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الدليل اإلرشادي بشأن األمن الحيوي
 .1مقدمة
تتمثــل مهمــة هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائيةفــي تطبيــق مبــدأ األمــن
الحيــوي مــن خــال ضمــان صحــة النباتــات والحيوانــات فــي إمــارة أبوظبــي .ترتبــط الحيــاة
الصحيــة لإلنســان والحيــوان والنبــات باإلضافــة إلــى حمايــة البيئــة ارتباطــا وثيقــا وهــذا
االرتبــاط هــو األســاس المنطقــي التبــاع لمقاربــة متكاملــة بخصــوص األمــن الحيــوي.

 .2الغرض
يتمثــل الهــدف مــن هــذا الدليــل اإلرشــادي فــي عــرض المقاربــات الفعالــة للحيلولــة دون
دخــول اآلفــات واألمــراض الدخيلــة أو انتشــارها أو نشــوئها فــي أبوظبــي وضمــان احتــواء
اآلفــات واألمــراض الخطيــرة والقضــاء عليهــا وإدارتهــا .وتســتطيع المقاربــة المتكاملــة
نحــو األمــن الحيــوي أن تســاعد فــي الحــد مــن التأثيــرات الســلبية المحتملــة علــى الصحــة
واالقتصــاد وغيرهــا مــن التأثيــرات مثــل:
-

وقوع وامتداد المخاطر التي تنتقل عن طريق الطعام إلى المستهلكين

-

انتشار عابر للحدود لألمراض الجديدة والناشئة بين البشر والحيوانات
األليفة والمحلية  ،والنباتات واألسماك.

-

إدخال أجناس أجنبية من النباتات والحيوانات والمخلوقات البحرية إلى
مزارع األسماك.

-

فقدان التنوع الحيوي والتغيرات غير المرغوبة على النظام البيئي.

-

اضطراب موارد الرزق والمصادر المحتملة للدخل في المناطق الريفية
والصناعات الزراعية.

-

فقدان ثقة المستهلك في الصناعات الغذائية.

-

إضطراب األعمال التجارية.

ترتبط المنافع المحتملة بمقاربة متعددة القطاعات تجاه األمن الحيوي:
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-

تحسين الصحة العامة

-

تعزيز التجارة

-

تحسين االنتاج الزراعي

-

حماية البيئة.

 .3النطاق
ينــادي هــذا الدليــل باعتمــاد مقاربــة عامــة اســتراتيجية متكاملــة ومتناســقة تجــاه األمــن
الحيــوي كمبــدأ شــمولي يرتبــط ارتباطــً مباشــرًا بالوفــاء بتوقعــات المســتهلكين فيمــا
يتعلــق بســامة موادهــم الغذائيــة والوقايــة والســيطرة علــى جوانــب الصحــة المتعلقــة
باألمــراض المنتقلــه مــن الحيــوان لألنســان والتأكــد مــن اســتدامة الزراعــة وحمايــة البيئــة
والتنــوع الحيــوي فــي إمــارة أبوظبــي .كمــا يقــدم هــذا الدليــل اإلرشــادات العمليــة
والدعــم لجميــع األطــراف المتصلــة باألمــن الحيــوي فــي هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة
الغذائيةلتطويــر وتطبيــق األطــر العامــة لألمــن الحيــوي وكذلــك الصناعــات الزراعيــة.

 .4تعريفات
األمن الحيوي

هو مجموعة من التدابير أو اإلجراءات الوقائية المصممة
لحمايــة الســكان مــن المــواد البيولوجيــة أو البيوكيماويــة الضــارة.
كمــا أنــه مقاربــة اســتراتيجية ومتكاملــة تشــمل السياســة واألطــر
التنظيميــة (بمــا فــي ذلــك اآلليــات واألنشــطة) المتبعــة فــي تحليــل
وإدارة المخاطــر علــى صحــة وحيــاة اإلنســان والحيــوان والنبــات،
والمخاطــر البيئيــة المرتبطــة بهــا.

األمراض المنتقلة هــي عبــارة عــن أمــراض تنشــأ مــن تنــاول الغــذاء أو شــرب الميــاه
عبــر الغــذاء الملوثــة بكائنــات عضويــة مرضيــة (مســببة لألمــراض)
مثــل البكتيريــا وســمومها والفيروســات والطفيليــات ،و تدخــل
المعــدي والمعــوي
هــذه الكائنــات تدخــل الجســم مــن خــال الهيئــة َ
حيــث غالبــً مــا تظهــر األعــراض األولــى لوجودهــا .ويوجــد العديــد مــن
هــذه الكائنــات الدقيقــة فــي أمعــاء الحيوانــات الســليمة التــي يتــم
إنتــاج مــواد غذائيــة منهــا .إن مخاطــر التلــوث موجــودة وممتــدة مــن
المزرعــة إلــى المائــدة وهــي تتطلــب الوقايــة والرقابــة علــى امتــداد
السلســلة الغذائيــة.
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األمراض المنتقله األمــراض المنتقلــه مــن الحيــوان والتــي تعــرف علميــً بمصطلــح مــن
الحيوان لإلنسان ( )Zoonosisهــي جميــع األمــراض و /أو حــاالت العــدوى القابلــة
لالنتقــال بصــورة طبيعيــة بيــن الحيوان واإلنســان .وتتمثل مســببات
األمــراض الحيوانيــة فــي البكتيريــا والفيروســات والطفيليــات أو
الوحــدات الحيويــة األخــرى التــي يمكــن لهــا أن تســبب اإلصابــة
باألمــراض المنتقلــه مــن الحيــوان لإلنســان .إن األمــراض المنتقلــه
معــد يمكــن أن ينتقــل
مــن الحيــوان لإلنســان هــي أي مــرض
ٍ
(فــي بعــض الحــاالت مــن خــال ناقــل) مــن الحيوانــات ،ســواء كانــت
حيوانــات بريــة أو أليفــة ،إلــى البشــر أو مــن البشــر إلــى الحيوانــات
(الحالــة األخيــرة يشــار إليهــا أحيانــً باالمــراض المنتقلــه مــن الحيــوان
المعكوســة) .وتنــدرج العديــد مــن األمــراض الخطيــرة ضمــن هــذه
الفئــة مــن األمــراض .وهــو مــرض يمكــن أن ينتقــل مــن الحيوانــات
الفقاريــة األخــرى إلــى اإلنســان .ويمكــن تعريفــه بصــورة أكثــر تقنيــة
علــى أنــه مــرض يصيــب عــادة الحيوانــات األخــرى ،لكنــه يصيــب كذلــك
البشــر .علمــً أن الحالــة العكســية (انتقــال المــرض مــن اإلنســان إلــى
الحيــوان) تعــرف بمصطلــح «األمــراض األمــراض المنتقلــة مــن األنســان
للحيــوان « (.)Anthroponosis
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النباتات األجنبية

النباتــات الدخيلــة التــي ليســت مــن النباتــات األصيلــة فــي النظــام
البيئي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

التنوع الحيوي

تنــوع وغــزارة األجنــاس المختلفــة التــي تعيــش علــى األرض مثــل
النباتــات والحيوانــات الموجــودة فــي العالــم أو فــي أيــة بيئــة بعينهــا،
وعــادة مــا يعتبــر ارتفــاع مســتوى التنــوع الحيــوي أمــرًا هامــً ومرغوبــً.

السلطات
		
المختصة

هــي المكاتــب والهيئــات الحكوميــة االتحاديــة والمحليــة المعنيــة
بصحةالنباتوالحيوانواإلنسان.

		
خطر

أيــة حالــة أو عامــل حيــوي أو كيمــاوي أو فيزيائــي فــي المناخ أو الهواء
أو الميــاه أو الغــذاء أو األعــاف ،والتــي مــن المحتمــل أن تتســبب فــي
إلحــاق آثــار ســلبية علــى الصحــة.

مستوى الحماية
التي المالئم
( )ALOPحياة أو

هــو مســتوى الحمايــة الــذي يعتبــر مالئمــً مــن قبــل الدولــة تتخــذ
صحيــة أو إجــراءات عالجيــة صحيــة لحمايــة صحــة البشــر والحيوانــات
والنباتات على أراضيها.

تقييم المخاطر

هــي عمليــة قائمــة علــى أســس علميــة وتتألــف مــن الخطــوات
التاليــة )1( :التعــرف علــى الخطــر؛ ( )2تحديــد خصائــص الخطــر؛ ()3
تقييــم مــدى التعــرض؛ ( )4تحديــد خصائــص المخاطــرة

 .5وثائق ذات صلة
-

نظام رقم ( )8لعام  2012بشأن المتطلبات الفنية والصحية لمنشآت اإلنتاج
الحيواني

-

دليل الممارسة رقم ( )15لعام  2011بشأن الممارسات الجيدة في منشآت اإلنتاج
الحيواني.

 .1الجزء األول :جوانب األمن الحيوي
1.1

خلفية

إن ارتفــاع معــدل ســفر األشــخاص وحركتهــم عبــر الحــدود واالعتمــاد الكبيــر علــى األغذيــة
المســتوردة والنمــو الســكاني والطلــب المتزايــد مــع تنــوع وحجــم التجــارة الدوليــة
بالحيوانــات والنباتــات ومنتجاتهــا تعتبــر المســاهم الرئيســي فــي انتشــار األمــراض
المعروفــة مــن منطقــة إلــى أخــرى .كمــا أن الممارســات الزراعيــة المتغيــرة تــؤدي إلــى
نشــوء أخطــار جديــدة علــى الصحــة ،وهــي أخطــار قــادرة علــى عبــور الحــدود بســهولة.
كمــا يســاهم تغيــر النظــام البيئــي والســلوك البشــري فــي حــدوث وانتشــار األخطــار
علــى الصحــة العامــة وصحــة الحيوانــات والنباتــات.

2.1

العوامل المؤثرة على األمن الحيوي

تتمثل العوامل المؤثرة على األمن الحيوي فيما يلي:
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1.2.1

العولمــة وتغيــر مقاييــس تطويــر اللقاحــات شــكلتا ســيفًا ذا حديــن مــن
حيــث المنافــع والمضــار.

2.2.1

التقنيــات الحديثــة لإلنتــاج الزراعــي ومعالجــة األغذيــة زادت مــن فــرص
التعــرض لألخطــار.

3.2.1

ازدياد االتجار بالمنتجات الغذائية والزراعية.

4.2.1

االلتزامــات القانونيــة لألطــراف الموقعــة علــى االتفاقيــات الدوليــة ذات
ا لصلــة .

5.2.1

ازديــاد حركــة الســفر وتطــور النقــل وحركــة األشــخاص والحيوانــات عبــر
الحــدود.

6.2.1

التطــورات فــي مجــال االتصــاالت والوصــول العالمــي إلــى المعلومــات حــول
األمــن الحيــوي.

7.2.1

تزايد اهتمام الجمهور بالتنوع الحيوي والبيئة والتأثير على الزراعة.

8.2.1

التحــول مــن اســتقالل الدولــة إلــى االعتمــاد المتبــادل بيــن الــدول مــن أجــل
كفــاءة األمــن الحيــوي.

9.2.1

نــدرة المــوارد الفنيــة والتشــغيلية مثــل النقــص فــي الكــوادر الماهــرة فــي
مختبــرات التشــخيص.

10.2.1

االعتمــاد الكبيــر لبعــض الــدول علــى واردات المــواد الغذائيــة ســيفتح
البــاب أمــام العديــد مــن األخطــار واآلفــات.

3.1

مشاركة الجهات المعنية

يتحمــل هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائيةمســؤولية رئيســية عــن إدارة نظــام
األمــن الحيــوي فــي أبوظبــي بالتعــاون مــع الجهــات والــوكاالت الحكوميــة والقطــاع
الصناعــي والمجتمــع .تــؤدي الســلطات المختصــة والمرتبطــة باألمــن الحيــوي لســامة
األغذيــة والصحــة العامــة والزراعــة واألســماك والبيئــة تــؤدي دورًا هامــً فــي اعتمــاد
منهجيــة معاصــرة ومتكاملــة تجــاه األمــن الحيــوي للحــد مــن مخاطــر اآلفــات واألمــراض
الدخيلــة التــي تتســلل وتســتقر فــي أبوظبــي وتلحــق األذى بالبيئــة الطبيعيــة واألمــن
الغذائــي واالقتصــاد.
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وعلــى المســتوى االتحــادي والدولــي ،تتقاســم وزارة البيئــة والميــاه المســؤولية مــع عــدد
مــن المؤسســات واألجهــزة األخــرى .ويتضمــن األمــن الحيــوي كذلــك العمــل فــي الخــارج
لبنــاء قــدرات الــدول المجــاورة التــي تســتورد اإلمــارات منهــا بهــدف الحــد مــن وصــول
األخطــار إلــى حــدود الدولــة .إن التعــاون والتنســيق مــع وزارة البيئــة والميــاه يعتبــر
حيويــً للعمــل بالشــراكة مــع الجهــات المســتوردة قبــل اســتيرادها المنتجــات الحيوانيــة
والنباتيــة إلــى أبوظبــي لضمــان إدراكهــم للمســؤوليات الملقــاة علــى عاتقهــم .ومــن
المهــم أيضــً العمــل مــع سلســلة التوريــد الغذائــي فــي إمــارة أبوظبــي بمــا فــي ذلــك
المزارعيــن للتأكــد مــن خلــو النباتــات والحيوانــات مــن اآلفــات واألمــراض.

4.1

األولويات

تتمثــل األولويــات األساســية لهيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائيةفــي مجــال إدارة
األمــن الحيــوي فــي ضمــان الغــذاء اآلمــن مــن خــال اتبــاع الممارســات الســليمة فــي مجــال
الصحــة النباتيــة والحيوانيــة ،ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال مــا يلــي:
1.4.1

حمايــة صحــة الحيوانــات والنباتــات فــي اإلمــارة للحفــاظ علــى األســواق
الخارجيــة وحمايــة االقتصــاد والبيئــة مــن آثــار اآلفــات واألمــراض الدخيلــة،
مــن خــال إدارة المخاطــر ،والمعاينــة واالعتمــاد وتطبيــق تدابيــر االســتجابة
الطارئــة فــي الصناعــات الغذائيــة والزراعيــة باإلمــارة.

2.4.1

توفيــر إدارة فعالــة للمخاطــر المحيطــة باألمــن الحيــوي بالتنســيق مــع
القطاعــات المعنيــة بعمــل الهيئــة والتعــاون معهــا وفــق المبــادئ
العلميــة الســليمة .ويمكــن للسياســة المتبعــة أن تحســن مــن فعاليــة
ومــدى اســتجابة العمليــات كمــا أنهــا تعــزز العالقــات بالعمــاء.

3.4.1

إدارة األمــن الحيــوي مــن خــال رصــد المخاطــر ومواجهتهــا بكفــاءة وفعاليــة
للتركيــز علــى األمــور األكثــر أهميــة.

4.4.1

التعــاون مــع الجهــات الحكوميــة األخــرى والمنشــآت الصناعيــة والعمــاء
والمعنييــن.

5.4.1

تقديــم خدمــات األمــن الحيــوي لدعــم الوصــول إلــى األســواق الخارجيــة
وحمايــة االقتصــاد والبيئــة مــن آثــار اآلفــات واألمــراض غيــر المرغوبــة .ويمكــن
تطبيــق ذلــك علــى خطــط تصديــر منتجــات التمــور وحليــب النــوق المحليــة
إلــى الخــارج.
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5.1

ارتباطات األمن الحيوي

توجــد أخطــار مــن أنــواع مختلفــة علــى األمــن الحيــوي فــي كل قطــاع (النباتــي والحيوانــي)
وهنــاك احتمــاالت كبيــرة النتقالهــا بيــن القطاعــات (علــى ســبيل المثــال العديــد مــن
أمــراض الحيــوان يمكــن أن تنتقــل باســهولة وتصيــب اإلنســان ،كمــا يمكــن أن تتلــوث
أعــاف الحيوانــات بالســموم الفطريــة ( )mycotoxinsوالســموم النباتيــة).
تشــكل المخاطــر الناشــئة عــن المــواد الخطــرة فــي قطــاع النفــط وخاصــة فــي المنطقــة
الغربيــة مــن إمــارة أبوظبــي تهديــدًا للحيوانــات التــي ترعــى فــي المنطقــة .وهنــاك
احتمــاالت بتعــرض هــذه الحيوانــات لألخطــار البتروكيماويــة مــن عمليــات التنقيــب
عــن النفــط ومواقــع اإلنتــاج .حيــث تتراكــم هــذه المــواد الخطــرة فــي البيئــة والنباتــات
وتتناولهــا الحيوانــات ،ومنهــا علــى ســبيل المثــال مشــتقات مركــب الكبريتيــد
( )Sulfideوالكائنــات الدقيقــة فــي التربــة ،وبالتالــي يتعيــن أخــذ هــذا األمــر بعيــن االعتبــار
حرصــً علــى حمايــة الحيوانــات .ويمكــن أن تدخــل األخطــار إلــى السالســل الغذائيــة فــي
أيــة مرحلــة بــدءًا مــن اإلنتــاج وصــوالً إلــى االســتهالك وأي خلــل أمنــي فــي أيــة نقطــة كانــت
مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى تبعــات ســلبية علــى صحــة األفــراد أو قطاعــات األمــن البيئــي
المتعــددة .وعلــى ســبيل المثــال ،تبقــى آثــار المبيــدات فــي األغذيــة النباتيــة بينمــا تبقــى
األدويــة البيطريــة فــي األغذيــة الحيوانيــة وقــد تتــرك آثــارًا ســلبية علــى صحــة اإلنســان.
و ُيعتبــر حجــم ونطــاق التجــارة العالميــة فــي األعــاف الحيوانيــة ومكونــات األعــاف
الحيوانيــة أحــد األمثلــة علــى االحتمــال الكبيــر لحــركات األخطــار علــى األمــن الحيــوي.
إن التغيــرات التــي تطــرأ علــى البيئــة ،مثــل فقــدان التنــوع الحيــوي وتلــوث مصــادر الغــذاء
والمــاء ،تــؤدي أحيانــً إلــى أخطــار جســيمة علــى صحــة اإلنســان والحيــوان .وقــد ذكــرت
تقاريــر أن  10بالمائــة مــن جميــع األمــراض البشــرية التــي يمكــن الوقايــة منهــا ناتجــة عــن
تدهــور البيئــة وتتضمــن األســباب الرئيســية لهــذه األمــراض غيــاب اإلجــراءات الصحيــة
وتلــوث مصــادر الميــاه واألغذيــة غيــر اآلمنــة.

6.1

مهام األمن الحيوي

ينبغــي أن يكــون األمــن الحيــوي عامــل تنبيــه إلــى الحاجــة لتوفيــر الرعايــة الصحيــة لألفراد.
ويتمثــل التصــور المســتخلص فــي أن مهمــة توفيــر الرعايــة الصحيــة تبررهــا الحاجــة إلــى
األمــن الحيــوي عــن طريــق مــا يلــي:
1.6.1
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حماية صحة اإلنسان في استهالك المنتجات الزراعية والغذائية.

2.6.1

حماية أنظمة اإلنتاج الزراعية /الحيوانية.

3.6.1

االســتغالل الفعــال للمــوارد المحــدودة فــي مختلــف مجــاالت ســامة الغــذاء
وصحــة الحيوانــات والنباتــات.

4.6.1

توفير خدمات متميزة بتكاليف معقولة إلى القطاع الخاص.

5.6.1

بناء الثقة لدى المستهلك.

ويتطلــب تحقيــق هــذه المهــام اســتجابة اســتباقية وديناميكيــة لتحديــات األمــن الحيــوي
دائمــة التغير.

7.1

األمن الحيوي وسالمة الغذاء

يجــب علــى أنظمــة األمــن الحيــوي للســامة الغذائيــة أن تراقــب األخطــار ذات األصــول
الحيويــة والكيماويــة والفيزيائيــة فــي األغذيــة المســتوردة واألغذيــة المنتجــة محليــً
واألغذيــة المصــدرة .وتظــل ضوابــط الرقابــة الغذائيــة القائمــة علــى الممارســات الصحيــة
الســليمة هــي أســاس أنظمــة الســامة الغذائيــة الحديثــة .وقــد كانــت تُطبــق الضوابــط
الســابقة بصفــة أساســية علــى إنتــاج ونقــل الســلع الغذائيــة ،إال أن العقــود القليلــة
األخيــرة شــهدت تغيــرات جذريــة فــي توريــد األغذيــة علــى مســتوى العالــم .ومــع ارتفــاع
حجــم التبــادل التجــاري فــإن األصــول الجغرافيــة والطبيعــة والمجــال ومتطلبــات الحفــاظ
علــى البيئــة واالســتخدامات النهائيــة المســتهدفة لألغذيــة قــد توســعت بشــكل كبيــر.
التأثيرات الجديدة على أنظمة األمن الحيوي للسالمة الغذائية:
1.7.1

اعتمــاد نظــام تحليــل المخاطــر ونقــاط التحكــم الحرجــة ()HACCP
ومنهجيــة قائمــة علــى األخطــار.

2.7.1

توثيق المستويات المرتفعة لألمراض المنتقلة عبر الغذاء.

3.7.1

التغيرات الهامة في إنتاج ومعالجة األغذية.

4.7.1

التحــول فــي المســؤولية األساســية عــن ســامة األغذيــة مــن الســلطات
المختصــة إلــى المنتجيــن مــع تولــي الحكومــة دورًا رقابيــً.

5.7.1

تطويــر الضوابــط الرقابيــة اســتنادًا إلــى اعتبــارات تســتمر «مــن اإلنتــاج
وحتــى االســتهالك».

6.7.1

التفاعــل مــع أفــكار المســتهلكين ومخاوفهــم أدى الــى تبنــى متطلبــات
تنظيميــة أكثــر صرامــة.
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8.1

األمن الحيوي وصحة النبات

يعتبــر تطبيــق الضوابــط التنظيميــة لحمايــة صحــة النباتــات أحــد المجــاالت الهامــة
لألمــن الحيــوي ،إذ تُعــد حمايــة المجموعــة الواســعة مــن الصناعــات القائمــة علــى أشــجار
النخيــل فــي أبوظبــي مــن أكبــر التحديــات التــي يواجههــا نظــام األمــن الحيــوي .ويمكــن
أن تتأثــر صحــة النباتــات ســلبًا بأنــواع عديــدة مــن العوامــل المختلفــة (علــى ســبيل
المثــال اآلفــات أو الكائنــات المســببة لألمــراض المضــرة للنباتــات أو المنتجــات النباتيــة).
وتعتبــر إدارة المســارات ونواقــل األمــراض أحــد الجوانــب الهامــة مــن األمــن الحيــوي
لصحــة النباتــات .ويعتمــد رســوخ اآلفــات وانتشــارها غالبــً بصــورة مباشــرة علــى العوامــل
الحيويــة مثــل توافــر النباتــات المضيفــة والناقلــة وممارســات حصــاد المحصــول ومالءمــة
البيئــة واألعــداء الطبيعييــن .ومــع تزايــد االهتمــام بقضايــا البيئــة ،يجــب علــى الهيئــات
المختصــة والمســؤولة عــن صحــة النباتــات أن تتولــى كذلــك إدارة اآلفــات البيئيــة التــي
تؤثــر بصــورة رئيســية علــى الكائنــات األخــرى وتخلــف بالتالــي آثــارًا ضــارة علــى النباتــات
ونظامهــا البيئــي .وتســتطيع الهيئــات المختصــة أن تســتبق المشــكلة مــن خــال منــع
اســتيراد اآلفــات ،كمــا أن برامــج إدارة المخاطــر تعتبــر ضروريــة لمكافحــة اآلفــات المتفشــية
داخــل حــدود الدولــة.
اآلثار الجديدة على األنظمة الحيوية لصحة النباتات:
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8.8.1

تتضمــن إجــراءات الممارســات األمثــل فــي مجــال األمــن الحيــوي بخصــوص
اإلنتــاج النباتــي علــى مســتوى المــزارع مــا يلــي:

1.8.8.1

المراقبة المنتظمة ورصد أ اآلفات

 2.8.8.1استخدام الالفتات التحذيرية واإلرشادية لتعزيز الوعي باألمن الحيوي.
3.8.8.1

الحد من دخول الزوار إلى مناطق اإلنتاج.

4.8.8.1

تنظيف المعدات والمركبات واألحذية بين المزارع.

 5.8.8.1شــراء مــواد تحمــل شــهادات بخلوهــا مــن مــن الكائنــات القــادرة علــى
التكاثــر.
 6.8.8.1عزل ومعاينة المواد النباتية التي تم شراؤها حديثًا.
 7.8.8.1مراقبــة النباتــات التلقائيــة أو المهملــة والتــي قــد تشــكل مــاذًا لآلفــات
الضــارة.
 8.8.8.1اســتخدام الوســائل الكيميائيــة لمكافحــة نواقــل اآلفــات وحاضناتهــا
البديلــة.
 9.8.8.1التخلص من مخلفات المحاصيل بصورة خاضعة للمراقبة.

1.8.1

اعتماد منهج قائم على تقييم المخاطر.

 10.8.8.1تضميــن التوعيــة باألمــن الحيــوي فــي البرامــج التدريبيــة للعامليــن
وفــى معالجــات مــا بعــد الحصــاد وإجــراءات النقــل.

2.8.1

تحسين المعرفة التصنيفية والقدرات التشخيصية.

 11.8.8.1تخصيص معدات لألستخدام في المناطق عالية الخطورة.

3.8.1

إيالء المزيد من االهتمام لآلفات غير الزراعية وحماية البيئة.

 12.8.8.1تقييد حركة األشخاص والمركبات في مناطق اإلنتاج.

4.8.1

اعتمــاد «منهجيــات األنظمــة» التــي توحــد الضوابــط بصــورة محــددة علــى
امتــداد مســار التعــرض للخطــر.

 13.8.8.1حفظ سجالت لمراقبة حركة األشخاص والمعدات.
 14.8.8.1إبالغ السلطات المحلية واالتحادية في حال االشتباه في أية آفات.

5.8.1

الحاجــة إلــى رفــع مســتويات مشــاركة الجمهــور فــي تطبيــق الضوابــط
الموضوعــة.

 15.8.8.1إدراج األمــن الحيــوي للمــزارع فــي برامــج ممارســات اإلدارة المثلــى وبرامــج
ضمــان الجــودة.

6.8.6

توســع حركــة التمــدن بمــا يــؤدي إلــى تراجــع تعاطــف الجمهــور وتفهمــه
للضوابــط الموضوعــة.

 16.8.8.1تشــجيع مــزودي خدمــات التلقيــح علــى اتبــاع ممارســات األمــن الحيــوي
الجيــدة الخاصــة بخاليــا النحــل.

7.8.1

تحتــاج صحــة النبــات إلــى أمــن حيــوي للمــزارع ،وهــو عبــارة عــن مجموعــة
مــن اإلجــراءات المصممــة لحمايــة الممتلــكات مــن دخــول وانتشــار اآلفــات
واألمــراض واألعشــاب الضــارة.
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9.1

األمن الحيوي وصحة الحيوان

األمــن الحيــوي لصحــة الحيــوان هــو عبــارة عــن سلســلة مــن ممارســات اإلدارة الموضوعــة
لحمايــة حيوانــات المــزارع مــن أي نــوع مــن العوامــل الضــارة أو المعديــة مــن خــال منــع مــن
خــال منــع دخــول اآلفــات والحــد مــن انتشــارها .ويرتبــط األمــن الحيــوي لصحــة الحيوانــات
بالضوابــط الصحيــة المفروضــة علــى الــواردات والصــادرات والمنتجــات المحليــة .وكانــت
القطاعــات المعنيــة بالحيوانــات ضمــن هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائيةفــي
الغالــب الجهــة الوحيــدة المســؤولة عــن صحــة الحيوانــات وفــي العديــد مــن الحــاالت كانــت
مســؤولة أيضــً عــن جوانــب الســامة الغذائيــة المتعلقــة بذبــح الحيوانــات حتــى نهايــة
المعالجــة األساســية .ويتــم تصميــم ضوابــط االســتيراد أساســً لمنــع وصــول األخطــار
المرضيــة إلــى الحيوانــات أثنــاء المتاجــرة فــي الحيوانــات والمــواد الجينيــة الحيوانيــة
والمنتجــات الحيوانيــة واألعــاف والمنتجــات الحيويــة .وعلــى الصعيــد المحلــي ،فــإن
الجهــات المحليــة واالتحاديــة المختصــة ،تتولــى غالبــً  -إلــى جانــب مســؤوليتها عــن
مراقبــة والقضــاء علــى األمــراض الحيوانيــة  -المســؤولية عــن تطبيــق الضوابــط التــي
تحــول دون دخــول مســتويات غيــر مقبولــة مــن األخطــار الكيماويــة إلــى السلســلة
الغذائيــة (علــى ســبيل المثــال متبقيــات األدويــة البيطريــة والمبيــدات) .وقــد أثيــرت
مؤخــرًا مخــاوف بشــأن البكتيريــا المقاومــة للمضــادات الحيويــة والتــي تنقلهــا الحيوانــات
والمنتجــات الحيوانيــة إلــى البشــر عبــر الطعــام.

تســاهم العديــد مــن العوامــل فــي مصطلــح األمــراض الناشــئة مــن مصــادر الحيوانيــة
المحمولــة عبــر الغــذاء فــي التجمعــات البشــرية .وتُظهــر األمــراض الناشــئة ذات المصــدر
الحيوانــي التقــارب الحاصــل مؤخــرًا بيــن جوانــب األمــن الحيــوي لصحــة اإلنســان والحيــوان،
ومــن المرجــح أن يــؤدي ذلــك إلــى تغيــرات ملحوظــة فــي األدوار والشــراكات واألنشــطة
التنظيميــة للجهــات المختصــة والمســؤولة عــن مكافحــة تلــك األمــراض ومراقبتهــا.
تتضمــن أمــراض حيــوان المنتقلــة لألنســان أمراضــً محمولــة بالغــذاء وأمراضــً حيوانيــة
أخــرى ،منهــا:
1.10.1

بكتيريــا كــوالي النزفيــة المعويــة القولونيــة اإلشــريكية مــن الحيوانــات
الثدييــة (مــرض محمــول بالغــذاء)

2.10.1

اعتالل الدماغ اإلسفنجي البقري (مرض محمول بالغذاء)

3.10.1

فيــروس اإلنفلونــزا (نوروفيــروس) مــن المأكــوالت البحريــة (مــرض محمــول
بالغــذاء)

4.10.1

داء العطيفة من الطيور الداجنة (مرض محمول بالغذاء)

5.10.1

مرض السالمونيال من الطيور الداجنة والبيض (مرض محمول بالغذاء)

1.9.1

اعتماد منهج قائم على المخاطر.

6.10.1

مرض َخ ِف َّي ُة األَ ْبواغ من الحيوانات المجترة (مرض محمول بالغذاء)

2.9.1

ارتفاع عدد مسببات األمراض الجديدة والناشئة.

7.10.1

حمى «كيو» (مرض محمول بالغذاء)

3.9.1

ارتفاع مستوى االهتمام باألمن الحيوي لحقول النفط.

8.10.1

الحمى المتموجة (مرض محمول بالغذاء)

4.9.1

ارتفاع توافر األدوات التشخيصية المتطورة المستخدمة لمراقبة األوبئة.

9.10.1

انفلونزا الطيور من الطيور الداجنة

5.9.1

تغيــر االنتشــار الوبائــي لألمــراض نتيجــة اختــاط الحيوانــات واألشــخاص فــي
البيئــات كثيفــة الزراعــة.

 10.10.1السل البقري من الحيوانات الثديية

6.9.1

المزيد من االهتمام بأنظمة التعقب.

التأثيرات على أنظمة األمن الحيوي لصحة الحيوانات:
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10.1

األمن الحيوي وأمراض الحيوانات المنتقلة لألنسان

 11.10.1فيروس جدري القرود من الحيوانات المنزلية األليفة
 12.10.1فيروس النيل الغربي من الطيور

7.9.1

تركيز أكبر على الجهوزية واالستجابة للطوارئ.

8.9.1

ارتفاع مستوى االهتمام باألمن الحيوي للمياه البحرية والمياه العذبة.

 13.10.1فيروس حمى المتصدع من الحيوانات المجترة

9.9.1

المزيــد مــن االهتمــام باألمــراض حيوانيــة المصــدر والمرتبطــة بنقــل
الحيوانــات لألمــراض المعويــة بــدون ظهــور أعــراض عليهــا.

الك َلــب (فيروس الســا) مــن الحيوانات
 14.10.1الســعار والعــدوى المتصلــة بفيــروس َ
الثدييــة
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 15.10.1داء اليم البوريلي من الثدييات الصغيرة والطيور
 16.10.1الببغاء من الطيور

11.1

أخطار صناعة البترول واألمن الحيوي

فــي المنطقــة المنتجــة للنفــط بأبوظبــي ،غالبــً مــا يــؤدي قــرب المواشــي (وعلــى وجــه
الخصــوص الجمــال فــي المنطقــة الغربيــة) مــن مواقــع عمليــات الحفــر واإلنتاج إلى تســمم
الحيوانــات بســبب ابتــاع النفــط الخــام والمــواد المكثفــة والميــاه المالحــة والمعــادن
الثقيلــة والمــواد الكيماويــة الكاويــة .وتتمثــل المعــادن الثقيلــة التــي نجدهــا فــي
معظــم األحيــان فــي الرصــاص مــن وصــات األنابيــب والمركبــات االرســينيكية والكرومــات
المســتخدمة كموانــع للتعريــة .كمــا يســتخدم العديــد مــن المــواد الكيماويــة الســامة
والكاويــة فــي حفــر الســوائل الطينيــة .ويمكــن العثــور علــى تجمعــات مــن النفــط الخــام
والميــاه المالحــة بصــورة شــائعة حــول مواقــع اإلنتــاج .كمــا قــد تــؤدي أعطــال خطــوط
األنابيــب إلــى تعــرض المواشــي للنفــط الخــام أو هيدروكربونــات البتــرول المكــرر ،إذ
قــد يــؤدي ابتــاع هيدروكربونــات البتــرول إلــى المــوت المفاجــئ .و ُيعتبــر الســبب األكثــر
شــيوعًا لإلصابــة باألمــراض أو المــوت بعــد التعــرض لهيدروكربونــات البتــرول هــو
االلتهــاب الرئــوي الشــفطي ( )Aspiration Pneumniaوالــذي قــد يــؤدي إلــى تراجــع
مزمــن تدريجــي فــي الصحــة لتنتهــي بالمــوت بعــد عــدة أيــام أو أســابيع .وقــد ال تــؤدي
الحــاالت التــي تتعــرض فيهــا المواشــي لمســتويات محــدودة مــن النفــط أو الميــاه المالحــة
أو الكيماويــات الكاويــة إلــى المــوت المفاجــئ ولكنهــا قــد تنتهــي بوصــول المعــادن
الســامة إلــى السلســلة الغذائيــة ،فالجمــال التــي ترعــى بالقــرب مــن حقــول النفــط قــد
تقــوم عرضيــً بابتــاع هيدروكربونــات البتــرول .ومــن الصعوبــة بمــكان تشــخيص الحــاالت
التــي تتعــرض فيهــا المواشــي إلــى النفــط أو الميــاه المالحــة أو الكيماويــات الكاويــة دون
أن تمــوت فــورًا أو تصــاب بااللتهــاب الرئــوي الشــفطي .كمــا إن هيدروكربونــات البتــرول
المتطايــرة أكثــر إثــارة للجلــد واألغشــية المخاطيــة ويبــدو أنهــا أكثــر ضــررًا بالحيوانــات
المجتــرة.

12.1

المبادئ األساسية لألمن الحيوي لمزارع الحيوان

 1.12.1الفصل
إنشــاء والحفــاظ علــى حواجــز للحــد مــن الفــرص المحتملــة لدخــول الحيوانــات المصابــة
والمــواد الملوثــة إلــى مواقــع غيــر مصابــة .وفــي حــال تطبيــق هــذه الخطــوة بشــكل
صحيــح فإنهــا ســتمنع معظــم أشــكال العــدوى.
 2.12.1التنظيف
يجــب أن يتــم تنظيــف المــواد (مثــل المركبــات والمعــدات) التــي يتعيــن أن تدخــل
(أو تغــادر) الموقــع تنظيفــً كليــً إلزالــة األوســاخ الظاهــرة .وســيؤدي ذلــك إلــى إزالــة
معظــم الكائنــات الدقيقــة التــي تلــوث المــواد.
 3.12.1التعقيم
فــي حــال تطبيقهــا بشــكل صحيــح ،ســتوقف عمليــة التعقيــم أي كائنــات دقيقــة
موجــودة علــى المــواد التــي تــم تنظيفهــا كليــً مــن قبــل.

 13 .1القدرة االستيعابية لألمن الحيوي
بــدون قــدرة اســتيعابية فعالــة وعاليــة الكفــاءة ،مــن الصعــب الوفــاء بمتطلبــات األمــن
الحيــوي .ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال اتبــاع ســبع خطــوات لتقييــم احتياجــات القــدرة
االســتيعابية لألمــن الحيــوي:
 الخطوة  :1الحصول على دعم رفيع المستوى. الخطوة  :2االتفاق على األهداف والنطاق والعملية. الخطوة  :3دراسة سياق األمن الحيوي على مستوى الدولة. الخطوة  :4تقييم القدرة االستيعابية واألداء الحاليين لألمن الحيوي. الخطوة  :5توصيف الحالة المستقبلية المرغوبة (األغراض واألهداف) لألمنالحيوي.
 الخطوة  :6تحديد القدرة االستيعابية الالزمة للوصول إلى الحالة المستقبليةالمرغوبة.
 -الخطوة  :7توفير خيارات لتلبية احتياجات القدرة االستيعابية المحددة.

توجد ثالثة مبادئ رئيسية:
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1.2

 .2تحليل مخاطر األمن الحيوي
يتضمــن تحليــل المخاطــر ثالثــة مكونــات رئيســية (تقييــم المخاطــر وإدارة المخاطــر
وتبــادل المعلومــات حــول المخاطــر) .ويعتمــد التطبيــق الفعــال لتحليــل المخاطــر فــي
مجــال األمــن الحيــوي كليــً علــى وجــود قاعــدة تشــريعية مالئمــة وبنيــة تحتيــة ونظــام
تنظيمــي باإلضافــة إلــى مشــاركة منصفــة مــن األطــراف المعنيــة .كمــا تعتبــر القــدرة علــى
تحليــل المخاطــر أحــد المكونــات األساســية للقــدرة االســتيعابية لألمــن الحيــوي وهــي
تعــزز أنشــطة األمــن الحيــوي متعــدد القطاعــات ،حيــث تعتبــر منهجيــة تحليــل المخاطــر
ضروريــة لمعالجــة مخــاوف األمــن الحيــوي للقطاعــات المختلفــة .ويتضمــن تقييــم المخاطر
عمليــة علميــة لتقديــر المخاطــر علــى الصحــة والحيــاة التــي قــد ترتبــط بغــذاء أو حيــوان
أو نبــات معيــن .ويمكــن أن تتــم الوقايــة أو الحــد أو التخلــص مــن هــذه المخاطــر عــن
طريــق إجــراءات إدارة المخاطــر بأشــكال عديــدة ومختلفــة.
ويتعيــن أن تحــاط عمليــة تقييــم المخاطــر وإدارة المخاطــر بشــبكة واســعة مــن
االتصــاالت المكثفــة علــى مســتويات متعــددة تشــمل جميــع األطــراف المعنيــة حســب
اللــزوم وتســهل الطبيعــة التفاعليــة والمســتمرة لتحليــل المخاطــر .انظــر الشــكل (.)1
تبادل المعلومات حول المخاطر

إدارة
المخاطر

تقييم
المخاطر

الشكل ((1
العالقة بين مكونات تحليل المخاطر
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متطلبات تحليل المخاطر في األمن الحيوي

ال يمكــن إجــراء تحليــل المخاطــر فــي الفــراغ ،فهــو يحتــاج إلــى دعــم علــى أعلــى
المســتويات .ويتعيــن أن يتضمــن ذلــك:
1.1.2

السياسة والتشريعات

2.1.2

استراتيجية األمن الحيوي

3.1.2

البنية التحتية والقدرات العلمية والبحثية

4.1.2

وضع المعايير واألدلة اإلرشادية

5.1.2

تطبيق المعايير

6.1.2

المطابقة والتدقيق واإلنفاذ

7.1.2

الجهوزية واالستجابة للطوارئ

8.1.2

الرصد والمراقبة

9.1.2

المصادقة وقياس األداء

10.1.2

أنظمة االتصاالت

11.1.2

التدريب

2.2

أساسيات تحليل المخاطر

عندمــا ال نكــون متأكديــن ألي ســبب مــن األســباب نشــعر بالحيــرة والغمــوض ،ويكــون
المســتقبل أيضــً غامضــً .نحــن عــادة مــا نقــوم باتخــاذ القــرارات فــي الحاضــر اســتنادًا
إلــى المعلومــات المســتمدة مــن الماضــي والتــي تهــدف إلــى التأثيــر علــى المســتقبل.
لــذا أل نكــون متأكديــن ممــا ســتؤول اى قــرارات نتخذهــا فــى ظــل مســتقبل غامــض.
ويعتبــر تحليــل المخاطــر إطــارًا عامــً تــم تطويــره للمســاعدة فــي اتخــاذ القــرارات فــي ظــل
الظــروف الغامضــة .وهــو طريقــة للتعامــل مــع المشــاكل تجمــع مــا بيــن القيــم العلميــة
واالجتماعيــة .حيــث لــم تعــد المنهجيــات القائمــة علــى المعاييــر التقليديــة كافيــة لحــل
المشــاكل ،لــذا يتوجــب علينــا أن نحــدد مواطــن الغمــوض و نقــوم بمراقبتهــا وإدارتهــا.
ينبغــي أن يحــدد تحليــل المخاطــر األمــور التاليــة:
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1.2.2

المــدى المتوقــع لألشــياء الســيئة (مــا هــو الشــىء الســيىء الــذي قــد
يحــد ث ؟ )

2.2.2

أرجحيــة أو احتمــال األحــداث األحــداث الســيئة او غيــر المرغوبــة (هــل مــن
المرجــح ان تســير األمــور علــى غيــر النحــو المرغــوب؟)

3.2.2

تأثير األحداث السيئة (ما مدى الخطورة الناشئة عن األحداث السيئة ؟)

4.2.2

الخيــارات المتاحــة للحــد مــن احتمــال و/أو تأثيــر الحــدث الخاطــئ (مــا الــذي
يمكــن القيــام بــه للحــد مــن احتمــاالت و /أو خطــورة حــدوث الخطــأ؟) .انظــر
الشــكل (.)2

3.2

جوانب عامة لتحليل مخاطر األمن الحيوي

تعتبــر العديــد مــن جوانــب تحليــل مخاطــر األمــن الحيــوي عامــة بطبيعتهــا ،وهنــاك
حاجــة إلــى تحديــد المخاطــر التــي تتــم مواجهتهــا فــي حالــة معينــة واتخــاذ قــرار بشــأن
المحصــات المطلوبــة أو مســتوى قبــول المخاطــر والتأكــد مــن توفــر إدارة مســتمرة
إلبقــاء المخاطــر ضمــن المســتويات المقبولــة .وأيمــا كانــت إشــكالية األمــن الحيــوي،
يتعيــن أن يكــون هنــاك ســياقًا اســتراتيجيًا وتنظيميــً وتشــغيليًا لتحليــل المخاطــر
وعمليــة نظاميــة ومهيكلــة لتطبيــق مكونــات تحليــل المخاطــر.
وهنــاك العديــد مــن التوصيفــات فــي القطاعــات المختلفــة لألمــن الحيــوي بخصــوص
األمــور التــي تشــكل تهديــدًا محتمــ ً
ا لصحــة أو حيــاة اإلنســان والحيــوان باإلضافــة
إلــى النبــات ،وقــد تــم عــرض هــذه األمــور .ويعتبــر تكويــن فهــم واضــح لالختــاف بيــن
مصطلحــي «الخطــر» ( )Hazardو»المخاطــرة» ( )Riskأمــرًا أساســيًا لفهــم عمليــة تحليــل
مخاطــر األمــن الحيــوي.
متى يتعين تحليل المخاطر
تبعات الخطأ
خطير

قليل

ال حاجة لتحليل المخاطر
بسيط
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مستوى منخفض لتحليل
المخاطر

الشكل ()2
مستويات القرار في تحليل المخاطر

الغموض

تحليل روتيني للمخاطر

تحليل مكثف للمخاطر
مع إدارة قادرة على
التكيف
كثير

4.2

تقييم المخاطر

يمكــن وصــف تقييــم المخاطــر فــي األمــن الحيــوي بصــورة عامــة علــى أنــه تشــخيص اآلثــار
الســليبة المحتملــة علــى الصحــة والحيــاة الناشــئة عــن التعــرض لخطــر مــا علــى مــدى
فتــرة زمنيــة معينــة .ويتضمــن تشــخيص المخاطــر تقديــرًا كميــً الحتماليــة وقــوع اآلثــار
الســلبية وحدتهــا علــى الصحــة والحيــاة والتــي قــد تنشــأ عــن التعــرض لخطــر مــا فــي
ظــل ظــروف محــددة .وتخضــع آليــات تقييــم المخاطــر للتغييــر ســواء علــى الصعيــد
الداخلــي أو بيــن قطاعــات األمــن الحيــوي.
ويتعيــن أن يكــون تقييــم المخاطــر مالئمــً للغــرض المحــدد لــه ،كمــا يتعيــن أن يكــون
تقييــم المخاطــر قائمــً علــى أســس علميــة ســليمة وأن يأخــذ بالحســبان مســار التعــرض
للخطــر بكاملــه .وهنــاك أربــع مجموعــات عامــة لتقييــم المخاطــر فــي قطاعــات األمــن
الحيــوي.
1.4.2

التعرف على الخطر وتصنيفه

2.4.2

تشخيص التعرض للخطر

3.4.2

تقييم اآلثار السلبية المحتملة

4.4.2

تقدير المخاطر

فــي مجــال صحــة الحيــوان والنبــات ،يمكــن أن يكــون تقييــم المخاطــر كميــً أو نوعيــً مــع
تقديــر اآلثــار االقتصاديــة المحتملــة علــى أنهــا األثــر الســلبي األساســي.
ويكــون تقديــر المخاطــر الكميــة النوعيــة عندمــا تتــم اإلشــارة إلــى أرجحيــة و /أو حجــم
التبعــات بمصطلحــات كميــة مثــل «مرتفــع» أو «متوســط» أو «منخفــض» ،أمــا تقديــر
المخاطــر ا الكميــة فيكــون عندمــا تتــم اإلشــارة إلــى أرجحيــة و /أو حجــم التبعــات بصــورة
رقميــة ويتعيــن أن يتضمــن ذلــك وصفــً رقميــً لمــدى الغمــوض.
 5.4.2الشفافية
يجــب أن تتســم عمليــة تقييــم المخاطــر بالشــفافية ،وتتضمــن خصائــص الوثائــق
التــي تضمــن الشــفافية مــا يلــي:
 1.5.3.2أن يتم عرض األساس العلمي والهيكل النموذجي بوضوح
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 2.5.3.2أن يتــم تحديــد أي عوامــل مــن شــأنها التأثيــر علــى تقييــم المخاطــر
(علــى ســبيل المثــال القيــود المتعلقــة بالمــوارد ،وعــدم كفايــة البيانــات
المحصلــة والثغــرات فــي البيانــات)
 3.5.4.2أن يتم توصيف كافة المدخالت العلمية بوضوح وبصورة منهجية.
 4.5.4.2تحديد االفتراضات ومواطن الغموض وتوضيحها.

 1.8.4.2تقييم إطالق الخطر

 5.5.4.2تقديم ملخص تفسيري للقراء المعنيين.

 2.8.4.2تقييم التعرض للخطر

 6.5.4.2مناقشــة مســودات التقييــم مــع الجمهــور قبــل إعــداد النســخة
ا لنها ئيــة .

 3.8.4.2تقييم تبعات الخطر

 6.4.2التعامل مع الغموض
عندمــا يكــون هنــاك نقــص فــي البيانــات ،يمكــن اإلشــارة إلــى الغمــوض حــول
المعلومــات العلميــة المتوفــرة فــي تقييــم المخاطــر مــن خــال اســتخدام مجموعــة
مــن قيــم البيانــات المحتملــة .وينشــأ الغمــوض كذلــك عــن التصــورات المختلفــة
للقيــود المفروضــة عنــد وضــع نمــوذج نظــام األمــن الحيــوي .ويتعيــن أن يصــف
تقييــم المخاطــر كيــف أن االفتراضــات الموضوعــة فــي ظــل ذلــك الغمــوض قــد
تؤثــر علــى نتائــج التقييــم ،ويتعيــن أن يكــون ذلــك قاب ـ ً
ا للتمييــز عــن تأثيــر التغيــر
البيولوجــي المتأصــل فــي أي نظــام .وغالبــً مــا يــؤدي تقييــم المخاطــر إلــى زيــادة
مســتويات الغمــوض وهــو مــا يمكــن الحــد منــه بالمزيــد مــن البحــث .وبعــد إتمــام
التقييــم األساســي للمخاطــر ،قــد يقــرر مقيمــو المخاطــر أنهــم ال يســتطيعون اإلجابــة
بشــكل مالئــم علــى األســئلة التــي يطرحهــا مــدراء المخاطــر إلــى أن يحصلــوا علــى
المزيــد مــن المعلومــات العلميــة.
 7.4.2تحليل الحساسية
فــي حــال توفــر تقييــم كمــي للمخاطــر ،يســاعد تحليــل الحساســية مــدراء المخاطــر
فــي اختيــار اإلجــراءات الرقابيــة التــي تحقــق أهــداف إدارة المخاطــر بشــكل أمثــل.
ويمكــن لبرامــج االحتماليــة أن تقــوم بإجــراء تحليــل الحساســية عــن طريــق إنتــاج
رســومات بيانيــة أو إحصائيــات للعالقــة التصنيفيــة بيــن معطيــات البيانــات المدخلــة
والمخرجــة .ويمكــن اســتخدام ســيناريوهات «مــاذا لــو» لتقييــم تأثيــر االفتراضــات
المختلفــة والمجموعــات المختلفــة مــن البيانــات المدخلــة علــى نتائــج النمــوذج.
ويمكــن مقارنــة نتائــج كل مــن الســيناريوهات التــي تجيــب علــى الســؤال «مــاذا لــو»
بالنتيجــة األساســية لتحديــد درجــة التغييــر.
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 8.4.2تقييم المخاطر في صحة الحيوان
يتضمــن تقييــم المخاطــر علــى صحــة الحيــوان  4خطــوات حســبما تحددهــا المنظمــة
الدوليــة لصحــة الحيــوان ،وذلــك علــى النحــو التالــي:

 4.8.4.2تقدير المخاطر
يتضمــن التعــرف علــى األخطــار تحديــد العوامــل المســببة لألمــراض التــي قــد تكــون
موجــودة فــي الدولــة المصــدرة والتــي مــن المحتمــل أن تنتــج آثــارًا ســلبية علــى صحــة
الحيــوان فــي الدولــة المســتوردة ،كمــا يتضمــن تحديــد مــا إذا كان الخطــر موجــودًا
بالفعــل فــي الدولــة المســتوردة ومــا إذا كان مرضــً يتعيــن اإلبــاغ عنــه أو خاضعــً للرقابــة
أو جهــود االســتئصال مــن قبــل الجهــات الرســمية .ويشــار إلــى أن تقييــم الخدمــات
البيطريــة وأنظمتهــا فــي الدولــة المصــدرة هــو مــن البيانــات المهمــة فــي تقييــم
احتماليــة وجــود الخطــر.
تُعتبــر تقييمــات المخاطــر وفــق عمليــات المنظمــة الدوليــة لصحــة الحيــوان مصممــة
لإلجابــة علــى الســؤال «مــا هــو احتمــال حــدوث التبعــات الســلبية المحــددة نتيجــة
للتعــرض إلــى ســلعة معينــة أو مســبب معيــن لألمــراض قــادم مــن مصــدر نشــوء
محــدد؟» وال يوصــى بطريقــة واحــدة لتقييــم مخاطــر االســتيراد فــي جميــع الحــاالت ،مــع
اإلشــارة بصــورة خاصــة إلــى حقيقــة أن مســتوى المخاطــر يرتفــع مــع ارتفــاع حجــم الســلع
الحيوانيــة المســتوردة.
 1.8.4.2تقييم إطالق الخطر
يتضمــن تقييــم إطــاق األخطــار وصــف المســار (المســارات) البيولوجيــة الالزمــة
لنشــاط االســتيراد المــؤدي إلــى إطــاق أخطارفــي بيئــة معينــة وتقديــر احتمــال حــدوث
ـواء كميــً أو نوعيــً .ويتضمــن هــذا التقييــم وصفــً لكيفيــة
تلــك العمليــة الكاملــة سـ ً
أن احتمــال «اإلطــاق» مــن حيــث المقــدار والتوقيــت قــد يتغيــر نتيجــة لإلجــراءات أو
األحــداث أو التدابيــر المختلفــة (بمعنــى العوامــل البيولوجيــة وعوامــل الدولــة
وعوامــل الســلعة) .وتتضمــن العوامــل البيولوجيــة جنــس وعمــر الحيــوان والمواقــع
المفضلــة للعوامــل المســاعدة والتطعيــم واالختبــار والعــاج والحجــر الصحــي ،بينمــا
تتضمــن عوامــل الدولــة حــدوث /انتشــار الخطــر وتقييــم الخدمــات البيطريــة وبرامــج
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المراقبــة والرقابــة فــي الدولــة المصــدرة.
 2.8.4.2تقييم التعرض للخطر
يفصــل هــذا النشــاط احتماليــة تعــرض الحيــوان (و/أو اإلنســان) للخطــر عبــر المســار
ّ
(المســارات) البيولوجيــة المحــددة .ويمكــن وصــف نتائــج تقييــم التعــرض للخطــر
ببيانــات كميــة (مثــل أعــداد أو قطعــان الحيوانــات المحتمــل أن تواجــه تبعــات ســلبية
علــى صحتهــا بمــرور الوقــت) أو ببيانــات نوعيــة.
 3.8.4.2تقييم تبعات الخطر
إن تقييــم تبعــات الخطــر هــو احتماليــة التعــرض ألخطــار محــددة تســبب آثــارًا ســلبية
مــن حيــث التبعــات المباشــرة (علــى ســبيل المثــال خســائر اإلنتــاج الحيوانــي واآلثــار
علــى صحــة اإلنســان) والتبعــات غيــر المباشــرة (علــى ســبيل المثــال تكاليــف المراقبــة
والرقابــة والتعويــض والخســائر التجاريــة المحتملــة والوفيــات والرقابــة علــى األمــراض
وخســارة المبيعــات) .ويمكــن أن يتغيــر مقــدار كل مــن هــذه التبعــات بشــكل ملحــوظ
فــي كل مــن بيئــات األمــن الحيــوي تبعــً لكيفيــة الســلوك الوبائــي للمــرض وكيفيــة
تفاعــل األســواق المحليــة والعالميــة معــه.
 8.4.2تقدير المخاطر
يتــم الجمــع بيــن تقييــم التعــرض للخطــر وتقييــم تبعــات الخطــر لتقديــر المخاطــر.
وتتــم محاولــة التحديــد الكمــي لتقديــر المخاطــر بنســبة صغيــرة فقــط مــن تحليــات
مخاطــر االســتيراد وهــي صعبــة للغايــة للعديــد مــن األســباب ذاتهــا الموجــودة فــي
تقييــم مخاطــر الســامة الميكروبولوجيــة للغــذاء .وتــكاد إدارة المخاطــر تتركــز
حصريــً علــى اختيــار اإلجــراءات الرقابيــة التــي مــن شــأنها خفــض احتمــاالت دخــول
األمــراض والكائنــات الدخيلــة إلــى مســتوى يعتبــر مقبــوالً.
 9.4.2التقسيم الجغرافي والمناطقي والحيزي
تعتبــر هــذه المفاهيــم مبــدأً مشــتركًا فــي تقييــم مخاطــر األمــن الحيــوي ،إال أنهــا ذات
أهميــة خاصــة فــي مجــال صحــة الحيــوان (والنبــات) ،فهــي تســمح بتحديــد المناطــق
الجغرافيــة التــي تختلــف فيهــا صحــة الحيــوان ضمــن أراضــي دولــة مــا ألغــراض تقييــم
المخاطــر والتجــارة الدوليــة.

5.2

تبادل المعلومات حول المخاطر

يمكــن وصــف تبــادل المعلومــات حــول المخاطــر بأنــه تبــادل تفاعلــي للمعلومــات واآلراء
علــى امتــداد عمليــة تحليــل المخاطــر ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار تبــادل معاييــر اتخــاذ القــرار
المطبقــة فــي إدارة المخاطــر .ويعتبــر التوثيــق الكامــل والشــفافية مــن أهــم العوامــل
المســاهمة فــي التبــادل الفعــال للمعلومــات حــول المخاطــر .ويجب التخطيــط الحتياجات
التواصــل واالستشــارات مبكــرًا قــدر اإلمــكان فــي عمليــة تحليــل المخاطــر ،وينبغــي أن
تتــم إعــادة تقييمهــا بصــورة مســتمرة .وســوف تعتمــد فعاليــة تبــادل المعلومــات حــول
المخاطــر مــع المجموعــات المعنيــة علــى الشــفافية والشــمولية والدقــة واألطــر الزمنيــة
التــي يتــم اإلبــاغ بهــا.
1.5.2

ينبغــي علــى مــدراء المخاطــر ومقيمــي المخاطــر التواصــل بشــكل واضــح
وتفاعلــي طــوال عمليــة تحليــل المخاطــر.

2.5.2

ينبغــي أن يكــون هنــاك تواصــ ً
ا وتشــاورًا فعــاالً مــع جميــع المجموعــات
المعنيــة طــوال عمليــة تحليــل المخاطــر ،مــع تضميــن كافــة المعلومــات
واآلراء المطلوبــة لــإدارة الفعالــة للمخاطــر فــي عمليــة صنــع القــرار.

3.5.2

ينبغــي أن ينقــل مــدراء المخاطــر بوضــوح الغــرض والنطــاق وشــكل
البيانــات المخرجــة عنــد بــدء عمليــة تقييــم المخاطــر.

يحظــى عنصــر تبــادل المعلومــات حــول المخاطــر عمومــً بقــدر أقــل بكثيــر مــن االهتمــام
مقارنــة بتقييــم المخاطــر وإدارة المخاطــر ،وقــد أضــر ذلــك بعمليــة تحليــل المخاطــر فــي
بعــض أحــداث األمــن الحيــوي الهامــة التــي كانــت لهــا آثــار عالميــة (علــى ســبيل المثــال
انتشــار عــدوى مــرض جنــون البقــر والحمــى القالعيــة فــي أوروبــا) .وفــي الحــاالت المثلــى
يتعيــن توفيــر فريــق لتبــادل المعلومــات حــول المخاطــر فــي جميع مشــاريع إدارة المخاطر
التــي تتضمــن تقييمــً للمخاطــر الجســيمة بغيــة التعــرف علــى األطــراف المعنيــة وإعــداد
الرســائل األساســية والمشــاركة مــع المجموعــات المعنيــة ومراقبــة فعاليــة التواصــل.
ولــم تقــم تدفقــات المعلومــات المرتبطــة باإلجــراءات التنظيميــة لألمــن الحيــوي بدعــم
المشــاركة وكانــت فــي اتجــاه واحــد فقــط مــن جانــب األطــراف المعنيــة خــارج نطــاق
الحكومــة ،أمــا اآلن فــإن اعتمــاد تحليــل المخاطــر كفــرع مركــزي فــي األمــن الحيــوي أصبــح
يعنــي اتصــاالً فــي االتجاهيــن وأصبــح التشــاور هــو التوجــه المتعــارف عليــه.
4.5.2

مبادئ تبادل المعلومات حول المخاطر في مجال األمن الحيوي:

 1.4.5.2ينبغــي أن تقــوم اســتراتيجيات وبرامــج تبــادل المعلومــات حــول المخاطــر
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عمليــة تحليــل

 12.4.5.2ينبغــي أن يشــمل تبــادل المعلومــات حــول المخاطــر جميــع األطــراف
المعنيــة فــي الــدول األخــرى وأن يفــي بالتزامــات اإلبــاغ الدولــي.

بتعزيــز فهــم ومشــاركة جميــع األطــراف المعنيــة فــي
المخاطــر.

 2.4.5.2ينبغــي أن يســهل تبــادل المعلومــات حــول المخاطــر التبــادل المفتــوح
والتفاعلــي للمعلومــات والحقائــق واآلراء المتعلقــة بالمخاطــر بيــن مــدراء
المخاطــر ومقيمــي المخاطــر واألطــراف المعنيــة األخــرى.

تتضمــن عمليــة تبــادل المعلومــات حــول المخاطــر تبــادالً مســتمرًا وتفاعليــً للمعلومــات
بيــن جميــع األطــراف علــى امتداد عملية تحليل المخاطر .وينبغي أن توفر االســتراتيجيات
وخطــط التنفيــذ المتعلقــة بتبــادل المعلومــات الخدمــات التالية بكفــاءة وفعالية:

 3.4.5.2ينبغــي أن تشــتمل إدارة كل مــن قضايــا األمــن الحيــوي التــي تنطــوي
علــى تقييــم للمخاطــر الجســيمة علــى اســتراتيجية وخطــة تنفيــذ لتبــادل
المعلومــات حــول المخاطــر.
 4.4.5.2ينبغــي إطــاع مــدراء المخاطــر واألطــراف المعنيــة الخارجية علــى المتغيرات
والغمــوض واالفتراضــات فــي نمــاذج المخاطــر علــى نحــو ســهل االســتخدام
والفهــم.
 5.4.5.2ينبغــي أن تأخــذ الهيئــات المختصــة بالحســبان معرفــة األطــراف المعنيــة
وآرائهــا وقيمهــا وممارســاتها وتصوراتهــا عنــد تزويدهــا بخيــارات وقــرارات
إدارة المخاطــر.
 6.4.5.2ينبغــي أن يضمــن برنامــج تبــادل المعلومــات حــول المخاطــر االنفتــاح
والشــفافية عنــد التوصــل إلــى القــرارات المتعلقــة بــإدارة المخاطــر
و تطبيقهــا .
 7.4.5.2ينبغــي أن تراعــي عمليــة تبــادل المعلومــات حــول المخاطــر المخــاوف
المشــروعة بشــأن الحفــاظ علــى ســرية البيانــات العلميــة حيثمــا كان ذلــك
مالئمــً.
 8.4.5.2ينبغــي أن يــؤدي تبــادل المعلومــات حــول المخاطــر إلــى تحســين الفعاليــة
والكفــاءة العامــة لعمليــة تحليــل المخاطــر وأن يعــزز مــن عالقــة العمــل
بيــن المشــاركين.
 9.4.5.2ينبغــي إجــراء تبــادل المعلومــات حــول المخاطــر بطريقــة تعــزز ثقــة
الجمهــور بالقــرارات التنظيميــة واإلجــراءات الرقابيــة.
 10.4.5.2ينبغــي أن يخضــع اللجــوء إلــى خيــارات إدارة المخاطــر غيــر التنظيميــة
بطبيعتهــا إلــى برنامــج لتبــادل المعلومــات حــول المخاطــر مصمــم
خصيصــً لهــذا الغــرض.
 11.4.5.2ينبغــي أن تقــوم الهيئــات المختصــة بتطويــر اســتراتيجيات وخطــط
تنفيــذ محــددة لتبــادل المعلومــات حــول المخاطــر فــي حــاالت الطــوارئ.
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 13.4.5.2توفير المعلومات العامة والمشورة حول األخطار وإدارتها
 14.4.5.2عمليات وضع المعايير
 15.4.5.2االستجابة للحاالت الطارئة عند نشوئها
 2.5.4.16التزامات اإلبالغ الدولية
 2.5.4.17مراقبة وتقييم فعالية تبادل المعلومات حول المخاطر

6.2

إدارة المخاطر

تتضمــن السياســات والقيــم فــي مجــال إدارة المخاطــر النواحــي القانونيــة واالقتصاديــة
واالجتماعيــة والبيئيــة .وعلــى األرجــح فــإن المعاييــر المتبعــة لتطبيقها ســتكون مختلفة
بشــكل كبيــر فــي البيئــات المحليــة المختلفــة .وحيثمــا كان ذلــك ممكنــً وعمليــً ،فــإن
إدارة المخاطــر ســتتضمن قــرارًا بشــأن مســتوى الحمايــة المالئــم ( .)ALOPوتحتــاج المهــام
البســيطة إلدارة المخاطــر إلــى تحديــد المخاطــر ومــن ثــم تقييمهــا والســيطرة عليهــا.
وتتــم مراجعــة الضوابــط للحفــاظ علــى الســامة وتطويرهــا (انظــر الشــكل رقــم .)3
وفــي الحــاالت المثلــى ،يتعيــن أن يعــرف مــدراء المخاطــر درجــة حمايــة الصحــة والحيــاة
التــي يطمحــون إلــى تحقيقهــا عنــد اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بإجــراءات إدارة المخاطــر.
وتتألــف األنشــطة المبدئيــة إلدارة المخاطــر فــي عمليــة إطــار عمــل إدارة المخاطــر ممــا
يلــي:
1.6.2

التعرف على إشكاليات األمن الحيوي

2.6.2

اتحديد نمط المخاطر

3.6.2

اوضع األهداف العامة إلدارة المخاطر
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4.6.2

7.2

اوضع سياسة تقييم المخاطر

5.6.2

االبدء بعملية تقييم للمخاطر

6.6.2

ادراسة نتائج تقييم المخاطر

7.6.2

االتصنيف وترتيب األولويات

8.6.2

اضــرورة أن يقــوم مــدراء المخاطــر المنــوط بهــم اتخــاذ القــرارات بمراعــاة
القيــود وحــاالت الغمــوض واالفتراضــات فــي عمليــات إدارة المخاطــر وأخذهــا
بعيــن االعتبــار.

فــي ســياق األمــن الحيــوي ،يتيــح تطبيــق تحليــل المخاطــر فــي قطاعــات األمــن الحيــوي
المختلفــة عــددًا مــن المبــادئ العامــة التــي يتعيــن تحديدهــا:

وحيثمــا كان ذلــك مالئمــً ،يتعيــن علــى مــدراء المخاطــر أن يطلبــوا مــن مقيمــي المخاطــر
تقييــم التغيــرات المحتملــة فــي المخاطــر والناتجــة عــن خيــارات إدارة المخاطــر المختلفــة.
ينبغــي أن تأخــذ إدارة المخاطــر البيولوجيــة الدقيقــة ( )MRMفــي الحســبان سلســلة
األغذيــة أو األعــاف ككل  ،وأن تتبــع منهجيــة مهيكلــة  -أي أنــه يتعيــن اســتخدام إجــراءات
وممارســات موحــدة فــي تطويــر وتطبيــق إدارة المخاطــر البيولوجيــة الدقيقــة.
وينبغــي علــى مــدراء المخاطــر أن يأخــذوا فــي الحســبان المخاطــر الناتجــة عــن االختالفــات
المناطقيــة فــي األخطــار الكامنــة فــي السلســلة الغذائيــة واالختالفــات المناطقيــة فــي
خيــارات إدارة األخطــار المتاحــة.

ﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻟﺴﻴﻄﺮة
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﻋﻤﻠﻴﺔ
إدارة
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﻀﻮاﺑﻂ

الشكل 3
إدارة المخاطر البسيطة
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المبادئ العامة لتحليل المخاطر

1.7.2

ينبغــي أن يكــون الهــدف الرئيســي لتحليــل المخاطــر هــو حمايــة الصحــة
والحيــاة.

2.7.2

ينبغــي أن يتــم توثيــق جميــع جوانــب تحليــل المخاطــر المطبقــة فــي
ســياق معيــن ،وأن تكــون شــفافة.

3.7.2

ينبغي أن تتبع إدارة المخاطر عملية مهيكلة ونظامية.

4.7.2

ينبغــي أن يشــارك مــدراء المخاطــر ومقيمــو المخاطــر فــي عمليــة اتصــال
واضحــة ومتكــررة طــوال عمليــة تحليــل المخاطــر.

5.7.2

ينبغــي أن يكــون هنــاك اتصــال وتشــاور فعــال مــع كافــة المجموعــات
المعنيــة طــوال عمليــة تحليــل المخاطــر ،مــع تضميــن جميــع المعلومــات
واآلراء المطلوبــة مــن أجــل اإلدارة الفعالــة للمخاطــر فــي عمليــة صنــع القــرار.

6.7.2

ينبغــي أن يكــون هنــاك فصــل فــي مهــام تقييــم المخاطــر وإدارة
المخاطرضمــن الحــدود الممكنــة للحفــاظ علــى النزاهــة العلميــة لتقييــم
المخاطــر وتجنــب الخلــط مــا بيــن أدوار مقيمــي المخاطــر ومــدراء المخاطــر.

7.7.2

ينبغــي علــى مــدراء المخاطــر أن يبينــوا بوضــوح غــرض التقييــم ونطاقــه
وشــكله عنــد البــدء بعمليــة تقييــم المخاطــر.

8.7.2

ينبغي أن يكون تقييم المخاطر مالئمًا للغرض المرجو منه.

9.7.2

ينبغــي أن يكــون تقييــم المخاطــر قائمــً علــى مبــادئ علميــة ســليمة
وأن يأخــذ بعيــن االعتبــار كامــل مســار التعــرض للخطــر.

10.7.2

ينبغــي علــى مــدراء المخاطــر المســؤولين عــن اتخــاذ القــرارات األخــذ بعيــن
االعتبــار القيــود والنقــاط الغامضــة واالفتراضــات المطروحــة فــي عمليــات
تقييــم المخاطــر.

اﻟﺘﻌﺮف
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

وينبغــي علــى مــدراء المخاطــر أن يطلبــوا مــن مقيمــي المخاطــر ،متــى أمكــن ذلــك،
تقييــم التغيــرات المحتملــة فــي المخاطــر والتــي تكــون ناشــئة عــن الخيــارات المختلفــة
إلدارة المخاطــر.

31

كمــا ينبغــي أن تكــون إدارة المخاطــر عمليــة مســتمرة تأخــذ فــي الحســبان البيانــات
المعــدة حديثــً ضمــن عمليــة إعــادة التقييــم الدوريــة ومراجعــة القــرارات.
وينبغــي اســتخدام تحليــل المخاطــر حيثمــا يلــزم لتحديــد أولويــات اإلدارة فيمــا يتعلــق
بمواضيــع األمــن الحيــوي.

8.2

خطوات إطار عمل إدارة المخاطر

توجد عملية بسيطة مكونة من أربع خطوات لتسوية إشكاليات األمن الحيوي.
الخطــوة األولــى فــي إطــار عمــل إدارة المخاطــر هــي األنشــطة األوليــة إلدارة المخاطــر،
وتشــمل عــددًا مــن المهــام المترابطــة تتضمــن تدشــين عمليــة تقييــم المخاطــر إذا رأى
مــدراء المخاطــر ضــرورة لذلــك.
الخطــوة الثانيــة هــي تحديــد وانتقــاء خيــار إدارة المخاطــر فــي عمليــة إطــار إدارة المخاطــر
حيــث يتــم تحديــد اإلجــراءات المحتملــة واختيارهــا وفقــً لمعاييــر صنــع القــرار المالئمــة.
الخطــوة الثالثــة هــي تطبيــق التدابيــر الرقابيــة ويشــمل ذلــك اإلجــراءات المتخــذة مــن
قبــل الهيئــة المختصــة ومــن قبــل القطــاع والمجموعــات المعنيــة األخــرى.
الخطــوة األخيــرة هــي المراقبــة والمراجعــة حيــث يتــم تجميــع وتحليــل البيانــات إلعطــاء
لمحــة عامــة عــن مســتوى الحمايــة المحقــق مــع مراجعــة قــرارات إدارة المخاطــر حيثمــا
يلــزم.
المعايير المتعلقة بتقييم المخاطر
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1.8.2

وجود آثار سلبية على الصحة

2.8.2

حدة اآلثار السلبية على الصحة

3.8.2

اآلثار االقتصادية

4.8.2

اآلثار البيئية

5.8.2

درجة الغموض في تقدير المخاطر

6.8.2

توافر البيانات المؤكدة

معايير إضافية متعلقة بإدارة المخاطر
7.8.2

الصالحية التنظيمية

8.8.2

المساهمة في تحقيق األهداف الوطنية على صعيد األمن الحيوي

9.8.2

اآلثار االجتماعية المحتملة

 10.8.2جدوى وإمكانية تطبيق اإلجراءات الرقابية
 11.8.2التزامات التجارة الدولية
 12.8.2تحليل تحليل التكاليف والمنافع

9.2

القرارات المتعلقة بالمستويات

توجــد رغبــة مشــتركة لــدى جميــع قطاعــات األمــن الحيــوي في قيــاس مســتويات الحماية/
مســتويات المخاطــر ،بعــض التعابيــر الكمية لمســتوى الحماية /مســتوى المخاطرة:
1.9.2

حدوث مرض في كامل التعداد السكاني في دولة ما سنويًا

2.9.2

المخاطر على الصحة العامة لكل حصة من الغذاء.

3.9.2

المخاطــر علــى صحــة الحيــوان لــكل شــحنة مــن الســلع أو نقلــة مســتوردة
ســنويًا

4.9.2

المخاطــر علــى صحــة الحيــوان فــي إجمالــي عمليــات اســتيراد ســلعة أو
نقلــة ســنويًا

مستويات الحماية المناسبة /مستوى المخاطرة المقبول
مــن النــادر انعــدام المخاطــرة فــي النظــم البيولوجيــة .وقلمــا تكــون محاولــة القضــاء على
المخاطــرة فعالــة اقتصاديــً؛ وغالبــً مــا تــزداد تكلفــة عمليــات تقليــل المخاطــرة التــي
تتألــف مــن خطــوات متتاليــة ممــا يــؤدي فــي النهايــة إلــى تحمــل تكاليف إضافيــة أكثر من
المزايــا المتحققــة .وتوصــف المخاطــرة عــادة مــن حيــث احتماليــة وقــوع التأثيــرات الســلبية
وحدتهــا .وقــد تنشــأ المشــكالت عنــد محاولــة تقديــر هــذه الخصائــص لالسترشــاد بهــا
فــي اتخــاذ القــرارات علــى مســتوى الحمايــة /مســتوى المخاطــرة .وعنــد تعــذر التعبيــر عــن
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مســتويات الحمايــة المناســبة بدقــة ،قــد يتــم تحديدهــا علــى أســاس مســتوى الحمايــة
الــذي تعكســه تدابيــر الرقابــة المطبقــة.
المنهجيات العامة/مستويات الحماية المناسبة
بعــض المنهجيــات العامــة المتبعــة فــي صنــع القــرارات علــى مســتوى حمايــة الصحــة
والحيــاة فــي الحــاالت المختلفــة:
5.9.2

المقارنــة المباشــرة للمخاطــر (علــى ســبيل المثــال تصنيــف األمــراض
الحيوانيــة مــن قبــل المنظمــة الدوليــة لصحــة الحيــوان)

6.9.2

موازنــة المنهجيــات (علــى ســبيل المثــال معاينــة الســلع النباتيــة للتحقــق
مــن خلوهــا مــن أي أخطــار ضمــن حــدود تحمــل معينــة).

7.9.2

المنهجيــات اإلجرائيــة حيــث يتــم تحديــد مســتوى الحمايــة المالئــم بموجــب
تشــريع قانونــي أو حــاالت ســابقة أو بالتفــاوض (علــى ســبيل المثــال الحماية
الكاملــة لألنــواع المهــددة باالنقــراض أو المناطــق المحميــة الحساســة،
الشــروط القانونيــة لمعالجــة األعشــاب المصنفــة علــى أنهــا ضــارة بصــرف
النظــر عــن احتمــال غزارتهــا أو انتشــارها).

8.9.2

قــرارات الخلــو مــن المخاطــر (علــى ســبيل المثــال لمــادة غذائيــة مضافــة
يمكــن تناولهــا يوميــً مــدى الحيــاة بــدون مخاطــر ملحوظــة).

9.9.2

منهجيــات الحــد األقصــى (علــى ســبيل المثــال مــا ال يزيــد عــن حالــة إضافيــة
واحــدة مــن المــرض فــوق الخلفيــة لــكل مليــون مــن المجموعــة الســكانية
المســتهدفة).

10.2

العوامل االقتصادية

توفــر العوامــل االقتصاديــة خطــً مشــتركًا فــي صنــع القــرارات حــول التدابيــر الرقابيــة فــي
مجــال األمــن الحيــوي .وينــص اتفــاق تدابيــر الصحــة والصحــة النباتيــة لمنظمــة التجــارة
العالميــة علــى أنــه فــي اختيــار التدابيــر لحمايــة صحــة الحيــوان أو النبــات ،يتعيــن علــى
الحكومــات أن تأخــذ مــا يلــي فــي الحســبان كعوامــل اقتصاديــة ذات صلــة :تكلفــة
الخســائر المحتملــة فــي اإلنتــاج أو المبيعــات وتكاليــف الرقابــة أو اإلزالــة وجــدوى تكلفــة
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التدابيــر البديلــة .ومــن شــأن تكاليــف االلتــزام لــكل مــن المجموعــات المعنيــة منفــردة
(علــى ســبيل المثــال المزارعيــن والصياديــن والمصدريــن) والمجتمــع ككل أن تؤثــر
علــى تنافســية التجــارة العالميــة واالبتــكار ونمــو القطاعــات .وقــد يكــون لتحليــل فعاليــة
التكلفــة مجــاالت تطبيــق أوســع ،مثــل تحديــد الطريقــة األدنــى تكلفــة لتحقيــق هــدف
صحــي معيــن .ويمكــن اســتخدام طــرق أخــرى ذات نطــاق أضيــق (علــى ســبيل المثــال
تحليــل تكلفــة االلتــزام وتقييــم اآلثــار االقتصاديــة) ،حيــث يركــز األخيــر فقــط علــى تبعــات
المخاطــر .وعندمــا ال يمكــن العثــور علــى وحــدات مشــتركة للتكاليــف والمنافــع ،تتضمــن
التقنيــات تحديــد المخاطــر «الجســيمة» وترتيــب المخاطــر.
ينبغــي علــى مــدراء المخاطــر تطويــر خطــة تنفيــذ تصــف كيفيــة تطبيــق الخيــار وجهــة
التنفيــذ وموعــد التنفيــذ بعــد المصادقــة علــى الخيــار ،والتــي تليهــا المصادقــة للتأكــد
مــن التطبيــق الصحيــح والفعــال.
وينبغــي وينبغــي ان تقــدم المنظمــات الدوليــة و الحكوميــة  ،مثــل منظمــة األغذيــة
والزراعــة (الفــاو) ومنظمــة الصحــة العالميــة ،والــدول المتقدمــة  ،المســاعدة حيثمــا يلــزم،
والتعــاون وفقــا لــروح اتفــاق تدابيــر الصحــة والصحــة النباتيــة لمنظمــة التجــارة العالميــة.

11.2

المراقبة والمراجعة

توصــف المراقبــة فــي مجــال األمــن الحيــوي إمــا باشــتمالها علــى عمليــة «الرصــد» أو
باســتثنائها لهــا .وألغــراض هــذا الدليــل فــإن «المراقبــة» تتضمــن األنشــطة المنســوبة
كل مــن «المراقبــة» و»الرصــد» .ويتمثــل الهــدف مــن المراقبــة فــي
فــي مواضــع أخــرى إلــى ٍ
جمــع وتحليــل البيانــات علــى مســتوى الرقابــة علــى أخطــار معينــة علــى امتــداد مســار
التعــرض لهــا ومســتوى الحمايــة /مســتوى المخاطــرة فــي الفئــة الســكانية المســتهدفة
والتــي تعــزى إلــى تلــك األخطــار .وبالنســبة للمنتجــات أو المــواد الزراعيــة المســتوردة،
فمــن الممكــن فحــص كل وحــدة أو دفعــة فــي شــحنة للتحقــق مــن وجــود األخطــار.
وغالبــً مــا يتــم فــرض برامــج المراقبــة الرســمية فــي دولــة المنشــأة مــن قبــل الــدول
المســتوردة كوســيلة لتحســين مســتوى التأكــد المحــدود الــذي يمكــن الحصــول عليــه
مــن خطــط وإجــراءات أخــذ العينــات المفروضــة علــى الحــدود .ويمكــن تعزيــز المراقبــة
مــن خــال الشــبكات الوطنيــة التــي تتضمــن تحديــد األنمــاط الجينيــة لمســببات األمــراض.
وعلــى ســبيل المثــال فــإن «فــود نــت» فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة هــي نظــام الرصــد
الــذي تُســتخدم فيــه مواقــع معينــة للبحــث عــن المعلومــات الوبائيــة حــول األمــراض
المنقولــة بالغــذاء التــي تكتشــفها مختبــرات الصحــة العامــة والمختبــرات اإلشــرافية.
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ويتــم جمــع البيانــات فــي نظــام «بلــس نــت» ( )Pulsenetالــذي يســرع مــن عمليــة مقارنــة
مســببات األمــراض لتحديــد دقيــق وســريع للشــرائح المتصلــة بحــاالت العــدوى .وعندمــا
تشــير مراقبــة األخطــار أو المخاطــر إلــى عــدم تحقيــق أهــداف األمــن الحيــوي ،ســيكون
مــن الضــروري مراجعــة اســتراتيجيات و/أو ضوابــط إدارة المخاطــر .وقــد تكــون المراجعــة
مطلوبــة أيضــً عنــد بــروز معلومــات جديــدة حــول األخطــار و/أو المخاطــر .ومــن األســباب
الداعيــة إلــى مراجعــة االســتراتيجيات و/أو التدابيــر الرقابيــة لألمــن الحيــوي:
2.11.2

التغيرات في نتائج المراقبة

 .6المراجع
 .1أدوات األمن الحيوي لمنظمة الفاو 2007 -
 .2استراتيجية كوينزالند لألمن الحيوي للفترة من  2009حتى 2014

 .3المنظمة الدولية لصحة الحيوان  -األمن الحيوي ألنفلونزا الطيور عالية اإلمراض
اإلشكاليات والخيارات  -نشرة 2009
 .4تقرير الحالة الوطني حول األمن الحيوي للنباتات في أستراليا 2012 -

 1.1.11.2تحديد تغيرات في المخاطر (االنتشار و /أو الحدة)
 2.1.11.2تحديد أخطار جديدة
 3.1.11.2عدم كفاية األداء قياسًا باألهداف المحددة لتخفيض المخاطر.
2.11.2

التغيرات في حالة األمن الحيوي

 1.2.11.2التغير في نوع السلعة أو وسيلة النقل في التجارة
 2.2.11.2التغير في حجم التجارة
 3.2.11.2التغيــر فــي «المجهــدات» البيئيــة (علــى ســبيل المثــال التغيــر
المناخــي).
 4.2.11.2توافر تدابير رقابية فعالة و /أو أكثر فعالية.
 5.2.11.2عدم القدرة على االلتزام المستمر بتدبير رقابي معين.
وســوف يعتمــد تقييــم األداء العــام لهيئــة مختصــة بشــكل أساســي علــى التطبيــق
الكامــل إلطــار عمــل إدارة المخاطــر .وســوف تُســتنبط فــي األغلــب مؤشــرات األداء لقيــاس
المحصــات المتوســطة والنهائيــة مــن بيانــات المراقبــة .وتعتمــد برامــج المراقبــة التــي
تُظهــر تلــك المحصــات علــى البنيــة التحتيــة والقــدرات الفنيــة المالئمــة ،ويمكــن توفيــر
ذلــك مــن قبــل الهيئــة المختصــة أو الهيئــة المختــص والمــوارد المتوفــرة فــي القطــاع
المعنــي.

36

37

