
 

 

  

 
 

تساعد  جديدة وخصائص ،المعدية لألمراض جديدة ديناميات إلى البيئية والتغيرات البشرية األنشطة أوصلتنا
الحيوانات  تصبحأوهكذا الجيني.  هاجديدة لزيادة تنوع فرص  مقرونة ب ،األنواع وبين جغرافيا  الواسع  هاانتشارفي 

بشكل المشترك االنتشار الوبائي  منالشائع ضحية لهذا النمط  ،البشر باإلضافة إلى ،التربيةالبرية وحيوانات 
البرية  لحيواناتاالوقاية من أمراض  إلى تأمين يسعىعلى المجتمع الدولي ككل أن لذلك يتوجب متزايد. 

باإلضافة  ،لميعلى مستوى  عاوالصحة العامة  الحيوانيةلحماية الصحة  أساسيا   عنصرا  ومكافحتها باعتبارها 
 ة ذات الصلة.يوالتجار يةقضايا الزراعبال االهتمام لدىالتنوع البيولوجي حماية إلى 

 
 

 

 أساسية ائقحق
 

حماية التنوع البيولوجي  في  البرية والوقاية منها ومكافحتها عوامل حاسمة    وانات رصد أمراض الحي  ❖
 العالم.  عبر الحيوانية  الصحة والصحة العامة و

نقل العدوى  لمسببات األمراض القادرة على  ا خزانكذلك و ا  البرية أهداف بيئتها  الحيوانات في تمثل  ❖
 . على حد سواء   نسان لحيوانات األليفة واإلل
تتعتبر المنظمة مسؤولة  ف ،  عايتهالحماية صحة الحيوانات ور  OIE  المناط بمنظمة ويض  التفمن خالل   ❖

 . البيولوجي البرية والتنوع وانات حماية الحي عن بالتالي  
 

 
 
 
 
 

 أمراض الحيوانات البرية
 

 



 

 لمسببات األمراضحركة مكثفة 
 

القطعان  بين وكذلك  لألمراض،لعوامل المسببة ل االنتقال الجغرافيالتي تزيد في سلسلة من العوامل هناك 

مع  مستمر تزايد هي في و ،معظم هذه العوامل من صنع اإلنسانووبين الحيوانات والبشر. من جهة،  يةالحيوان 

تزايد مع و. ةجديد  ةاجتماعييات سلوكما يرتبط بها مجتمعة من رافي وتغير المناخ والعولمة والتطور الديموغ

  التنقل بين، ولالختالط ببعضهاالمزيد من الفرص تكتسب مسببات األمراض المعدية  ا  عالمي " النقل"حركة 

هكذا وقاتلة. جديدة مسببات أمراض  وتتحول إلىأن تتحد و ،المختلفة وتبادل المواد الوراثيةالحيوانية األنواع 

هذه  تختلطوشائعة. السلع من ال األسواق الموجودة في الطرية  األطعمةمن أو غيرها  الطرائد لحوم أصبحت 

غذائية  الالرغبة في تناول المنتجات  في البلدان المتقدمة مثل  تطورت    اجتماعية جديدة أخرىعادات  مع  األخيرة  

ا إلى حد  كما  السياحة البيئية.    أطعمةالبرية أو    ات الحيوان   أوالمدللة  حيوانات الغريبة  لل تؤثر الظروف البيئية أيض 

  فمتاخمة مناطق رعي الحيوانات األليفة اما  .األنواع حواجز ها وعبور ديناميكيات مسببات األمراض  فيكبير 

كما   مع محميات الحياة البرية مما يؤدي إلى مزيد من االتصال والتنافس على الموارد الطبيعية. متداخلةأو 

والدولية   قل الحيوانات البرية المحليةتن)مثل الغزالن واأليائل( و  المرباة في المزارعالبرية  وانات لحي تشكل ا

 اب يمكن أن تقع األنواع المهددة باالنقراض في الحياة البرية ضحية وتص ولنظر فيها. يجب اإضافية مشكالت 

ا،خيوأبما في ذلك أمراض الحيوانات المنزلية.  مختلفة،بمسببات أمراض   أماكن يؤدي زحف البشر إلى فقد  ر 

إلى أماكن   التاريخية أماكنهامن  النتقالهافرص مع بمسببات أمراض جديدة  الختالطبعيدة سابق ا كانت بيئات و

 .جديدة
 
 

ية والتنوع البيولوجر  وانات الحي  البر
 

ومن أجل   .بنشاط في مراقبة وحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي منذ الثمانينيات  OIEشاركت منظمة 

  العالم، التنوع البيولوجي في جميع أنحاء    وحماية ،  والبيئةوالصحة العامة    يةصحة الحيوان التحليل التفاعالت بين  

ا عمؤتم OIEمنظمة  أقامت  والتنوع   يةصحة الحيوان ال بعنوان " (،2011)البرية  وانات المي ا حول الحي ر 

 "البرية  وانات جمعية الحفاظ على الحي"تم تنظيم هذا الحدث بدعم من وقد ". للمستقبل استعدادا  البيولوجي 

(Wildlife Conservation Society)لمية.، بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العا 

 
 

 المصطلحات تعريف
 

.  المعروفة   الوحشية والحيوانات البرية األسيرة والحيوانات البريةتعني الحيوانات    Wildlife  البرية  وانات الحي

مباشر إشراف  أو    رعاية  دون تعيش  حيوان من األنواع المستأنسة التي    هو animal Feral الوحشي الحيوانو

هو حيوان له نمط ظاهري ال يتأثر بشكل   ve wild animalCapti الحيوان البري األسيرواإلنسان.  قبل من

بما في ذلك  مباشر،البشري ولكنه أسير أو يعيش بطريقة أخرى تحت إشراف أو تحكم بشري نتخاب كبير باال 

ظاهري ال يتأثر   نمطالحيوان البري هو حيوان له و . المدللةحيوانات حديقة الحيوانات األليفة والحيوانات 

 لمباشرة.عيش بشكل مستقل عن اإلشراف أو السيطرة البشرية اري ويالبش بالتصنيف
 

 
 

 

 

http://www.oie.int/eng/A_WILDCONF/WILDLIFE_ACTES_2011/recommendation.pdf
http://www.oie.int/eng/A_WILDCONF/WILDLIFE_ACTES_2011/recommendation.pdf


 

 OIEدور ومسؤوليات منظمة 
 

على حماية صحة الحيوان وكذلك التنوع البيولوجي في  التفويض المعطى لهامن خالل ( OIEتركز منظمة ) 

 المنتقلة إلى وخزان لمسببات األمراض  في نفس الوقت هدفالحيوانات البرية هي وجميع أنحاء العالم. 

. لألمراض   األمراض ولكنها قد تقع نفسها ضحية  نقلعلى    قادرةفهي    على حد سواء؛  الحيوانات األليفة والبشر

والطرق التي يمكن أن تنتقل بها   ،البرية وانات باألمراض الموجودة في الحي تطوير معارفنا الضروريمن و

 . ألمراض الحيوانات البرية هذه مناسبةلامكافحة للتدابير   وضعمن أجل  والبشر،من وإلى الحيوانات األليفة  
 

 
 

ية واناتبالحي المتعلقة OIEأنشطة منظمة    البر
 التالية: األعمال  تشمل هذه األنشطة 

لتجارة  لتدابير  وكذلك ومكافحتها،لكشف عن األمراض والوقاية منها قواعد علمية لبوضع معايير  •

  وانات بين الحي  التماسخط عند مخاطر األمراض وقف مواءمة السياسات المتعلقة بمن أجل اآلمنة 

 البشر؛ويوانات األليفة ة والح البري

المرَسلة   يةحيوانمراض العن تفشي األ وتلقي رسائل اإلبالغالبرية  وانات مراض الحيأل رصد القيام ب •

 WAHIS هما  إلنترنت ل  ينعالمي  ينقعواسطة موب    المنظمة  في  180البالغ عددها    الدول األعضاءمن  

 ؛ WAHIS-Wildو

بما   ،يةصحة الحيوانال البيطرية وحمايةلتعزيز خدماتها  OIEمنظمة  فياألعضاء  دوللتوفير الدعم ل •

أداء  مساربرنامج  ستخداماعن طريق وذلك  البيولوجي،البرية والتنوع  وانات بالحي ما يتعلق هافي

 ،عند الحاجة) PVS) OIE Performance of Veterinary Services Pathway البيطرية الخدمات 

  العاملين في موضوع الدول األعضاء  وضباط اتصالن الوطنيين دوبيالمنمع  التواصلب قدراتهابناء و

 البرية؛  الحيوانات 

نشاطات البرية والتنوع البيولوجي من خالل  وانات تطوير االستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالحي  •

 البرية وشبكة مراكزها المرجعية.وانات الحي قضايا في اللجنة العلمية وفريقها العامل 

تحت إلى المنظمة البرية وانات لحي باخاص اتصال ضابط  OIEمنظمة  لد عضو فييرشح كل ب •

  البرية وانات  الحي ب  ما يتعلقفيمنظمة  المع    يمارسه باالشتراك  نشاطدعمه في أي  لالبلد    مسؤولية مندوب 

  ة الخاص OIE Standard Settingالمنظمة وضع معايير  والمشاركة في أنشطة ،وأمراضها

 البلدان األعضاءاتصال ضباط جميع في هذا الصدد  OIEتزود منظمة و. هاوتنفيذ  بالموضوع

تنظم لهم حلقات دراسية  كما الخاصة بالحيوانات البرية، وضع المعايير عمليات بمعلومات دائمة عن 

 في جميع المناطق. بحضورهم الشخصي

 
 

 

 
 
 
 



 

ن  ي المعلوماتحماية سبل تحسي   ةالخاصة بالحيوانات البر
 

الحيوانات إلى المزرعة التربية في أمراض حيوانات  لرصد نفس األهمية والشمولية الممنوحة  إعطاءيجب 

قطعان الحيوانات وبين  ،  كل قطيع  تبادل مسببات األمراض داخلعمليات  العالمية و  النقل حركات    مع تزايد   البرية

اإلنذار  حّراس دور الحيوانات البرية في كثير من األحيان تلعب عالوة على ذلك، و . األليفةوانات حي الالبرية و

ا  لكب هاويمكن األليفة،ألمراض الحيوانات   .الحيوانيةلألمراض  المكافحة طرقفي هاما  أن تلعب دور 
 

 

 
 Wild-WAHIS و  Wahisواهيز وواهيز للحيوانات البرية )اإلنترنت(   موقِعَي  فية وشفارصد األمراض  

 
عن   بالغ اإل ب األعضاء تتعهد البلدان  ، OIE انضمامها إلى منظمة عند 

  ة الثاني  لنسخة مع إطالق او. أراضيها ى علأوضاع الصحة الحيوانية 
صحة  لا لإلبالغ عنالنظام العالمي موقع وهو  ،WAHISموقع ل

 الحيوانية  
(World animal health information system)  أصبح من ،

  ا  إلزامي منها  المطلوبة معلومات ال استكمالللدول األعضاء الممكن 
موقع   يسمحكما  ؛OIEقائمة البرية المدرجة في  وانات مراض الحي أل

WAHIS قائمة غير مدرجة في البرية نات ا ولحيل أخرىمراض أوجود عن   باإلبالغOIE استنادا   مصنفة وال

المعلومات التي تم جمعها عن  والتينية عالمية.  تسميات ب البرية ذات األولوية  وانات أمراض الحيبقائمة  إلى
WAHIS Wild  موقع واهيز للحيوانات البرية  لى ع يع متاحة للجم  OIEاألمراض غير المدرجة في قائمة

Interface . 
 
 
 

ة شبكة    الحيخبر
ن
ي تاواندولية ف  ةالبر

 

  األليفة، لحيوانات ل كما هو الحال بالنسبة البرية  الحيوانات بأمراض  لومات استجابة للحاجة إلى تحسين المع 
  األمراض البرية ذات األهمية الوبائية في كل فصل من فصول  وانات نواع الحيأل  تعريفا   OIE منظمة تعطي 

 .  ( Terrestrial Code)  في قانون اليابسةلواردة ا

  عملها شبكة من قبل  1994عام ال منذ  OIE منظمة يتم دعم شبكة معلومات  الجهود، ههذ من أجل إنجاح و

 .  الموصوع علماء رفيعي المستوى من ذوي الخبرة في هذا   تضم التي  الخاصة بالحياة البرية ةالدولي
المزارع  في المرباة والطبيعية  البرية الحية فيالحيوانات  أمراض ظهور  الشبكة عادةويتابع فريق عمل 

  الحيوانات البرية كبير على صحي والتي يمكن أن يكون لها تأثير  األسيرة،  والكبيرة والحيوانات الصغيرة 
الخبرة في الحيوانات   تعتمد شبكةكما الصحة العامة. قطاع و الدواجنقطاع  ذلك فيبما والحيوانات األليفة 

نقل المعلومات إلى  من أجل    ،الدول األعضاء  يمندوب   المعينين من قبل لحياة البرية  اتصال  اضباط  على    البرية 
   . OIEمنظمة  إلى و  الحيوانات البريةمجموعة عمل 

ا من الخبرة العلمية العالمية  في  شكل العديد من المختبرات المرجعية والمراكز المتعاونة المنتشرة  وي العالم جزء 
 رية.  في الحياة الب OIE لمنظمة

 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Wahidhome/Home/indexcontent/newlang/en
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahidwild.php/Index/indexcontent/newlang/en
http://www.oie.int/en/international-standard-setting/specialists-commissions-groups/working-groups-reports/working-group-on-wildlife-diseases/
http://www.oie.int/en/international-standard-setting/specialists-commissions-groups/working-groups-reports/working-group-on-wildlife-diseases/


 

 
 

 الخدمات البيطرية الوطنيةبوجه تحديات ال
 

ا حاس في الدول األعضاء تلعب الخدمات البيطرية ا ا في إدارة المشكالت المرتبطة بالحياة البرية. ومع  دور  م 
ا ألن أنواع الحياة البرية و ذلك، فإن مراقبة   ، حرةوحركة تنقل تنوع تصنيفي واسع النطاق ب  تتميز نظر 

ر الوقاية  الخدمات البيطرية الوطنية المسؤولة عن تدابي بوجه عدة تحديات  تمثلمجموعات الحيوانات البرية 
 . التحديات تحتية لمواجهة بنية  مالية وبشرية و وهي بحاجة إلى موارد  ،كافحتهامن األمراض وم

   البرية  وانات بين الحي يوجد فيها خط تماسالتركيز على المناطق التي باألولويات تتمثل إحدى   •
 . كبيرةبين الطرفين  تبادل مسببات األمراض    ازدياد تكون مخاطر    لذلك،ونتيجة    .التربية وحيوانات   

 فيها أعداد مهمة من الحيوانات البرية.  توجد  المناطق الجغرافية التي  ب األولوية الثانية    تتمثل أن  يمكن   •
 
الدول التي تدعم بعضها البعض في تعزيز  بين  ال يمكن تحقيق هذه األهداف إال من خالل جهد عالمي منسق  و

 خدماتها البيطرية الوطنية. 
المناطق   رؤساءطرية الوطنية والمعلومات بين الخدمات البي أثبتت االتفاقات وتبادل الوطني،على الصعيد و

 البرية.  أمراض الحيوانات أنها فعالة للغاية للكشف المبكر عن  ،والبحرالبر وكذلك جمعيات صيد   المحمية،
 
 

 الحيوانات والبشر واألمراض

ذه  همسببات األمراض معظم  تأتي و من أصل حيواني. هي ٪ من مسببات األمراض البشرية    60أكثر من  
 .البريةوانات من الحي

 
والعديد من   ( Hendra and Nipah virus) حمى غرب النيل وهندرا ونيبافيروسات تم العثور على 

  وانات في الحي المتواجدة ، بما في ذلك العديد من األمراض الحيوانية المنشأ مثل اإليبوال األخرىاألمراض 
على مجموعات   لتؤثر من خالله برية كمستودع الحيوانات التستخدمها جميع األمراض التي والبرية.  

ى اهتمام  إلتحتاج معالجتها  هذه المجموعات، البشر أو مزيج من كذلك الحيوانات )البرية والمنزلية( و
 .إضافي من المجتمع الدولي

 
 

 داء الكلب
 

يوجد فيروس  و بما في ذلك البشر.   للثدييات،داء الكلب هو مرض فيروسي يصيب الجهاز العصبي المركزي 
 OIE داء الكلب في جميع القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية وبعض البلدان التي تلبي متطلبات منظمة

الكلب بشكل رئيسي في الحيوانات  في بعض المناطق ، يتفشى داء فمن داء الكلب.   وضع الخلوول على للحص
ا رئيسي ا في استمرار  أنه في مناطق أخرى نجد ، بينما  المضيفة له  البرية  ال تزال الحيوانات األليفة تلعب دور 

البرية   وانات في الحي المرض لمكافحة غرب أوروبا التي تنفذ برامج فعالة   تفشي داء الكلب فيها، وهي دول 
لقضاء  ل ( Recombinant vaccines)  ةالمؤتلف الفم باستخدام اللقاحات  عن طريق حصين حمالت تتتضمن 

  2001؛ بلجيكا ولوكسمبورج  2000؛ فرنسا  1999البرية )مثل سويسرا وانات  على المرض في الحي

للحيوانات   حصين بالفمأو الت  حة المرض في القطعانمكافيتم تنفيذ برامج   كما( ؛ 2004وجمهورية التشيك 



 

الفعالة  مكافحة الوالبرية ؛   وانات توطن داء الكلب في الحي سالة في العديد من البلدان حيث يالوحشية والض 
 .جارية في دول أمريكا الشمالية للمرض 

 
 

 اإليبوال
 
مثل  البشر والرئيسيات غير البشرية ) لدىوغالبا  ما يكون مميتا   زفية مرض شديد الن ((Ebolaمى اإليبوال ح

  والخزان   ، المنتقلة لإلنسان  يعتبر اإليبوال من األمراض الحيوانية المنشأوبعض القرود والغوريال والشمبانزي(.  
تم  وقد ية. غابات االستوائفي ال المتواجدة تاريخيا  هو بعض أنواع الخفافيش   Ebolaلإليبوال الطبيعي الرئيسي 

العدوى  سبب ألنواع المهددة باالنقراض من الرئيسيات غير البشرية با  منالنفوق بأعداد كبيرة ربط حاالت 
لمرض اإليبوال في  أن تكون بمثابة مصدر عدوى  في هذه الحالة  ويمكن للحيوانات المصابة    ؛ بفيروس اإليبوال

رتبط بصيد الحيوانات البرية المصابة  مإليبوال بين البشر تفشي فيروس ايكون من المرجح أن ولبشر. ا
 . عالجتهاوم

 
 

ير ال ن يالخبن  بر
 

داء  بما في ذلك مرض الحمى القالعية ، و األمراض،مستودع لعدد من بمثابة الخنزير البري اعتبار يمكن 
   وسيال. بر الداء ، وحمى الخنازير الكالسيكية ، وحمى الخنازير األفريقية و(Pseudorabies) الكاذب الكل ب 

  . خسائر فادحة في اإلنتاج ب  أن تتسبب و  التربية أن يكون لهذه األمراض تأثير حاسم على قطاع خنازير يمكن و
   من أجل مكافحة المرض.والذبح   النفوقبسبب ارتفاع معدل ا

 

مائيات   البر
ن
وسات الرئوية ف  عدوى الفطريات والفب 

 
  تسببها فيروسات رانا  األمراض التي هماأهمية دولية خاصة ب  يتمتعان هناك نوعان من أمراض البرمائيات 

Ranavirusesالعاشق للبرودة" داء الفطر و  ؛" chytridiomycosis مسؤولين عن   وكال المرضين  ؛

"العاشق  الفطر   مرض أصبح  د وقعلى مستوى العالم.   الذي نشهدهاالنخفاض الحاد في عدد البرمائيات 
عبر  )الضفادع خاصة(  البرمائيات من بيرة أعداد ك تسبب بنفوق مما  البرية،في البرمائيات منتشرا  للبرودة" 

  ئيغذاكمصدر   لبرمائيات ايتم نقل و   للبرمائيات.حجم التجارة الدولية  وتدٍن كبير في ،القارات الخمس
وتشكل هذه    -ية لبيولوجاإلى مؤسسات علم الحيوان وألغراض المكافحة  كما يتم نقلها، المدللة للحيوانات 

الجمعية العالمية للمندوبين في   قررت  2008في عام و. رقابة األمراض دون التجارة عامال  مؤهال  النتشار 

  إبالغ المنظمة األعضاء على الدول إلجبار  OIEفي قائمة  هذين المرضين البرمائيين  إدراج (OIE)منظمة 

  للعام  المائي  OIE  قانونلبرمائيات في لمعايير التجارة الدولية  إضافة تم  وأخيرا    .ين المرض ات تفشي عن 

 فيما يتعلق بالمرضين.   2008
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http://www.oie.int/index.php?id=171&L=0&htmfile=chapitre_ranavirus.htm


 

 للمزيد من التفاصيل : 
 
•   OIE Portal on Biodiversity 
•  nceTraining Manual on wildlife diseases and surveilla 
•   Health Risk Analysis in Wild Animal Translocations 
•   Wild-WAHIS 

http://www.oie.int/en/our-scientific-expertise/biodiversity/
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/WGWildlife/A_Training_Manual_Wildlife.pdf
http://www.oie.int/doc/ged/D531.PDF
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahidwild.php/Index/indexcontent/newlang/en

