر األنواع ور�ما عدة 

المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذ�ة  ومنظمة  العالم�ة  الصحة  منظمة 

للبیئة  المتحدة  األمم  و�رنامج  الحیوان  لصحة  العالم�ة  والمنظمة 

عضها على طول  �النشوء المتكرر ألمراض حیوان�ة المصدر وَتراُ�ط �

  1األح�اء البر�ة.� تجاراالسلسلة ق�مة 

وتجدر اإلشارة إلى أن مخاطر األمراض الحیوان�ة المصدر تختلف 

�اختالف أنواع الحیوانات (مثل األنواع البر�ة مقابل األنواع الحیوان�ة  

تقی�م  الزراعة والتسو�ق. ولذلك، یلزم إجراء  المائ�ة) ومختلف نظم 

االس �حدد  ومن للمخاطر  المخاطر.  إلدارة  المناس�ة  ترات�ج�ات 

حیوان�ة  عدوى  عوامل  األسیرة  البر�ة  الثدی�ات  تحمل  أن  المرجح 

 26ضین لها.المصدر قد ال یتم اكتشافها وتؤثر على ال�شر المعرّ 

وتعمل منظمة الصحة العالم�ة عن �ثب مع منظمة األغذ�ة والزراعة  

األمم   و�رنامج  الحیوان  للبیئةومنظمة صحة  من    المتحدة  وغیرها 

الو�االت الدول�ة من أجل ضمان استدامة النظام الغذائي العالمي 

ii عني الحیوان الذي لد�ه نمط ظاهري ال یتأثر �اخت�ار اإلنسان و�ع�ش مستقًال ت
عن اإلشراف أو التحكم ال�شري الم�اشر.  

https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=gloss
 aire.htm#terme_animal 

https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
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وسالمته ومأمونیته وتوفیر الدعم التقني لتعز�ز نظم مراق�ة األغذ�ة 

توفیر هو  الوث�قة  هذه  من  والغرض  للسلطات   الوطن�ة.  إرشادات 

للحد المختصة �سالمة األغذ�ة وغیرها من السلطات ذات الصلة  

�وفید انتقال مرض  الحیوان�ة    19- من خطر  األمراض  وغیره من 

المنشأ في أسواق األغذ�ة التقلید�ة. ورغم  أن هذه الوث�قة تر�ز على 

ت�اع  حیث  التقلید�ة  األغذ�ة  أسواق  في  األمراض  ظهور  خطر 

�أوجه   أ�ضا  صلة  ذات  فإنها  الغذاء،  ألغراض  الح�ة  الحیوانات 

الح من  األخرى  هذه االستفادة  جم�ع  وتتطلب  البر�ة.  یوانات 

االستخدامات للحیوانات البر�ة نهجًا یتسم �حفظ التنوع البیولوجي، 

دة  ورعا�ة الحیوان، ووضع لوائح وطن�ة ودول�ة �شأن األنواع المهدَّ

 �االنقراض والمَعرَّضة للخطر. 

او  أجل  بب�ع من  المرت�طة  العامة  الصح�ة  المخاطر  من  لحّد 

الح�ة ألغراض الغذاء في أسواق األغذ�ة التقلید�ة، الحیوانات البر�ة  

العالم�ة و�رنامج   العالم�ة ومنظمة الصحة  توصي منظمة الصحة 

األمم المتحدة للبیئة �اتخاذ عدة إجراءات ین�غي للحكومات الوطن�ة  

األسواق  جعل  بهدف  السرعة  وجه  على  اعتمادها  في  تنظر  أن 

ا المر�زي في توفیر الغذاء وسبل التقلید�ة أكثر أمانًا واالعتراف بدوره

 الع�ش لفئات عر�ضة من السكان. 

من  تدعو   الحیوان �لٌّ  صحة  ومنظمة  العالم�ة  الصحة  منظمة 

و�رنامج األمم المتحدة للبیئة السلطات الوطن�ة المختصة إلى اتخاذ  

   :اإلجراءات التال�ة

من    -1 یتم صیدها  التي  الح�ة  البر�ة  �الحیوانات  االتجار  تعلیق 

أسواق  أقسام  و�غالق  التر��ة،  أو  الغذاء  ألغراض  الثدی�ات  أنواع 

كإجراء   (أ)البر�ة الح�ة التي یتم صیدها  الثدی�اتاألغذ�ة التي تب�ع  

مناسب  تقی�م  و�جراء  واضحة  فعالة  لوائح  یتم وضع  لم  ما  طارئ 

 iii.للمخاطر

الشخص�ة    -2 النظافة  معاییر  لتحسین  التنظ�مي  األساس  تعز�ز 

واإلصحاح في أسواق األغذ�ة التقلید�ة �غ�ة الحد من خطر انتقال  

اتخاذ   ین�غي  الحال�ة،  الجائحة  وأثناء  المصدر.  الحیوان�ة  األمراض 

تدابیر إضاف�ة للس�طرة على الحشود ومراعاة الت�اعد البدني، وتوفیر 

 
(أ) ُ�َعرَّف التنظ�م الفعال �أنه تدابیر قائمة على المخاطر تحقق الحّد من  
 المخاطر بهدف حما�ة صحة المستهلكین والعمال وضمان األمن الغذائي 

 

الیدین، فضًال عن التثق�ف �شأن نظافة الجهاز محطات لغسل وتعق�م  

التنفسي في بیئات السوق للحد من إمكان�ة انتقال المرض من شخص 

 إلى آخر.  

تت�ح وضع    -3 َبیِّنات  قاعدة  توفیر  �غ�ة  للمخاطر  تقی�مات  إجراء 

لوائح للس�طرة على مخاطر انتقال الكائنات الح�ة الدق�قة الحیوان�ة  

ال الحیوانات  من  یتم المصدر  التي  البر�ة  والحیوانات  الداجنة  بر�ة 

أن   و�ن�غي  ال�شري.  لالستهالك  السوق  في  �قصد وضعها  صیدها 

تعالج اللوائح إمكان�ة َتَت�ُّع الحیوانات البر�ة الداجنة لضمان تمییزها 

تدابیر  تشمل  أن  و�ن�غي  صیدها،  یتم  التي  البر�ة  الحیوانات  عن 

 صارمة لألمن البیولوجي.

امتثال ضمان   -4 �كفل  �ما  �اف�ًا  تدر��ًا  األغذ�ة  مفتشي  تدر�ب 

وخضوعها  المستهلكین  صحة  حما�ة  للوائح  التجار�ة  المؤسسات 

المختصة   السلطات  تزو�د  ین�غي  ذلك،  إلى  و�اإلضافة  للمساءلة. 

المسؤولة عن إدارة أسواق األغذ�ة التقلید�ة �الموارد الكاف�ة، حتى یتم 

عل تر�ز  التي  اللوائح  وتجهیزها إنفاذ  الحیوان�ة  األغذ�ة  إنتاج  ى 

 .  �شكل متسق وتسو�قها

نظم   -5 دتعز�ز  األمراض   ترصُّ ُمَسب�ِّات  لكشف  الحیوان  صحة 

على حد   والبر�ة  األل�فة  الحیوانات  تشمل  �حیث  المصدر  الحیوان�ة 

سواء. ومن شأن ذلك أن یوفر إنذاراً م�كرًا �ظهور ُمَسبِّ�ات األمراض 

ت �غرض وضع ضوا�ط لمنع المخاطر التي تهدد  و�وفر قاعدة للَبیِّنا

دصحة اإلنسان، �االشتراك مع نظم   الصحة العامة.  ترصُّ

�شأن سالمة األغذ�ة لتجار السوق    �ةمعالإ وتنفیذ حمالت    تنظ�م -6

الجمهور وعامة  والمستهلكین  األكشاك  لهذه وأصحاب  و�ن�غي   .

ومخ األغذ�ة  سالمة  �م�ادئ  للتوع�ة  أداة  تكون  أن  اطر الحمالت 

بین   التداخل  عند  المصدر  الحیوان�ة  األمراض  ُمَسبِّ�ات  انتقال 

الفیروسات اإلنسان�ة والحیوان�ة والمخاطر المرت�طة �استهالك وتداول  

األح�اء البر�ة. و�تعین أن تنشر تلك الحمالت أ�ضًا معلومات لجم�ع 

األطراف المعن�ة عن أهم�ة التنوع البیولوجي والحاجة إلى أن �كون  

 استخدام لألح�اء البر�ة قانون�ًا وُمستدامًا وآمنًا ومسؤوًال. أي 

  

iii   المتعلقة �الحیوانات البر�ة في هذه الوث�قة إلى الحیوانات من  تشیر المناقشة
 أنواع الثدی�ات �استثناء المائ�ة منها.
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الحیوان وتلتزم   لصحة  العالم�ة  والمنظمة  العالم�ة  الصحة  منظمة 

و�رنامج األمم المتحدة للبیئة �مساعدة الحكومات على تعز�ز أنظمة 

سالمة األغذ�ة لحظر تسو�ق و��ع الحیوانات البر�ة الح�ة التي یتم 

�غذاء في غ�اب وجود لوائح تنظ�م�ة فعالة، ومراق�ة سالمة  أسرها  

لالستهالك  المخصصة  الحیوان�ة  والمنتجات  الحیوانات  جم�ع 

 ال�شري. 

 مقدمة

 المخاطر الصح�ة الرئ�س�ة 

هي حالة طوارئ صح�ة عامة تتطلب استجا�ة    19-جائحة �وفید

هالك منسقة على نطاق متعدد القطاعات. وال توجد ّبیِّنة على أن است

الغذاء ضالع في انتقال هذا المرض. و�المثل، ال یوجد دلیل على 

الحال�ة تحمله حیوانات   19-أن الفیروس المسؤول عن جائحة �وفید

أو  األغنام  أو  الخناز�ر  أو  الدواجن  مثل  لألغذ�ة،  ُمنتجة  أل�فة 

في   2,28الماش�ة. نشأ  للجائحة  المسبِّب  الفیروس  أن  المرجح  ومن 

التاج�ة   الفیروسات  من  مجموعة  إلى  ینتمي  ألنه  بر�ة،  حیوانات 

وتذهب إحدى الفرض�ات إلى أن    3،4الموجودة عادًة في الخفاف�ش.

الفیروس انتقل في البدا�ة إلى ال�شر من خالل عائل حیواني وس�ط 

ر وهو أن الفیروس انتقل  غیر معروف حتى اآلن. وثمة احتمال آخ

 عائل إلى ال�شر.حیوان م�اشرًة من نوع 

المعروفة   األولى  الحاالت  �عض  ذات   19-�وفید  لمرض و�انت 

ووهان،  مدینة  في  �الجملة  التقلید�ة  األغذ�ة  لب�ع  �سوق  صلة 

�جمهور�ة الصین الشعب�ة، و�عضها لم �كن �ذلك. و�ان العدید من 

الالأوائل   �ه مرضى  أ  مصابین  العاملین من  أو  األكشاك،  صحاب 

فحص  نت�جة  وجاءت  السوق.  لهذا  المنتظمین  الزوار  أو  �السوق 

  2019العینات البیئ�ة المأخوذة من السوق في �انون األول/د�سمبر  

، مما �شیر �ذلك إلى أن السوق 2- سارس-إ�جاب�ة لفیروس �ورونا

 في مدینة ووهان قد �كون مصدر الفاش�ة و/أو أنه لعب دورًا في 

التضخ�م األّولي لهذه الفاش�ة. وال یزال البّت ف�ما إذا �انت أنواع من  

األح�اء البر�ة قد ساهمت من عدمه في انتقال الفیروس من الحیوان  

�ساعدنا  وقد  حاسمة.  �حث�ة  مسألة  تحدیدًا،  وأیها  اإلنسان،  إلى 

الجواب على منع الفیروس من الظهور مرًة أخرى �مجرد الس�طرة 

 ة الحال�ة. على الجائح

الوخ�مة الحادة  التنفس�ة  المتالزمة  و�اء  عام   (سارس)  وأثناء  في 
من    1-سارس-تم عزل فیروسات شبیهة �فیروس �ورونا  ،52003

. 6حیوانات بر�ة ح�ة �انت ت�اع �أسواق األغذ�ة التقلید�ة في الصین

وأشار هذا إلى أن أسواق األغذ�ة التقلید�ة توفر بیئة موات�ة تسمح  

إلى عائلین جدد، للفیروس م واالنتقال  �التضخُّ الحیوان�ة  التاج�ة  ات 

ال�شر فیهم  �فیروس 6�من  اإلصا�ة  على  ّبیِّنات  اكتشاف  تم  وقد   .

الح�ة،   1-سارس-كورونا للحیوانات  سوق  فى  �عملون  �شر  لدى 

و�ان عدید من الحاالت األول�ة المعروفة لطهاة أو عمال مطاعم 

مما   5،6،27ة ُمَعّدة ألغراض الغذاء،یتعاملون مع حیوانات أسیرة بر�

البر�ة وانتقال   �شیر الى وجود صلة بین تسو�ق و�عداد الحیوانات 

 ذلك الفیروس.  

- وفیروس �ورونا  1-سارس-ینتمي �لٌّ من فیروس �ورونا  و�ینما

في   2-ارسس الموجودة  التاج�ة  الفیروسات  من  مجموعة  إلى 

�مكن لفیروسات أخرى أن تنتقل عبر غیر الثدی�ات فإنه  الثدی�ات،  

في األسواق التقلید�ة. وأثناء فاش�ة العدوى ال�شر�ة �فیروس أنفلونزا 

رت�طت الز�ارات إلى أكشاك ا  77،919في عام  A (H5N1(الطیور  

األسبوع  في  الح�ة  الدواجن  ب�ع  أسواق  أو  �التجزئة  الدواجن  ب�ع 

 السابق لظهور المرض ارت�اطاً �بیرًا �خطر اإلصا�ة �العدوى.  

ة جیدًا، وّ هوال تنتقل فیروسات أنفلونزا الطیور من خالل األغذ�ة المط

�العدوى   المصا�ة  الحیوانات  تنتقل من  أن  �مكن  ال�شر ولكن  إلى 

أثناء المناولة والذ�ح في بیئة السوق التقلید�ة. ولذلك من المهم الحّد 

وعمل�ات  الح�ة  الحیوانات  بین  الوثیق  االتصال  من  اإلمكان  قدر 

 ال�شر في هذه األسواق. تواجد الذ�ح و 

وتتطلب تدخالت المكافحة الناجحة للحّد من خطر انتقال األمراض 

أثناء تسو�ق الحیوانات الح�ة األخذ بنهج الصحة  الحیوان�ة المصدر  

الواحدة. وهذا �عني التعاون بین سلطات الصحة ال�شر�ة، وسلطات 

سالمة األغذ�ة، وهیئات الصحة العامة الب�طر�ة؛ وهیئات األح�اء 

 8البر�ة والحراجة والبیئة.

لصحة    اشتر�توقد   العالم�ة  والمنظمة  العالم�ة  الصحة  منظمة 

للبیئة   المتحدة  األمم  و�رنامج  وضع  الحیوان  اإلرشادات في  هذه 

المبدئ�ة للسلطات الوطن�ة المختصة �سالمة األغذ�ة �شأن الك�ف�ة  

االنتشار  واحتواء  ال�شر�ة  العدوى  خطر  من  الحّد  بها  �مكن  التي 
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مراض الحیوان�ة المنشأ من  وغیره من األ  19-المحتمل لمرض �وفید

 أسواق األغذ�ة التقلید�ة أو أسواق الحیوانات الح�ة.  

 

   أسواق األغذ�ة التقلید�ة

تتفاوت أسواق األغذ�ة التقلید�ة، التي �شار إلیها أح�انًا �اسم "أسواق 

المأكوالت الطازجة"، ت�اینًا �بیرًا من بلد إلى آخر، بل ومن مقاطعة  

للثقافة المحل�ة والظروف االجتماع�ة واالقتصاد�ة إلى أخرى، ت�عًا  

البلدان،  من  العدید  وفي  الغذائ�ة.  والتفضیالت  األغذ�ة  وأصناف 

الم�سورة  الطازجة  لألغذ�ة  الرئ�سي  المصدر  األسواق  هذه  ُتَشكِّل 

الدخل.  المنخفضة  الفئات  من  للعدید  �النس�ة  س�ما  وال  التكلفة، 

دور   التقلید�ة  األغذ�ة  مهم، وألسواق  واجتماعي  وثقافي  اقتصادي 

والر�ف�ة  الحضر�ة  المناطق  في  الناس  لمالیین  رزق  وهي مصدر 

على السواء. ومع ذلك، ین�غي أن �كون لدى جم�ع أسواق األغذ�ة  

للمجتمع  توفر  أن  ضرورة  مشترك:  واحد  رئ�سي  شيء  التقلید�ة 

�ة.  المحلي أغذ�ة آمنة وُمَغذِّ

مساحة ش�ه مفتوحة مزودة �أكشاك والسوق التقلید�ة النموذج�ة هي 

الماء  وُ�ستخَدم  ض�قة.  ممرات  تتخّللها  صفوف  في  منّظمة  للب�ع 

لغسل المنتجات الطازجة، وإلعداد الطعام، مثل تنظ�ف األسماك، 

العمل   أسطح  وتنظ�ف  الذ�ح؛  �عد  الحیوانات  جثث  وَتقِصیب 

 واألرض�ات وَمصارف الم�اه. �ما تسهم الم�اه الناجمة عن ذو�ان 

 الجلید المستخدم لتبر�د األطعمة في بیئة "سوق المأكوالت الطازجة". 

وتنقسم أسواق األغذ�ة التقلید�ة عادًة إلى قطاعات تب�ع فئات مختلفة 

من المنتجات الغذائ�ة. وسوف ُتَصنَّف �عض مناطق السوق، على 

سبیل المثال، حیث ت�اع األسماك، على أنها رط�ة، أما المناطق 

التوابل المجففة أو الحبوب فسُتَصنَّف على أنها جافة. �ما التي تب�ع  

لالستهالك في منطقة   ت�اع األطعمة المطبوخة في �ثیر من األح�ان

�كون   ما  عادًة  مساحات  توفیر  أن  و�ما  جاهزة.  و�أطعمة  السوق 

ُمَكلِّفًا، فقد تكون األكشاك قر��ة جدًا من �عضها ال�عض، مع انفصال  

 . مادي ضئیل أو معدوم

وعادًة ما تخضع أسواق األغذ�ة التقلید�ة له�اكل إدار�ة معقدة ذات 

مسؤول�ات متداخلة متعددة بین مختلف الو�االت التنظ�م�ة وو�االت 

�فا�ة   �عدم  أ�ضًا  األسواق  هذه  تتسم  أن  و�مكن  القانون.  إنفاذ 

تخص�ص الموارد المال�ة الالزمة للص�انة والتحسینات. و�مكن لهذه 

تعوق النهج المنسق الضروري لتحسین معاییر النظافة   العوامل أن

 الشخص�ة وسالمة األغذ�ة في األسواق.

 

 التدابیر الموصى بھا 

العالم�ة لصحة الحیوان   العالم�ة والمنظمة  توصي منظمة الصحة 

و�رنامج األمم المتحدة للبیئة �عدة إجراءات یتعین على الحكومات 

الوطن�ة اتخاذها على وجه السرعة للحد من المخاطر التي یتعرض 

لها ال�شر جراء انتقال ُمَسبِّ�ات األمراض الحیوان�ة المنشأ في سلسلة 

 وتسو�قها ارت�اطًا �أسواق األغذ�ة التقلید�ة.   إنتاج األغذ�ة
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   في أسواق األغذ�ة التقلید�ة

تدعو �لٌّ من منظمة الصحة العالم�ة والمنظمة العالم�ة لصحة  
الوطن�ة   السلطات  جم�ع  للبیئة  المتحدة  األمم  و�رنامج  الحیوان 
یتم  التي  الح�ة  البر�ة  �الحیوانات  االتجار  تعلیق  إلى  المختصة 
التكاثر، و�غالق   أو  الغذاء  الثدی�ات ألغراض  أنواع  صیدها من 

تب�ع تلك الحیوانات �إجراء طارئ   قطاعات أسواق األغذ�ة التي
 اٍف للمخاطر. و ما لم یتم وضع لوائح فعالة واضحة و�جراء تقی�م 

هناك ارت�اط قوي بین تسو�ق و��ع الحیوانات البر�ة الح�ة وظهور و 

المصدر. حیوان�ة  ُمسَتِجّدة  أمراض  أن   8ُمَسبِّ�ات  التقار�ر  وتفید 

٪ 70الحیوانات، وخاصًة الحیوانات البر�ة، هي مصدر أكثر من  

المُ  األمراض  جم�ع  الناشئة  من  تصیبعد�ة   9،10،12ال�شر،  التي 

ناجم عن فیروسات ُمستجّدة. وُتَشكِّل األسواق التقلید�ة،  و�ثیر منها

ب، خطرًا خاصاً  حیث  النتقال ُتحَتَجز الحیوانات الح�ة وُتذَ�ح وُتَقصَّ

ُمَسبِّ�ات األمراض إلى الُعّمال والعمالء على حد سواء. وللتخف�ف 

من حدة هذه المخاطر، س�كون أحد التدابیر الطارئة الفور�ة المطلو�ة 

من السلطات التنظ�م�ة وضع لوائح إلغالق هذه األسواق أو تلك 

ح�ة األجزاء من األسواق التي یتم فیها االحتفاظ �الحیوانات البر�ة ال

التي یتم صیدها من أنواع الثدی�ات أو ب�عها للحّد من إمكان�ة انتقال  

 ُمسبِّ�ات األمراض الحیوان�ة المصدر.  
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تجري   بینماو�ن�غي أن تكون تدابیر الطوارئ هذه ذات طا�ع مؤقت  

السلطات المختصة المسؤولة تقی�مًا للمخاطر في �ل سوق لتحدید 

التي   الحرجة  والممارسات  ُمَسبِّ�ات المجاالت  انتقال  في  تسهم 

لوائح جدیدة  المصدر. و�تعین أن تتضمن أي  الحیوان�ة  األمراض 

عدم  �ما �ضمن  الحیوانات  لتحدید مصدر  أحكامًا  القبیل  هذا  من 

إدخال الحیوانات البر�ة الح�ة التي یتم صیدها �صورة غیر قانون�ة  

ُمسَ  انتقال  مخاطر  من  یز�د  مما  البر�ة،  األح�اء  مزارع  بِّ�ات إلى 

 األمراض الحیوان�ة المصدر الدائرة في التجمُّعات البر�ة.

ال و�جب أن تكون   الط هذه  إطار زمني محدد، مع   ذات   ةارئلوائح 

ِذ�ر التار�خ وتعیین الشروط التي تحدد متى تص�ح غیر منط�قة،  

د تطب�قها. و�ن�غي إدراج شروط إغالق أو إعادة  ومتى ُتَنقَّح أو ُ�َجدَّ

قطاع من سوق في لوائح الطوارئ. و�تعین أن تعمل فتح سوق أو  

تدابیر  اتخاذ  أجل  من  األسواق  مدیري  مع  المختصة  السلطات 

للتخف�ف من المخاطر المحددة. و�جب أال ُ�سمح لألسواق أو قطاع 

من األسواق �إعادة فتح أبوابها إال �شرط أن تفي �المعاییر المطلو�ة 

 لبیئة وأن تمتثل للوائح. لسالمة األغذ�ة والنظافة الشخص�ة وا

- ومن المهم مالحظة أنه ال یوجد دلیل �شیر إلى أن فیروس �ورونا

البر�ة    2-سارس الحیوانات  اللحوم من  ینتقل عن طر�ق استهالك 

إال   2،11.مناسبالتي یتم التعامل معها �شكل صحي وُتطهى �شكل  

م�اشر إلى ال�شر من مالمسة  النتقال  الیتمثل في ا  اً ك خطر هنا  أن

اللعاب أو الدم أو البول أو المخاط أو البراز أو سوائل الجسم األخرى 

إضاف�ة  مخاطر  هناك  ذلك،  على  وعالوًة  مصاب.  بري  لحیوان 

لإلصا�ة �العدوى في المناطق التي یتم فیها إیواء الحیوانات �األسواق 

. 2-سارس-أو من مالمسة أجسام أو أسطح ملوثة �فیروس �ورونا
12,28,29 

شاملة  استرات�ج�ة  من  �جزء  الجدیدة  اللوائح  هذه  إدخال  و�ن�غي 

البر�ة  الحیوانات  �أسواق  یتعلق  ف�ما  السلوك  تغییر  على  للتشج�ع 

األكثر  الممارسات  لتشج�ع  تقد�م حوافز  في  النظر  الح�ة. و�تعین 

أمانًا، وسوف یؤدي اإلبالغ عن المخاطر دورًا مهمًا في الحصول 

ى تأیید أصحاب المصلحة الرئ�سیین. وهناك دائمًا الخطر الماثل  عل

في أن الحظر لن یردع جم�ع التجار في السوق وأن االتجار قد 

�ستمر �شكل غیر قانوني. و�لزم أن تكون العقو�ات المفروضة على 

االمتثال، و�جب  لتشج�ع  �كفي  �ما  الجدیدة عقاب�ة  اللوائح  انتهاك 

زمة لإلنفاذ. و�ن�غي النظر في اتخاذ تدابیر النظر في الموارد الال

تجارة  في  الضالعین  من  وغیرهم  التجار  تشج�ع  أو  لدعم  إضاف�ة 

لكسب  إ�جاد مصادر جدیدة  على  الغذاء  البر�ة ألغراض  األح�اء 

 الرزق. 
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من   للحَد  التقلید�ة  األماخم األغذ�ة  انتقال  راض  طر 

 ض من شخص إلى آخرالحیوان�ة المصدر وانتقال المر 

تدعو �لٌّ من منظمة الصحة العالم�ة والمنظمة العالم�ة لصحة  
الوطن�ة المختصة  الحیوان و�رنامج األمم المتحدة للبیئة السلطات 

النظافة  معاییر  تحسین  �غرض  التنظ�مي  األساس  تعز�ز  إلى 
الشخص�ة واإلصحاح في أسواق األغذ�ة التقلید�ة للحّد من خطر  
یتعین  الجائحة،  وأثناء هذه  المصدر.  الحیوان�ة  األمراض  انتقال 
اتخاذ تدابیر إضاف�ة للس�طرة على الحشود ومراعاة الت�اعد البدني،  

طات لغسل وتعق�م الیدین، فضًال عن التثق�ف �شأن وتوفیر مح
�شأن  ذلك  في  �ما  السوق،  بیئات  في  التنفسي  الجهاز  نظافة 
استخدام الكمامات، للحّد من إمكان�ة انتقال المرض من شخص  

 إلى آخر. 

األمراض و  �انتشار  التقلید�ة  األغذ�ة  أسواق  ارت�طت  ما  �ثیرًا 

الر  األمراض  وتفشي  المصدر  �األغذ�ةالحیوان�ة  المنقولة  . 8ئ�س�ة 

وتمّثل الظروف السائدة في �عض أسواق األغذ�ة التقلید�ة مخاطر 

تتعلق �كلٍّ من سالمة األغذ�ة والصحة المهن�ة وال �مكن التصدي 

لها إال بتحسین ظروف النظافة الشخص�ة واإلصحاح. ومن األمثلة 

األمرا  انتشار  من  الحّد  إلى  أدت  التي  التحسینات  هذه  ض على 

من   وغیرها  الطیور  إنفلونزا  انتشار  من  للحد  المتخذة  التدخالت 

الصین و�ندون�س�ا   ُمَسب�ِّات األمراض الناشئة الحیوان�ة المصدر في

. و�جب على السلطات المختصة 1561،ن بلدان أخرى ضموتایلند،  

دروس  من  تتعلم  أن  التقلید�ة  األغذ�ة  أسواق  إدارة  عن  المسؤولة 

وأن تضع   8تعتمد مفهوم أسواق األغذ�ة الصح�ةالماضي هذه، وأن  

 استرات�ج�ات متكاملة لتحسین معاییر النظافة الشخص�ة واإلصحاح. 

الحیوانات  لتسو�ق  التدر�جي  اإللغاء  االسترات�ج�ات  هذه  وتتوخى 

الح�ة وذ�حها على مقر�ة من الجمهور أو الفصل المادي بین هذه 
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األمراض انتقال  مخاطر  من  للحّد  المصدر.   األنشطة  الحیوان�ة 

و�ن�غي إجراء عمل�ات الذ�ح والتقصیب في مرافق مناس�ة تخضع 

الرسم�ة   الب�طر�ة  الدائرة  الذ�ح لرقا�ة  قبل  فحوص  إجراء  �غرض 

تحسین 25و�عده خطط  في  إدراجها  الالزم  الرئ�س�ة  والمجاالت   .

الصح�ة   المرافق  هي  واإلصحاح  الشخص�ة  النظافة  معاییر 

ا وغسل  النفا�ات (المراح�ض،  و�دارة  اآلفات،  ومكافحة  لیدین)، 

الم�اه  وَمصارف  والسائلة)،  الصل�ة  (النفا�ات  منها  والتخلص 

األغذ�ة   مناولة  أنشطة  نقل  و�تعین  المجار�ر.  م�اه  وتصر�ف 

األسطح   غسل  �مكن  حیث  جیدًا  ُمصانة  أكشاك  إلى  وتسو�قها 

 وتطهیرها �سهولة. 

�مكن   توجیه�ة  م�ادئ  المنظمة  وضعت  الوطن�ة وقد  للحكومات 

استخدامها لتحسین معاییر النظافة الشخص�ة واإلصحاح في أسواق 

التقلید�ة الم�ادئ 15,17األغذ�ة  هذه  صقل  مواصلة  على  وتعمل   ،

. و�جب اتِّ�اع التدابیر التي 19-التوجیه�ة في ضوء جائحة �وفید 

أوصت بها المنظمة لمنع انتشار العدوى عند ارت�اد الز�ائن ألسواق 

وتشمل هذه التدابیر المداومة على غسل الیدین    16غذ�ة التقلید�ة.األ

والمنتجات  الحیوانات  مالمسة  �عد  النظ�ف  والماء  �الصابون 

ل أن یتجّنب الز�ائن مالمسة الحیوانات ثم لمس  الحیوان�ة، ولكن �فضَّ

العینین أو األنف أو الفم. وقد یبدو تنفیذ تدابیر الت�اعد المادي التي 

ا المنظمة في بیئات السوق المزدحمة أكثر صعو�ة، ولكن أوصت به

�مكن لسلطات السوق تصم�م نظم أحاد�ة االتجاه للز�ائن من أجل 

التنقُّل بین األكشاك وال�قاء على ُ�عد متر واحد على األقل. و�ن�غي 

أن ُتطِلق السلطات المختصة المسؤولة عن سالمة األغذ�ة حمالت 

ن على المخاطر المرت�طة �مناولة وذ�ح َتواُصل إلطالع المستهلكی

وتسو�ق الحیوانات البر�ة الح�ة التي یتم صیدها، واألساس المنطقي 

لتحسین تنظ�م هذه الممارسات. ومن شأن هذه الحمالت أ�ضًا أن  

تت�ح فرصة لتثق�ف األفراد الذین تعتمد سبل ع�شهم على الحیوانات 

لالستخدام غیر المستدام البر�ة وعامة الجمهور �شأن اآلثار الضارة  

 لألح�اء البر�ة على التنوع البیولوجي وسالمة النظم اإل�كولوج�ة.

و�تعین أن تنفِّذ السلطات المختصة المسؤولة عن إدارة السوق تدابیر 

 مؤقتة مناس�ة لألمن البیولوجي أثناء الجائحة، �ما في ذلك: 

األغذ�ة   • سوق  إلى  یدخلون  الذین  الز�ائن  أعداد  تقیید 

 لتجّنب االزدحام؛   ةتقلید�ال

ضمان التحكم في الطوابیر من خالل طالء عالمات على   •

األرض�ات، حیثما �ان ذلك ممكنًا، �ما یتفق مع نصائح 

 الت�اعد المادي �شأن الدخول إلى سوق األغذ�ة التقلیدي

توفیر ُمَعقِّمات للیدین، ومطهرات رذاذ�ة، ومناشف ورق�ة  •

 نقاط دخول السوق؛ وحیدة االستخدام عند 

ضمان االمتثال الستخدام �مامات الوجه وفقا للقواعد أو   •

 التوص�ات الوطن�ة والمحل�ة 

أجل تسهیل   • السوق من  أرض�ة داخل  استخدام عالمات 

 االمتثال للت�اعد المادي

تر�یب حواجز من الزجاج الش�كي من أجل تجنُّب تعرض  •

 المستهلكین م�اشرًة للحیوانات الح�ة

 لى استخدام وسائل الدفع دون تالمسالتشج�ع ع •

ضمان أن تفي عمل�ات التنظ�ف الیومي واإلصحاح في   •

 السوق، �ما في ذلك إدارة النفا�ات، �معاییر صارمة.

لوائح غذائ�ة لمراق�ة تر��ة و��ع الحیوانات البر�ة وضع   -3

  الستهالك ال�شري ها في السوق لطرحالمزمع 

العالم�ة والمنظمة العالم�ة لصحة  تدعو �لٌّ من منظمة الصحة  
الوطن�ة   السلطات  جم�ع  للبیئة  المتحدة  األمم  و�رنامج  الحیوان 
قاعدة   توفیر  أجل  من  للمخاطر،  تقی�مات  إجراء  إلى  المختصة 
ّبیِّنات �غرض وضع لوائح للس�طرة على مخاطر انتقال الكائنات  

الت البر�ة  الحیوانات  من  المصدر  الحیوان�ة  الدق�قة  تتم  الح�ة  ي 
للتكاثر  والمخصصة  یتم صیدها  التي  البر�ة  والحیوانات  تر�یتها 
أولالستهالك ال�شري. و�ن�غي أن تعالج هذه اللوائح إمكان�ة َتَت�ُّع 
الحیوانات البر�ة التي تتم تر�یتها لضمان تمییزها عن الحیوانات  
البر�ة التي یتم صیدها، و�تعین أن تشمل تدابیر صارمة لألمن 

 .البیولوجي

من   وتعدّ  �ثیرة  أجزاء  في  شائعة  ممارسة  البر�ة  الحیوانات  تر��ة 

تدابیر صارمة 13العالم الوطن�ة  األغذ�ة  لوائح  تشمل  أن  و�تعین   .

لألمن البیولوجي في المزارع للحیلولة دون إدخال األمراض الحیوان�ة  

ذات  األغذ�ة  لجم�ع  �النس�ة  الحال  هو  و�ما  نشرها.  أو  المصدر 

إلنتاج  محددة  صح�ة  متطل�ات  إدراج  �جب  الحیواني،  األصل 

األصل ذات  األغذ�ة  وتسو�ق  لوائح   وتجهیز  جم�ع  في  الحیواني 

أحكامًا  هذه  األغذ�ة  لوائح  تتضمن  أن  و�ن�غي  الوطن�ة.  األغذ�ة 
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المخاطر  لتقی�م  المخاطر  تقی�م  على  قائم  منهجي  نهج  العتماد 

الم�كرو��ة ومكافحتها عبر السلسلة الغذائ�ة لتعز�ز سالمة األغذ�ة. 

المس الب�طر�ة  �الضوا�ط  المختصة  السلطات  تقوم  أن  ؤولة  وسیلزم 

عن اإلشراف على اللوائح المتعلقة �األغذ�ة ذات األصل الحیواني 

واألمراض الحیوان�ة المنشأ و�نفاذها �التفت�ش على مزارع الحیوانات 

أغذ�ة  إلى  الحیوانات  هذه  تجهیز  فیها  یتم  التي  واألماكن  البر�ة 

وتوز�عها وتسو�قها لضمان امتثالها للوائح. وقد تكون هناك حاجة  

تعدیالت أخرى. أوًال، ین�غي تطبیق اللوائح الوطن�ة المحددة   إلى عدة

المتعلقة �صحة ورعا�ة الحیوان على المزرعة. ثان�ًا، یتعّین أن ُتَطبَّق 

في وقت الذ�ح إجراءات الفحص قبل و�عد الذ�ح. ثالثًا، �جب تطبیق 

اإلنتاج  مراحل  جم�ع  في  واإلصحاح  الشخص�ة  النظافة  متطل�ات 

 تسو�ق. وأخیرًا، فإن متطل�ات التت�ُّع ضرور�ة.    والمعالجة وال

على جم�ع  مهن�ًا  تر�یتها خطرًا  تتم  التي  البر�ة  الحیوانات  وتشكل 

الغذائ�ة السلسلة  في  مصدر   14العاملین  تكون  قد  الحیوانات  ألن 

فحص  عمل�ات  وُتعتَبَ◌ر  المصدر.  الحیوان�ة  األمراض  ُمَسبِّ�ات 

د العالمات السر�ر�ة التي ُتَسبِّبها صحة الحیوان وسیلة ق�ِّمة لتحدی

هذه الكائنات الدق�قة واست�عاد الحیوانات التي تظهر علیها مثل هذه 

العالمات من السلسلة الغذائ�ة. ومع ذلك ، فإن العوامل الحیوان�ة  

العائل   في  الخارج�ة  المرض  عالمات  �لها  تنتج  ال  المصدر 

الم�كرو�یولوج المخاطر  من  والعدید  تلك الحیواني.  وخاصًة  �ة، 

المحمولة فقط في الجهاز الهضمي، قد ال ُتَسبِّب أمراضًا حیوان�ة. 

ث  وُمَسبِّ�ات األمراض الموجودة في الجهاز الهضمي للحیوان قد ُتلوِّ

القوي  د  الترصُّ فإن  و�التالي،  الم�اشرة.  والبیئة  الغذائ�ة  المنتجات 

ح�ة الجیدة في لممارسات الزراعة وتر��ة الحیوانات والممارسات الص

ذ�ح وتقصیب ومناولة و�عداد �لٍّ من الحیوانات المنزل�ة والبر�ة  أمر 

 ضروري. 

تنتج   التي  المزارع  بتسجیل  المختصة  السلطات  تقوم  أن  و�ن�غي 

الحیوانات البر�ة واعتمادها وتفت�شها للتأكد من معاییر سالمة ورعا�ة  

ت البر�ة الح�ة التي وفي الحاالت التي ت�اع فیها الحیوانا ivالحیوان. 

تتم تر�یتها في أسواق األغذ�ة التقلید�ة، یتعین وضع وتنفیذ مجموعة 

اإلصحاح  ومعاییر  الشخص�ة  النظافة  وه�اكل  األغذ�ة  لوائح  من 

 
iv   تشترط اتفاق�ة االتجار الدولي �أنواع الحیوانات والن�اتات البر�ة المهددة

األنواع من �االنقراض أن ُتَسجَّل لدى أمانة االتفاق�ة العمل�ات التي تولد سالالت 

�شأن هذه األسواق. و�جب أن تر�ز لوائح األغذ�ة هذه على منع 

وصول الجمهور إلى مناطق ذ�ح وتقصیب الحیوانات. و�ن�غي أن 

مفتشون ب�طر�ون على عمل�ة الذ�ح وأن ُتجرى في منطقة   �شرف

صح�ة منفصلة مع تقیید الوصول إلیها. والفصل والرقا�ة على هذا  

النحو ضرور�ان ألن موقع احتجاز وذ�ح وتقصیب الحیوانات �مكن  

ُمَسبِّ�ات  بنقل  یهدد  مما  أخرى،  و�فرازات  �البراز  ملوثًا  �ص�ح  أن 

 ن. األمراض إلى العمال والز�ائ

 

وال -4 األغذ�ة  مفتشي  على تدر�ب  الب�طر�ین  مفتشین 

   للوائح الجدیدة و�نفاذهامتثال اال

تدعو �لٌّ من منظمة الصحة العالم�ة والمنظمة العالم�ة لصحة  

الحیوان و�رنامج األمم المتحدة للبیئة السلطات الوطن�ة المختصة  

فل امتثال إلى ضمان تدر�ب مفتشي األغذ�ة تدر��اً �اف�ًا �ما �ك

وخضوعها    للوائح حما�ة صحة المستهلكینالمؤسسات التجار�ة 

و�اإلضافة إلى ذلك، ین�غي تزو�د السلطات المختصة  للمساءلة. 

المسؤولة عن إدارة أسواق األغذ�ة �الموارد الكاف�ة، حتى یتم إنفاذ 

اللوائح المرّ�زة على إنتاج األغذ�ة الحیوان�ة وتجهیزها وتسو�قها 

 سق . �شكل مت

 

لمراق�ة   الوطني  النظام  في  األغذ�ة عنصرًا حاسمًا  و�شّكل فحص 

الم�اعة   إلى ضمان أن تفي األغذ�ة  سالمة األغذ�ة، ألنه یهدف 

ولتحقیق  الغذائ�ة.  التشر�عات  �موجب  المحددة  السالمة  �متطل�ات 

یلزم   الهدف،  �كون  هذا  والمفتش  ومفتشأن  الب�طر�و األغذ�ة    ن و ن 

ر�نو   مؤّهلینو   مدّر�ین المصالح.  متحرِّ تضارب  أن    18من  و�جب 

یتلّقى  موظفو السلطة المختصة القائمون �عمل�ات تفت�ش على مزارع 

األح�اء البر�ة أو األسواق التي تب�ع الحیوانات البر�ة التي تتم تر�یتها 

واستقالل�ة  �كفاءة  بواج�اتهم  االضطالع  من  لتمكینهم  واف�ًا  تدر��ًا 

مراق�ة سالمة األغذ�ة �طر�قة متسقة. و�ن�غي أن تقوم وأداء عمل�ات  

تدر�ب سنو�ة واالحتفاظ �سجالت  �إعداد خطة  المختصة  السلطة 

تدر�ب�ة لكل مفتش لألغذ�ة وضمان تحدیث هذه السجالت. و�تعین  

ألغراض تجار�ة من أجل االتجار بهذه األنواع    1-�ة المحددة في التذییل الحیوان 
 ) https://www.cites.org/eng/resources/registers.php(دول�ًا  

https://www.cites.org/eng/resources/registers.php
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توثیق ممارسات اإلنفاذ. و�جب أن �عمل مفتشو األغذ�ة والمفتشون  

لبر�ة �موجب بروتو�والت الب�طر�ون عن �ثب مع سلطات الح�اة ا

غیر  �صورة  بها  االتجار  یتم  التي  البر�ة  األنواع  لتحدید  واضحة 

 مشروعة و�نفاذ اللوائح الوطن�ة والدول�ة ذات الصلة.  

و�اإلضافة إلى ذلك، ین�غي تزو�د السلطات المختصة المسؤولة عن  

لوائح  إدارة أسواق األغذ�ة التقلید�ة �الموارد الكاف�ة، حتى یتم إنفاذ ال 

�شكل  وتسو�قها  وتجهیزها  الحیوان�ة  األغذ�ة  إنتاج  على  المر�زة 

 متسق. 

د ُمَسب�ِّات األمراض الحیوان�ة المصدر -5  تعز�ز أنظمة ترصُّ

تدعو �ٌل من منظمة الصحة العالم�ة والمنظمة العالم�ة لصحة  
الحیوان و�رنامج األمم المتحدة للبیئة السلطات الوطن�ة المختصة 

تعز�ز نظم ترصد صحة الحیوان لكشف ُمَسبِّ�ات األمراض  إلى  
الحیوان�ة المصدر �ما �شمل الحیوانات المنزل�ة والبر�ة على حد  
ُمَسبِّ�ات   �ظهور  إنذاراً م�كرًا  یوفر  أن  ذلك  شأن  ومن  سواء. 
لمنع   ضوا�ط  وضع  �غرض  للَبیِّنات  قاعدة  و�وفر  األمراض 

�االش اإلنسان،  تهدد صحة  التي  د  المخاطر  ترصُّ نظم  مع  تراك 
 الصحة العامة. 

د المرض هو نشاط قائم على المعلومات �شمل جمع وتحلیل  وترصُّ

الحیوانات  في  �األمراض  المتعلق  للعمل  الالزمة  الب�انات  وتفسیر 

الحیوان�ة  األخرى  األحداث  و�دارة  الحال�ة  الجائحة  وأثناء  وال�شر. 

ال تتعاون جم�ع  أن  �مكان  األهم�ة  الوطن�ة المصدر، من  و�االت 

واالستجا�ة  المخاطر  عن  اإلبالغ  لضمان  د  الترصُّ عن  المسؤولة 

وفي الوقت الراهن، تقع مسؤول�ة   19إلدارتها �شكل متسق ومناسب.

د صحة اإلنسان على عاتق قطاع الصحة العامة، ف�ما تقع  ترصُّ

د الحیوانات المنزل�ة على عاتق الخدمات الب�طر�ة.   مسؤول�ة ترصُّ

من وعادًة   وجوده،  عند  البر�ة،  األح�اء  أمراض  د  ترصُّ �كون  ما 

مسؤول�ة الخدمات الب�طر�ة وقطاعات الحراجة أو البیئة أو الح�اة 

د الحیوانات  البر�ة. ومن المهم أن یتم تنسیق النظم الوطن�ة لترصُّ

األمراض الحیوان�ة المصدر،  المنزل�ة والح�اة البر�ة لكشف ُمَسبِّ�ات

 م�كرًا �ظهور العوامل الممِرضة، تنس�قًا وث�قًا مع مما �عطي إنذاراً 

د الصحة العامة من أجل توفیر فرص للس�طرة على ُمَسب�ِّات  ترصُّ

اإلنسان. تؤثر على صحة  أن  قبل  هذه  د   20األمراض  ترصُّ   ونظم 

أمراض األح�اء البر�ة ل�ست شائعة �عد ولكنها تحتاج إلى تطو�ر 

د   صحة الحیوانات المنزل�ة.  وتنسیق عاجَلین مع برامج ترصُّ

لت�ادل   الوطني  الصعید  على  لجنة  أو  عامل  فر�ق  إنشاء  و�ن�غي 

د في ال�شر والحیوانات المنزل�ة واألح�اء  المعلومات عن نظم الترصُّ

لتنسیق  العمل�ة  السبل  أن تحدد  اللجنة  البر�ة. وسیتعین على هذه 

د األمراض ال�شر�ة والحیوان�ة على الصعید   الوطني، �ما في ترصُّ

ذلك إدارة الب�انات وش�كات االتصاالت وش�كات المختبرات الوطن�ة 

 ج الصحة الواحدة.هُ واإلقل�م�ة �استخدام نُ 

 

األغذ�شأن  �  إعالم�ة حمالت  تنظ�م   -6 تجار  للة  سالمة 

 في األسواق   وأصحاب األكشاك والمستهلكین

منظمة الصحة العالم�ة والمنظمة العالم�ة لصحة  �لُّ من  تدعو  
الحیوان و�رنامج األمم المتحدة للبیئة السلطات الوطن�ة المختصة 

لتجار  تنظ�م  إلى   األغذ�ة  سالمة  عن  إعالم�ة  حمالت  وتنفیذ 
على   الجمهور  وعامة  والمستهلكین  األكشاك  وأصحاب  السوق 

وع�ة �م�ادئ  هذه الحمالت أداة للتأن تكون نطاق أوسع. و�ن�غي 
الحیوان�ة  األمراض  ُمَسبِّ�ات  انتقال  ومخاطر  األغذ�ة  سالمة 

عند   والحیوان�ة  الالمصدر  اإلنسان�ة  الفیروسات  بین  تداخل 
والمخاطر المرت�طة �استهالك األح�اء البر�ة واالتجار بها. و�تعین  
أن تنشر تلك الحمالت أ�ضًا معلومات لجم�ع األطراف المعن�ة 

ع البیولوجي وضرورة أن �كون أي استخدام لألح�اء عن أهم�ة التنو 
 البر�ة قانون�ًا وُمستدامًا وآمنًا ومسؤوًال.

وقد اكتسبت منظمة الصحة العالم�ة، �التعاون مع منظمة األغذ�ة  

مر  على  هائلة  خبرة  الحیوان،  لصحة  العالم�ة  والمنظمة  والزراعة 

لتحسین  البلدان  مع  المبذولة  التعاون�ة  الجهود  خالل  من  السنین 

التقلید�ة  الشخص�ة واإلصحاح في أسواق األغذ�ة  النظافة  معاییر 

الحیوانات   ُت�اع  الطیور   17،21الح�ة.  حیث  أنفلونزا  فاش�ات  وأثناء 

والمتالزمة التنفس�ة الحادة الوخ�مة في الصین، تم تحدید ممارسات 

�ما اسُتحِدثت   21شدیدة الخطورة في بیئات السوق، وُنفِّذت تدخالت.

برامج في مجال االتصاالت والتدر�ب بهدف الحّد من مخاطر انتقال 

التقل األغذ�ة  أسواق  في  الس�اقات المرض  لتالئم  وتكی�فها  ید�ة 

 إال أنه یلزم توس�ع نطاق هذه التدخالت.  22المحل�ة.
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النجاح في تنفیذ حملة إعالم�ة تهدف إلى الحد من مخاطر �غ�ة  و 

وظهور األمراض الحیوان�ة المنشأ   2-سارس-انتقال فیروس �ورونا

تقی�م  األولى هي  الخطوة  فإن  التقلید�ة،  األغذ�ة  أسواق  بیئات  في 

معارف العاملین في السوق �شأن القضا�ا المتعلقة بنظافة وسالمة 

�وفید ومرض  الحیوان�ة    19-األغذ�ة  األمراض  وظهور  وسر�انه 

المنشأ وسلو��اتهم الحال�ة بهذا الصدد. وستكون هناك حاجة إلى 

من  والممارسات  والمواقف  للمعارف  ودراسات  استقصاءات  إجراء 

الصلة لتكی�ف الحمالت اإلعالم�ة أجل جمع وتقی�م الب�انات ذات  

الالحقة مع احت�اجات العاملین في السوق وز�ائنه، و�التالي ز�ادة 

الح�ة  البر�ة  الحیوانات  مع  �التعامل  المرت�طة  �المخاطر  وعیهم 

التخف�ف  أو  المخاطر  للحّد من هذه  اتخاذها  التي �مكن  والتدابیر 

 منها. 

األغذ�ة التقلید�ة �انتظام،    وتترّدد أعداد �بیرة من الناس على أسواق

مما یت�ح فرصًا لنقل رسائل تهدف إلى تثق�ف العمال والزوار �شأن  

المنشأ.  الحیوان�ة  األمراض  انتقال  ومخاطر  األغذ�ة  سالمة 

إلى ذلك، ین�غي تنظ�م وتصم�م دورات تدر�ب�ة رسم�ة  و�اإلضافة 

العمل   جداول  تتعطل  ال  �حیث  األكشاك  وأصحاب  السوق  لعمال 

یرًا. و�تعین تصم�م الرسائل السهلة الفهم �غرض نشرها عبر عدة كث

والهواتف  االجتماعي  التواصل  قنوات  ذلك  في  �ما  منصات، 

 المحمولة، للتشج�ع على تغییر السلوك. 

وتوفر المواد التعل�م�ة التي أعّدتها المنظمة �عنوان "المفات�ح الخمسة 

�ة متاحة �سهولة عن  األساس�ة ألغذ�ة أكثر أمانًا" معلومات أساس

 23سالمة األغذ�ة.
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تغیرات �مكن أن تؤثر على هذه اإلرشادات المبدئ�ة. و�ذا طرأ تغییر على  تواصل منظمة الصحة العالم�ة مراق�ة الوضع عن �ثب لمتا�عة أي  
أيٍّ من العوامل ذات الصلة، فسوف تصدر المنظمة إرشادات محّدثة إضاف�ة. و�خالف ذلك، ت�قى وث�قة اإلرشادات المبدئ�ة هذه صالحة لمدة  

 عامین من تار�خ إصدارها.
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