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سياق الكالم
تقييم املخاطر املشرتك يف سياق الدليل الثاليث لألمراض الحيوانية املنشأ
يف عام  ، 2019طورت املنظامت الثالثية  -منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو)  ،واملنظمة العاملية لصحة الحيوان ( ، )OIEومنظمة الصحة
العاملية ( - )WHOالديلل الثاليث لألمراض الحيوانية املنشأ ( ، )TZGوالذي كان تلخيص جهد عاملي ألكرث من  100خبري يف جميع أنحاء العامل لتقديم التوجيه
ورشح أفضل املامرسات ملعالجة األمراض الحيوانية املنشأ يف البلدان .ويشمل ذلك دعم البلدان يف فهم السياقات الوطنية وتطوير القدرات يف املجاالت التقنية
االسرتاتيجية.
تم تطوير ثالث أدوات تشغيلية ( )OTsلدعم املوظفني الوطنيني يف هذه الجهود )1( :آلية التنسيق متعددة القطاعات ( )2( ، )MCM OTآلية تقييم
املشرتك للمخاطر ( )3( ، )JRA OTآلية التقىص و تبادل املعلومات ( .)SIS OTميكن استخدام هذه األدوات بشكل مستقل أو يف جهود منسقة لدعم
القدرة الوطنية عىل التأهب واالستجابة  ،ويف نهاية املطاف ربط السياسات واألطر الدولية القامئة  ،ودعم الجهود املبذولة من أجل األمن الصحي العاملي .عىل
دعم إضافيًا يف مجال تقييم املخاطر للبلدان التي تنفذ الدليل الثاليث لألمراض الحيوانية املنشأ.
وجه التحديد  ،توفر آلية تقييم املشرتك للمخاطر ً

الشكل  .1تقييم المخاطر المشترك في سياق الدليل الثالثي لألمراض الحيوانية المنشأ
أنشطة فنية محددة
)(1

تنسيق الصحة واحدة متعدد القطاعات

) (2تقييم المخاطر المشتركة
التحقيق والرد
) (3المراقبة وتبادل المعلومات
التخطيط واالستعداد
تنمية القوى العاملة
التواصل بشأن المخاطر
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نظرة عامة على األداة التشغيلية لتقييم المخاطر المشتركة
المقدمة
الخلفية

 ةدحولاا كرتشملا مييقتلا نع ةمدقم  0.ةدحولا

لمحة عامة عن األداة التنفيذية للتقييم المشترك للمخاطر
ق ُِّسمت الخطوات العشر الالزمة لتنفيذ عملية التقييم المشترك للمخاطر على  4وحدات (الشكل  .)2ويسمح هذا بإدراج مشاركين مختلفين في
مختلف وحدات التقييم.

الشكل  :2وحدات وخطوات التقييم المشترك للمخاطر (مطلوب:
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المقدمة

الخطوة
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الوحدة 1
وضع اللَّبِنات
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الوحدة 2
تأطير المخاطر
ألغراض التقييم
المشترك
الوحدة 3
إجراء تقييم
المخاطر
الوحدة 4
االستفادة من
المخرجات

 ،موصى به:
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2
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تشكيل لجنة توجيهية وطنية ودعوتها إلى االنعقاد
تحديد مسؤول
تشكيل فريق تقني ودعوته إلى االنعقاد
تشكيل مجموعة تضم أصحاب المصلحة ودعوتها إلى االنعقاد
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تأطير المخاطر
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تحديد مسار المخاطر والتخطيط له
صياغة أسئلة تقييم المخاطر وتوثيقها
توصيف المخاطر
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تحديد خيارات إدارة المخاطر ورسائل التواصل بشأنها
توثيق التقييم

7
8

10

نقطة أساسية

تقترن الوحدة التمهيدية بأي وحدة أخرى لتوفرا معاً معلومات أساسية ،بحيث يمكن إدراج مشاركين جدد في أي وقت.
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 ةدحولاا كرتشملا مييقتلا نع ةمدقم  0.ةدحولا

المقدمة
استخدامات التقييم المشترك للمخاطر على الصعيد الوطني وفوائده

األم راض الحيوانية املنشأ ،املصنفة إ َّم ا بوصفها أم راض اً متوطنة وإ َّم ا بوصفها أم راض اً مست ِج دة ،تش كّل مخاطر
محدقة بالصحة الحيوانية والصحة العمومية عىل حد سواء .وتستفيد أنشطة تحديد مخاطر األم راض الحيوانية
املنشأ وتقييمها وإدارتها والحد منها من التنسيق والتعاون بني الوزارات واألجهزة األخرى داخل البلد املسؤولة عن
الجوانب املختلفة لصحة اإلنسان وصحة الحيوان والبيئة.

ورغم أنه من املهم لقطا َع ْي صحة اإلنسان وصحة الحيوان وغريهام من القطاعات إج راء ما يخصها من التقييامت
إلدارة املخاطر يف سياق كل قطاع عىل حدة ،فجم ُع املعلومات والدراية الفنية املتوافرة عىل الصعيد الوطني من
رضوري
جميع القطاعات ذات الصلة ،لتقييم املخاطر الصحية الناجمة عن األم راض الحيوانية املنشأ تقيي امً مشرتك اً،
ّ
إلمتام فَهم املخاطر املشرتكة وإدارتها يف إطار التفاعل املشرتك بني اإلنسان والحيوان والبيئة .وعندما تساهم القطاعات
املعنية بالبيانات واملعرفة والدراية الفنية يف التقييم ،فإن كمية ونوعية املعلومات املتاحة لتقييم املخاطر تزدادان
تتحس ن دقة التقييم نفسه.
ازديادا ً كب ريا ً ،وكذلك
َّ
ويعتمد نجاح التقييم املشرتك للمخاطر عىل التواصل الفعال بني القطاعات طوال العملية ،مام يؤدي ،يف أفضل
الحاالت ،إىل توافق يف اآلراء 1عىل حصيلة التقييم وإصدار وثيقة تقييم مشرتكة أو متوامئة .وعاد ًة ما تكون عملية
التقييم املشرتك للمخاطر عملية متكررة (أي تتكرر دوري اً) ،لذلك ،يعزز التبادل املنتظم بني القطاعات فهمها
املشرتك ملا يخص جميع القطاعات املعنية من التصورات واالحتياجات واالختصاصات والقيود.
ويتضمن التقييم املشرتك للمخاطر مناقشة تدور حول خيارات إدارة املخاطر واحتياجات التواصل بشأنها (تحليل
املخاطر) ويقدم توصيات يف هذا الشأن .ويتيح ذلك ملتخذي الق رار وضع وتنفيذ تدابري إدارة املخاطر القامئة عىل
العلم ورسائل التواصل بشأنها بالتوافق بني القطاعات أو بتنفيذها تنفيذا ً مشرتك اً.

1

يمكن لألطر أيضا أن تتخذ شكل االستراتيجيات واللوائح والقرارات وقواعد الممارسة.
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التشجيع على إنجاح التقييم المشترك للمخاطر

عند وجود عنارص رئيسية معينة يف بلد ما ،يؤدي التقييم املشرتك للمخاطر الغرض منه عىل النحو األمثل .أ َّم ا عند عدم وجودها ،فمن
الرضوري اتخاذ خطوات إليجادها.

الشكل  .3تعزيز نجاح التقييم المشترك للمخاطر

اإلرادة السياسية

مشاركة القطاع ذي الصلة

التفويض الالزم لتسهيل
يمكن أن يوفر ما تبديه القيادة من مشاركة ودعم وإرادة سياسية
َ
الجمع بين القطاعات ذات الصلة للمشاركة الكاملة في العملية ،والوصول بحصائل التقييم
وفائدته إلى المستوى األمثل .ومع ذلك ،حتى عندما ال يكون هذا الدعم السياسي متاحاً
بعدُ ،يمكن أن تجتمع الفرق التقنية المسؤولة عن األمراض الحيوانية المنشأ ممثِّلة وظائفها
المختلفة إلنجاز التقييم المشترك

تصيب بعض األمراض الحيوانية المنشأ البشر أساساً دون الحيوانات ،أو تصيب حيوانات
وبغض النظر عن تأثير ذلك على القطاع ،يعد الحصول على
الحياة البرية دون الماشيةِّ .
المعلومات والدراية الفنية من جميع مجموعات أصحاب المصلحة امر ضرورى لتقييم
المخاطر تقييماً كامالً

االطالع على المعلومات

الدراية الفنية والقدرات الالزمة إلجراء تقييم المخاطر

من البلدان إلى البنية التحتية والموارد الالزمة لجمع البيانات ،ويستعين ،بدالً من ذلك،
بالمعرفة والخبرة المتخصصة المحصلة من األحداث أو الم ْمرضات المماثلة .وبصرف
النظر عن المعلومات المتاحة ،يحدد تقييم المخاطر الثغرات المحددة األساسية الكائنة
في المعلومات واألنشطة من البلدان إلى البنية التحتية والموارد الالزمة لجمع البيانات،
ويستعين ،بدالً من ذلك ،بالمعرفة والخبرة المتخصصة المحصلة من األحداث أو
الم ْمرضات المماثلة .وبصرف النظر عن المعلومات المتاحة ،يحدد تقييم المخاطر الثغرات
المحددة األساسية الكائنة في المعلومات واألنشطة المحددة األهداف الالزمة لجمعها

من الناحية المثالية ،ينبغي أن يتمتع المسؤول عن التقييم المشترك للمخاطر وأعضاء
الفريق التقني بخبرة في تقييم المخاطر .ومع ذلك ،في العديد من البلدان ،ال يوجد ما
يكفي من الدراية الفنية في مجال َْي تقييم المخاطر أو الوبائيات في قطاع واحد أو أكثر ،إ َّما
الستكمال التقييم الخاص بقطاعات بعينها ،وإ َّما للمساهمة في التقييم المشترك .واليزال من
المهم إجراء تقييمات مشتركة في مواجهة األحداث والتهديدات المتصلة باألمراض الحيوانية
المنشأ ،إلى جانب بناء القدرات في الوقت نفسه.
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نقطة أساسية

جميع العناصر المع ِّززة للنجاح المذكورة أعاله مهمة ،ولكن يمكن إجراء تقييم مشترك للمخاطر دونها خالل أحداث األمراض
الحيوانية المنشأ أو تهديداتها.

كيفية استخدام األداة التنفيذية للتقييم المشترك للمخاطر

هذه األداة التنفيذية مخصصة ملوظفي الوزارات الوطنية املسؤولة عن صحة اإلنسان وصحة الحيوان والبيئة،
أو غريها من األجهزة الحكومية (التي تُسمى مجتمع ًة “الوزارات” يف هذه األداة) املسؤولة عن مكافحة األم راض
الحيوانية املنشأ وتدبريها عالجي اً ،وخصوص اً أخصائيي الوبائيات ،مبشاركة وثيقة من موظفي املخت ربات ومديري
التواص ل .وتعرض األداة مبادئ التقييم املشرتك للمخاطر ودوره يف توفري املعلومات الالزمة لرسم
املخاطر وموظفي
ُ
السياسات .وتوفر إرشادات عن كيفية إعداد عملية نوعية يف مجال التقييم املشرتك للمخاط ر ،وتصف خطو ًة بخطوة
كيفية تنفيذ كل مكون من مكونات العملية .وتتضمن املالحق وثائق وقوالب منوذجية لدعم التنفيذ ،مبا يف ذلك
قالب تقرير التقييم املشرتك للمخاط ر .والخربة السابقة يف تقييم املخاطر ليست رضورية ألولئك الذين يستخدمون
أداة التقييم املشرتك للمخاط ر.
ويعتمد نجاح التقييم املشرتك للمخاطر عىل التواصل الفعال بني القطاعات طوال العملية ،مام يؤدي ،يف أفضل
الحاالت ،إىل توافق يف اآلراء عىل حصيلة التقييم وإصدار وثيقة تقييم مشرتكة أو متوامئة .وعاد ًة ما تكون عملية
التقييم املشرتك للمخاطر عملية متكررة (أي تتكرر دوري اً) ،لذلك ،يعزز التبادل املنتظم بني القطاعات فهمها
املشرتك ملا يخص جميع القطاعات املعنية من التصورات واالحتياجات واالختصاصات والقيود.
وميكن للبلدان تطبيق هذه األدوات والعمليات عىل األم راض الحيوانية املنشأ ذات األولوية الوطنية (مثل إنفلونزا
الطيور) أو أي شواغل صحية يف إطار التفاعل املشرتك بني اإلنسان والحيوان والبيئة (مثل مقاومة مضادات
امليكروبات).
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معلومات أساسية
مبادئ تقييم المخاطر

تقييم املخاطر عملية منهجية لجمع املعلومات وتقييمها وتوثيقها ،لتقدير مستوى املخاطر عىل مدى فرتة زمنية
معينة ويف موقع محدد .وهي عملية تك رارية تستند إىل أفضل املعلومات املتاحة أثناء التقييم.
وتتكون املخاطر من عنرصين ،أال وهام :االحتاملية (الفرصة املمكنة) واألثر (العواقب) ،ويتضمن كل عنرص مقياس اً
لعدم اليقني .ويق ِّي م تقييم املخاطر االحتاملية واألثر وعدم اليقني املصاحب يف إطار اإلجابة عن واحد أو أكرث من
أسئلة تقييم املخاطر املتعلقة بجانب معني من املخاطر املرتبطة بحدث أو خطر ما.
• االحتماليـة هـي الفرصـة الممكنـة المقـدرة أو اإلمكانيـة المقـدرة التـي تنـذر بنشـوء الوضـع الـوارد
في سؤال تقييم المخاطر.
• األثر هو ما يصف مستوى العواقب أو وخامتها في حالة نشوء هذا الوضع.
كل من االحتاملية واألثر) عىل الخطر املشتبه يف تحققه أو املعروف تحققه،
وتعتمد تقدي رات املخاطر (مع م راعاة ٍّ
ووجود الخطر أو احتامل التع ُّرض له ،وسياق تقييم الحدث.

تعتمد تقييامت املخاطر عىل املعرفة املتاحة حالي اً ،التي عاد ًة ما تكون غري مكتملة أو يصعب التحقق منها،
لذلك ،تتضمن دامئ اً إشارة إىل عدم اليقني بشأن تقييم املخاطر يف الحصائل /التقري ر .ويعتمد عدم اليقني عىل جودة
املعلومات املتاحة يف وقت التقييم وتفاصيلها .ويف الدورة التالية التي يُ جرى فيها تقييم املخاط ر ،عندما تتوافر
معلومات جديدة لالسرتشاد بها يف إنتاج النتائج وتحسينها ،ينخفض مستوى عدم اليقني.

ويمكن أن تكون تقييمات المخاطر كمية أو نوعية

• فـي تقييمـات المخاطـر الكميـة 2،يُعبـر عـن االحتمالية واألثـر وعدم اليقيـن باألرقام .وتُقـ َّدر البيانـات المفقودة
باسـتخدام النمـاذج الرياضيـة أو مـن خلال مشـورة الخبـراء .ومـع ذلـك ،ال توجـد فـي كثيـر مـن األحيـان بيانات
كافيـة إلجـراء تقييمـات كميـة صحيحة.
• أمـا فـي تقييمـات المخاطـر النوعيـة ،ف ُيع َّبر عـن االحتمالية واألثـر وعدم اليقيـن بمجموعات وصفية مـن الفئات،
لكل منها .وتكـون تقييمـات المخاطر النوعية أسـرع ،وتتطلب معلومـات مكتملة أقل،
مـع تحديـد معـانٍ واضحـة ٍّ
وتسترشـد بـرأي الخبـراء متى كانـت البيانات العلمية غائبة .وتقيِّـم التقييمات النوعية للمخاطـر األحداثَ الصحي َة
أو حـاالت الطـوارئ ،حيث تكون البيانات محدودة أو تسـتلزم اسـتجابة سـريعة.

2

توجد شروحات موجزة للقياس الكمي في تقييم المخاطر في هاتين المطبوعتين:

The World Health Organization. WHO guidance: Rapid risk assessment of acute public health events. Geneva: .2.1
en/ , accessed /1_2012_http:/ / www.who.int/ csr/ resources/ publications/ HSE_GAR_ARO( 36 page ;2012 ;WHO
.)2020 June 18
World Organisation for Animal Health. Handbook on import risk analysis for animals and animal products I. 2.2
.2010 ;Introduction and qualitative risk analysis. Paris: OIE
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دور تقييم المخاطر في إدارتها

تق ِّدم تقييمات المخاطر بينات تفيد في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة المخاطر والتواصل بشأنها .وتربط تقييمات المخاطر
النتائج بقرارات اإلدارة ربطاً مباشرا ً .ومن ث َم ،تعمل عمليات تقييم المخاطر على نحو أفضل داخل الهياكل الحكومية التي
تدعم إدارة المخاطر والتواصل بشأنها ،من خالل إشراك متخذي القرار وراسمي السياسات من جميع القطاعات ذات الصلة.
وتُرسم سياسات إدارة المخاطر والتواصل بشأنها في المقام األول استجاب ًة لنتائج تقييم المخاطر المتصلة باالحتمالية واألثر.
ومع ذلك ،فإن مخرجات التقييم األخرى ،مثل الثغرات المحددة في المعلومات المتاحة ،غالباً ما ت ُب َرز وتب ِّرر إجراء أبحاث
الترصد ،أو جمع المعلومات ،أو االختبار التشخيصي .ويمكن بفضل
علمية أو اجتماعية محددة ،أو تنفيذ مزيد من أنشطة ُّ
هذه المعلومات اإلضافية تقليل درجة عدم اليقين وتحسين دقة التقديرات في دورات تقييم المخاطر التي تُنفَّذ مستقبالً.

لماذا ينبغي إجراء التقييم المشترك للمخاطر؟

تُعد تقييمات المخاطر الخاصة بقطاعات بعينها طرقاً مهمة لقطاعات صحة اإلنسان وصحة الحيوان والبيئة ،حيث تفيد في
إدارة المخاطر ال ُم ِ
حدقة بتلك القطاعات ضمن السياقات والمنظورات واألولويات واالختصاصات القطاعية ،حيث تتناول،
َ
ِ
على سبيل المثال ،الحاجة إلى أسرة مستشفيات إضافية من عدمها أو ضرورة تشديد الرقابة على حركة الحيوانات من
عدمها .وهذه التقييمات الخاصة بالقطاعات ضرورية ،وينبغي إجراؤها إزاء جميع األحداث والتهديدات المتصلة باألمراض
الحيوانية المنشأ.
ويجب أن تعمل القطاعات والتخصصات المتعددة معاً لمواجهة الشواغل الصحية المتصلة بإطار التفاعل المشترك بين
والترصد واالستجابة والعديد من جوانب النظم
اإلنسان والحيوان والبيئة .وينطبق هذا على تقييمات المخاطر والتأهب
ُّ
الصحية الوطنية األخرى .إن الجمع بين المعلومات والخبرات الوطنية من جميع القطاعات ذات الصلة من أجل التقييم
المشترك للمخاطر الصحية الناجمة عن األمراض الحيوانية المنشأ يسمح لجميع القطاعات ،متى عملت معاً ،بتقييم
المخاطر تقييماً مشتركاً وفهمها وإدارتها على نحو تام في إطار التفاعل المشترك بين اإلنسان والحيوان والبيئة عن طريق
تنفيذ استجابات منسقة .ويكون التقييم المشترك للمخاطر أكثر قابلية للتطبيق ،وتزيد فرصة طرح األسئلة بشأنه في هذا
اإلطار المشترك مقارن ًة بتقييم المخاطر الذي يجريه قطاع واحد.
ويكمن التحدي الرئيسي الذي يُوا َجه في إجراء التقييمات في أن أسباب إجرائه تختلف غالباً بين القطاعات باختالف
االحتياجات واالهتمامات ،لذلك تختلف أسئلة التقييم بدورها .وتتطور األدوات والعمليات التي تستخدمها القطاعات
المختلفة لتقييم المخاطر لتلبية احتياجاتها المختلفة ،ولهذا ،ال تنسجم تمام االنسجام مع احتياجات القطاعات األخرى.
وعندما تجتمع القطاعات إلجراء التقييم المشترك ،تسبب ال ُّنهج والمصطلحات المختلفة التباساً أو سوء فهم .وفي بعض
البلدان ،ال يوجد إطار رسمي القتسام البيانات بين القطاعات ،وفي العديد منها ،ال توجد آلية راسخة للتواصل بشأن
مخاطر األمراض الحيوانية المنشأ بين اإلدارات المختلفة داخل األجهزة الحكومية أو بينها ،مما يزيد من إضعاف القدرة
على إجراء التقييم المشترك.
النتائج والثغرات الناتجة عن
ويُك ِمل بعض تقييمات المخاطر القطاعية والتقييمات المشتركة بعضها اآلخر .وقد تُبرِز
ُ
تقييمات المخاطر الخاصة بقطاعات معينة الحاج َة إلى معلومات ودراية فنية من قطاعات وتخصصات متعددة ،مع ما
يستتبع ذلك من ضرورة التعاون في تقييم المخاطر .وعالو ًة على ذلك ،قد تؤثر نتائج التقييم على الدورات التالية للتقييم
الخاص بقطاعات بعينها إزاء حدث ما وتحسن تلك الدورات من خالل تقديم منظور إضافي على المخاطر مصدر القلق،
أو تحديد المعلومات والدراية الفنية الالزمة لجوانب اإلطار المشترك.
وينطبق الشرط الحاسم المتمثل في ضرورة إبداء اإلرادة السياسية القوية وتحقيق تقبل أصحاب المصلحة ،الالزمين لدعم
تقييم المخاطر واستدامته ،بالتساوي على كل من التقييمات الخاصة بقطاعات بعينها وتلك التي تُجرى على نحو مشترك،
حصى من أصحاب المصلحة .ومع ذلك ،عندما يتفق
مع التحدي اإلضافي المتمثل في طلب التوافق بين الوزارات وعدد ال يُ َ
جميع أصحاب المصلحة معاً على األغراض ومتى كانت النواتج الرئيسية مفيدة لشتى القطاعات ،تصبح عملية التقييم
المشترك للمخاطر أداة نموذجية في النظام الوطني تفيد في معالجة الشواغل الصحية في إطار التفاعل المشترك
بين اإلنسان والحيوان والبيئة.

األداة التنفيذية للتقييم المشترك للمخاطر
أداة تنفيذية للدليل الثالثي األطراف المتعلق باألمراض الحيوانية المنشأ
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متى يُجرى التقييم المشترك للمخاطر؟

تُجرى التقييمات المشتركة للمخاطر:
• روتينياً للتخطيط لمواجهة الطوارئ؛
• بعد تحديد األولويات المتصلة باألمراض الحيوانية المنشأ لالتفاق على تدابير التنفيذ؛
• خالل أحداث الطوارئ.

نطاق األداة التنفيذية للتقييم المشترك للمخاطر

ترسم هذه األداة مالمح العملية الوطنية الالزمة إلج راء تقييم مشرتك للمخاط ر .ويُ جري قطاعا صحة الحيوان
وصحة اإلنسان والقطاعات األخرى (مثل الحياة الربية والبيئة) ،بوصفها جزءا ً من نظام صحي وطني يؤدي وظيفته
بكفاءة ،تقييامت للمخاطر الخاصة بقطاعات بعينها إزاء األحداث الصحية روتيني اً وفردي اً .وعندما يقع حدث صحي
أو يحدث يف إطار التفاعل املشرتك بني اإلنسان والحيوان والبيئة ،يُ جرى تقييم مشرتك للمخاطر يركز عىل املخاطر
امل ِ
ُحدقة بذلك اإلطار .وتغدو املعلومات املستقاة من تقييم (تقييامت) املخاطر الخاصة بقطاعات بعينها جزءا ً من
3
عملية تقييم املخاط ر.
وهذا التقييم تقييم نوعي للمخاط ر .ومن املمكن إج راؤه برسعة ،دون الحاجة إىل كميات كبرية من البيانات الكمية
املتحقق من صحتها أو املهارات الرياضية املتخصصة.
والخطوات املوضحة ،وبخاصة إنشاء لجنة توجيهية وفريق تقني معني بالتقييم املشرتك للمخاط ر ،تخص خط را ً
أو حدث اً صحي اً واحدا ً ،عىل الرغم من أن عضويتها قد تتداخل مع أحداث مامثلة يف بلد ما .والتقييم التقني نفسه
يخص حدث اً بعينه أيض اً ،حيث تختلف األغ راض وأسئلة تقييم املخاطر باختالف األحداث .ويف بعض الحاالت ،قد
تكون املعلومات املستقاة من التقييم قابلة للتطبيق عىل أكرث من حدث.

الخطوات الموصى بها في عملية التقييم المشترك للمخاطر

تتكون عملية التقييم املشرتك للمخاط ر ،كام هو مبني يف الشكل  ،2من  10خطوات .وقد تُدرِج البلدان املختلفة
بعض الخطوات يف عملياتها دون غريها ،وقد يختلف ترتيب اإلنجاز ،مع إعداد بعض الخطوات تحسب اً لحدث صحي
معني .وميكن تخطي بعض الخطوات يف حاالت الطوارئ .ويُ شار إىل الخطوات االختيارية املوضحة يف الشكل 2
(ص  ،)2ويوضح الشكل  4تدفق التقييم املشرتك للمخاطر مع بيان نقاط الحصول عىل التعقيبات.

والترصد وتقارير اللوائح الصحية الدولية /المنظمة العالمية لصحة
 3ال تتناول هذه األداة التنفيذية بالوصف إال التقييم المشترك للمخاطر .لكن تتوافر وثائق أخرى تصف ما يخص قطاعات بعينها من تقييم المخاطر
ُّ
لحيوان واالستجابة واالتصاالت

األداة التنفيذية للتقييم المشترك للمخاطر
أداة تنفيذية للدليل الثالثي األطراف المتعلق باألمراض الحيوانية المنشأ
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الشكل  :4مهام وتدفق عملية التقييم المشترك للمخاطر المتكررة
دور كل من

تحديد عملية التقييم المشترك وتوجيهها
	•تحديد نطاق التقييم وأغراضه
	•تحديد هيكل الحوكمة
	•تحديد مسؤول التقييم
	•تأطير التقييم (النطاق ،المقصد)

مدخالت متعددة
القطاعات لعملية
التقييم المشترك

• الحفاظ على التواصل بين المجموعات
• الدعوة إلى انعقاد الفريق التقني وقيادته

تحديد ورسم مسارات المخاطر
تحديد مسائل تقييم المخاطر
جمع البيانات إضافة
إلى التقييم المتكرر

مسؤول التقييم
الفريق التقنى

تُعدَّ ل إذا دعت الحاجة إلى ذلك

قيادة عملية التقييم المشترك وإدارتها

إجراء التقييم التقني المشترك

اللجنة التوجيهية

مجموعة اصحاب المصلحة
مرتبط بالبلد

وضع حصائل التقييم المشترك موضع التنفيذ
•
•
•
•

استعراض حصائل التقييم
وضع خطة اإلدارة والتواصل
تحديد الخطوات المقبلة
إعادة تقييم إطار التقييم

توصيف المخاطر
• استعراض المعلومات المتوافرة والنظر فيها
• الوقوف على الفجوات القائمة في المعلومات
• تقدير االحتمالية واألثر وعدم اليقين
• تقديم تفسير تقني

تقييم المخاطر

تحديد خيارات التواصل واإلدارة
توثيق التقييم

*التواصل بشأن المخاطر

 --تشير الخطوط المنقطة إلى العناصر االختيارية* ينطبق تقييم المخاطر على جميع خطوات العملية

األداة التنفيذية للتقييم المشترك للمخاطر
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الوحدة  :1وضع اللَّبِنات األساسية للتقييم المشترك للمخاطر

وضع اللَّبِنات األساسية للتقييم المشترك
للمخاطر
كل بلد لديه أساس منطقي وتفويض إلج راء التقييم املشرتك للمخاطر واستخدام النتائج التي يجري الحصول عليها،
وقد يكون لديه بالفعل هياكل أو آليات لتقييم املخاطر الصحية أو التعاون املتعدد القطاعات .وينبغي للدول
استخدام اآلليات القامئة لدعم عملية التقييم املشرتك للمخاط ر .فعىل سبيل املثال ،ميكن أن تؤدي منصة الصحة
الواحدة( ) One Healthأو أي آلية تنسيق موجودة دور اللجنة التوجيهية للتقييم .وتتعهد البلدان بعملية اإلنشاء
كل بخالف اآلخر عىل حسب نقطة االنطالق.
ٌّ
وميكن أن توفر بعض األنشطة الوطنية معلومات أساسية وسياق اً لعملية التقييم املشرتك للمخاط ر .وميكن أن
تشمل ما ييل:
	•مراجعـة النظـم الوطنيـة ،والروابـط بيـن الـوزارات والبنيـة التحتيـة ،وعمليـات تقييـم المخاطـر التي تـؤدي وظيفتها
بالفعل؛
	•استعراض اآلليات الوطنية القائمة للتعاون المتكامل؛
	•االتفاق على االختصاصات العامة للمسـؤولين عن التقييم المشـترك للمخاطر واللجان التوجيهية ومجموعات أصحاب
المصلحـة و الفـرق التقنية (انظر المالحق ألِف ،وباء ،ودال ،وهاء)؛
	•االتفـاق علـى آليـة عامـة التخاذ القرارات ،مثل اختيار مسـؤول عـن عملية التقييم المشـترك للمخاطـر ،وإعداد قوائم
تضم القـادة واألعضاء؛
	•تحليـل أصحـاب المصلحـة لمعرفـة كيفيـة تحديـد أعضـاء اللجنـة التوجيهيـة والفريـق التقنـي ومجموعـة أصحـاب
المصلحـة؛
	•بـذل جهـد لضمـان التـزام الحكومـة بالتقييـم ،بما في ذلـك السـلطة الحكومية العامـة الالزمة إلجرائـه ،بحيث تجتمع
الوزارات بسـرعة؛
	•إبرام اتفاق مشترك بين القطاعات يتناول حاالت إجراء التقييم المشترك.

نقاط أساسية
• لضمـان الفائـدة واالسـتدامة ،ت ُجـري األجهزة الوطنية المسـؤولة عن صحة اإلنسـان وصحـة الحيوان والبيئة تقييماً مشـتركاً للمخاطر بمشـاركة
جميـع أصحـاب المصلحـة المعنيين.
• ويمكن أن ت ُنفَّذ أنشطة أساسية قبل تشكيل الفريق التقني ،ولكن ال يلزم أن تمضي تلك األنشطة بترتيب معين.
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الوحدة

الوحدة  :1وضع اللَّبِنات األساسية للتقييم
المشترك للمخاطر

1
2

وص بإنشاء اللجنة التوجيهية يف جميع األوضاع .ومع ذلك ،تختلف اللجان التوجيهية من حيث
يُ َ
الشكل والحجم والتكوين يف ظل ظروف مختلفة ،وميكن تعديلها يف حالة الطوارئ.

3

وتشرف اللجنة التوجيهية المعنية بالتقييم المشترك للمخاطر على عملية التقييم .وتكون اللجنة مسؤولة عن إدارة القرارات
واإلبالغ بها بنا ًء على حصائل التقييم ،لكنها ال تشارك في الجوانب التقنية لتقييم المخاطر .ويمكن ألصحاب المصلحة
اإلضافيين إسداء المشورة من خالل مجموعة خارجية من مجموعات أصحاب المصلحة .ويضمن فصل تلك الوظائف
الثالث أن يتمكن الفريق التقني المعني بالتقييم المشترك للمخاطر من التركيز بفاعلية على األسئلة التقنية دون أن يتأثر
باعتبارات السياسة أو وجهات النظر المتنوعة األخرى .ويمكن أن تؤدي آلية تنسيق قائمة متعددة القطاعات دور اللجنة
التوجيهية المعنية بالتقييم.

4
5

الشكل  :5الهيكل التنظيمي للتقييم المشترك للمخاطر

6
7

اللجنة التوجيهية المعنية
بالتقييم المشترك للمخاطر

8

االنعقاد

مجموعة أصحاب المصلحة المعنية
بالتقييم المشترك للمخاطر

9

إسداء المشورة

ال ح

كو م ي ة

إسداء
المشورة

مسؤول التقييم
المشترك
للمخاطر

تقديم النتائج
والخيارات
التقنية

10
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الفريق التقني المعني بالتقييم
المشترك للمخاطر

ال
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ويعرض اإلطار  1والملحق ألِف مسؤوليات اللجنة التوجيهية المعنية بالتقييم المشترك للمخاطر ومهامها وأدوارها .ويمكن
أن تعدل اللجنة التوجيهية هذه المهام على نحو متكرر بنا ًء على تط ُّور وضع المرض ،بمساهمة من الفريق التقني المعني
بالتقييم المشترك للمخاطر أو مجموعة أصحاب المصلحة.

اإلطار  :1مسؤوليات اللجنة التوجيهية المعنية بالتقييم المشترك للمخاطر ومهامها
وأدوارها
(انظر الملحق أ ِلف ،االختصاصات النموذجية)
•
•
•
•
•
•
•
•

تحديد نطاق وجدول زمني لعملية التقييم المشترك للمخاطر؛
تحديد مسؤول التقييم المشترك للمخاطر ،الذي ينضم الحقاً إلى اللجنة التوجيهية؛
اقتراح تشكيل فريق التقييم المشترك للمخاطر؛
استعراض نتائج تقييم المخاطر وتفسيرها؛
تحديد وترتيب أولويات استراتيجيات إدارة المخاطر ورسائل التواصل بشأنها على أساس التقييم المشترك للمخاطر والتشجيع على
تنفيذ اإلجراءات؛
إعادة تقييم عملية التقييم المشترك للمخاطر وتعديلها حسب الحاجة؛
تحديد مجموعة أصحاب المصلحة ودعوتها إلى االنعقاد؛
المحافظة على استمرارية الحوار مع الفريق التقني المعني بالتقييم المشترك للمخاطر ومجموعة أصحاب المصلحة (إن وجدت)،
من خالل مسؤول التقييم المشترك للمخاطر ،لتقييم العملية وتعديلها حسب الحاجة.

الخطـوة  .1.1إنشـاء اللجنـة التوجيهيـة المعنيـة بالتقييـم
المشـترك للمخاطـر
• ح ِّدد أعضاء اللجنة التوجيهية المعنية بالتقييم المشترك للمخاطر:
 تجتمع األجهزة ،التي تكون على األرجح األجهزة الطالبة للتقييم المشترك للمخاطر ،لتشكيل اللجنة التوجيهيةاألولية المعنية بالتقييم المشترك للمخاطر (من الوزارات المسؤولة عن صحة اإلنسان وصحة الحيوان والبيئة،
في الغالب).
 يمكن أن يختلف تشكيل اللجنة التوجيهية باختالف األحداث ،بناء على تسلسل السلطة والمسؤولية المتصلةبجميع جوانب الحدث.
 يمكن أن يحدد تحليل أصحاب المصلحة التشكيل المطلوب ،عندما يسمح الوقت بذلك. فَكِّر جدياً في إدراج متخصصين في التواصل في حالة الحاجة إلى توجيه رسائل عاجلة أثناء الدعوة لتنفيذ العمليةالتقنية المتمثلة في التقييم المشترك للمخاطر.
• احصل على موافقة من جميع الوزارات واألجهزة ذات الصلة إلدراجها ،حسب االقتضاء ،في العمليات الوطنية.

األداة التنفيذية للتقييم المشترك للمخاطر
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الخطـوة  .1.2دعـوة اللجنـة التوجيهيـة المعنيـة بالتقييـم
المشترك للمخاطر إلى االنعقاد

1

تدعو الوزارات التي تناقش التقييم المشترك للمخاطر اللجنة التوجيهية إلى االنعقاد ،ما لم تكن هناك بالفعل عملية
رسمية قائمة .وتجتمع اللجنة مبدئياً لتعريف التقييم المشترك للمخاطر ،وتجتمع مر ًة أخرى بعد صدور كل تقرير لتفسير
عملية التقييم ووضع خطة العمل .ويكون أول لقاءين ،على األقل ،وجهاً لوجه.

2

وتعقد اللجنة اجتماعها األول في أقرب وقت ممكن بعد تشكيل المجموعة.

3

وفيما يلي أعمال اللجنة في االجتماع األول المعني باألحداث الطارئة:
• تتفق على طُرق العمل غير الرسمية (مثل الرئيس ،مد ِّوني الملحوظات)؛
• تحدد مسؤول التقييم المشترك للمخاطر -الذي يصبح بعد ذلك عضوا ً في اللجنة التوجيهية
(انظر الوحدة  :1الخطوة  2-1لالطالع على معايير اختيار مسؤول التقييم المشترك للمخاطر ومهامه)؛
• تضع إطارا ً للتقييم وتع ِّرفه (انظر الوحدة  :2الخطوة )5؛
• تحدد الخبرات والمعلومات الالزمة للتقييم (الملحقان حاء وهاء يعرضان عينات من المعلومات المطلوبة ومصادرها)؛
• تناقش وتقترح ،مع مسؤول التقييم المشترك للمخاطر ،تشكيل الفريق التقني المعني بالتقييم (األجهزة التقنية،
اإلدارات) بنا ًء على الدراية الفنية والمعلومات المطلوبة (انظر الوحدة  :1الخطوة )3؛
تبت في الجدول الزمني للعملية التقنية المتمثلة في التقييم المشترك للمخاطر؛
•
ُّ
• تختار قوالب التقارير العاجلة ووثائق مخرجات تُع ُّد بعد التقييمات التي يُجريها الفريق التقني المعني بالتقييم (مثل
التقرير الكامل والملخصات) (انظر الملحق واو ،قالب تقرير التقييم المشترك للمخاطر)؛
• تقرر تنفيذ عمليات الموافقة العاجلة ومستوى سرية مخرجات التقييمات العاجلة.

4
5
6
7
8

وفيما يلي أعمال اللجنة التوجيهية في االجتماعات الالحقة المتعلقة باألحداث الطارئة:
• تدرس حصائل التقييم المشترك للمخاطر وإدارتها المخاطر وخيارات التواصل بشأنها لوضع خطة إدارتها؛
تبت ،مع الفريق التقني المعني بالتقييم المشترك للمخاطر ،في موعد االجتماع المقبل.
•
ُّ

9
10

وفيما يلي أعمال اللجنة التوجيهية في هذه المرحلة التي تستهدف ضمان استدامة عملية التقييم المشترك وفعاليتها،
في مرحلة ما:
• تستعرض أي عمليات عاجلة معت َمدة وتنقِّحها حسب الضرورة؛
 قد تقرر استخدام عمليات مختلفة في المستقبل في األوضاع التي تستدعي تحركاً عاجالً والتي ال تستدعيه علىح ٍّد سواء؛
• تحدد آلية لقيادة اللجنة التوجيهية (تكون دائماً ،على سبيل المثال ،وزارة الصحة أو وزارة الزراعة أو القيادة الدورية
أو القيادة المشتركة)؛
• توافق على اختصاصات لجنة الحوكمة والتوجيه المنشأة في إطار التقييم المشترك للمخاطر (انظر الملحق ألِف) أو
تستعرض مسودة اختصاصاتها؛
• تقترح تشكيل مجموعة أصحاب المصلحة ،إلى جانب مسؤول التقييم المشترك للمخاطر( ،انظر الوحدة  :1الخطوة .)4

األداة التنفيذية للتقييم المشترك للمخاطر
أداة تنفيذية للدليل الثالثي األطراف المتعلق باألمراض الحيوانية المنشأ
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الوحدة  :2تحديد مسؤول للتقييم المشترك
للمخاطر
وظيفة مسؤول التقييم املشرتك للمخاطر رضورية يف جميع األوضاع .ويختلف دور وأنشطة مسؤول التقييم
املشرتك للمخاطر باختالف البلدان والظروف واألطر الزمنية.
ُعي اللجنة التوجيهية املعنية بالتقييم املشرتك للمخاطر مسؤول التقييم إلعداد عملية التقييم املشرتك
ت ِّ
وتنفيذها عىل الصعيد الوطني ،نياب ًة عن الحكومة ،إزاء حدث أو تهديد محدد .ويُ َف َّوض هذا الشخص من اللجنة
التوجيهية ويكون مسؤوالً أمامها ،ويشارك فيها بصفته عضوا ً كذلك.
وتحدد اللجنة مستوى السلطة واالستقاللية وكذلك نطاق أنشطة املسؤول .ويعرض اإلطار  2وامللحق باء مسؤوليات
مسؤول التقييم املشرتك للمخاطر ومهامه وأدواره.

اإلطار  :2مسؤوليات مسؤول التقييم المشترك للمخاطر ومهامه وأدواره
(انظر الملحق باء ،االختصاصات النموذجية)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

يحدد أعضاء الفريق التقني المعني بالتقييم المشترك للمخاطر؛
يناقش تشكيل الفريق وتوقيته ومخرجاته ،ويوافق عليها حسب المشورة المسداة من اللجنة التوجيهية المعنية بالتقييم المشترك
للمخاطر؛
يتولى زمام القيادة في تحليل أصحاب المصلحة؛
يحدد ،بنا ًء على نتائج تحليل أصحاب المصلحة ،الذي يُج َرى بإرشاد من اللجنة التوجيهية المعنية بالتقييم المشترك للمخاطر،
أجهزة أو أفرادا ً معينين ،ويدعوهم للمشاركة في مجموعة أصحاب المصلحة المعنية بالتقييم المشترك للمخاطر؛
يدير ويقود جميع الجوانب التنفيذية التي تتضمنها عملية التقييم المشترك للمخاطر إزاء حدث أو تهديد معين؛
ينسق ويسهل أنشطة االتصال الجارية بين الفريق التقني المعني بالتقييم المشترك للمخاطر ،واللجنة التوجيهية ،ومجموعة
أصحاب المصلحة ،لتقييم العملية وتعديلها حسب الحاجة؛
يتخذ القرارات حسب التفويض الصادر عن اللجنة التوجيهية؛
يدعو الفريق التقني المعني بالتقييم المشترك للمخاطر إلى االنعقاد ويقوده إدارياً ،ويديره لضمان فَهم كل عضو في الفريق دو َره
وإنجاز مهامه؛
يحدد أي تحديات تُعرض على اللجنة التوجيهية للتصدي لها؛
يحدد مشاكل الموارد ويحلها.

ويُ عد التيسري واحدا ً من األدوار املهمة التي يضطلع بها مسؤول التقييم املشرتك للمخاط ر ،وترد يف امللحق جيم
نصائح عامة يف مجال التيسري تستهدف دعم تحسني التعاون والتنسيق أثناء اتخاذ الخطوات التقنية من  6إىل 8
ضمن التقييم املشرتك للمخاط ر.

األداة التنفيذية للتقييم المشترك للمخاطر
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الوحدة

ويمكن أن تشمل بعض األنشطة الوطنية التي ت ُنفَّذ قبل هذه الخطوة ما يلي:
• إنشاء عملية لتحديد مسؤول التقييم المشترك للمخاطر .وتتفق الوزارات معاً على آلية مناسبة لتحديد قيادة عملية
التقييم المشترك للمخاطر إزاء أي حدث أو خطر أو تهديد يخضع للتقييم .وتختلف هذه اآللية باختالف البلدان.
• إعداد قائمة تضم األقسام /الوحدات (بما في ذلك بيانات االتصال) التي تضم َمن يحتمل أن يكون المسؤول عن
التقييم المشترك للمخاطر إزاء أنواع مختلفة من األحداث أو التهديدات .ومن الناحية المثالية ،ينبغي تدريب العديد
من األفراد ،الذين يمكن أن يكونوا مسؤولين عن التقييم المشترك للمخاطر ،على استخدام أداة التقييم المشترك
للمخاطر على وجه التحديد.

1
2
3

الخطوة  .2.1تحديد مسـؤول التقييم المشـترك للمخاطر
وتأكيده

4

ميكن أن ينتقل دور مسؤول التقييم املشرتك للمخاطر إىل فرد يف وزارة ما ،وتتناوبه أو تتقاسمه الوزارات املعنية
(بصفته مسؤوالً مشارك اً) ،أو يكون شخص اً معين اً من جهاز معني رئييس .ويف جميع الحاالت ،يكونون مسؤولني أمام
اللجنة التوجيهية عن وظائفهم املتمثلة يف قيادة التقييم املشرتك للمخاط ر .وعاد ًة ما يكون مسؤول التقييم فردا ً،
ولكن ميكن أن يُ ل َح ق ذلك الوصف مبنصب /وظيفة أو بجهاز مسمى.
والمهارات التي ال غنى عن أن يتمتع بها مسؤول التقييم المشترك للمخاطر هي ما يلي:
• الدراية الفنية /الخبرة في تقييم المخاطر؛
• القدرة القيادية؛
• القدرة على التفاوض؛
• التمتع بمهارات قوية في مجال التيسير؛
• فَهم العمليات الحكومية؛
• القدرة على االنخراط في قطاعات متعددة واتباع مبادئ الصحة الواحدة ونُهجها؛
• التمتع باحترام جميع القطاعات المعنية.

5
6
7
8
9
10

وبغية تحديد القطاع الذي يتولى المسؤولية القيادية ،يمكن أن تنظر اللجنة التوجيهية فيما يلي:
• أي قطاع لديه أكبر قدر من المعلومات /البينات /الدراية الفنية؛
• أكثر القطاعات تأثرا ً بالحدث؛
• أكثر القطاعات تمتعاً بالقدرة المؤسسية حالياً.

نقطة أساسية
التيسري الجيد مهم يف عملية التقييم املشرتك للمخاطر ويزيد من نجاحه .ويستفيد مسؤول التقييم املشرتك للمخاطر من متتعه
مبهارات قوية يف مجال التيسري (انظر الملحق جيم) .وميكنكِ ،ع وض اً عن ذلك ،االستعانة مبنسق أو أخصايئ تواصل خارجي ال يتمتع
بالدراية الفنية.

األداة التنفيذية للتقييم المشترك للمخاطر
أداة تنفيذية للدليل الثالثي األطراف المتعلق باألمراض الحيوانية المنشأ
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الوحدة  :3تشكيل فريق تقني معني
بالتقييم المشترك للمخاطر ودعوته إلى
االنعقاد
الفريق التقني املعني بالتقييم املشرتك للمخاطر رضوري يف جميع األوضاع ،ولكن االختصاصات
واملخرجات املحددة تختلف باختالف البلدان والظروف.
والفريق التقني هو مجموعة صغرية من املوظفني التقنيني الذين يُ جرون تقييم املخاطر ويق ِّدمون تقري را ً إىل
اللجنة التوجيهية .ويعرض اإلطار  3وامللحق دال مسؤوليات الفريق التقني املعني بالتقييم املشرتك للمخاطر
ومهامه وأدواره.

اإلطار  :3مسؤوليات الفريق التقني المعني بالتقييم المشترك للمخاطر ومهامه وأدواره
(انظر الملحق دال ،االختصاصات النموذجية)
•

•
•
•
•
•
•
•
•

يحدد البيانات الالزمة إلجراء التقييم المشترك للمخاطر؛
يقتسم البيانات المطلوبة ،إضاف ًة إلى الخبرة والدراية الفنية ذات الصلة فيما يتعلق بالحدث /الخطر موضع التقييم؛
يصوغ ويوث ِّق أسئلة المخاطر على أساس ما تُجريه اللجنة التوجيهية من تأطير للمخاطر ،وما تحدده من الشواغل العامة؛
يحدد مسارات المخاطر المحتملة ويخطط لها؛
يجمع المعلومات المتاحة لتوصيف االحتمالية واألثر في إطار اإلجابة عن كل سؤال من أسئلة المخاطر؛
يقف على أي ثغرات في البيانات وين ِّوه بها؛
يقدم تفسيرا ً تقنياً لتقديرات المخاطر؛
يحدد إدارة المخاطر والتواصل بشأنها ،بنا ًء على نتائج التقييم المشترك للمخاطر؛
يوثق التقييم باستخدام قالب التقرير المتفق عليه ،ويُطلِع اللجنة التوجيهية المعنية بالتقييم المشترك للمخاطر عليه من خالل
مسؤول التقييم.

األداة التنفيذية للتقييم المشترك للمخاطر
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الوحدة

وميكن أن تشمل بعض األنشطة الوطنية التي تُن َّف ذ قبل هذه الخطوة ما ييل:
• إنشاء قائمة بأعضاء الفريق التقني المعني بالتقييم المشترك للمخاطر .ويؤدي إنشاء قائمة بالموظفين التقنيين
واألجهزة المتمتعة بالدراية الفنية والتي تحوز البيانات الالزمة في مجال األمراض الحيوانية المنشأ المحتمل أن تهدد
تبت ،بنا ًء على المؤهالت الالزمة
البلد مسبقاً إلى تسهيل تشكيل الفريق التقني بسرعة .ويمكن للجنة التوجيهية أن َّ
مثالً ،فيمن يحتفظ بالقائمة ويح ِّدثها .ومن المفيد إدراج الموظفين المشاركين في تقييمات المخاطر الخاصة بقطاعات
بعينها في القائمة.
• اتخاذ خطوات إدارية لدعوة الموظفين من األجهزة األخرى ،بما في ذلك األجهزة الخارجية.

الخطوة .3.1

1
2
3

تحديد أعضاء الفريق التقني المعني بالتقييم المشترك للمخاطر

ُ
مسؤول التقييم املشرتك للمخاط ر ،مبساهمة من اللجنة التوجيهية املعنية بالتقييم املشرتك للمخاط ر ،أعضا َء
يحدد
الفريق التقني املعني بالتقييم املشرتك للمخاط ر ،ويقود هذا الفريق.
ويعتمد تشكيل الفريق عىل الدراية الفنية والخربة واملعلومات الالزمة إلج راء كل تقييم عىل حدة .ورمبا تكون
اللجنة التوجيهية ومسؤول التقييم قد ناقشوا ذلك بالفعل (الوحدة  :1الخطوة  .)1-2ويستفيد مسؤول التقييم من
هذه املعلومات يف تحديد األجهزة واإلدارات ،مبا يف ذلك تلك املوجودة خارج الحكومة ،التي لديها هذه املعلومات
والدراية الفنية.
ويتشكل الفريق التقني املعني بالتقييم املشرتك للمخاطر من:
• أشخاص يتمتعون بالدراية الفنية والخبرة والمعلومات الالزمة ،وينتمون إلى أي قطاع أو تخصص مطلوب للتقييم
التقني ،بمن في ذلك الخبراء التقنيون ،وأولئك الذين يتمتعون بالفهم والخبرة المتصلين بالمناطق المتضررة محلياً؛
 الدور :المساهمة بالخبرة التقنية والمحلية ذات الصلة الالزمة إلجراء التقييم؛• شخص واحد على األقل يتمتع بالخبرة في إجراء تقييمات المخاطر (إن وجد)؛
 الدور :توجيه عملية تقييم المخاطر التقنية ،وأداء دور الشخص المرجعي لمنهجية التقييم المشترك للمخاطرومبادئه.
• الموظفين المشاركين في إجراء تقييمات المخاطر ذات الصلة بقطاعات بعينها (إن وجدوا).
 -الدور :المساهمة بنقاط مناقشة وحصائل رئيسية مستفادة من التقييمات الخاصة بقطاعات بعينها.

4
5
6
7
8
9

اعتبارات أخرى ينبغي م راعاتها يف تشكيل الفريق التقني املعني بالتقييم املشرتك للمخاط ر:
• للحفاظ على التركيز على الجوانب التقنية ،وتقليل تأثير اعتبارات السياسة القائمة أو المحتملة ،والوصول بموضوعية
الحصائل إلى المستوى األمثل ،ينبغي مراعاة ما يلي:
 اقتصار الفريق التقني المعني بالتقييم المشترك للمخاطر على أولئك الذين يساهمون بالخبرة والمعلومات والخبرةالفنية في النواحي التقنية؛
 وال يكون مسؤولو التواصل ومديرو المخاطر عموماً أعضاء في الفريق التقني المعني بالتقييم المشترك للمخاطر،للحفاظ على استقاللية التقييم التقني للمخاطر عن عمليات اتخاذ القرار في مجال إدارة المخاطر والتواصل
بشأنها .ويمكن أن ينضموا بصفة مراقبين في التقييم التقني المشترك للمخاطر ،لتحسين فَهم األساس المنطقي
للحصائل والمساهمة الحقاً عندما تناقش اللجنة التوجيهية خيارات التنفيذ؛
 -وخالل التقييم التقني ،يعمل أعضاء فريق التقييم بوصفهم خبراء مستقلين في الموضوع؛
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 ويمكن أن يكون للجهات الفاعلة غير الحكومية (مثل المؤسسات الخاصة واألوساط األكاديمية والخبراء المستقلين)دور مهم في التقييم المشترك للمخاطر .وعند إدراج ممثلين عن المنظمات غير الحكومية ،من المهم اإلقرار
باحتمال وجود اختصاصات وأولويات فردية ومؤسسية للحفاظ على موضوعية المناقشة والقرارات وتحلِّيها بالطابع
التقني.
• وينبغي أن يكون هناك توازن بين القطاعات والتخصصات الممثلة في الفريق التقني.

نقاط أساسية
• عندما يتألف الفريق التقني المعني بالتقييم المشترك للمخاطر من أقل من  10أعضاء ،يتمتع كل شخص بفرصة المساهمة.
• وتسـتفيد عمليـات التقييـم المشـترك من الخبـرات والمعلومات المسـتقاة مـن القطاعات المتعـددة ذات الصلـة باألمراض الحيوانية المنشـأ.
َـي صحـة اإلنسـان وصحـة الحيـوان ،إلـى جانب خبـراء البيئـة والحيـاة البرية.
وهـذا يشـمل عـادة أخصائيـي وبائيـات ومختبـرات وبائيـة فـي مجال ْ

الخطوة .3.2

اجتماع الفريق التقني المعني بالتقييم المشترك للمخاطر

قبل االجتامع األول للفريق التقني املعني بالتقييم املشرتك للمخاطر أو أثناءه ،يتوىل مسؤول التقييم املشرتك
للمخاطر ما ييل:
• إطالع المشاركين المدعوين على ما يلي:
 المعلومات المطلوب تقديمها إلى التقييم ،بنا ًء على المعلومات والدراية الفنية التي حددتها اللجنة التوجيهية؛ ما أجرته اللجنة التوجيهية من تأطير وما قدمته من إرشادات أخرى؛ النطاق الكامل للمعلومات المطلوبة للتقييم ،في حالة حصول العضو على معلومات إضافية لم يُطلَب منه تقديمهاتحديدا ً؛
• استعراض وتأطير للحدث وتحديد الوقت المطلوب لالجتماع األول؛
• توزيع المعلومات على األعضاء؛
 مقدماً ،إن أمكن؛ عندما يكون تبادل البيانات صعباً ،تُق َّدم المعلومات إلى القائمين على تقييم المخاطر ،ويجري تبادلها أثناء التقييم؛• توزيع نسخة من أداة التقييم المشترك للمخاطر الستخدامها ،بما في ذلك قالب تقرير التقييم المشترك للمخاطر
(الملحق واو)؛
• نشر نتائج تقييمات المخاطر الخاصة بقطاعات بعينها؛
• إطالع الفريق باالختصاصات ،بما في ذلك آلية تدا ُول مسودات التقارير والموافقة عليها.
يف االجتامع األول ،يتوىل الفريق التقني املعني بالتقييم املشرتك للمخاطر ما ييل:
• استعراض ما أجرته اللجنة التوجيهية من تأطير وما قدمته من إرشادات؛
• استعراض أي تقييمات مسبقة ذات صلة بحدث معين؛
• استعراض قالب تقرير التقييم المشترك للمخاطر ،وتحديد المحتوى الذي يُق َّدم إلى اللجنة التوجيهية؛
• .إجراء التقييم (الخطوات .)8-6
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الوحدة
نقاط أساسية

1

• عيِّن شخصاً لتدوين المالحظات أثناء االجتماع.

2

• استخدم قالب تقرير التقييم المشترك للمخاطر لتوجيه وتسجيل المناقشات الدائرة والقرارات المتخذة.

3

يف االجتامعات الالحقة ،يتوىل الفريق التقني ما ييل:
• استعراض مخرجات عمليات التقييم المشترك السابقة ،وأي تقييمات أخرى (مثل التقييمات الخاصة بقطاعات بعينها)
لهذا الحدث؛
• استعراض ما أجرته اللجنة التوجيهية من أي أعمال تأطير حديثة وما قدمته من إرشادات جديدة؛
• تنفيذ الدورة التالية من دورات التقييم التقني (الوحدة  :3الخطوات  ،)6-8مع التركيز بشكل خاص على:
 التعقيبات الواردة من اللجنة التوجيهية؛ المستجدات؛ -البيانات المتاحة حديثاً.

4
5
6
7
8
9
10

األداة التنفيذية للتقييم المشترك للمخاطر
أداة تنفيذية للدليل الثالثي األطراف المتعلق باألمراض الحيوانية المنشأ

21

 ةدحولاا كرتشملا مييقتلا نع ةمدقم  0.ةدحولا

الوحدة  :4تشكيل مجموعة تضم أصحاب
المصلحة معنية بالتقييم المشترك للمخاطر
ودعوتها إلى االنعقاد
وص بإنشاء مجموعة أصحاب مصلحة معنية بالتقييم املشرتك للمخاطر يف جميع األوضاع .ومع
يُ َ
ذلك ،ميكن تخ طِّي هذه الخطوة يف حاالت الطوارئ.
ويُ عد إنشاء مجموعة أصحاب املصلحة مه امً إلرشاك القطاع الخاص ودوائر الصناعة واألوساط األكادميية وأصحاب
املصلحة اآلخرين املعنيني يف عملية التقييم املشرتك للمخاطر والتنفيذ الالحق لتدابري إدارة املخاط ر .وتقدم املجموعة
بُ عدا ً متعدد القطاعات ومتعدد التخصصات للتقييم املشرتك وتع ِّزز الدعوة إىل إج رائه والتواصل بشأنه .وتتمثل
الوظائف الرئيسية للمجموعة فيام ييل )1( :تقديم وجهات نظر متنوعة وإسداء املشورة إىل اللجنة التوجيهية؛ ()2
أداء دور رئييس يف تنفيذ تدابري املخاط ر .وعادة ال يكون ملجموعة أصحاب املصلحة وظيفة تقنية أو وظيفة اتخاذ
ق رار .وضامن مشاركة أصحاب املصلحة ذوي الصلة مه ٌّم لتحقيق قبول ق رارات اللجنة التوجيهية قبو ًال واسع النطاق
وتنفيذها تنفيذا ً فعاالً.
وت ُع ِّرف هذه األداة التنفيذية صاحب املصلحة بأنه أي فرد أو مجموعة تشارك ،أو ينبغي أن تشارك ،بوصفها رشيك اً
يف الوقاية من أم راض حيوانية املنشأ ،أو تهديدات صحية مشرتكة أخرى ،أو تدبريها عالجي اً يف إطار التفاعل املشرتك
بني اإلنسان والحيوان والبيئة .ويشمل أصحاب املصلحة أولئك الذين يؤثرون أو يتأثرون أو يتصورون أنهم يتأثرون
بالتهديدات املتمثلة يف األم راض الحيوانية املنشأ ،مبا يف ذلك أولئك الذين قد يتأثرون بتدابري التصدي لتلك األم راض.
ويعرض اإلطار  4وامللحق هاء مسؤوليات مجموعة أصحاب املصلحة ومهامها وأدوارها.

اإلطار  :4مسؤوليات مجموعة أصحاب المصلحة ومهامها وأدوارها
(انظر الملحق هاء ،االختصاصات النموذجية)
•
•
•
•
•

تقديم وجهات نظر من الوزارات الخارجية بشأن اآلثار المحتملة لتدابير إدارة المخاطر؛
المساهمة بالمعلومات ذات الصلة متى أمكن (غالباً ما يُحتفظ بالبيانات ذات الصلة /المطلوبة في القطاع الخاص أو في المؤسسات
األكاديمية)؛
المساهمة بالمعلومات ذات الصلة عند طلبها من اللجنة التوجيهية لتسهيل قرارات إدارة المخاطر /التواصل بشأنها؛
دعم تنفيذ تدابير اإلدارة ومناصرتها ،مع إمكانية المساهمة في التنفيذ؛
دعم وسائل التواصل بشأن المخاطر ونشرها.

عاد ًة ال يكون ملجموعة أصحاب املصلحة دور يف العملية التقنية املتمثلة يف التقييم املشرتك للمخاطر أو يف عمليات
صنع الق رار.
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الخطوة .4.1

إجراء تحليل ألصحاب المصلحة

الخطوة .4.2

إنشاء مجموعة أصحاب المصلحة

الخطوة .4.3

دعوة مجموعة أصحاب المصلحة إلى االنعقاد

الوحدة

تحلل اللجنة التوجيهية املعنية بالتقييم املشرتك للمخاط ر ،بقيادة مسؤول التقييم املشرتك للمخاط ر ،أصحاب
املصلحة ،ما مل تكن تلك العملية قد أُنجزت بالفعل بوصفها نشاط اً وطني اً أساسي اً ،عىل أن يشمل التحليل ما ييل
عىل سبيل املثال:
• استعراض حدث أو تهديد مح َّدد وتحليله؛
• تحديد جميع أصحاب المصلحة المعنيين.
4
يتوافر مزيد من املعلومات عن إج راء هذا التحليل يف الدليل الثاليث األط راف املتعلق باألم راض الحيوانية املنشأ،
القسم .4-2

1
2
3
4

يحدد مسؤول التقييم املشرتك للمخاطر أجهزة أو أف رادا ً معينني ،ويدعوهم إىل املشاركة بنا ًء عىل إرشادات من
اللجنة التوجيهية ونتائج تحليل أصحاب املصلحة ،مام يضمن أن يعكس ذلك الطبيع َة املتعددة التخصصات
والقطاعات للحدث.
وتحدد اللجنة التوجيهية بوجه عام تفويض مجموعة أصحاب املصلحة ودورها.

5
6
7

تختلف الوظائف املحددة ملجموعات أصحاب املصلحة اختالف اً كب ريا ً بني البلدان ،وفق اً الختصاصات اللجنة التوجيهية
واحتياجاتها.
ويف بعض الحاالت ،تطرح اللجنة التوجيهية أو الفريق التقني أسئلة محددة ،أو يطلبان معلومات معينة .ويتوىل
مسؤول التقييم مسؤولية إق رار جدول األعامل ونقل املعلومات بني مجموعة أصحاب املصلحة واملجموعات األخرى.

8
9

نقطة أساسية

10

ت ُعـد أنشـطة الفريـق التقنـي املعني بالتقييم املشترك للمخاطر عموم اً أنشـطة تقنية بحتـة ،يف حني تتضمن أنشـطة اللجنة التوجيهية
املعنية بالتقييم املشترك للمخاطر وجهات نظر سياسـاتية .وت ُسـدي مجموعة أصحاب املصلحة املشـورة إىل اللجنة التوجيهية.

World Health Organization, Food and Agriculture Organization of the United Nations & World Organisation 4
for Animal Health. (2019). Taking a multisectoral, One Health approach: a Tripartite guide to addressing
zoonotic diseases in countries. World Health Organization. (https://apps.who.int/iris/handle/10665/325620,
.)accessed 26 June 2020
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الوحدة  :1وضع اللَّبِنات األساسية للتقييم المشترك للمخاطر

مثال :وضع ال َّل ِبنات األساسية للتقييم المشترك للمخاطر في إندونيسيا
البيئة التمكينية :يُعد تطوير القُدرات من أجل التقييم المشترك للمخاطر في إطار مكافحة ٍ
واحد من األمراض الحيوانية المنشأ
نشاطاً ذا أولوية في خطة العمل الوطنية لألمن الصحي في إندونيسيا ،وهي مدرجة في التعليمات الرئاسية المتعلقة بتعزيز التأهب
واالستجابة لألمراض الحيوانية المنشأ الشاملة لقطاعات متعددة ،التي ُوضعت في عام  .2019وتوفر هذه القوانين والسياسات الوطنية
إطارا ً قانونياً للتقييم المشترك للمخاطر وتس ِّهل إلى حد كبير تنفيذها في إندونيسيا.
اللجنة التوجيهية المعنية بالتقييم المشترك للمخاطر :تشرف وزارة تنسيق شؤون التنمية البشرية والثقافة على أنشطة مكافحة األمراض
الحيوانية المنشأ في إندونيسيا ،بما في ذلك مختلف المبادرات المشتركة بين البرامج والقطاعات التي تشمل الحكومة والقطاع الخاص
والمجتمعات المحلية .وفي الحلقة العملية التجريبية للتقييم المشترك للمخاطر التي ُع ِقدت في آذار /مارس  ،2018اقترحت الوزارة
تولي دور اللجنة التوجيهية ،بالنظر إلى األساس القانوني للوزارة الذي يتيح لها إدارة ما يتصل باألمراض الحيوانية المنشأ.
تحليل أصحاب المصلحة :يشتمل أكث ُر أصحاب المصلحة المعنيون بالتقييم المشترك أهمي ًة في إندونيسيا على وزارة الزراعة ،ووزارة
الصحة ،ووزارة تنسيق شؤون التنمية البشرية والثقافة ،ووزارة تنسيق الشؤون السياسية والقانونية واألمنية ،ووزارة الدفاع ،ووزارة
البيئة والغابات ،واإلدارات اإلقليمية المعنية بالصحة العمومية وصحة الحيوان والماشية ،ومراكز التقصي الم َرضي اإلقليمية ،واألجهزة
اإلقليمية والمحلية المعنية بالكوارث .ويجب على البلدان ذات الحكومات الالمركزية ،مثل إندونيسيا ،بناء قدرات التأهب واالستجابة
على المستويين الوطني ودون الوطني.
مسؤول التقييم المشترك للمخاطر وفريقه التقني :يعتمد تشكيل الفريق التقني المعني بالتقييم المشترك للمخاطر على الخطر الذي
قُيِّم ،ويتألف من أعضاء من أكثر الوزارات والمؤسسات المعنية صل ًة بالموضوع الموضحة أعاله .وتحدد اللجنة التوجيهية المسؤول،
الذي يُختار من مجموعة محددة سلفاً من الميسرين المدربين خالل حلقة العمل الوطنية وما بعدها.
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الوحدة 2

الوحدة .2
تأطير المخاطر من أجل تقييمها
تقييماً مشتركاً
	 26الخطوة 5
تأطري املخاطر
 27مثال :مثال :تأطري املخاطر لداء الكلب

 ةدحولاا ًامييقت اهمييقت لجأ نم رطاخملا ريطأت  2.ةدحولا

الخطوة  :5تأطير المخاطر
يُنجز تأطير المخاطر ،بتنسيق من مسؤول التقييم المشترك للمخاطر ،ويُعلن قبل أن يبدأ الفريق التقني تقييمه.
وفي عملية تأطير المخاطر ،تعرف اللجنة التوجيهية المعنية بالتقييم المشترك للمخاطر الخط َر
الماثل وكذلك النطاق
َ
والغرض واألغراض الرئيسية لتقييم المخاطر ،وفقاً للقالب الوارد في الملحق ياء .وتمأل اللجنة التوجيهية قالباً واحدا ً
لكل خطر .ومن خالل هذا اإلطار ،توجه اللجنة التوجيهية العملية التقنية المتمثلة في التقييم المشترك للمخاطر
للتركيز على شواغلها الرئيسية المتعلقة بالحدث أو التهديد لضمان أن تكون النتائج عملية ومفيدة لدعم اتخاذ
القرارات المتصلة بإدارة األحداث أو المخاطر ،واتخاذ القرارات حيالها وتنفيذ ما يخصها والتواصل بشأن مخاطرها.
ويتولى الفريق التقني المعني بالتقييم المشترك للمخاطر بعد ذلك صياغة أسئلة تقييم المخاطر بنا ًء على إطار
المخاطر (انظر الوحدة  :3الخطوة .)7
وتكون الحصيل ُة اإلضافية ملناقشة اإلطار تحسني الفهم املتبادل للمنظورات واالحتياجات التي مصدرها األعضاء
اآلخرون يف اللجنة التوجيهية.

نقاط أساسية
• قـد تحتـاج اللجنـة التوجيهيـة المعنية بالتقييم المشـترك للمخاطر إلى تعديل إطـار المخاطر تعديالً متكـررا ً بنا ًء على المناقشـات التي ت ُجرى
مـع الفريـق التقنـي المعنـي بالتقييم المشـترك للمخاطـر أو مجموعة أصحـاب المصلحة.
• ويُجـري كل قطـاع تقييمـاً للمخاطـر الخاصة بكل قطاع بعينه ،ويضيف معلوماته ونتائجه إلى التقييم المشـترك .ومع ذلـك ،من الممكن إجراء
التقييـم المشـترك للمخاطـر حتـى لو لم تكـن التقييمات الخاصـة بقطاعات بعينها قـد أُنجزت.

الخطوة .5.1

تعريف الخطر المحدد

الخطوة .5.2

تحديد النطاق

عىل الرغم من أن الخطر يكون عىل األرجح معروف اً جيدا ً قبل إج راء تقييم املخاط ر ،فتأكيد الخطر املحدد يضمن
أن تكون املناقشة مركزة عىل مواضيع محددة .وإبقاء الخطر يف أضيق إطار ممكن يجعل التقييم أكرث توجيه اً
وحصائله أكرث فائدةً.
مثال عىل األخطار:
• فيروس أنفلونزا الطيور(A (H7N9؛
• فيروسات أنفلونزا الطيور؛
• فيروسات األنفلونزا المحتملة أن تكون حيوانية المنشأ.

يكون نطاق تقييم املخاطر يف معظم الحاالت تقيي امً للخطر املتفق عليه امل ِ
ُحدق بالصحة يف إطار التفاعل املشرتك
بني اإلنسان والحيوان والبيئة عىل مستوى البلد ،أو يف منطقة جغ رافية محددة ،أو عىل مستوى إداري مثري للقلق
(مثل املستوى الوطني أو دون الوطني) .وتقرتح اللجنة التوجيهية مقدار املناقشة الخاصة بقطاعات بعينها (مبا
يف ذلك أسئلة تقييم املخاطر ومسارات املخاطر) التي يتضمنها التقييم املشرتك للمخاطر ومقدار ما يُ ن َج ز مقدم اً
من خالل التقييامت والحصائل الخاصة بقطاعات بعينها التي ت ُق َّدم إىل التقييم .وميكن إدراج الجوانب الخاصة
بقطاعات بعينها يف نطاق التقييم املشرتك للمخاطر حسب الحاجة من أجل تقييم املخاطر التي تنشأ يف إطار
التفاعل املشرتك.
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 ةدحولاا ًامييقت اهمييقت لجأ نم رطاخملا ريطأت  2.ةدحولا

الوحدة

مثال عىل النطاق:
• المخاطر الصحية المحلية التي يشكلها ،ضمن إطار التفاعل المشترك بين اإلنسان والحيوان والبيئة ،فيروس إنفلونزا
الطيور  H7N9المنتشر حالياً في البلد المجاور (س).

الخطوة .5.3

1
2

االتفاق على المقصد واألغراض الرئيسية

يتمثل املقصد من أي تقييم للمخاطر عموم اً يف دعم التخفيف من األخطار املرتبطة بالتهديد ،يف حني يتمثل
الغرض الرئييس يف توفري أساس تنبني عليه الق رارات املتعلقة بإدارة املخاطر أو التواصل بشأنها .ومع ذلك ،قد
ترغب البلدان أيض اً يف التأكيد عىل مقاصد وأغ راض أكرث تحديدا ً فيام يتعلق باألحداث والتهديدات املتصلة باألم راض
الحيوانية املنشأ التي قُ يِّ مت بالفعل .وتُناقَش تلك املقاصد واألغ راض ويُ ت َف ق عليها ويُ ب لَغ بها الفريق التقني املعني
بالتقييم املشرتك للمخاط ر.

3
4
5

مثال : :تأطير مخاطر داء الكلب

6

في البلد (س) ،يتمثل الخطر المثير للقلق الذي تختاره اللجنة التوجيهية المعنية بالتقييم المشترك للمخاطر في داء الكلب .وأهم ما
أثارته اللجنة هو سلسلة الوفيات التي وقعت مؤخرا ً في صفوف المزارعين ،وأسفرت عن مطالبة نقابات المزارعين الحكومة بتحسين
مكافحة األمراض .وتعرب اللجنة التوجيهية عن قلقها إزاء المخاطر الناشئة في إطار التفاعل المشترك بين اإلنسان والحيوان والبيئة في
صفوف المزارعين والكالب المتوحشة ،ولكن يساورها القلق أيضاً إزاء خطر نقل الكالب المتوحشة دا َء الكلب إلى الماشية ،الذي يمكن
أن ينتقل بدوره إلى المزارعين .وهذه القضية تثير القلق على الصعيد الوطني ،وموسم المهرجانات على األبواب ،مما سيزيد من ذبح
الماشية ،ومن ث َم يزيد من التفاعل بين الحيوانات والبشر .وتريد اللجنة التوجيهية من التقييم المشترك للمخاطر توفير خيارات تخفيف
المخاطر عامة ،والنظر في تحسين سالمة المزارعين ،وهو الشاغل الرئيسي لنقابات المزارعين .ولذلك ،يجب إدراج هذا في القرارات
المتعلقة بإدارة المخاطر والتواصل بشأنها .وينبغي أن يكون لدى جميع الوزارات المعنية بصحة الحيوان واإلنسان والحياة البرية
لترصد داء الكلب في البلد.
ممثِّلون تقنيون في الفريق التقني ،وينسحب األمر نفسه على الجامعة الوطنية ،التي تُجري دراسة بحثية ُّ

7
8
9
10
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الوحدة  :3إجراء التقييم المشترك للمخاطر

يف البداية ،يُ ط لِ ع مسؤول التقييم املشرتك للمخاطر الفريق التقني عىل تأطري املخاط ر ،أي الخطر والنطاق واملقصد
واألغ راض الرئيسية املتفق عليها بني أعضاء اللجنة التوجيهية.

نقطة أساسية
ابدأ يف استخدام قالب تقرير التقييم املشرتك للمخاطر (الملحق واو) اآلن لتوثيق جميع املناقشات.

الخطوة  :6تحديد مسار المخاطر ورسمه
بيانيا
بالنظر إىل األخطار والنطاق واملقصد واألغ راض الرئيسية التي قدمتها اللجنة التوجيهية يف تأطريها للمخاط ر ،يحدد
بغض النظر عن احتاملية حدوثها من عدمها،
الفريق التقني املعني بالتقييم جميع مسارات املخاطر املحتملةِّ ،
ويسجل املعلومات يف رسم بياين يوضح مسار املخاطر (كام هو موضح يف الشكل .)4
وتصف مسارات املخاطر تسلسل الحركة املنطقي لألخطار بدءا ً مبصدر األخطار وانتها ًء بعدوى املضيف مصدر
القلق .وميتد مسار الخطر بأكمله ملعظم األم راض الحيوانية املنشأ من الوقت الذي يدخل فيه امل ُ ْم رض إىل البلد،
من خالل انتشاره يف الحيوان واإلنسان (أو املضيفني اآلخرين) ،ورمبا العودة إىل الحيوانات.
ويؤطر الرسم البياين ملسار املخاطر تقييم املخاطر ضمن النطاق املحدد يف الوحدة  :2الخطوة  5من هذه األداة.
التواصل بشأن املخاطر وإدارتها مع اللجنة التوجيهية وأصحاب
َ
وتسهل الرسوم البيانية التي توضح مسار املخاطر
املصلحة اآلخرين .ويسمح فهم األهمية النسبية للمسارات املختلفة يف الرسم البياين للفريق التقني بتقديم أكرث
خيارات إدارة املخاطر عملي ًة وكفاء ًة وفاعلي ًة من حيث التكلفة.
وتساعد عملية تحديد ومناقشة مسارات املخاطر عىل تحديد املصدر (املصادر) املحددة مصدر أشد قلق ،التي
تُد َرج يف أسئلة تقييم املخاط ر .بل قد تكشف العملية عن أسئلة جديدة لتقييم املخاط ر.
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الخطـوة .6.1

مـن مصـادر الخطر

الوحدة

تحديـد النقـاط والعمليـات فـي مسـارات المخاطر مـن كل مصدر

1

بغية تعزيز الفهم الكامل للنظام الوطني ،يحدد الفريق التقني املعني بالتقييم املشرتك للمخاطر جميع املسارات
املمكنة لحركة الخطر تحديدا ً شام الً بقدر اإلمكان .وبتتبع جميع نقاط البدء (املصادر) املمكنة ،ضمن النطاق
الذي حددته اللجنة التوجيهية ،عىل طول التسلسل املنطقي لألحداث ،حتى تع ُّرض املضيف البرشي (أو العودة إىل
مضيف حيواين من مضيف برشي) ،يوضح الفريق التقني جميع العمليات عىل طول تلك املسارات .وهذا يشمل
نقل الحيوانات والتع ُّرض املحتمل /العدوى املحتملة يف األنواع األخرى والحياة الربية ،وكذلك املعابر الحدودية.
ويسمح إدراج جميع النقاط يف تسلسل منطقي بفهم االعتامد 5املرشوط بني األحداث والعمليات ،وهو أمر مفيد
عند تقييم االحتاملية لإلجابة عن كل سؤال من أسئلة تقييم املخاطر (انظر الوحدة  :3الخطوة .)8-3
وقد تكون مصادر امل ُ ْم رضات معروفة أو غري معروفة .وإذا كانت املصادر غري معروفة ،تُقرتح جميع املصادر املحتملة.
ومن ضمن األمثلة عىل املصادر ذات الصلة بإطار التفاعل املشرتك إلنفلونزا الطيور :الدواجن املنزلية والطيور الربية
وأسواق الحيوانات الحية ووحدات الدواجن التجارية ومنتجات الدواجن واملعدات .وتُح َّدد وت ُد َرج جميع املصادر
املحتملة املعقولة ضمن نطاق التقييم املشرتك للمخاط ر .وتُدرج أي مسارات مخاطر مفرتضة ،ولكنها غري معروفة
بالتفصيل ،بأقىص حد ممكن ،مع الوقوف عىل الفجوات الكائنة يف املعلومات والتنويه بها .ويحدد تحليل سلسلة
القيمة النقاط والعمليات املهمة يف مسارات املخاطر املتعلقة بصحة الحيوان .كام يُ ن ظَر يف مسارات املخاطر
املحتملة األخرى ،مثل تع ُّرض الدواجن املنزلية من خالل الطيور الربية أو الحيوانات األليفة املنزلية.
وتوفر الرسوم البيانية التي توضح مسار املخاطر املستقاة من تقييامت املخاطر الخاصة بقطاعات بعينها معلومات
َعب
إضافية ،وقد تكشف عن مصادر إضافية محتملة للتع ُّرض لألخطار .ويسلط الضوء عىل مسارات الخطر التي ت ُ
إطار التفاعل املشرتك (كام هو موضح يف الشكل  .)4وهذه أسئلة تقييم املخاطر املحتملة التي ميكن اإلجابة عنها
يف الوحدة  :3الخطوة .8

الخطوة .6.2

2
3
4
5
6
7

إعداد رسم بياني لمسار نهائي يدوياً أو إلكترونياً

8

فور تحديد مسارات املخاطر واالتفاق عليها ،يوث ِّق مسؤول التقييم املشرتك للمخاطر مسار املخاطر الكامل يف
الرسوم البيانية املرسومة يدوي اً أو إلكرتوني اً .ويُ ر َج ع إليها خالل الدورات املستقبلية للتقييم وتُرفَق بتقرير التقييم
املشرتك للمخاطر عند الطلب.

9
10

نقطة أساسية
مـن خلال عمليـة التقييـم املشترك للمخاطـر برمتهـا ،ييرس مسـؤول التقييم املشترك للمخاطـر الحوار املسـتمر بني اللجنـة التوجيهية
املعنيـة بالتقييـم ،والفريـق التقنـي املعني بالتقييم ومجموعة أصحـاب املصلحة املعنية بالتقييم (إذا ُوجـدت) ،لتقييم وتعديل النطاق
وأسـئلة تقييم املخاط ر ،ومسـارات املخاطر باسـتم رار.

يحدث االعتماد المشروط عندما تعتمد كل خطوة على الخطوة السابقة لها ،فال يمكن أن تنفذ الخطوة التالية ما لم تنفذ الخطوة السابقة .فعلى سبيل المثال،
5
يمكن أن يتعرض عامل الدواجن لفيروس  H7N9في العمل فقط إذا كان الفيروس موجودا ً في ِسرب الدجاج ،وهو مشروط بوفادته إلى ِسرب الدجاج .أ َّما إذا لم يَ ِفد
الفيروس إلى السرب مطلقاً ،فال يمكن للعامل منطقياً أن يتعرض له في العمل (ولكن قد يتعرض في مكان آخر ،عبر مسار آخر).
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مثال :مسارات مخاطر فيروس ُح َّمى الوادي المتصدع
يرد في الشكل  6رسم بياني لمسار خطر فيروس ُح َّمى الوادي المتصدع في السياق الوطني األوغندي.
لحم من مصادر غامضة
لبن مصاب يباع تجارياً
لبن مصاب في
المنزل

حيوان مصاب في المنزل
لحم مصاب من حيوان في
المزرعة
حيوان مصاب في
المنزل
حيوانات مصابة قادمة من
بلدان مجاورة

حيوان مصاب في مناطق
تجارية مثل األسواق ونقاط
التداول

حيوان مصاب في مجزر

لحم من حيوان مصاب في
المنزل

لحم من حيوانات مصابة
ِ
في جِ َزار ِ
لحم
ات
وأكشاك ٍ

شخص مصاب بفيروس
ُح َّمى الوادي المتصدع

لحم من حيوان مصاب في
مجزر

منتجات حيوانات مصابة قادمة من بلدان
مجاورة

لحم بري مصاب

حيوانات برية مصابة

نواقل

حالة ُح َّمى الوادي
المتصدع وافدة

حدود أوغندا
شخص مصاب من
بلد مجاور

ويصف هذا الرسم جميع المسارات المحتملة لفيروس ُح َّمى الوادي المتصدع الذي يصيب البشر في إطار التفاعل المشترك بين اإلنسان والحيوان والبيئة
بعد دخوله إلى أوغندا.

• ويُبرِز اللون األحمر مسارات الخطر المتعلقة بصور التفاعل المسببة للتع ُّرض البشري.

• يعكس اللون األرجواني مسارات الخطر عبر نواقل العدوى إلى صور التفاعل مع الحيواناتs،
• بينما يُبرِز اللون األزرق االنتقال من الحيوان إلى الحيوانs
وفيما يتصل بأخطار معينة ،قد تختلف الرسوم البيانية التي توضح مسارات المخاطر بين البلدان أو حتى األقاليم على المستوى دون الوطني ،بسبب
االختالفات القائمة في نُظم اإلنتاج الحيواني ،وسالسل القيمة الغذائية ،والممارسات المحلية ،وذلك على سبيل المثال.

األداة التنفيذية للتقييم المشترك للمخاطر
أداة تنفيذية للدليل الثالثي األطراف المتعلق باألمراض الحيوانية المنشأ

32

الوحدة  :3إجراء التقييم المشترك للمخاطر

الوحدة

الخطوة  :7صياغة أسئلة تقييم المخاطر
وتوثيقها

1
2

مع وضع حصائل تأطري املخاطر والرسوم البيانية املوضحة ملسار املخاطر يف االعتبار ،يصوغ الفريق التقني املعني
بالتقييم املشرتك للمخاطر أسئلة تقييم املخاطر املحددة بدقة ،للتأكد من أن تقييم املخاطر عميل املنحى وذو
أهمية التخاذ ق رارات إدارة الصحة ذات األولوية التي تنظر يف اتخاذها اللجنة التوجيهية .ويرضب امللحق األول أمثلة
لتوضيح كيفية عمل أطر تقييم املخاطر وأسئلة تقييمها وخيارات إدارتها مع اً .ويركز التقييم املشرتك للمخاط ر،
َعب إطار التفاعل املشرتك بني اإلنسان
مسرتشدا ً بتأطري املخاطر (الوحدة  :2الخطوة  ،)5عىل مسارات املخاطر التي ت ُ
والحيوان والبيئة.
ويف بعض األحيان ،تظهر أسئلة تقييم املخاطر اإلضافية الحق اً ،وميكن تنقيح سؤال تقييم مخاطر معني بنا ًء عىل
املناقشة التقنية التي أُجريت .ومن الناحية املثالية ،يناقش الفريق التقني ،من خالل مسؤول التقييم ،أسئلة تقييم
املخاط ر ،ويتفق عليها مع اللجنة التوجيهية قبل االنتقال إىل الخطوة .8

3
4
5
6

نقطة أساسية

7

ارسم عىل لوحة بيضاء أو لوح ورقي مص ِّورا ً املسارات قيد املناقشة.
وميكـن للمجموعـة أن تبـدأ يف رسـم املسـارات مـن أي نقطـة .وغالبـاً ما يكون من املفيـد البدء بإطار التفاعل املشترك مصـدر القلق ،بنا ًء
على تأطير املخاط ر ،ثم االنتقـال إىل الخارج.

الخطوة .7.1

8
9

صياغة أسئلة تقييم المخاطر المالئمة

أسئلة تقييم املخاطر املالمئة (املوضحة يف الشكل :)7
• تُكتب باستخدام النموذج العام وهو“ :ما احتمالية...وأثره؟”
• وتكون أسئلة محددة ،وعاد ًة ما يُشار في كل سؤال تقييم مخاطر إلى ما يلي:
–
–
–
–
–

10

األخطار (مثال“ :فيروس إنفلونزا الطيور )”H7N9؛
الحدث /الشيء المراد تقييمه (مثال“ :شخص واحد على األقل يُصاب سريرياً بمرض ما”“ ،يكشف عن المرض في
بلد آخر”“ ،يبدأ الفيروس في السريان محلياً”)؛
الموقع (مثال“ :داخل المقاطعة أ”“ ،في أسواق الحيوانات الحية”“ ،في المناطق المتضررة بالفعل”“ ،في المناطق
غير المتضررة المجاورة للمناطق المتضررة “)؛
السكان (مثال“ :العاملون في سوق الحيوانات الحية” و”العاملون في مجال الرعاية الصحية” و”األطفال”
و”العاملون في مزارع الدواجن التي تخضع لإلدارة المشددة”)؛
المصدر (مثال“ :بسبب فيروس قادم من طيور برية”“ ،بسبب فيروس في لحوم دواجن نيئة /مصنعة”).

• وتكون ذات صلة بالموضوع إذا كانت:
– تتناسب مع النطاق المتفق عليه ،وتستند إلى أغراض التقييم المشترك للمخاطر؛
– يتفق عليها جميع أعضاء اللجنة التوجيهية.
• وتكون مقيدة بوقت ،أي تنص على إطار زمني (مثال“ :خالل الـ  12شهرا ً القادمة”“ ،خالل هذه الفاشية”).
• وتصف الحصيلة غير المرغوب فيها (مثل انتشار المرض ،وزيادة عدد الحاالت /الوفيات).

األداة التنفيذية للتقييم المشترك للمخاطر
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الشكل : 7صياغة أسئلة تقييم المخاطر محددة ،ذو صلة بالموضوع ،ومقيدة بوقت
ابدأ السؤال بـ :ما احتمالية ...وأثره؟
سؤال «ماذا» أي الخطر والحدث (كما هو متفق عليه أثناء تأطير المخاطر )
سؤال «أين» أي السكان والموقع
سؤال «متى» أي اإلطار الزمني
سؤال «كيف» يمكن تحديد /إعادة البت في المصدر الحقاً ،بعد مناقشة مسارات المخاطر
مثال:
ما احتمالية وأثر تعرض مستهلك واحد على األقل في البلد لفيروس أنفلونزا
( A(H7N9في سوق الطيور الحية خالل األشهر ال  6المقبلة؟

ترد يف الجدول  1طريقة صياغة أسئلة تقييم املخاط ر .ضع معلومات محددة يف أحد صفوف الجدول ،ثم صغ السؤال
كام الً .وابدأ السؤال دامئ اً بـ “ما احتاملية...وأثره” .ثم واصل استخدام املعلومات املستقاة من الصف.
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الوحدة

الجدول  :1وضع أسئلة تقييم المخاطر
العدد /مدى الوضع

السكان
المستهدفون

الحصيلة

الموقع الجغرافي

ما احتمالية...وأثره؟

في سوق الحيوانات تَعرُّض
الحية

الخطر

مصدر التع ُّرض

اإلطار الزمني

فيروس إنفلونزا
الطيور H5N1

(غير متوافر ،أي
مصدر)

خالل الموسم
القادم الذي يشهد
نشاطا ً زائدا ً
لإلنفلونزا

2

وفيات

فيروس إنفلونزا
الطيور H5N1

(غير متوافر ،أي
مصدر)

خالل فاشية H5N1
تلك

نمط فرعي جديد
من فيروس
إنفلونزا الحيوانات

في سوق الدواجن
الحية (س)

خالل االثني عشر
شهرا ً القادمة

3

(غير متوافر ،أي
مصدر)

خالل موسم
السنة الصينية
الجديدة القادم
فترة محددة
من فترات هجرة
الخفافيش /فترة
إثمار أشجار

6
7

واحد على األقل

عامل بشري في
مجال الدواجن

عدد متزايد

أطفال

في البلد

واحد على األقل

مستهلكون/
متسوقون

في المقاطعة أ

يظهر إلى جانب
مرض سريري

(غير متوافر ،أي
عدد

أسواق دواجن
حية (ملحوظة :هذا
ليس بالضرورة
سؤاالً يخص إطار
التفاعل)

إلى المقاطعات
المجاورة

انتشار

فيروس إنفلونزا
الطيور H7N9

واحد على األقل

بشر

في المقاطعة (س)

تَعرُّض

فيروس إيبوال

حيوانات برية

واحد على األقل

سائحون

المتنزه الوطني
(س)

إصابة

ُحمَّى القرم -
الكونغو النزفية

ُقراد صلب

فترة وفرة عالية
(حسب البلد) أو
موسم ذروة
للسياحة

عدد متزايد

ُعمال مجازر

في البلد (ص)

إصابة

فيروس ُحمَّى
الوادي المتصدع

لحوم مواشي
مستعدة لإلصابة

احتفاالت كبرى

4
5

8

باستخدام املعايري املذكورة أعاله ،يكون سؤال تقييم املخاطر كام ييل“ :ما احتاملية وأثر تع ُّرض عامل برشي واحد عىل األقل يعمل يف مزرعة
دواجن تخضع لإلدارة املشددة يف املقاطعة (أ) لفريوس إنفلونزا طيور ٍ H5N1
معد خالل األشهر الـ  12املقبلة؟” وميكن إضافة معايري إضافية،
مثل “...نتيج ًة لوجود هذا الفريوس يف الطيور الربية املحلية؟”

نقاط أساسية
• تتضمن أسئلة تقييم المخاطر خطرا ً واحدا ً«( ،الفيروس (أ)» ،وليس «الفيروس (س) والفيروس (ص)»).
• من الممكن أن يسـتجد العديد من أسـئلة تقييم المخاطر المالئمة .وبغية جعل التقييم المشـترك للمخاطر قابالً لإلدارة ،اختر خمسـة أسـئلة
(أولويـات) أو أقـل للتقييـم .وفـي ظـل وجـود وقـت ٍ
كاف ،يمكـن أن يجيـب التقييم المشـترك للمخاطر عن مزيد من األسـئلة.

األداة التنفيذية للتقييم المشترك للمخاطر
أداة تنفيذية للدليل الثالثي األطراف المتعلق باألمراض الحيوانية المنشأ
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الخطوة .7.2

التحقق من أسئلة تقييم المخاطر

خالل اجتامع الفريق التقني املعني بالتقييم املشرتك للمخاط ر ،قد تنشأ أسئلة مهمة تستوجب اإلجابة عنها أو
مناقشتها ،ولكنها ال تدخل ضمن أسئلة تقييم املخاط ر ،حيث إنها ال تستدعي إج راء تقييم مخاطر مرتبطة بها .وغالب اً
ما تكون أسئلة تتعلق بالحالة الوبائية أو بتقييم الوضع .ورغم أن عملية تقييم املخاطر النموذجية ال تنطبق عىل
هذه األسئلة ،فقد يكون من املهم جدا ً اعتبارها جزءا ً من تقييم الوضع العام وأسئلة رضورية لسد الفجوات الكائنة يف
البيانات ،وينبغي االستم رار يف مناقشتها إذا كانت توفر معلومات أساسية أو مزيدا ً من الفهم للمجموعة.

نقطة أساسية
ميكن َّأل يكون سؤاالً من أسئلة تقييم املخاطر إذا:
• لم يبدأ بـ «ما احتمالية ...وأثره؟»؛
• كان الجواب موجودا ً ،ويمكن بالفعل تحديده عن طريق جمع مزيد من البيانات أو جمع بيانات أفضل؛
• كان يشير إلى شيء يحدث اآلن ال شيء يمكن أن يحدث في المستقبل؛
• ال يرتبط مباشر ًة بقرار يتعلق بكيفية إدارة المخاطر.

أمثلة عىل األسئلة التي ليست مخصصة لتقييم املخاط ر:
• ما احتمالية انتشار فيروس  H7N9في سوق الطيور الح َّية (س) هذا العام؟
• ما مدى انتشار فيروس  H5N1في الدواجن في البلد (س) هذا الشهر؟
• ما احتمالية عبور فيروس  H5N1الحدود من البلد (س) أثناء فاشية المرض؟
• ما المخاطر المصاحبة الستيراد الدواجن من البلد (ص) خالل فاشية المرض هذه؟
يف بعض األحيان ،ميكن تحويل تلك األسئلة إىل أسئلة تقييم مخاط ر ،ومن أمثلة ذلك :ما احتاملية وأثر الشحن غري
املرشوع للطيور املصابة بفريوس  H5N1الذي يعرب الحدود من البلد (س) أثناء هذه الفاشية؟

الخطوة  .7.3توثيق أسئلة تقييم المخاطر

َس ِّج ل أسئلة تقييم املخاطر املصوغة يف قالب تقرير التقييم املشرتك للمخاط ر.

مثال :أسئلة عن خطر اإلصابة بفيروس ُح َّمى الوادي المتصدع
“ما احتمالية وأثر وجود عامل واحد على األقل في أحد مرافق الذبح في المقاطعة (س) مصاباً بفيروس ال ُح َّمى الواضحة من خالل مالمسة
سوائل من حيوان مصاب في الفترة الواقعة بين نيسان /أبريل وتشرين الثاني /نوفمبر هذا العام؟”

األداة التنفيذية للتقييم المشترك للمخاطر
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الوحدة

الخطوة  :8توصيفالمخاطر

1

استنادا ً إىل أسئلة تقييم املخاطر ومساراتها ،وبالنظر إىل الخطر والنطاق واملقصد واألغ راض الرئيسية التي قدمتها
اللجنة التوجيهية يف تأطريها للمخاط ر ،يُ جري الفريق التقني املعني بالتقييم املشرتك للمخاطر التقيي َم التقني.
قالب تقرير التقييم املشرتك للمخاطر توصيف املخاط ر.
ويوثق ُ
اقتحت أو ُح ددت أسئلة تقييم مخاطر إضافية أكرث مام ميكن تقييمه ،تُحدد األولويات وت ُختار األسئلة بنا ًء
وإذا ُ
عىل ما ييل:
• الشواغل الرئيسية المبينة في تأطير المخاطر؛
• أقوى األسئلة ارتباطاً بقرارات اإلدارة العملية؛
• األسئلة الرئيسية التي يتعين اإلجابة عنها في الرسائل الموجهة للجمهور.

الخطوة .8.1

2
3
4
5

استعراض المعلومات المتاحة والنظر فيها

قبل اجتامع التقييم التقني املشرتك للمخاط ر ،يطلب مسؤول التقييم إىل الفريق التقني تجميع املعلومات
الرتص د ،كام هو موضح يف امللحق زاي)
ذات الصلة (مثل استع راض الدراسات السابقة والتقارير التقنية وبيانات ُّ
(انظر الوحدة  :1الخطوة  .)3-2وميكن االطالع عىل هذه املعلومات مسبق اً أو تقدميها إىل التقييم .ويُ شار إىل أي
فجوات يف املعلومات تؤثر عىل التقييم.
وإزاء كل سؤال يتعلق بتقييم املخاط ر ،يقيم الفريق التقني مسار املخاطر املصاحب ،ويناقش املعلومات املطلع
عليها ،ويشري إىل مواضع كفاية املعلومات وحيث توجد فجوات كبرية يف البيانات .وميكن أن تتضمن املعلومات ما
ييل:
• المعلومات التي تُق َّدم إلى تقييم المخاطر ،التي يُطلَع عليها سلفاً ،أو أي معلومات مؤيِّدة إضافية قد تكون لدى
الفريق؛
• نتائج تقييمات المخاطر الخاصة بكل قطاع ،التي أُجريت بالفعل للحدث أو المرض أو الخطر؛
• رأي خبراء أعضاء الفريق التقني.

6
7
8
9

وتكون ملعرفة الخ رباء املحليني فائدة خاصة عندما تكون املعلومات األخرى ناقصة .فعىل سبيل املثال ،قد تكون
الجامعات قادرة عىل دعم استع راض الدراسات السابقة أو جمع املعلومات .ومن املفيد إعداد مجلد مشرتك أو
مستودع مستندات لجمع املعلومات املتاحة ،قبل إج راء التقييم املشرتك.

10

وحتى مع عدم كفاية جودة البيانات أو كميتها ،يجب عىل الفريق التقني االستم رار يف إج راء التقييم املشرتك
للمخاطر لتحديد مستوى أويل إزاء كل سؤال من أسئلة تقييم املخاط ر )1( ،مع العلم بأن عدم اليقني سيكون مرتفع اً
للغاية؛ ( )2مع اف رتاض وجود دورة الحقة بعد تحديد أفضل البيانات املتوافرة.
مع توافر الحد األدىن من البيانات ،فإن الفريق:
• يعتمد اعتمادا ً أكبر على رأي الخبراء من خالل الفريق التقني؛
• يضع افتراضات معقولة (على النحو التالي)؛
• يستخدم معلومات تتعلق بحدث مماثل في ظروف مماثلة في البلد نفسه؛
• يحصل على معلومات عن مناطق أخرى أو م ْمرضات مماثلة (مثل المطبوعات والتجارب).

األداة التنفيذية للتقييم المشترك للمخاطر
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ثم:
• يحدد هذه العوامل على أنها فجوات في البيانات؛
• يدرج هذه الفجوات في مستوى عدم اليقين المحدد.

نقطة أساسية
عندمـا تكـون الدرايـة الفنيـة املتعلقـة بخطر معين محدودة (كعدم وقـوع اإلصابة باملرض عىل اإلطلاق يف البلد) ،يُ بحث عـن دراية فنية
إضافيـة (مثـل الشركاء األكادمييين ومعاهد البحوث والخ براء اإلقليميني أو الدوليني) إلج راء الـدورة التالية من التقييم املشترك للمخاط ر.

وللميض قُدم اً ،ميكن أن يضع الفريق التقني ،عند الرضورة ،بعض االف رتاضات
(انظر امللحق واو ،قالب تقرير التقييم املشرتك للمخاط ر ،القسم  ،)7املتعلقة بالبنية التحتية أو املامرسات الرئيسية
أو الوبائيات املتصلة بحدث م َريض معني .وتكون االف رتاضات اف رتاضات شاملة من املرجح أن تكون صحيحة .وكث ريا ً ما
تسمح بإج راء تقييم املخاطر يف سياقات معروفة ،وإن كانت غري مثبتة.
فعىل سبيل املثال ،يفرتض الفريق التقني ما ييل:
• الحاالت /الوفيات التي تقع في صفوف األشخاص مرتبطة وبائياً بالتع ُّرض للحيوانات المصابة على الرغم من عدم توفر
بينات ميدانية؛
• النظافة العامة والممارسات المتبعة في سوق الحيوانات الحية في المقاطعة (أ) مماثلة لتلك المتبعة في المقاطعة
(ب)؛
• من المرجح أن يحدد ترصد األشخاص الحاالت في أي مكان في البلد؛
• ممارسات ذبح الدواجن خالل مهرجان مشترك ممارسات مشتركة بين ال ُجزر.
ويحدد التقرير االف رتاضات ويسجلها ،ويحدد أولويات املعلومات الالزمة إلثبات االف رتاضات أو دحضها ،وذلك لجمعها
قبل الدورة التالية من التقييم املشرتك للمخاطر إزاء هذا الحدث .وعند وضع االف رتاضات ،تُعترب “صحيحة” لتقدير
االحتاملية واألث ر.
وكل بلد وكل حدث يختلف عن اآلخ ر .وتنظر األفرقة يف السياق الحايل ،مبا يف ذلك أسئلة تقييم املخاط ر ،عند تحديد
املعلومات املطلوبة وكيفية العثور عليها .ويصف امللحقان زاي وهاء املعلومات التي قد تكون رضورية واملصادر
املمكنة.
وميكن استكامل الخطوة  8-1بالتوازي مع تقدير االحتاملية واألثر إزاء كل سؤال من أسئلة تقييم للمخاط ر ،وذلك
بالخطوة  8-3أدناه.

نقطة أساسية
تتضمـن بعـض أنـواع تقييـم املخاطـر عىل وجه التحديـد تقييم األخطار وتقييـم الدخول وتقييم التعـ ُّرض .وتضمن صياغة أسـئلة تقييم
املخاطـر صياغـ ًة مالمئـ ًة ضمـن عمليـة تأطري املخاطـر إدراج املكونات الثالثـة كافة .و ِع وض اً عن ذلـك ،ميكن إج راء تقييـم منفصل لألخطار
والدخـول والتع ُّرض عنـد وصف املخاط ر.
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الوحدة

الخطوة  .8.2الوقوف على الفجوات الكائنة في المعلومات
(الملحق واو ،قالب تقرير التقييم المشترك للمخاطر ،القسم )10

1

يف هذه الخطوة ،يحدد الفريق التقني ويوثق بوضوح يف تقرير التقييم املشرتك للمخاطر جمي َع املعلومات
األساسية املفقودة أو ذات الجودة غري الكافية .وميكن ِف عل ذلك بالتوازي مع الخطوة  8-1حني االنتهاء إىل عدم
وجود املعلومات.

2
3

نقطة أساسية

4

بعـد إجـراء التقديـرات املبينـة يف الخطـوة  ،8-3ت ُحـدَّد أولويـات الفجـوات الكائنـة يف البيانـات كما هو موضـح يف الخطـوة  .8-2وتحظى
باألولويـة املعلومـاتُ املحـددة الالزمـة لالسرتشـاد بهـا يف تقديـرات االحتامليـة واألثـر والحـد مـن عـدم اليقين يف دورة التقييـم املشترك
للمخاطـر التالية.

5
6

ويناقش التقرير ويقرتح الخطوات والجداول الزمنية املحتملة التالية للحصول عىل املعلومات ،وتعيني عضو الفريق
املسؤول ومصادر املعلومات املمكنة .وإذا كانت املعلومات حاسمة إلدارة املخاط ر ،فإن إتاحتها ميكن أن تؤدي إىل
تنفيذ دورة تقييم يف املستقبل.

7
8
9
10
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الخطوة  .8.3تقدير االحتمالية واألثر ،وتحديد أوجه عدم اليقين إزاء كل سؤال
من أسئلة تقييم المخاطر
(الملحق واو ،قالب تقرير التقييم المشترك للمخاطر ،القسم )8
يف هذه الخطوة ،يجيب الفريق التقني املعني بالتقييم املشرتك للمخاطر عن كل سؤال من أسئلة تقييم املخاطر
كل عىل حدة ،مع م راعاة مسارات املخاطر املصاحبة وعوامل الخطر املصاحبة لكل منها.
ٌّ

نقاط أساسية
عند توافر معلومات ذات جودة محدودة أو منخفضة:
• حاول قد َر المستطاع تقدير االحتمالية واألثر بدقة ،ثم أعطهما درجة عالية من درجات عدم اليقين.
• ال ت ِ
ُعط تقدي رات “متوسطة” لالحتاملية واألثر محاوالً تحقيق التوازن بسبب نقص البينات.

تقدير االحتمالية

.8.3.1
إزاء كل سؤال من أسئلة تقييم للمخاط ر ،قَ ِّدر االحتاملية (فرصة نشوء الوضع املوضح يف سؤال تقييم املخاطر)
استنادا ً إىل ما ييل )1( :املعلومات املتاحة؛ ( )2رأي خ رباء الفريق التقني املعني بالتقييم املشرتك للمخاط ر.
ينظر الفريق التقني يف كيفية تأثري السياق الذي يقع فيه الحدث ،مبا يف ذلك القدرات املحلية ،عىل احتاملية الحدث
أو أثره .وقد يشمل تقييم السياق هذا عوامل بِنية تحتية /ب رامجية أو اجتامعية أو أخالقية أو تقنية أو علمية أو
اقتصادية أو بيئية /إيكولوجية ،مثل تطور امل ْم رضات ،والقدرة عىل اكتشاف الحاالت ،ووخامة املرض لدى الناس،
وقدرة النظام الصحي عىل االستجابة بفاعلية .وت ُك ِم ل عملية التقييم املشرتك للمخاطر تقييم السياق أثناء تقدير
االحتاملية واألثر إزاء كل سؤال من أسئلة تقييم للمخاط ر.
وقد تكون تقدي رات االحتاملية يف خطوات معينة يف مسارات املخاطر متاحة بالفعل من تقييامت املخاطر الخاصة
بكل قطاع عىل حدة .وتكون مفيدة للغاية يف تقدير املخاطر املتصلة بإطار التفاعل املشرتك.
وإذا كان الفريق التقني غري قادر عىل تقدير االحتاملية لدى اإلجابة عن سؤال محدد من أسئلة تقييم املخاطر بنا ًء
عىل البيانات املتاحة ،فيشري الفريق إىل الق رار ويسجل الفجوات القامئة يف البيانات إزاء هذا السؤال مع رشح الق رار
يف التقري ر .ويستمر الفريق التقني يف اتخاذ جميع خطوات التقييم األخرى إزاء جميع أسئلة تقييم املخاط ر.
وتحدد تقدي رات االحتاملية بفئة نوعية ،كام هو موضح يف الجدول  ،2بنا ًء عىل تقييم احتاملية نشوء الوضع املوضح
يف سؤال تقييم املخاط ر.
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الوحدة

الجدول  :2معايير تقدير االحتمالية
تقدير االحتمالية

المعايير

مرتفعة

من المرجح أن ينشأ الوضع المبين في سؤال تقييم المخاطر

متوسطة

قد ينشأ الوضع المبين في سؤال تقييم المخاطر

منخفضة

من غير المرجح أن ينشأ الوضع المبين في سؤال تقييم المخاطر

ال ُتذكر

من شبه المؤكد عدم نشوء الوضع المبين في سؤال تقييم المخاطر ،ولكنه قد ينشأ في ظروف استثنائية

1
2
3
4

نقطة أساسية

5

سـجل األسـاس املنطقـي لـكل تقديـر :أدرِج جميـع املعلومات األساسـية التي يسـتند إليهـا التقدي ر ،حتـى يتمكن اآلخرون مـن اتباع ق رار
الفريـق التقنـي لفهم كيفية إجـراء التقدير فه ماً تام اً.

6
 .8.3.2تقدير االحتمالية بتحديد درجة عدم اليقين

7

إزاء كل سؤال من أسئلة تقييم املخاط ر ،حدد مستوى عدم اليقني (مدى صحة تقييم املخاطر املتعلق باالحتاملية
أو األثر) عىل أساس ما ييل )1( :جودة البيانات املتاحة وكميتها؛ ( )2رأي الفريق التقني املعني بالتقييم املشرتك
للمخاط ر .وتصف الخطوة  8-1االعتبارات املتصلة بالبيانات .وحتى عندما تكون املعلومات ذات جودة محدودة أو
منخفضة ،استمر يف تقدير االحتاملية واألثر قبل تحديدهام مبستوى مرتفع من عدم اليقني.
ويُ حدد مستوى عدم اليقني وفق اً للمعايري الواردة يف الجدول .3

8
9

الجدول  :3معايير تقدير مستوى عدم اليقين
عدم اليقين

المعايير

مرتفع للغاية

نقص البيانات أو المعلومات التي يُعوَّل عليها؛ وتستند النتائج إلى مجرد تخمينات غير مدروسة

مرتفع

تتوافر بيانات محدودة أو معلومات يُعوَّل عليها ،وتستند النتائج إلى تخمينات مستنيرة

متوسط

بعض الفجوات في توافر البيانات والمعلومات أو إمكانية التعويل عليها أو تضارب في البيانات؛ وتستند النتائج إلى توافق محدود في اآلراء

منخفض

توافر بيانات ومعلومات يُعوَّل عليها ،ولكنها قد تكون محدودة في الكمية أو قد تكون متغيرة؛ وتستند النتائج إلى توافق في اآلراء بين الخبراء

درجة منخفضة من عدم
اليقين

تتوافر بيانات ومعلومات يُعوَّل عليها بكميات كافية؛ والنتائج راسخة بقوة في البيانات التجريبية أو الحقائق الملموسة
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تقدير األثر

.8.3.3
يقدر كل سؤال من أسئلة تقييم املخاطر األثر وفق اً ملدى سوئه يف حالة نشوء الوضع املحدد املبني يف السؤال.
وعادة ما يُ ق َّي م األثر ضمن التقييم املشرتك للمخاطر عىل املستوى السكاين أو املحيل أو الوطني أو الدويل ال عىل
املستوى الفردي .ويرتبط األثر عىل مستوى الفرد بوجه عام بخطورة املرض ،وهو عامل من عوامل تقييم السياق.
وميكن ألَّ ينظر التقييم إال إىل اآلثار املبارشة عىل الصحة والنظم الصحية ،وميكن أن يشمل مجموعة أوسع نطاق اً
من اآلثار املبارشة وغري املبارشة ،كاالقتصادية واالجتامعية والبيئية عىل سبيل املثال .وتحدد اللجنة التوجيهية نطاق
اآلثار املطلوب تقييمها.
وتندرج نتيجة تقدي رات األثر تحت واحدة من أربع فئات نوعية ،كام هو موضح يف الجدول  ،4بنا ًء عىل تقييم
األثر إذا كان الوضع املوضح يف سؤال تقييم املخاطر قد نشأ .وينبغي أن يركز الفريق التقني عىل الشواغل التي
حددتها الحكومة يف إطار املخاطر عند تحديد الفئة .فعىل سبيل املثال ،إذا كان األثر عىل السياحة مصدر قلق كبري
للحكومة ،فينبغي أن يكون هذا الجانب هو محور تقييم األث ر .وعندما يكون هناك أكرث من مجال مثري للقلق،
ينبغي اختيار أشد أث ٍر إلدراجه يف مصفوفة املخاطر (الوحدة  :3الخطوة  )8-4إزاء سؤال تقييم املخاط ر.
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الجدول  :4معايير لتقدير األثر في حالة نشوء الوضع الموضح في سؤال تقييم المخاطر
تقدير األثر

المعايير
سيكون للوضع الموصوف في سؤال تقييم
المخاطر عواقب سلبية جوهرية على الصحة (أو
النظام الصحي) للسكان

أمثلة مباشرة
•

شديد

•

جائحة من المحتمل أن تصيب البشر (أو
فئة كبيرة معرضة للخطر) أو الفئة الحيوانية
(الحيوانات األليفة وحيوانات الحياة البرية) مع
ارتفاع معدل الوفيات؛ وخسائر كبيرة في
إنتاج الثروة الحيوانية على المستويين ال ُقطري
والدولي؛
تعطيل شديد لألنشطة والخدمات العادية؛

أمثلة غير مباشرة
•

•

•

•

سيكون للوضع الموصوف في سؤال تقييم
المخاطر عواقب سلبية كبيرة على الصحة (أو النظام
الصحي) للسكان

•

تقارير عن وقوع حاالت في عدة مناطق
بها نسب وفيات مرتفعة بين البشر (أو
فئة متوسطة معرضة للخطر) أو الحيوانات
(الحيوانات األليفة وحيوانات الحياة البرية)؛

سيكون للوضع الموصوف في سؤال تقييم
المخاطر عواقب سلبية هامشية على الصحة (أو
النظام الصحي) للسكان

•

تقارير نادرة عن إصابة حاالت بشرية (بصفة
رئيسية في فئة صغيرة معرضة للخطر)
مصحوبة بوفيات نادرة ،وانخفاض في عدد
التقارير التي تفيد بإصابة حاالت حيوانية
(الحيوانات األليفة أو حيوانات الحياة البرية) ،مع
انخفاض معدل الوفيات؛
تضرُّر مناطق صغيرة (على المستوى اإلقليمي
أو أقل)؛

•

متوسط

•

•
•

طفيف
•

ال ُيذكر

الوضع الموصوف في سؤال تقييم المخاطر سيكون •
له عواقب سلبية غير مهمة على الصحة (أو النظام
الصحي) للسكان
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•
•
•

ال توجد تقارير عن حاالت إصابة بشرية أو يوجد •
•
عدد قليل من التقارير التي تفيد بإصابة حاالت
حيوانية في مناطق محلية محدودة (الحيوانات
األليفة أو حيوانات الحياة البرية)
•

تهديد للتجارة الوطنية والدولية :خسائر في
الحصص السوقية ،وحظر االستيراد في بلدان
أخرى ،وانخفاض أسعار المنتجات (اللحوم
والبيض)؛
عدد كبير من التدابير الالزمة على المستويين
الوطني والدولي ،مع ما يترتب عليها من تكلفة
كبيرة تتحملها السلطات وأصحاب المصلحة؛
تهديد األمن الغذائي أو اإلمدادات الغذائية
وتعريض ُسبل عيش البشر للخطر تعريضا ً
غير مباشر على المستوى الوطني؛
مستوى مماثل من التعطل في القطاعات
األخرى.
قد يشكل تهديدا ً لألمن الغذائي و /أو
اإلمدادات الغذائية ،ويعرض سبل عيش البشر
للخطر ،تعريضا ً غير مباشر على المستوى
اإلقليمي؛
تهديد رئيسي للتجارة الوطنية ،ولكن ربما أيضا ً
التجارة الدولية في منتجات محددة أُنتجت في
المناطق المتضررة (مثل الفوا غرا (كبد البط/
األوز) وأنفلونزا الطيور)؛
يلزم اتخاذ عدة تدابير تنطوي على تكاليف كبيرة
على المستويين اإلقليمي والوطني؛
مستوى مماثل من التعطل
ال يوجد تهديد لألمن الغذائي أو االقتصاد؛
يلزم اتخاذ تدابير على المستوى اإلقليمي
بتكاليف تتراوح من منخفضة إلى متوسطة؛
مستوى مماثل من التعطل ف

ال يوجد تهديد لألمن الغذائي أو االقتصاد؛
يلزم اتخاذ تدابير على المستوى شبه اإلقليمي
أو أقل؛ مع تحمل تكاليف محدودة مقابل
التدابير المتخذة على المستوى دون اإلقليمي؛
مستوى مماثل من التعطل في القطاعات
األخرى.
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نقطة أساسية
إذا واجـه الفريـق التقنـي صعوبـة يف البـت بشـأن أحـد التقديـرات بسـبب االختالفـات يف رأي الخ براء ،فينبغـي لـه بـذل كل جهد ممكن
لتحديـد تقديـر واحـد بنا ًء على البينـات املتاحة.

تقدير األثر بتحديد درجة عدم اليقين

8.3.4.
قَ ِّدر مستوى األثر بتقدير درجة عدم اليقني ،وذلك كام حدث يف تقدير االحتاملية .ويرجى الرجوع إىل الجدول  3يف
الخطوة .8-3-2

نقطة أساسية
مـن املهـم نقـل املسـتوى الصحيـح من عـدم اليقني إىل صناع القـرار وتوثيق عمليـة التفكري بوضـوح يف تقرير التقييم املشترك للمخاط ر.
ولـدى صنـاع القـرار معلومـات محـددة إلعـداد الرسـائل املتعلقة مبا هـو غري معروف ،وسـبب ذلك ،والخطـوات الالزمة لجمـع املعلومات
املطلوبة.

الخطوة  .8.4رسم التقديرات بيانياً

(الملحق واو ،قالب تقرير التقييم المشترك للمخاطر ،القسم )8
تُرسم تقدي رات االحتاملية واألثر يف مصفوفة املخاطر (كام هي موضحة يف الشكل  )6إزاء كل سؤال من أسئلة
تقييم املخاط ر ،لتسهيل ربط املخاطر بالخيارات املمكنة إلدارتها .وتشري النقطة أو النجمة املضافة إىل املصفوفة
ُفس تفس ريا ً
إىل املخاطر املقدرة إزاء كل سؤال من أسئلة التقييم .وال تُجمع التقدي رات الفردية لكل سؤال ،ولكنها ت َّ
منفص الً.
ويُ درج مستوى عدم اليقني املرتبط بكل سؤال من أسئلة تقييم املخاطر عند اإلبالغ عن تقدي رات االحتاملية واألثر
أو مناقشتها.

األداة التنفيذية للتقييم المشترك للمخاطر
أداة تنفيذية للدليل الثالثي األطراف المتعلق باألمراض الحيوانية المنشأ
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الوحدة

الشكل  :8مصفوفة مخاطر
مرتفعة
االحتمالية

1

متوسطة
منخفضة

2

ال تُذكر
شديد

طفيف

متوسط

ال يُذكر

3

األثر

4

يمكن ،على سبيل المثال ،أن ترتبط نتائج تقييم المخاطر (احتمالية وفادة مرض حيواني وأثرها) بإدارة المخاطر (استخدام
الترصد) ،على النحو التالي:
ُّ
الترصد)؛
• األحمر :حاسم األهمية في تنفيذ تدابير التخفيف (زيادة ُّ
الترصد الحالية)؛
الترصد :مستهدف أو مرتبط بأنشطة ُّ
• البرتقالي :استعراض وتعديل تدابير التخفيف (تعزيز ُّ
الترصد).
• األخضر :االستمرار في تدابير التخفيف الحالية (االستمرار في ُّ

الخطوة .8.5

5
6

التفسير التقني

7

استنادا ً إىل تقدي رات االحتاملية واألث ر ،مع م راعاة مستوى عدم اليقني لكل سؤال من أسئلة تقييم املخاط ر ،وبالنظر
إىل الوضع والسياق الوطنيني اللذين نُوقشا ،يُ ق ِّدم الفريق التقني املعني بالتقييم املشرتك للمخاطر إىل اللجنة
التوجيهية تفس ريا ً تقني اً نوعي اً للتقييم الشامل.
ويكون التفسري التقني لكل سؤال من أسئلة تقييم املخاطر مبثابة األساس الذي تنبني عليه الق رارات املتعلقة
بخيارات تقييم املخاطر التي تختارها اللجنة التوجيهية .وميكن أن يكون هذا هو الجزء الوحيد من التقرير
(امللحق واو) الذي يقرؤه متخذو الق رار.
ويُ ق َّدم تفسري تقني بعد تحديد كل سؤال من أسئلة تقييم املخاط ر ،للحفاظ عىل انفصال التفس ريات املختلفة
ووضوحها .وبعد اإلجابة عن جميع ف رادى أسئلة تقييم املخاط ر ،ميكن أن يقدم الفريق التقني تفس ريا ً تقني اً شام الً
إضافي اً .وينبغي أن يشتمل التفسري ،عند تقدميه ،عىل ملخص تقني موجز ملا ييل:
• أسئلة تقييم المخاطر؛
• االفتراضات الرئيسية؛
• تقديرات االحتمالية واألثر وصور عدم اليقين المرتبطة بهما؛
• مبررات التقديرات؛
• خيارات اإلدارة /التواصل ذات األهمية الحاسمة.

األداة التنفيذية للتقييم المشترك للمخاطر
أداة تنفيذية للدليل الثالثي األطراف المتعلق باألمراض الحيوانية المنشأ
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مثال :توصيف مخاطر أنفلونزا الطيور الشديدة اإلمراض ()H5N1-HPAI virus
فيما يلي تفسير تقني مختصر مقدم من لجنة تقنية معنية بالتقييم المشترك للمخاطر إلى اللجنة التوجيهية المعنية بالتقييم المشترك
للمخاطر:
ق َّيمت اللجنة التقنية المعنية بالتقييم المشترك للمخاطر احتمالية وأثر تع ُّرض شخص واحد على األقل في منطقة بحيرة تونكا ألنفلونزا
الطيور الشديدة اإلمراض ( )H5N1-HPAI virusمن البط المصاب الموجود في الفناء الخلفي للمنزل في األشهر الثالثة القادمة،
وخلصت إلى أن االحتمالية واألثر متوسطان ،ويفترض هذا االستنتاج أن هناك إمكانية لوفادة دواجن مصابة من البلدان المجاورة
المتضررة ،نظرا ً إلى عدم وجود تفتيش عند نقاط الحدود.
ويستند تقدير االحتمالية ،عندما يكون متوسطاً ،إلى البيانات المتاحة بشأن هجرة الطيور إلى البلد من البلدان المتضررة ،إضاف ًة إلى
العديد من الدراسات المنشورة المتعلقة باألبحاث التي أُجريت في بلدان أخرى ،وانتهت إلى أن أسواق الطيور الحية ،على غرار تلك
الموجودة ،تشكل خطورة تتمثل في انتقال المرض .ويستند تقدير أثر أنفلونزا الطيور الشديدة اإلمراض ( ،)H5N1-HPAI virusعندما
يكون متوسطاً ،إلى تقدير الخسائر االقتصادية الناجمة عن فقدان مخزون الدواجن وثقة المستهلك ،وعدم توافر اللقاحات البشرية،
وارتفاع معدل إماتة الحاالت البشرية ،واعتماد البلد على الدواجن بوصفها مصدرا ً للغذاء ،مع موازنته عكسياً بعدم انتقال العدوى بين
البشر في البلدان األخرى .وقد شعر الخبراء أن النقطة األخيرة خفضت األثر مقارن ًة باألحداث ال َمرضية المحتملة األخرى .ودرجة عدم
التيقن لكال التقديرين منخفضة بسبب توافر معلومات يُع َّول عليها .وعلى الرغم من عدم توافر سوى كمية محدودة من المعلومات
الواردة من داخل البلد ،فهناك بحث مكثف في المرض في العديد من البلدان المجاورة.
وقد أوصى الفريق التقني المعني بالتقييم المشترك للمخاطر بأن توافق اللجنة التوجيهية على العديد من تدابير التخفيف والتواصل.
فعلى سبيل المثال :تعزيز القوانين واللوائح المتعلقة بتدابير الرقابة على استيراد الدواجن ،بما في ذلك ال َحجر الصحي البيطري في
جميع نقاط الحدود الرئيسية وفحص الشهادات؛ وتعليق الالفتات في موقع بارز عند نقاط الحدود؛ وإبالغ السلطات واألفراد /الشركات
الخاصة في البلدان المص ِّدرة إبالغاً مباشرا ً باللوائح الجديدة.
وقد استند هذا التقييم إلى البيانات والمعلومات التي جرى الحصول عليها من آراء الخبراء والدراسات السابقة وعملية وضع المعايير
الرسمية أو من المؤسسات التقنية ،بما في ذلك المنظمة العالمية لصحة الحيوان ،ومنظمة الصحة العالمية ،ومنظمة األغذية والزراعة.
بالترصد داخل البلد إزاء أنفلونزا الطيور الشديدة اإلمراض .وقد أُوصي بإجراء ترصد ِ
نشط
وتوجد فجوة معلوماتية كبيرة فيما يتعلق
ُّ
خالل العام المقبل ،وبإجراء التقييم المشترك للمخاطر في مرحلة الحقة باستخدام المعلومات المحدثة.

األداة التنفيذية للتقييم المشترك للمخاطر
أداة تنفيذية للدليل الثالثي األطراف المتعلق باألمراض الحيوانية المنشأ

46

الوحدة 4

الوحدة 4
االستفادة من مخرجات
التقييم المشترك للمخاطر
	 48الخطوة 9
تحديد خيارات إدارة املخاطر ورسائل التواصل بشأنها
 49الخطوة 10
توثيق التقييم
 51مثال :فريوس حمى الوادى املتصدع
 52الوثائق المؤيدة

الوحدة  :4االستفادة من مخرجات التقييم المشترك للمخاطر

الخطوة  :9تحديد خيارات إدارة المخاطر
ورسائل التواصل بشأنها
الغرض من أسئلة تقييم املخاطر هو توجيه خيارات إدارة املخاطر والتواصل بشأنها ضمن النطاق واملقصد واألغ راض
التي وضعتها اللجنة التوجيهية .ويسجل املناقشة التقنية للتقييم املشرتك للمخاطر الخيارات ويحدد أولوياتها
ويناقش ويوثق اإليجابيات والسلبيات املربرة تقني اً ،مبا يف ذلك تكاليف كل خيار وفوائده .وتستند هذه الخيارات
والرسائل بالكامل إىل الحصائل التقنية للتقييم وهي مربرة علمي اً .فعىل سبيل املثال ،ميكن النظر يف تدابري إدارة
املخاطر ذات أشد أثر يف الحد من املخاطر الشاملة وأدىن أثر سلبي يف اإلنتاج والرفق بالحيوان ،التي تُسمى أيض اً
نقاط املكافحة الح رِجة ،عند تحديد أولويات الخيارات.
وينبغي أن تكون العوامل واملتغ ريات التي تساهم يف املخاط ر ،حسبام نُوقش أثناء توصيف املخاطر وأُدرج يف األساس
املنطقي (الوحدة  :3الخطوة  ،)8هي األساس لوضع خيارات إدارة املخاطر والتواصل بشأنها.
ويقرتح الفريق التقني املعني بالتقييم املشرتك للمخاطر خيارات عامة إلدارة املخاطر املسندة بالب يِّ نات وتوجيه
الرسائل الرئيسية املحتملة املتعلقة بجوانب الحدث أو التهديد امل ُق َّي م يف إطار التفاعل املشرتك بني اإلنسان والحيوان
والبيئة .وميكن اق رتاح خيارات لكل من اإلدارة والتواصل يف قطاعات متعددة واإلدارة والتواصل يف قطاع معني ،وإن
كان ال بد أن تكون متوامئة (انظر الدليل الثاليث ،الفصل .)5-5
ومن أمثلة خيارات اإلدارة إج راء مترين محاكاة لتقييم االستجابة للخط ر .ومن أمثلة خيارات التواصل إطالق حملة
تتضمن توجيه رسالة رئيسية مفادها أن أكل اللحم املطهي جيدا ً هو الخيار الذي ال يرض بالصحة.

األداة التنفيذية للتقييم المشترك للمخاطر
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الوحدة

الخطوة  :10توثيق التقييم

1

يحتفظ الفريق التقني مبالحظات شاملة (انظر امللحق واو ،قالب تقرير التقييم املشرتك للمخاطر) أثناء إج راء
فص ل
التقييم املشرتك للمخاطر (الوحدة  :3الخطوات  .)6-8وميأل مدون املالحظات القالب مع تطور املناقشة .ويُ ِّ
تقرير التقييم املشرتك للمخاط ر ،املقدم إىل اللجنة التوجيهية بعد التقييم ،جميع املعلومات.
وال غنى عن التوثيق ملا له من أهمية حاسمة .ويجب أن يكون الفريق التقني قادرا ً عىل أن يستعرض بالتفصيل
عملية التفكري الكائنة وراء كل خطوة من خطوات تقييم املخاطر لفهرسة املعلومات وآراء الخ رباء املستخدمة عىل
وجه التحديد ،وكذلك أساس كل تقدير احتاملية وأثر يف كل دورة تقييم .وذلك ألن هذا يسمح مبا ييل:
• تقديم مبررات الحقة لقرارات اللجنة التوجيهية المعنية بالتقييم المشترك للمخاطر أو غيرها؛
• تقديرات المخاطر المتطورة في الدورات الالحقة بنا ًء على المعايير نفسها ،خاص ًة إذا كانت هناك تغييرات في أعضاء
فريق التقييم المشترك للمخاطر.

2
3
4
5

ويضمن قالب تقرير التقييم املشرتك للمخاط ر ،أو منوذج تقرير آخر تتفق عليه اللجنة التوجيهية املعنية
بالتقييم املشرتك للمخاط ر ،إعداد تقرير شامل يتفق مع املعايري املقررة ومفيد للمقارنة بني دورات التقييم
املشرتك .وتقرر اللجنة التوجيهية أيض اً الحاجة إىل تقرير موجز وأي مرفقات أو وثائق مؤيدة أخرى تحتاج إليها
(انظر الوحدة  :1الخطوة .)1-2
ويقدم مسؤول التقييم املشرتك للمخاطر إىل اللجنة التوجيهية تقرير التقييم وأي موجز مطلوب
(انظر الوحدة  :1الخطوة  ،)1-2اعتامدا ً عىل درجة الحاجة امللحة للتقييم .وميكن أن يتضمن التقرير أي شواغل
مصوغة كتاب ًة أو تغي ريات موىص بإدخالها يف العملية مقدمة من الفريق التقني ،كانعدام الدراية الفنية يف الفريق
عىل سبيل املثال .وتُدرج التغي ريات املقرتح إدخالها عىل أسئلة تقييم املخاطر أو األسئلة الجديدة وتقدم مربراتها.
ويسلط مسؤول التقييم املشرتك للمخاطر الضوء عىل هذه الشواغل مبارشة مع اللجنة التوجيهية حسب الحاجة.

6
7
8

تفعيل حصائل تقييم المخاطر والخطوات التالية

9

تف ِّع ل اللجنة التوجيهية املعنية بالتقييم املشرتك للمخاطر حصائل التقييم املشرتك للمخاطر يف جميع األوضاع.
وتتمثل مهمتها فيام ييل:
• استعراض خيارات إدارة المخاطر والمبررات وتحديد األولويات من بين مخرجات التقييم المشترك للمخاطر؛
• تحديد خيارات إدارة المخاطر الرئيسية من أجل تنفيذها؛
• استعراض المحتوى الرئيسي المقترح لرسائل التواصل بشأن المخاطر من بين مخرجات التقييم المشترك للمخاطر؛
• االتفاق على المحتوى الرئيسي لرسائل التواصل بشأن المخاطر؛
• تحديد ما يلي من الخطوات والجداول الزمنية واألدوار والمسؤوليات إلدارة المخاطر والتواصل بشأنها؛
• االتفاق على اإلجراءات ذات األولوية واتخاذ الخطوات التالية؛
• البت في توقيت الدورة التالية من دورات تقييم المخاطر؛
والترصد) عبر القطاعات ودمج نتائج التقييم المشترك للمخاطر متى كان ذلك ممكناً.
• استعراض الخطط (مثل الطوارئ
ُّ

10

وتستأنف اللجنة التوجيهية املعنية بالتقييم املشرتك للمخاطر اجتامعاتها بعد فرتة وجيزة من االنتهاء من التقييم،
وذلك الستع راض حصائل التقييم والبت يف الخطوات التالية .وتستعرض اللجنة تقرير التقييم وأي مخرجات أخرى
يقدمها الفريق التقني .وتناقش املخاطر والتفسري التقني املقدم من الفريق التقني املعني بالتقييم يف سياق
املقصد واألغ راض املذكورة يف تأطري التقييم املشرتك للمخاط ر ،وخيارات اإلدارة والتواصل املقرتحة ،واآلثار املرتتبة
عىل إعداد السياسة .وتضع كذلك خطة إدارة املخاطر املرتبطة بالحدث أو الخطر أو تستعرضها ،مبا يف ذلك التواصل
بشأنها .وإذا لزم األم ر ،ميكن أن تطلب توضيح اً أو تنقيح اً أو تحلي الً إضافي اً من الفريق التقني.
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ومن غري املرجح أن تكون اللجنة التوجيهية مسؤولة مسؤولي ًة مبارش ًة عن تنفيذ اإلج راءات املد َرجة يف خُطط اإلدارة
والتواصل .وتُن َّف ذ معظم إج راءات اإلدارة والتواصل يف إطار املسؤوليات الروتينية التي تضطلع بها الوزارات املسؤولة
بالرتص د والتواصل واالستجابة .وتكون بعض اإلج راءات والرسائل خاصة
مسؤولي ًة مبارش ًة يف كل قطاع ذي صلة
ُّ
بقطاعات بعينها ،يف حني يكون بعضها مشرتك اً بني القطاعات ،ولكن ينبغي أن يكون جميعها متناسق اً ،وألَّ يوجد
تعارض بني أحدها واآلخ ر.
وتقرر اللجنة التوجيهية املعنية بالتقييم املشرتك للمخاطر بالتشاور مع الفريق التقني موعد استئناف عمل
الفريق يف دورته التالية ،بناء عىل درجة إلحاح الوضع .وتحدد اللجنة التوجيهية املنبهات التي تؤدي إىل إج راء
تقييم عاجل قبل موعده األصيل .وميكن أن ت ُجرى عمليات التقييم الالحقة برسعة إذا لزم األمر (عىل سبيل املثال يف
اجتامع ملدة نصف يوم أو عرب الهاتف) ومن املحتمل َّأل تتطلب اجتامع اً لعدة أيام .وغالب اً ما يكون يف الوسع إعادة
استخدام الرسوم البيانية يف مسارات املخاطر وأسئلة تقييم املخاط ر ،وال تحتاج إىل تنقيح إال إذا تغري الوضع الوبايئ
أو تأطري املخاط ر .وميكن أن توفر الدورة التالية من دورات التقييم فرصة إلضافة دراية فنية إضافية إىل الفريق ،وهو
ما يُ فضَّ ل تأكيده مع اللجنة التوجيهية .وينبغي اإلشارة إىل تقارير التقييم املشرتك للمخاطر السابقة يف دورات
التقييم التالية.
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الوحدة
مثال :فيروس ُح َّمى الوادي المتصدع

1

اقترح الفريق التقني خيارات إلدارة المخاطر والتواصل بشأن المخاطر على اللجنة التوجيهية أثناء إجراء التقييم المشترك للمخاطر
للتصدي للمخاطر الصحية المتصلة بإطار التفاعل المشترك بين اإلنسان والحيوان والبيئة التي يشكلها فيروس ُح َّمى الوادي المتصدع.

2

وكان سؤال المخاطر هو“ :ما احتمالية وأثر وجود عامل واحد على األقل في أحد مرافق الذبح في المقاطعة (س) مصاباً بفيروس
ال ُح َّمى الوادي المتصدع من خالل مالمسة سوائل ناتجة عن حيوان مصاب بين نيسان /أبريل وتشرين الثاني /نوفمبر من هذا العام؟”

3

خيارات إدارة المخاطر المتاحة لتنظر فيها اللجنة التوجيهية

4

خيارات اإلدارة القصيرة المدى
مكافحة النواقل:
ورش حيواناتهم.
• ينبغي للمزارعين استخدام طارد الحشرات ُّ
إصابة الحيوانات:
• ينبغي ألصحاب المصلحة والمزارعين النظر في التطعيم لمنع اندالع فاشيات.
الكشف المبكر عن فاشيات ال ُح َّمى القالعية في الحيوانات:
ترصد متكامل لمرض ُح َّمى الوادي المتصدع في الحيوانات على مستوى المقاطعة الفرعية وتنفيذ.
• إجراء ُّ
الحجر الصحي إذا تأكد اندالع فاشية ُح َّمى وا ٍد متصدع في الحيوانات.
مكافحة فاشيات ُح َّمى الوادي المتصدع في الحيوانات
• فرض نقاط فحص وحجر صحي للحيوانات.
الكشف قبل الذبح:
• معاينة جميع الحيوانات وفحصها قبل تحميلها على الشاحنات أو الترخيص ببيعها.
• تعزيز مستوى التعرف على الحيوانات وإمكانية تتبعها وردود الفعل المتصلة بها.
منع العدوى أثناء الذبح وبعده:
• تشجيع استخدام معدات الحماية الشخصية المالئمة في المجازر.
• ينبغي لمفتشي اإلدارة والصحة إنفاذ ممارسات السالمة والنظافة العامة في مرافق الذبح.

5
6
7
8
9

خيارات اإلدارة الطويلة األجل
مكافحة النواقل:
• ينبغي ألصحاب المصلحة تحديد وتشجيع استخدام تدابير المكافحة البيولوجية القائمة المراعية للبيئة إزاء النواقل.
الكشف المبكر عن فاشيات ال ُح َّمى القالعية في الحيوانات:
• استحداث اختبارات تشخيصية سريعة تُجرى في نقاط الرعاية من أجل الكشف الفوري عن ُح َّمى الوادي المتصدع.
مكافحة فاشيات ُح َّمى الوادي المتصدع في البشر في مرافق الذبح:
• تحديث وتنفيذ المدونة الوطنية المتعلقة بمعاينة اللحوم وقانون الصحة العمومية وغيره من فرادى التشريعات.
الكشف قبل الذبح:
• إقامة مناطق ذبح مركزية في التقسيمات اإلدارية داخل المقاطعات.

10

خيارات التواصل بشأن المخاطر المتاحة لتنظر فيها اللجنة التوجيهية
• ينبغي تدريب المزارعين وتجار الحيوانات وتوعيتهم فيما يتعلق بالكشف عن عدوى ُح َّمى الوادي المتصدع الواضحة على
مستوى المزرعة من خالل اإلبالغ عن ارتفاع معدالت اإلجهاض التلقائي.
• استحداث طرق لإلبالغ بآثار ُح َّمى الوادي المتصدع على االقتصاد وسبل العيش وغير ذلك.
• توعية عمال المجازر بخطر اإلصابة بعدوى ُح َّمى الوادي المتصدع واالستخدام المالئم لمعدات الحماية الشخصية.
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الملحق أ ِلف .االختصاصات النموذجية للجنة
التوجيهية المعنية بالتقييم المشترك
للمخاطر
اللجنة التوجيهية المعنية بالتقييم المشترك للمخاطر  -االختصاصات

.1

طاق العمل

ترشف اللجنة التوجيهية املعنية بالتقييم املشرتك للمخاطر عىل عملية التقييم املشرتك للمخاط ر .وال تشارك
اللجنة يف الجوانب التقنية لتقييم املخاط ر ،ولكنها مسؤولة عن ق رارات إدارة املخاطر والتواصل بشأنها بنا ًء عىل
حصائل تقييم املخاط ر.

 	.2األدوار والمسؤوليات
يُ ناط باللجنة التوجيهية املعنية بالتقييم املشرتك للمخاطر أداء األدوار واالضطالع باملسؤوليات التالية:
• تحدد نطاق ووضع جدول زمني لعملية التقييم المشترك للمخاطر؛
• يتحدد مسؤول التقييم المشترك للمخاطر الذي يصبح عضوا ً في اللجنة التوجيهية؛
• تقترح تشكيل الفريق التقني المعني بالتقييم المشترك للمخاطر؛
• تستعرض نتائج تقييم المخاطر وتفسرها؛
• تعتمد وتحدد أولويات استراتيجيات إدارة المخاطر ورسائل التواصل بشأنها على أساس التقييم المشترك للمخاطر،
وتشجع على تنفيذ اإلجراءات؛
• تقيم عملية التقييم المشترك للمخاطر وتعدلها حسب الحاجة؛
• تحدد مجموعة أصحاب المصلحة وتدعوها إلى االنعقاد (عمل اختياري)؛
• تحافظ على استمرار الحوار مع الفريق التقني المعني بالتقييم المشترك للمخاطر ومجموعة أصحاب المصلحة (إذا
أُنشئت) ،بحيث يديره مسؤول التقييم المشترك للمخاطر ،لتقييم العملية وتعديلها حسب الحاجة.
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حالملا

.3

التشكيل والهيكل

.3.1

التشكيل

المالحق

ألِف a

تتألف اللجنة التوجيهية املعنية بالتقييم املشرتك للمخاطر من جهات التنسيق املعينة أو ممثليها من األجهزة
الحكومية ذات الصلة ،عىل النحو التايل عىل سبيل املثال:
• قسم الثروة الحيوانية ،وزارة الزراعة؛
• قسم مكافحة األمراض ،وزارة الصحة؛
• وزارة الداخلية؛
• مسؤول التقييم المشترك للمخاطر؛
• إدارة العالقات العامة (بصفة مستشار تواصل).

باء

جيم c
دال d

ويجوز ألعضاء اللجنة التوجيهية املعنية بالتقييم املشرتك للمخاطر دعوة خ رباء أو ممثلني عن األجهزة الرشيكة
بصفة م راقبني لحضور اجتامع اللجنة .ومع ذلك ،يشارك يف اتخاذ الق رارات األعضاء دون غريهم.

هاء e

 .3.2الهيكل اإلداري

واو

ينبغي تحديد الهيكل األمثل للتقييم املشرتك للمخاط ر .مثال:
• مراكز االتصال أو ممثلوها من األجهزة الحكومية ذات الصلة مثل أعضاء اللجنة التوجيهية المعنية بالتقييم المشترك
للمخاطر؛
• الرئيس ونائبه ،المنتخبان من بين أعضاء اللجنة التوجيهية ،بالتناوب لمدة عام واحد؛
• الخبراء أو األشخاص المرجعيون أو ممثلو األجهزة الشريكة بصفتهم مراقبين ال يشاركون في اتخاذ القرار.

.4
•
•
•
•
•
•

f

زاي g
حاء h
طاء

تواتر االجتماعات والتقارير
تعقد اللجنة التوجيهية المعنية بالتقييم المشترك للمخاطر اجتماعها األول في أقرب وقت ممكن بعد تحديد أعضائها؛
تعقد اللجنة التوجيهية اجتماعات الحقة في موعد أقصاه أسبوع واحد بعد تلقي تقرير التقييم من الفريق التقني؛
وتعقد اللجنة التوجيهية اجتماعاتها حسب الحاجة أو على األقل مرة واحدة في السنة؛
الرئيس هو المنوط بدعوة اللجنة التوجيهية إلى االنعقاد؛
يمكن ألي عضو في اللجنة التوجيهية ،بموافقة الرئيس ونائب الرئيس وبعد التشاور مع األعضاء اآلخرين ،طلب عقد
اجتماع؛
يُ ِعد الرئيس تقارير االجتماعات؛
ينقل أي أعضاء يتعذر عليهم حضور االجتماع تعليقاتهم على تقرير االجتماع إلى الرئيس واألعضاء اآلخرين في موعد
ال يتجاوز أسبوعين بعد استالمه .وفي ذلك الوقت ،يعتبر التقرير مؤكدا ً ومعت َمدا ً؛
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ياء
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i
j
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• يتلقى األعضاء إخطارا ً قبل عقد االجتماع التالي بأسبوع على األقل ،ما لم تكن هناك مسألة عاجلة يجب على اللجنة
التوجيهية دراستها ،ففي تلك الحالة يُسمح بإخطارهم قبل مدة أقصر؛
• في ختام كل اجتماع ،تحدد اللجنة التوجيهية وقت االجتماع التالي وتاريخ عقدها ومكانه؛
• تكون تقارير اجتماع اللجنة التوجيهية ووثائقها سرية ،وال تُوزَّع إال على المشاركين في االجتماع .وال يجوز تعميم
التقارير أو مقتطفات منها على أطراف أخرى إال بعد الحصول على موافقة خطية من الرئيس.

.5

التعديل

يجوز للجنة التوجيهية تعديل هذه االختصاصات ،حسب الرضورة.
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حالملا

المالحق

الملحق باء .االختصاصات النموذجية لمسؤول
التقييم المشترك للمخاطر

ألِف a
باء

مسؤول التقييم المشترك للمخاطر  -االختصاصات

.1

جيم c

نطاق العمل

دال d

يضع مسؤول التقييم املشرتك للمخاطر إج راءات عملية التقييم املشرتك للمخاطر عىل الصعيد الوطني وينفذها
إزاء الحدث املحدد أو التهديد املبني يف تأطري املخاطر دون غريه (راجع الوحدة  :2الخطوة  .)5وتحدد اللجنة
التوجيهية املعنية بالتقييم املشرتك للمخاطر واجبات املسؤول بدقة.

هاء e

 .2األدوار والمسؤوليات

واو

يُ ناط مبسؤول التقييم املشرتك للمخاطر أداء األدوار واالضطالع باملسؤوليات التالية:
• يحدد أعضاء الفريق التقني المعني بالتقييم المشترك للمخاطر؛
• يناقش تشكيل الفريق وتوقيته ومخرجاته ،ويوافق عليها حسب المشورة المسداة من اللجنة التوجيهية المعنية
بالتقييم المشترك للمخاطر؛
• يتولى القيادة في تحليل أصحاب المصلحة؛
• يحدد أجهزة أو أفرادا ً معينين ويدعوهم للمشاركة في مجموعة أصحاب المصلحة المعنية بالتقييم المشترك للمخاطر،
بنا ًء على نتائج تحليل أصحاب المصلحة وإرشادات اللجنة التوجيهية؛
• يدير ويقود جميع الجوانب التنفيذية لعملية التقييم المشترك للمخاطر إزاء حدث أو تهديد معين؛
• ينسق ويسهل أنشطة االتصال الجارية بين الفريق التقني المعني بالتقييم المشترك للمخاطر ،واللجنة التوجيهية،
ومجموعة أصحاب المصلحة ،لتقييم العملية وتعديلها حسب الحاجة؛
• يتخذ القرارات حسب التفويض الصادر عن اللجنة التوجيهية؛
• يدعو الفريق التقني المعني بالتقييم المشترك للمخاطر إلى االنعقاد ويقوده ويديره بصفة إدارية لضمان فَهم أعضائه
أدوارهم وإنجاز مهامهم؛
• يحدد تحديات تُعرض على التوجيهية للتصدي لها؛
• يحدد مشاكل الموارد ويحلها.

.3

f

زاي g
حاء h

التعيين

تعي اللجنة التوجيهية املعنية بالتقييم املشرتك للمخاطر مسؤول التقييم ،الذي ينبغي أن يكون مسؤوالً حكومي اً
ِّ
أو فردا ً له وظيفة أو منصب محدد داخل جهاز حكومي.

األداة التنفيذية للتقييم المشترك للمخاطر
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الملحق جيم .نصائح تخص أعمال التيسير
التي يضطلع بها مسؤول التقييم المشترك
للمخاطر
مي كِّن التيسري األفرقة واملنظامت من العمل مع اً عىل نحو أكرث فاعلية .وتدعم نصائح التيسري األساسية إعداد وحدات
التقييم املشرتك للمخاطر األربع من خالل تهيئة البيئة املواتية للعمل التعاوين.

.1
.1
.2
.3
.4
.5

نصائح عامة في مجال أعمال التيسير لدعم التعاون وتسهيل سير العمل
ابدأ بوضع النهاية في ذهنك  -أي اعرف الجمهور وما يحاول تحقيقه في حلقة عمل التقييم المشترك للمخاطر؛
ِ
احتف بالمشاركة  -أي َهيِّ ْئ بيئة يشارك فيها الجميع؛ وأتِ ْح سبل التمكين ألصحاب الطباع الهادئة؛
است ِمع بإنصات  -أي ح ِّدد أولويات الرسائل الرئيسية وك ِّرر الكلمات الرئيسية؛ واستخدام أسلوب الصمت إلعطاء اآلخرين
الوقت للتفكير والعمل؛
ش ِّجع اإليجابيات وأ ِعد صياغة السلبيات  -أي استخدم عبارات من قبيل “نقطة ممتازة” أو “شكرا ً لك على صراحتك”؛
حا ِفظ على الوتيرة  -أي ِ
أوضح وقتَي البدء واالنتهاء بوضوح؛ واحترِم الجدول الزمني.

نصائح التيسري املتصلة بوحدة بعينها مقدمة إىل مسؤول التقييم املشرتك للمخاطر
الوحدة  :1وضع اللبنات
األساسية للتقييم
المشترك للمخاطر

•
•
•

إذا كانت مسؤول التقييم يفتقر إلى مهارات التيسير ،فيمكن أن ينضم أخصائي تواصل (دون دراية فنية
خاصة بحدث بعينه) إلى اللجنة التوجيهية.
عندما يتشكل الفريق التقني من أقل من  10أعضاء ،تكون لكل شخص فرصة للمساهمة؛
لالعتراف باالختصاصات واألولويات الفردية والمؤسسية القائمة أهمية في الحفاظ على موضوعية
المناقشة والقرارات.
يضمن مسؤول التقييم المشترك للمخاطر تمثيل شواغل كل قطاع في عملية تأطير المخاطر.

الوحدة  :2تأطير المخاطر
من أجل تقييمها تقييماً
مشتركاً

•

الوحدة  :3إجراء التقييم
المشترك للمخاطر

• يحافظ مسؤول التقييم على استمرارية الحوار بين اللجنة التوجيهية والفريق التقني ومجموعة أصحاب
المصلحة ،لتقييم النطاق وأسئلة تقييم المخاطر ومسارات المخاطر وتعديلها باستمرارها.
• يحافظ مسؤول التقييم على استمرارية الحوار بين اللجنة التوجيهية والفريق التقني ومجموعة أصحاب
المصلحة ،مع تقديم إيضاحات حسب الحاجة فيما يتعلق بمخرجات التحليل؛
• يُفضل أن يواصل مسؤول التقييم المشاركة في استراتيجيات التخفيف من المخاطر ويدعم الروابط
بالدورة التالية.

الوحدة  :4االستفادة من
مخرجات التقييم المشترك
للمخاطر

األداة التنفيذية للتقييم المشترك للمخاطر
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الملحق دال .االختصاصات النموذجية للفريق
التقني المعني بالتقييم المشترك للمخاطر

ألِف a
باء

الفريق التقني المعني بالتقييم المشترك للمخاطر  -االختصاصات

.1

جيم c

األدوار والمسؤوليات

دال d

يُ ناط بالفريق التقني املعني بالتقييم املشرتك للمخاطر أداء األدوار واالضطالع باملسؤوليات التالية:
• يحدد البيانات الالزمة إلجراء التقييم المشترك للمخاطر؛
• يقتسم البيانات األساسية ،إضاف ًة إلى الخبرة والدراية الفنية ذات الصلة فيما يتعلق بالحدث /الخطر ِ
موضع التقييم؛
• يصوغ ويوثق أسئلة المخاطر على أساس ما تُجريه اللجنة التوجيهية من تأطير للمخاطر وما تحدده من الشواغل
العامة؛
• يحدد مسارات المخاطر المحتملة ويخطط لها؛
• يجمع المعلومات المتاحة لتوصيف احتمالية كل سؤال من أسئلة المخاطر وأثرها؛
• يقف على الثغرات الكائنة في البيانات وينوه بها؛
• يقدم تفسيرا ً تقنياً لتقديرات المخاطر؛
• يحدد خيارات إدارة المخاطر والتواصل بشأنها ويقدم التوصيات المتعلقة بها بنا ًء على نتائج التقييم المشترك للمخاطر؛
• يوثق التقييم باستخدام قالب التقرير المتفق عليه ،ويُطلِع اللجنة التوجيهية المعنية بالتقييم المشترك للمخاطر عليه
من خالل مسؤول التقييم.

.2

هاء e
واو

f

زاي g
حاء h

التشكيل

الفريق التقني املعني بالتقييم املشرتك للمخاطر هو مجموعة صغرية من الخ رباء يف مجال الحدث الصحي أو
الخطر املثري للقلق ويتمتع باملهارات املطلوبة إلج راء تقييم املخاط ر .ويحدد مسؤول التقييم أعضاء الفريق
التقني مبساهمة من اللجنة التوجيهية ،ويتبع الخطوات اإلدارية املعمول بها لدعوة أو تعيني موظفني من األجهزة
الحكومية وغري الحكومية .ويتشكل الفريق التقني من أعضاء يتمتعون مبا ييل:
• الدراية الفنية والخبرة والمعلومات األساسية المتعلقة بالخطر أو الحدث ِ
موضع التقييم؛
• الخبرة في إجراء تقييمات المخاطر ،متى أمكن؛
• القدرة على تحقيق التوازن بين القطاعات والتخصصات في الفريق التقني.

األداة التنفيذية للتقييم المشترك للمخاطر
أداة تنفيذية للدليل الثالثي األطراف المتعلق باألمراض الحيوانية المنشأ

b

59

طاء

i

ياء

j

حالملا

.3
•
•
•
•
•
•

تواتر االجتماعات والتقارير
يدعو مسؤول التقييم المشترك للمخاطر الفريق التقني لعقد اجتماعه األول في أقرب وقت ممكن بعد تحديد أعضائه.
ويمكن ألي عضو في الفريق التقني ،بموافقة المسؤول وبعد التشاور مع األعضاء اآلخرين ،طلب عقد اجتماع؛
وينقل أي أعضاء يتعذر عليهم حضور االجتماع تعليقاتهم على تقرير االجتماع إلى الرئيس واألعضاء اآلخرين في موعد
ال يتجاوز أسبوعين بعد استالمه .وفي ذلك الوقت ،يعتبر التقرير مؤكدا ً ومعت َمدا ً؛
ويتلقى األعضاء إخطارا ً قبل عقد االجتماع التالي بأسبوع على األقل ،ما لم تكن هناك مسألة عاجلة يجب على الفريق
التقني دراستها ،ففي تلك الحالة يُسمح بإخطارهم قبل مدة أقصر؛
وفي ختام كل اجتماع ،يحدد الفريق التقني وقت االجتماع التالي وتاريخ عقده ومكانه؛
وتكون تقارير ووثائق اجتماع الفريق التقني سرية ،وال ت ُوزَّع إال على المشاركين في االجتماع واللجنة التوجيهية .وال
يجوز تعميم التقارير أو مقتطفات منها على أطراف أخرى إال بعد الحصول على موافقة خطية من مسؤول التقييم
المشترك للمخاطر.

األداة التنفيذية للتقييم المشترك للمخاطر
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الملحق هاء .االختصاصات النموذجية لمجموعة
أصحاب المصلحة المعنية بالتقييم المشترك
للمخاطر

ألِف a
باء

جيم c

مجموعة أصحاب المصلحة المعنية بالتقييم المشترك للمخاطر -االختصاصات

.1

دال d

معلومات أساسيةd

ميكن إنشاء مجموعة تضم أصحاب املصلحة إلرشاك القطاع الخاص ودوائر الصناعة واألوساط األكادميية وأصحاب
املصلحة اآلخرين املعنيني يف عملية التقييم املشرتك للمخاطر والتنفيذ الالحق لتدابري إدارة املخاط ر .وتقدم
املجموعة بُ عدا ً متعدد القطاعات ومتعدد التخصصات للتقييم املشرتك وتُع ِّزز الدعوة إليه والتواصل بشأنه .وعىل
الرغم من هذه األدوار املهمة ،تُعد مجموعة أصحاب املصلحة خطوة اختيارية يف عملية التقييم املشرتك للمخاط ر.

.2

هاء e
واو

نطاق العمل

حاء h

األدوار والمسؤوليات

يُ ناط مبجموعة أصحاب املصلحة أداء األدوار واالضطالع باملسؤوليات التالية:
• تعرض وجهات نظر من خارج الحكومة بشأن اآلثار المحتملة لتدابير إدارة المخاطر؛
• تساهم بالمعلومات ذات الصلة (يُحتفظ بالبيانات ذات الصلة /المطلوبة في القطاع الخاص أو في المؤسسات
األكاديمية على سبيل المثال)؛
• تساهم بالمعلومات ذات الصلة عند طلبها من اللجنة التوجيهية التخاذ قرارات إدارة المخاطر /التواصل بشأنها؛
• تدعم تنفيذ تدابير اإلدارة والدعوة إلى اتخاذها ،مع إمكانية المساهمة في التنفيذ؛
• تدعم رسائل التواصل بشأن المخاطر وتنشرها.

.4

التعيين والتشكيل

يدعو مسؤول التقييم املشرتك للمخاطر املرشحني لالنضامم إىل مجموعة أصحاب املصلحة ،بإرشاد من اللجنة
التوجيهية .وتتشكل املجموعة من أف راد أو أجهزة من داخل الحكومة وخارجها .وميكن أن يتبع اختيار أعضاء
مجموعات أصحاب املصلحة تحليل أصحاب املصلحة ،مع م راعاة املساهامت املحددة وإضفاء الطبيعة املتعددة
التخصصات والقطاعات للحدث.

األداة التنفيذية للتقييم المشترك للمخاطر
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f

زاي g

يرسم نطاق عمل مجموعة أصحاب املصلحة الحدود التي تعمل ضمنها املجموعة .وتتمثل الوظيفة الرئيسية
للمجموعة يف توفري وجهات نظر متنوعة وإسداء املشورة للجنة التوجيهية عند الطلب .وال يُ ناط مبجموعة أصحاب
املصلحة أداء وظيفة تقنية أو وظيفة من وظائف اتخاذ الق رار.

.3

b
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الملحق واو .قالب تقرير التقييم المشترك
للمخاطر
.1

عنوان التقييم

• أدرج لمحة عامة في شكل جملة قصيرة عن الحدث ِ
موضع التقييم؛ مثال“ :التقييم املشرتك ملخاطر (الحدث،
الخطر) يف (املوقع) ،خالل (الشهر /السنة)”.

.2

تاريخ التقييم وتوقيته ومكانه ،وتواريخ تقييمات المخاطر السابقة

• حدد توقيت التقييم ومكانه؛t

• حدد توقيت آخر تقييم لمخاطر هذا الحدث.

.3

المشاركون وانتماءاتهم

• اذكر أسماء المشاركين وانتماءاتهم؛
• ح ِّدد مسؤول التقييم المشترك للمخاطر.

األداة التنفيذية للتقييم المشترك للمخاطر
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.4

المالحق

ملخص الحدث

• أدرج ملخصاً موجزا ً للحدث أو الخطر ِ
موضع التقييم؛
• أدرِج وصفاً موجزا ً يجيب عن أسئلة َمن وماذا وأين ومتى ،وعن التدابير المتخذة حتى اآلن ،والمعلومات األخرى ذات الصلة /الرئيسية.

ألِف a
باء

b

جيم c
.5

تأطير المخاطر

دال d

• ِصف الخطر والنطاق والمقصد واألغراض ،حسبما حددت اللجنة التوجيهية.

هاء e
واو

.6

زاي g

ملخص التقييم

• أعد الملخص التنفيذي” لحصائل التقييم والتفسير التقني بما في ذلك أسئلة تقييم المخاطر والتقديرات المرتبطة باالحتمالية واألثر وعدم
اليقين ،إلى جانب تلك العوامل التي تساهم بأكبر مساهمة في هذه التقديرات والثغرات القائمة في البيانات والخيارات الرئيسية في مجال
إدارة المخاطر /التواصل بشأنها.

 .7االفتراضات األساسية للتقييم المشترك للمخاطر
(انظر الوحدة  :3الخطوة  ،8-1القسم “وضع االفتراضات”)
• أي افتراضات عامة يستند إليها التقييم المشترك للمخاطر ،خاصة في الحاالت التي تتوافر فيها معلومات قليلة جدا ً عن الحدث؛
• مثال“ :يستند هذا التقييم إلى افتراض أن هناك صلة وبائية بين المرض في المجموعة الحيوانية واألخرى البشرية” ،إذا كان هذا مجهوالً.

األداة التنفيذية للتقييم المشترك للمخاطر
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 .8نتائج تقييم المخاطر التفصيلية بناء على أسئلة تقييم المخاطر
(انظر الوحدة  :3الخطوتين  7و)8
• امأل األقسام التالية لكل سؤال من أسئلة تقييم.

(أ) -ما احتمالية ...وأثره؟
• اعرض أول سؤال من أسئلة تقييم المخاطر كامالً بعد التقييم.

تقدير االحتمالية بالمستوى (أ):
اعرض االحتمالية المقدرة لإلجابة عن سؤال تقييم المخاطر هذا.n.
 aاألساس المنطقي لتقدير االحتمالية بالمستوى (أ)

 اعرض ،في شكل نقاط ،المعلومات األساسية التي يستند إليها تقدير االحتمالية هذا؛ اعرض أي افتراضات مستخدمة لتقدير هذا المستوى من االحتمالية (مثال“ :بافتراض أن هذا الفيروس له معدلاالنتشار نفسه في الدواجن كما كان خالل الفاشية األخيرة”“ ،بافتراض أن الفيروس يسبب مرضاً مماثالً في الدواجن
كما حدث أثناء الفاشية األخيرة”).

 bمستوى عدم اليقين لتقدير االحتمالية بالدرجة (أ)

		اعرض مستوى عدم اليقين المخصص لتقدير االحتمالية.

 cاألساس المنطقي لمستوى عدم اليقين المرتبط بتقدير االحتمالية بالمستوى (أ)

ضرعاالفجوات الرئيسية الكائنة في المعلومات التي يستند إليها مستوى عدم اليقين هذا (مثال“ :النمط الفرعي
للفيروس غير متوافر”؛ “ال توجد بيانات عن العدوى في الدواجن”).

تقدير األثر (أ):
اعرض األثر المقدر لإلجابة عن سؤال تقييم المخاطر هذا.
 aاألساس المنطقي لتقدير األثر بالمستوى (أ)

 اعرض المعلومات األساسية التي يستند إليها تقدير األثر هذا. اعرض أي افتراضات مستخدمة لتقدير هذا األثر (مثال« :بافتراض أن مراقبة حركة الحيوانات فعالة»). bمستوى عدم اليقين لتقدير األثر بالمستوى (أ)

 -اعرض مستوى عدم اليقين المخصص لتقدير األثر هذا.

 cاألساس المنطقي لمستوى عدم اليقين المرتبط بتقدير األثر بالمستوى (أ)

 اعرض الفجوات الرئيسية الكائنة في المعلومات ،المعروضة في شكل نقاط ،التي يستند إليها مستوى عدم اليقينهذا (مثال“ :النمط الفرعي للفيروس غير متوافر”؛ “ال توجد بيانات عن انتشار العدوى في الدواجن”).

األداة التنفيذية للتقييم المشترك للمخاطر
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مصفوفة المخاطر لسؤال تقييم المخاطر (أ)
مرتفعة
االحتمالية

ألِف a

متوسطة
منخفضة

باء

ال ُتذكر
شديد

طفيف

متوسط

ال يُذكر

جيم c

األثر

علم املربع الذي يربط تقدي رات االحتاملية باألثر لإلجابة عن سؤال تقييم املخاطر هذا.

دال d

d dالتفسير التقني لسؤال تقييم المخاطر (أ) A

لخص االستنتاجات على أساس التقديرات ومستوى عدم اليقين ،بما في ذلك المعلومات الرئيسية والثغرات الكائنة
في المعلومات التي كانت لها أهمية .ويمكن أن تُدرج بعض الخيارات للمستوى الالزم من إدارة المخاطر ورسائل
التواصل بشأنها (انظر الوحدة  :3الخطوة  ،8المثال).

هاء e

( 8ب) -ما احتمالية ...وأثره؟

واو

كامال بعد التقييم.
اعرض أول سؤال من أسئلة تقييم املخاطر ً

f

زاي g
حاء h

تقدير االحتاملية باملستوى (ب):

اعرض االحتمالية المقدرة لإلجابة عن سؤال تقييم المخاطر هذا.

طاء

 aاألساس المنطقي لتقدير االحتمالية بالمستوى (ب)

 اعرض في شكل نقاط المعلومات الرئيسية التي يستند إليها مستوى االحتمالية هذا؛ اعرض أي افتراضات مستخدمة لتقدير مستوى االحتمالية هذا (مثال“ :بافتراض أن هذا الفيروس له معدل االنتشارنفسه في الدواجن كما كان خالل الفاشية األخيرة”“ ،بافتراض أن الفيروس يسبب مرضاً مماثالً في الدواجن كما
حدث أثناء الفاشية األخيرة”).

ياء

 bمستوى عدم اليقين لتقدير االحتمالية بالمستوى (ب)

اعرض مستوى عدم اليقين المخصص لتقدير االحتمالية.

 cاألساس المنطقي لمستوى عدم اليقين المرتبط بتقدير االحتمالية بالمستوى (ب)

اعرض الفجوات الرئيسية الكائنة في المعلومات التي يستند إليها مستوى عدم اليقين هذا (مثال“ :النمط الفرعي
للفيروس غير متوافر”؛ “ال توجد بيانات عن العدوى في الدواجن”).

األداة التنفيذية للتقييم المشترك للمخاطر
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تقدير األثر باملستوى (ب):

اعرض األثر المقدر لإلجابة عن سؤال تقييم المخاطر هذا.

 aاألساس المنطقي لتقدير األثر بالمستوى (ب)

 اعرض المعلومات األساسية التي يستند إليها تقدير األثر هذا. -اعرض أي افتراضات مستخدمة لتقدير األثر هذا (مثال“ :بافتراض أن مراقبة حركة الحيوانات فعالة”).

 bمستوى عدم اليقين لتقدير األثر بالمستوى (ب)

 - -اعرض مستوى عدم اليقين المخصص لتقدير األثر هذا.

 cاألساس المنطقي لمستوى عدم اليقين المرتبط بتقدير األثر بالمستوى (ب)

 اعرض الفجوات الرئيسية الكائنة في المعلومات ،المعروضة في شكل نقاط ،التي يستند إليها مستوى عدم اليقينهذا (مثال“ :النمط الفرعي للفيروس غير متوافر”؛ “ال توجد بيانات عن انتشار العدوى في الدواجن”).)”y .

مصفوفة المخاطر لسؤال تقييم المخاطر (ب)
مرتفعة
االحتمالية

متوسطة
منخفضة
ال ُتذكر
شديد

طفيف

متوسط

ال يُذكر

األثر

علم المربع الذي يربط تقديرات االحتمالية باألثر لإلجابة عن سؤال تقييم المخاطر هذا.
 dالتفسير التقني لسؤال تقييم المخاطر (ب)

لخص االستنتاجات على أساس التقديرات ومستوى عدم اليقين ،بما في ذلك المعلومات الرئيسية والثغرات الكائنة
في المعلومات التي كانت لها أهمية .ويمكن أن تُد َرج بعض الخيارات للمستوى الالزم من إدارة المخاطر ورسائل
التواصل بشأنها (انظر الوحدة  :3الخطوة  ،8المثال).

(8ب)(8 ،د) إلخ .ما احتمالية ...وأثره؟
اعرض التقييامت الالزمة لإلجابة عام تبقى من أسئلة تقييم املخاط ر.

األداة التنفيذية للتقييم المشترك للمخاطر
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.9
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التفسير التقني الشامل (اختياري)

ألِف a

اعرض ملخصاً شامالً لالستنتاجات إذا لزم األمر لتكملة التفسيرات التقنية إزاء كل سؤال من أسئلة تقييم المخاطر.

باء

.10

المعلومات المطلوبة

جيم c

(انظر الوحدة  :3الخطوة  ،8-2القسم “الوقوف على الفجوات الكائنة في المعلومات”)

دال d

• أدرِج المعلومات ذات األولوية المحددة الالزمة كي يُسترشد بها في تقديرات االحتمالية واألثر وللحد من درجة عدم
اليقين في دورة التقييم المشترك للمخاطر التالية.
• يمكن أن يتضمن تحديد المصادر الممكنة لهذه المعلومات.

هاء e
واو

f

زاي g

 .11خيارات إدارة المخاطر المتاحة لتنظر فيها اللجنة التوجيهية
(انظر الوحدة  :4الخطوة )9

حاء h

لخِّص خيارات إدارة المخاطر المقترحة ،خاص ًة أي أولويات.

 .12خيارات التواصل بشأن المخاطر المتاحة لتنظر فيها اللجنة التوجيهية
(انظر الوحدة  :4الخطوة )9
ل ِّخ ص خيارات التواصل بشأن املخاطر املقرتحة ،خاصة أي أولويات.

األداة التنفيذية للتقييم المشترك للمخاطر
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.13

أي مسائل أخرى يمكن تسجيلها

مثل مصادر كبرية للتضارب أو عدم االتفاق بني الخ رباء.

.14

الخطوات التالية الموصى بها

ل ِّخ ص الخطوات لجمع البيانات ذات األولوية التي حددت يف القسم  10أعاله من قالب تقرير التقييم املشرتك
للمخاطر هذا ،مبا يف ذلك إمكانية إج راء تقييامت املخاطر الخاصة بقطاع بعينه.

.15

الفاصل الزمني المقترح حتى تقييم المخاطر المشترك التالي لهذا الحدث

الفاصل الزمني املقرتح حتى الدورة التالية أو التنبيه بالدورة التالية بناء عىل درجة اإللحاح أو عوامل أخرى (مثل
جمع البيانات).

.16

المرفقات

وفِّر خيارات إلدراج املستندات املؤيدة حسب الحاجة:
• البيانات /المعلومات المستخدمة؛
• الرسوم البيانية الموضحة لمسار المخاطر؛
• حصائل تقييمات المخاطر الخاصة بقطاعات بعينها.

األداة التنفيذية للتقييم المشترك للمخاطر
أداة تنفيذية للدليل الثالثي األطراف المتعلق باألمراض الحيوانية المنشأ
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الملحق زاي المعلومات المحتملة ضرورتها
للتقييم

ألِف a
باء

الوبائيات والمظاهر السريرية

.1

المعلومات المتعلقة بصحة اإلنسان في المقام األول

•

عدد الحاالت /األحداث البشرية والفئات السكانية الفرعية المتضررة ذات األهمية ،وتاريخ بدء الحدث ،والسجل
الزمني للتطور؛
العمر والجنس والتع ُّرض؛
التوقيت ،فترة الحضانة ،فترة االنتقال؛
العالمات السريرية ومعدل إماتة الحاالت ووخامتها في الفئات المعرضة للخطر؛
سوابق العالج ،الحصيلة؛
سوابق السفر؛
وجود حاالت أخرى ،مشتبه فيها أو مؤكدة ،بين المخالطين مخالط ًة لصيق ًة أو العاملين في مجال الرعاية الصحية؛
االنتشار ومجموعات العدوى التالية مع احتمال انتقال العدوى بين البشر؛
حاالت مماثلة في البلد /المنطقة (األخيرة والسابقة).

•
•
•
•
•
•
•
•

.2

جيم c
دال d
هاء e
واو

f

زاي g
حاء h

المعلومات المتعلقة بصحة الحيوان في المقام األول

• نشاط المرض في الحيوانات في البلد /المنطقة (األنواع ،الفئات الفرعية المتضررة ذات األهمية ،عدد الحاالت
والتوقيت /الموقع ،تاريخ بدء الحدث السجل الزمني للتطور ،اإلصابة /معدل االنتشار)؛
• المستودع /المصدر األصلي المستمر؛
• سمات اإلنتاج الحيواني ونظمه المتعلقة بالتع ُّرض البشري؛

األداة التنفيذية للتقييم المشترك للمخاطر
أداة تنفيذية للدليل الثالثي األطراف المتعلق باألمراض الحيوانية المنشأ
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• معلومات سلسلة القيمة الخاصة بأنواع بعينها ،بما في ذلك التحركات داخل البلد وعبر الحدود والمعلومات المستمدة
من مراقبة األسعار في سلسلة القيمة عبر الحدود.

.3
•
•

مصادر التع ُّرض البشري المحتمل (اإلنسان ،الحيوان ،البيئة)؛
الموسمية أو غيرها من اآلثار المعروفة مثل السلوك والممارسات الموسمية والثقافية (المهرجانات ،مواسم الصيد،
إعادة التخزين الموسمي)؛
األنشطة االقتصادية التي توسع إطار التفاعل المشترك بين اإلنسان والماشية والحياة البرية (مثل الصيد والسياحة
البيئية والترحال والزحف الزراعي)؛
البيئات الملوثة؛
النواقل والمضيفات المضخمة ،إذا كانت ذات صلة؛
الوفادة الحديثة أو إعادة التوطين ألنواع الحياة البرية من أجل الحفظ ،إذا كانت ذات صلة؛
قضايا سالمة األغذية ،إذا كانت ذات صلة.

•
•
•
•
•

.4
•

•
•
•
•
•
•
•
•

6

المعلومات العامة والمتعلقة بإطار التفاعل المشترك

الممرض /الخطر
ْ
عامل بشري /عامل حيواني :تحديد /تأكيد مختبري ،توفر موقع المعزوالت ،النوع الفرعي /القبيل /الساللة /النمط
المصلي ،الحساسية لمضادات الميكروبات ،الطفرات الجينية /الواصمات ذات األهمية؛
االس ِتضْ داد أو الوراثة أو إعادة التصنيف)؛
التغييرات التي تطرأ على الفيروس (أحداث ْ
التداول الطبيعي للنمط الفرعي /القبيل /الساللة /النمط المصلي في المنطقة /عالمياً؛
االنتقال إلى البشر وفيما بينهم (معدل التكاثر (6 ،)Roإذا كان معروفاً)؛
مسارات االنتقال في الحيوانات؛
االستجابة للجرعة ،إذا كانت ذات صلة؛
مناعة السكان المحتملة (الحيوانات والبشر)؛
توافر التطعيم في الحيوانات؛
االنتثار الفيروسي ،رغم التطعيم.

معدل التكاثر( :)Roمعدل التكاثر األساسي  -مقياس إلمكانية انتقال ال ُم ْمرِضات /األمراض.

األداة التنفيذية للتقييم المشترك للمخاطر
أداة تنفيذية للدليل الثالثي األطراف المتعلق باألمراض الحيوانية المنشأ
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.5
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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السياق
اإلكولوجيا /المناخ؛
نظم اإلنتاج والتسويق الحيوانيين ،والنسبة المئوية لألسر التي تحتفظ باألنواع المضيفة ،واستخدام سوق الحيوانات
الحية في المناطق المتضررة؛
نوع التقصي الذي نُفِّذ حتى اآلن؛
الترصد الوطنية في البشر؛
كفاءة /نجاعة نظم ُّ
قدرات المستشفيات وقدرات تلبية االحتياجات المفاجئة؛
الترصد الوطنية في الحيوانات؛
كفاءة /نجاعة نظم ُّ
التدابير القائمة (والتنفيذ ،النتيجة) وأنشطة التقصي /الرصد ومستوى /توزيع التنفيذ؛
القضايا الثقافية ،وسلوك التماس الرعاية الصحية ،وقضاء العطالت؛
الوضع السياسي والقضايا األمنية؛
العواقب االقتصادية واالجتماعية؛
حركة األشخاص عبر الحدود.

ألِف a
باء

b

جيم c
دال d
هاء e
واو

f

زاي g
حاء h

األداة التنفيذية للتقييم المشترك للمخاطر
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الملحق حاء .مصادر المعلومات الممكنة
.1

من الوزارات

•

تقارير األحداث (مثل التقارير المقدمة من شبكات الصحة الحيوانية الوطنية ،والعاملين في مجال صحة الحيوان في
القرى ،والمزارعين و ُعمال أسواق الحيوانات الحية والتجار)؛
التقارير المختبرية؛
تقارير األطباء السريريين /سجالت المستشفيات؛
تقارير التقصي عن الفاشيات؛
إحصاءات البلد (مثل إحصاءات القوى العاملة وأعداد السكان والبشر والتركيبة السكانية)؛
اإلحصاءات أو التقارير عن تحركات الحيوانات و /أو األشخاص عبر الحدود؛
واإلحصائيات المتعلقة بكثافات المجموعات الحيوانية والكثافات السكانية؛
القوانين واللوائح القائمة على المستويين الوطني ودون الوطني ذات الصلة بأخطار محددة.

•
•
•
•
•
•
•

.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

من المنظمات الثالث
الترصد المعمول بها ،وقدرات المستشفيات،
المكاتب اإلقليمية والقُطرية التابعة لمنظمة الصحة العالمية (مثل نظم ُّ
والتدابير القائمة والتنفيذ ،وقيود البنية التحتية ،وسلوك التماس الرعاية الصحية ،والجوانب الثقافية ،وبرامج التطعيم)؛
صحائف وقائع المنظمة العالمية لصحة الحيوان؛
تقارير قاعدة البيانات المعلوماتية التابعة للمنظمة العالمية لصحة الحيوان؛
بطاقات أمراض المنظمة العالمية لصحة الحيوان؛
المكاتب اإلقليمية والقُطرية للفاو-اإليكتاد؛
تقارير بعثات منظمة األغذية والزراعة (الفاو)؛
البيانات /االستعراضات العلمية لشبكة أنفلونزا الحيوانات المشتركة بين المنظمة العالمية لصحة الحيوان والفاو؛
بيانات المختبر المرجعي لمنظمة األغذية والزراعة أو المنظمة العالمية لصحة الحيوان عن سلوك الفيروسات (بما
في ذلك دراسات التصدي للفيروسات) واللقاحات؛
تقييمات المخاطر العالمية لمنظمة األغذية والزراعة بشأن  H7N9و H5Nxو Ebolaوفيروس كورونا-سارس-2؛
أدلة الفاو المتعلقة بأمراض معينة؛
تقييمات منظمة الصحة العالمية ألخطار معينة؛
قاعدة بيانات  FAOSTATلإلنتاج الحيواني والتجارة (االستيراد /التصدير).
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.3
•
•
•
•
•
•
•
•

المالحق

مصادر عامة /متاحة للجمهور

ألِف a

خبرة الخبراء (بما في ذلك الخبرة التقنية والخبرة السياقية)؛
البيانات السريرية السابقة المتعلقة بخطر مماثل؛
مقاالت إعالمية وتقارير ProMed؛
معلومات اإلصدار  10من التصنيف الدولي لألمراض؛
تقييمات المخاطر الصادرة عن األجهزة والمنظمات األخرى ،مثل مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ،والوكالة الفرنسية
لألغذية والصحة والسالمة المهنيتين والبيئيتين ،والهيئة األوروبية لسالمة األغذية ،وجمعية الصحة العمومية األمريكية،
ودائرة سالمة األغذية والتفتيش التابعة لوزارة الزراعة األمريكية المتعلقة بخطر مماثل؛
دليل مكافحة األمراض السارية ()Heymann DL؛
الدراسات السابقة ال ُمحكَّمة؛
البيانات التقنية المتاحة عبر اإلنترنت ،مثل بيانات الطقس المناخ.

باء

b

جيم c
دال d
هاء e
واو

f

زاي g
حاء h
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الملحق طاء الربط بين تأطير المخاطر
وأسئلة تقييمها وخيارات إدارتها
تُصاغ أسئلة تقييم املخاطر ملعالجة الشواغل املحددة التي تساور اللجنة التوجيهية املشرتكة لتقييم املخاطر (كام
هو مسجل يف تأطري املخاطر) وترتبط مبارش ًة بخيارات إدارة املخاطر والتواصل بشأنها .ويتضمن الجدول أدناه بعض
األمثلة العامة عن العالقات .وهي موضحة أيض اً باستخدام األخطار املحددة واملوقع الجغ رايف واإلطار الزمني املثري
للقلق.
العدد /مدى الوضع

السكان المستهدفون

مثال على سؤال تقييم المخاطر:

الشواغل المسجلة في تأطير المخاطر

.1
مأمونية أسواق الحيوانات
الحية

 ...شخص يتعرَّض ْ
للممرض في
أسواق الحيوانات الحية...

وجود ال ُم ْم ِرض في أسواق الحيوانات الحية

الحد من ْ
الممرض في سلسلة القيمة

إمكانية االنتقال إلى البشر

التواصل لتحسين فهم المخاطر وما يمكن
أن يفعله الناس لحماية أنفسهم من
التعرُّض

أنشطة الوقاية من ْ
الممرضات ومكافحتها

تحسين مكافحة ْ
الممرضات في األسواق
(مثل أيام الراحة ،وعدم قضاء الليل معها)

.2
خوف العامة وإدراكهم لألمر،
واآلثار السلبية على السفر
والسياحة

 ...شخص يصاب بمرض خطير
أو يموت بسبب إصابة ناجمة عن
مخالطة في المياه في بحيرة
ترفيهية...

قدرات نظام الصحة البشرية وقطاع الحياة البرية
على اكتشاف األمراض

الترصُّد المحدد األهداف للكشف المبكر

.3
انتقال المُمْ ِرضات في محيط
األسر المعيشية

 ...يصاب الشخص عن طريق
شراء /حفظ الحيوانات في
المنزل...

.4
األمراض الوافدة عبر الحدود

 ...يصاب شخص نتيجة مخالطة
حيوانات مستوردة بطريقة غير
قانونية...

عدد الحيوانات المصابة القادمة عبر الحدود
ومصدرها ووجهتها واستخدامها المقصود

.5
االنتقال من الحيوانات البرية

 ...يصاب شخص من مخالطة
الحيوانات البرية...

وجود ْ
ممرضات في ُقطعان الحيوانات البرية

قدرات قطاع البيئة على الكشف عن التلوث
ْ
بالممرضات

التواصل لتحسين فهم المخاطر وما يمكن
أن يفعله الناس لحماية أنفسهم من
التعرُّض

تدابير مكافحة تلوث المياه الترفيهية
باألحياء البرية
إنشاء نظم لرصد تلوث المياه الترفيهية

وجود ْ
الممرضات في الحيوانات المنزلية

ترصد ْ
الممرضات ومكافحتها في الحيوانات
في محيط األسر المعيشية

الممرضات في الحيوانات التي يبيعها البائعون ترصد ْ
وجود ْ
الممرضات ومكافحتها في الحيوانات
التي تُنقل وتُباع سرا ً لألسر المعيشية
تشديد ضوابط الحركة على الحدود
التواصل لتحسين الوعي بالمرض في
المجتمعات الحدودية
زيادة الترصُّد في المجتمعات الحدودية أو
سالسل القيمة المعروفة
تواتر واحتمالية االنتقال المرتبط بالمخالطة بين
الحيوانات البرية والبشر
تواتر واحتمالية االنتقال المرتبط بالمخالطة بين
البشر والبيئات الملوثة بالحيوانات البرية

األداة التنفيذية للتقييم المشترك للمخاطر
أداة تنفيذية للدليل الثالثي األطراف المتعلق باألمراض الحيوانية المنشأ

التواصل لتحسين الوعي بمخاطر المرض
الناجمة عن الصيد وغيره من صور مخالطة
الحيوانات البرية التي يحتمل أن تكون مريضة
أو نافقة
تدابير الحد من المخالطة بين البشر والبيئات
المحتمل أن تكون ملوثة
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العدد /مدى الوضع

السكان المستهدفون

مثال على سؤال تقييم المخاطر:

الشواغل المسجلة في تأطير المخاطر

ملحوظة :في بعض الحاالت ،مثل يحدث عندما يكون التشخيص معقدا ً  /صعباً ،قد يركز سؤال تقييم المخاطر على وسيلة انتقال المرض غير المباشرة ،مثل عضات الكالب
بدالً من حاالت داء الكلب .ويرد توضح ذلك في األمثلة المحددة التالية.
.6
معدل عضات الكالب في
السكان

 ...الشخص الذي يحتاج إلى عالج
لعضة الكلب...

.7
داء الكلب في البشر

 ...شخص يتعرَّض لداء الكلب
من الكالب...

.8
داء الكلب في البشر

 ...شخص يتعرَّض لداء الكلب من معدالت اإلصابة بداء الكلب في الخفافيش وصور
الحياة البرية األخرى
الحياة البرية...

أعداد الكالب الضالة
تواتر المخالطة بين الكالب الضالة والبشر

التواصل بشأن المخاطر لتحسين الوعي
بالمرض الناجم عن عضات الكالب

أنواع وأعداد الكالب المرتبطة بعضات الكالب
قدرة النظام الصحي على الكشف عن التعرُّض
لدرجة عالية من المخاطر وتوفير العالج الوقائي
بعد التعرُّض
معدالت اإلصابة بداء الكلب في الكالب

حمالت تطعيم الكالب

ألِف a
باء

حمالت تعقيم الكالب الضالة
تدابير تحسين الكشف عن عضات الكالب
واإلبالغ عنها وإعطاء العالج الوقائي بعد
التعرُّض

المالحق

b

جيم c
دال d

تدابير الحد من داء الكلب في الحياة البرية
(مثل قطرات ال ُّ
طعم)

هاء e

التواصل بشأن كيفية الحد من مخاطر
األمراض المرتبطة بمخالطة صور الحياة
البرية

واو

f

زاي g
حاء h
طاء
ياء
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الملحق ياء قالب تأطير المخاطر
قالب تأطير التقييم المشترك للمخاطر الثالثي األطراف
(امأل قالباً واحداً لكل خطر)
يدعم هذا القالب اللجنة التوجيهية المعنية بالتقييم المشترك للمخاطر في تأطير التقييم المشترك للمخاط ر،
بحيث يركز التقييم وخيارات إدارة المخاطر والتواصل بشأنها ذات الصلة على شواغل الحكومة الحالية المحددة.
واستنادا ً إلى تأطير المخاطر هذا ،يحدد الفريق التقني المعني بالتقييم المشترك للمخاطر أسئلة تقييم المخاطر
التي يتعين اإلجابة عنها في التقييم المشترك للمخاط ر ،ويقدم خيارات إدارة مخاطر والتواصل بشأنها المالئمة
وذات الصلة.
قدر ممكن من المعلومات المحددة.
اعرض أكبر ْ

.1

الخطر

()1

يتعني تقييم أخطار األم راض الحيوانية املنشأ ذات األولوية ،أو األم راض الحيوانية املنشأ املثرية للقلق

()2

ما أهم الشواغل التي تساور الحكومة إزاء هذا الخطر؟

.2

النطاق

يف معظم الحاالت ،يكون نطاق التقييم املشرتك للمخاطر هو “املخاطر املحدقة بالصحة يف إطار التفاعل املشرتك بني
اإلنسان والحيوان والبيئة التي يشكلها الخطر املذكور أعاله داخل البلد” (مع تحديد املنطقة الجغ رافية أو املستوى
اإلداري املثري للقلق مثل املستوى الوطني أو دون الوطني).
( )3هل هذا هو نطاق التقييم املقرتح؟
ال
نعم		
()4

إذا كانت اإلجابة بال ،فام النطاق؟

األداة التنفيذية للتقييم المشترك للمخاطر
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()5

المالحق

ما املنطقة (املناطق) الجغ رافية واملستوى (املستويات) اإلداري املث ريان للقلق؟

ألِف a
باء

( )6هل هناك جوانب حاسمة أخرى يتعني إدراجها يف النطاق (راجع أداة التقييم املشرتك للمخاط ر ،الوحدة :3
الخطوة )5-2؟
ال
نعم			
()7

إذا كانت اإلجابة بنعم ،فيجب م راعاة الجوانب األخرى يف النطاق

.3

المقصد

b

جيم c
دال d
هاء e
واو

زاي g

( )8بشكل عام ،مقصد (سبب إج راء التقييم) أي تقييم للمخاطر هو دعم تخفيف املخاطر املرتبطة بالخط ر.
ال
نعم		
()9

إذا كانت اإلجابة بال ،فام املقاصد اإلضافية أو األكرث تحديدا ً؟

.4

الغرض الرئيسي

حاء h
طاء
ياء

بوجه عام ،الغرض الرئييس (األهداف أو النتيجة املرجوة) هو توفري أساس تنبني عليه ق رارات إدارة املخاطر أو
التواصل بشأنها.
( )10هل هذا هو الغرض الرئييس للتقييم املقرتح؟
ال
نعم			
()11

إذا كانت اإلجابة بال ،فام األغ راض اإلضافية أو األكرث تحديدا ً؟

األداة التنفيذية للتقييم المشترك للمخاطر
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.5

الفريق التقني المعني بالتقييم المشترك للمخاطر

( )12ما األجهزة أو املؤسسات الحكومية (أو غري الحكومية) التي لديها الدراية الفنية واملعلومات املطلوبة ذات
الصلة بالنطاق الكامل للجوانب املذكورة أعاله؟

(	)13

هل هناك أي أصحاب مصلحة آخرين 7ينبغي تقديم املعلومات الالزمة إليهم أو إرشاكهم؟

 7في الدليل الثالثي األطراف لألمراض الحيوانية المنشأ ،يُع َّرف أصحاب المصلحة بأنهم أي فرد أو مجموعة تشارك ،أو ينبغي أن تشارك ،بوصفها شريكاً في الوقاية من
األمراض الحيوانية المنشأ أو تدبيرها عالجياً ،وكذلك غيرها من التهديدات الصحية المشتركة في إطار التفاعل المشترك بين اإلنسان والحيوان والبيئة .ويشمل أصحاب
المصلحة أولئك الذين يؤثرون أو يتأثرون ،أو يتصورون أنهم يتأثرون ،بالتهديدات المتمثلة في األمراض الحيوانية المنشأ ،بما في ذلك أولئك الذين قد يتأثرون بتدابير
التصدي لتلك األمراض.
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مصطلحات

مصطلحات

تُستخدم جميع المصطلحات والتعريفات الواردة أدناه في األداة التنفيذية للتقييم المشترك للمخاطر فقط ويمكن استخدامها بشكل
مختلف في أي مكان آخر  ،بما في ذلك المطبوعات األخرى لمنظمة األغذية والزراعة و  /أو المنظمة العالمية لصحة الحيوان و /
أو منظمة الصحة العالمية .قد تختار البلدان استخدام المصطلحات الخاصة بها في تنفيذ األداة التنفيذية للتقييم المشترك للمخاطر.

الحيوانات :الحيوانات األليفة (الحيوانات المنزلية
والماشية على حد سواء) والحياة البرية ،بما في ذلك
الحيوانات شبه المنزلية أو الساكنة في الحضر (مثل
الجرذان والحمام).
القدرة :القدرة على تحقيق شيء ما ،وتشير عموماً
إلى شيء يمكن قياسه (يمكن للمختبر اختبار 100
عينة إنفلونزا طيور في اليوم على سبيل المثال).
التعاون :عمل األفراد أو المؤسسات معاً إلنتاج شيء
ما أو تحقيقه.
السياق :النطاق الكامل للظروف أو المحيط أو البيئة
التي يقع فيها الحدث أو ينشأ فيها الوضع ،وما يمكِّن
من فهم الحدث أو الوضع وتقييمه بالكامل.
التنسيق :تنظيم األجزاء المكونة المختلفة لنشاط ما
لتمكينها من العمل معاً بفاعلية.
التخصص :فرع من فروع المعرفة (مثل علم االقتصاد
وعلم الفيروسات وعلم األوبئة والقانون والطب
السريري وبيولوجيا النواقل).
الطارئة :حدثٌ جوهري من أحداث األمراض الحيوانية
المنشأ يتفاعل مع الظروف القائمة المتمثلة في
التع ُّرض والضعف والقدرات ،وقد يعطل وظيفة
المجتمع المحلي أو المجتمع الكامل على أي نطاق،
وقد يربك القدرة الوطنية على االستجابة الحتياجات
السكان المتضررين ،ويؤدي إلى خسائر في البشر
أو الحيوانات أو الممتلكات المادية أو االقتصادية أو
البيئية والتسبب في آثار تلحق بها.
المرض المستجِ د الحيواني المنشأ :مرض حيواني
المنشأ ناجم عن م ْمرضات معروفة ،ولكنها لم توجد
حتى اآلن في منطقة جغرافية محددة ،أو في أنواع
معينة ،أو التي تتزايد في معدل انتشارها (وهي
هنا تختلف عن الم ْمرضات الجديدة ،انظر التعريف
أدناه).
المرض المتوطِّن الحيواني المنشأ :مرض حيواني
المنشأ موجود باستمرار مع التقطع أو دونه في
منطقة جغرافية ،بحيث يتوقع ظهور حاالت إصابة
به.

األداة التنفيذية للتقييم المشترك للمخاطر
أداة تنفيذية للدليل الثالثي األطراف المتعلق باألمراض الحيوانية المنشأ

البيئةُ :مركَّب العوامل الفيزيائية والكيميائية
والحيوية (مثل المناخ والتربة والكائنات الحية)
التي تعمل على كائن حي أو تجمع إيكولوجي
وتحدد في النهاية شكله وبقاءه؛ وهنا ،تشير إلى
الموقع والسياق الماديين اللذين يعيش فيهما البشر
والحيوانات ويتفاعلون.
الحدث :حدوث اإلصابة بمرض حيواني المنشأ ،بما
في ذلك الفاشيات أو األوبئة أو الجوائح التي تصيب
البشر أو الحيوانات .ويمكن أن يشير أو ال يشير إلى
عدد فردي أو صغير من الحاالت السريرية أو العدوى
باألمراض الحيوانية المنشأ المكتشفة ،اعتمادا ً على
األخطار والظروف.
التع ُّرض :حالة التع ُّرض لم ْمرضات حيوانية المنشأ قد
تسبب العدوى.
الحوكمة :مجموعة من الهياكل أو السياسات أو
العمليات أو القرارات التي تدعم إدارة نظام أو
مجموعة.
الخطر :أي شيء يمكن أن يسبب آثارا ً صحية ضارة
(مثل الفيروسات والبكتيريا والمواد الكيميائية
والفيضانات والزالزل والثعابين)؛ وقد يشار إليه على
أنه تهديد.
إطار التفاعل المشترك بين اإلنسان والحيوان والبيئة:
سلسلة متواصلة من صور المخالطة والتفاعل بين
البشر والحيوانات ومنتجاتهم وبيئاتهم؛ وتسهيل
انتقال الم ْمرضات الحيوانية المنشأ أو التهديدات
الصحية المشتركة ،في بعض الحاالت.
متكامل :حالة إدماج شيئين أو أكثر في شيء واحد.
متكرر :شيء يُجرى /يتكرر دورياً بمرور الوقت،
بهدف تحقيق نتائج أدق عموماً.
مشترك :حالة الوجود أو فعل شيء ما معاً.
الحصر :الجمع واالستعراض الشامالن للمعلومات
المتعلقة بالبنية التحتية واألنشطة والموارد وغير
ذلك ،القائمة بالفعل في البلد للتصدي لألمراض
الحيوانية المنشأ.
الوزارة :تشير إلى الكيان الحكومي الوطني المسؤول
عن موضوع أو قطاع معين ،وعاد ًة ما تكون السلط َة
المختصة .ويمكن اإلشارة إليها بصورة مختلفة
باختالف البلد (مثل الجهاز أو اإلدارة أو المديرية).
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التخفيف :انظر الحد من المخاطر.
المتعدد القطاعات :مشاركة أكثر من قطاع واحد
للعمل معاً على برنامج مشترك أو استجابة مشتركة
لحدث ما .واستخدام عبارة القطاعات المتعددة ال
يعني دائماً أن قطاعات الصحة البشرية والحيوانية
والبيئية منخرطة ،كما هو الحال فيما يخص نهج
الصحة الواحدة (انظر التعريف).
النهج المتعدد القطاعات المتسق مع مبدأ الصحة
الواحدة :النهج الذي يشمل تخصصات وكيانات
حكومية متعددة ،وكذلك كيانات غير حكومية ،في
إطار التفاعل المشترك بين اإلنسان والحيوان والبيئة
للتعامل مع قضايا الصحة تعامالً مشتركاً وأكثر فاعلية
وكفاءة واستدامة مما يمكن أن يتحقق من خالل
قطاع واحد يعمل بمفرده.
آلية العمل :نظام قائم أو جزء من بنية تحتية أو
مجموعة أو شبكة منظمة مصممة إلنجاز مهمة
معينة؛ وهنا ،في سياق آلية التنسيق المتعدد
القطاعات ،يشير إلى مجموعة دائمة ومنظمة تعمل
في إطار مجموعة من اإلجراءات الموثقة .ويمكن
تسميتها المنصة أو اللجنة أو فرقة العمل أو الفريق
العامل.
نهج الصحة الواحدة :نهج للتعامل مع التهديدات
الصحية في إطار التفاعل المشترك بين اإلنسان
والحيوان والبيئة بنا ًء على التعاون والتواصل
والتنسيق عبر جميع القطاعات والتخصصات ذات
الصلة ،بهدف نهائي هو تحقيق الحصائل الصحية
المثلى لكل من البشر والحيوانات .ونهج الصحة
الواحدة قابل للتطبيق على المستويات دون الوطني
والوطني واإلقليمي والعالمي.
الحصيلة :نتيجة نشاط أو أثره.
ال ُمخ َرج :توثيق أو أي دليل مادي أو قابل للقياس
على حصيلة.
المنطقة :مجموعة من البلدان التي لديها بعض أوجه
التشابه ،وعادة ما تكون مرتبطة جغرافياً.
القطاعات /التخصصات /أصحاب المصلحة /الوزارات
ذات الصلة :القطاعات أو التخصصات أو أصحاب
المصلحة أو الوزارات ،على األقل ،التي تؤدي دورا ً
أساسياً إزاء التهديد الصحي المحدد الذي يتعين
التصدي له ،باستخدام نهج متعدد القطاعات يتسق
مع مبدأ الصحة الواحدة .وقد ت ُدرج القطاعات
واألجهزة األخرى التي ت ُعد صاحبة مصلحة إزاء
التهديد الصحي (مثل أصحاب المصلحة من القطاع
الخاص واألوساط األكاديمية) حسب الحاجة.
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المستودع :أي حيوان أو شخص أو نبات أو تربة
أي منها -يعيش فيه عامل
أو مادة -أو مزيج من ٍّ
األمراض الحيوانية المنشأ ويتكاثر عادة ،ويعتمد عليه
اعتمادا ً رئيسياً في بقائه .ومنه تنتقل المادة المعدية
إلى اإلنسان أو الحيوان أو المضيف المستعد اآلخر.
االستجابة :تلك األنشطة المضطلع بها في إطار
التحرك إزاء على حدث يتمثل في اإلصابة بمرض
حيواني في أي مرحلة من مختلف المراحل ،ابتدا ًء
بزيادة الرصد وانتها ًء باالستجابة الطارئة الكاملة.
المخاطر :دالة الحتمالية اإلصابة بمرض حيواني
المنشأ وحجم األثر إذا حدثت.
تقييم المخاطر :في هذا السياق ،يُع َّرف تقييم
المخاطر بأنه العملية المنهجية التي تجمع
المعلومات وتقيمها وتوثقها لتقدير مستوى المخاطر،
وما يرتبط بها من عدم اليقين المتصل بحدث من
أحداث األمراض الحيوانية المنشأ ،خالل فترة زمنية
محددة وفي موقع محدد.
التواصل بشأن المخاطر :تبادل المعلومات والمشورة
واآلراء لحظياً بين الخبراء وقادة المجتمع أو
المسؤولين واألشخاص المعرضين للخطر أو الذين
لهم أث ٌر مباشر على تخفيف المخاطر بسبب
التواصل بشأن
ُ
ممارساتهم أو سلوكهم .ويضمن
المخاطر َ
إدراك األشخاص والمجتمعات للتهديدات
الحالية ،ويُستخ َدم للتشجيع على السلوكيات الرامية
إلى الحد من المخاطر المستمرة .
عامل الخطر :أي متغير مادي أو سياقي يساهم في
احتمالية أو أثر مرض حيواني المنشأ ذي أولوية ،أو
حدث من أحداث األمراض الحيوانية المنشأ ،أو طارئة
على مستوى الفرد أو السكان.
إدارة المخاطر :تحديد وتنفيذ السياسات واألنشطة
الرامية إلى تجنب أثر أحداث األمراض الحيوانية
المنشأ الحالية أو المحتملة و /أو الحد من
احتماليتها .وعملياً ،تشير إدارة المخاطر عاد ًة إلى
االستجابة ألحداث المرض الحالية (مثل الحجر
الصحي ،االستنقاء ،التحكم في الحركة) .
الحد من المخاطر /تخفيف المخاطر :تحديد وتنفيذ
السياسات واألنشطة المصممة إ َّما لمنع عوامل
األمراض الحيوانية المنشأ من التسبب في مخاطر
صحية ،وإ َّما لتقليل تواترها أو توزيعها أو شدتها أو
وخامتها .وعملياً ،يشير عادة إلى تج ُّنب اآلثار الحالية
الجارية أو المستقبلية و /أو الحد من مخاطرها.
القطاع :جزء أو فرع مميز من المجتمع االجتماعي أو
االقتصادي أو السياسي للدولة ،أو مجال من األنشطة
مثل صحة اإلنسان أو صحة الحيوان أو البيئة.
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صاحب المصلحة :أي فرد أو مجموعة تشارك ،أو
ينبغي أن تشارك ،بوصفها شريكاً في الوقاية من
أمراض حيوانية المنشأ أو تهديدات صحية مشتركة
أخرى في إطار التفاعل المشترك بين اإلنسان
والحيوان والبيئة .ويشمل أصحاب المصلحة أولئك
الذين يؤث ِّرون أو يتأثرون ،أو يتصورون أنهم يتأثرون،
بالتهديدات المتمثلة في األمراض الحيوانية المنشأ،
بما في ذلك أولئك الذين قد يتأثرون بتدابير التصدي
لتلك األمراض.
تحليل أصحاب المصلحة :عملية تشاورية يُح َّدد من
خاللها جميع أصحاب المصلحة المعنيين بالتهديد
الصحي في إطار التفاعل المشترك بين اإلنسان
والحيوان والبيئة ،وتحديد العالقات والشبكات
القائمة بينهم.
دون الوطني :المستويات اإلدارية دون المستوى
المركزي أو الوطني.
الترصد :جمع البيانات الالزمة للتخطيط والتنفيذ
ُّ
والتقييم المتعلقة باألمراض الحيوانية المنشأ
وتحليلها وتفسيرها باستمرار وعلى نحو منهجي.
التهديد :خطر أو عامل أو حدث أو شاغل أو مشكلة
متصلة بمرض حيواني المنشأ تشكل خطرا ً على صحة
اإلنسان أو الحيوان.
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ثالثي األطراف :مصطلح يستخدم لوصف األجهزة
الثالثة المسؤولة عن صحة اإلنسان والحيوان على
الصعيد الدولي ،وهي منظمة الصحة العالمية
والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومنظمة األغذية
والزراعة ،في إطار عملها معاً.
الناقل :الالفقاريات (مثل الحشرات) أو األنواع
الفقارية غير البشرية التي تنقل عوامل األمراض
الحيوانية المنشأ من مضيف إلى آخر.
الحياة البرية :الحيوانات التي تعتبر برية أو
متوحشة ،أو ال تتكيف مع الظروف المحلية على أي
وجه آخر؛ وقد تكون ثدييات أو طيورا ً أو أسماكاً أو
زواحف أو برمائيات.
عامل األمراض الحيوانية المنشأ :م ْمرض أو خطر
يسبب مرضاً حيواني المنشأ.
األمراض الحيوانية المنشأ :األمراض ال ُم ِ
عدية التي
يمكن أن تنتشر بين الحيوانات والبشر؛ ويمكن
أن تنتشر عن طريق الطعام أو المياه أو األدوات
ال ُم ِ
عدية أو النواقل.
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