المسؤولون عن تنفيذ
القوانين

معلومات هامة

أعَّدت منظمة OIEبالشراكة مع اإلنتربول هذه الرسائل الهامة  ،لزيادة الوعي بحمى الخنازير األفريقي ()ASF
الموظفين المنفذين للقوانين.

بين

ما هي حمى الخنازير األفريقية؟
هي مرض شديد العدوى يصيب الخنازير الداجنة والبرية .قد تصل معدالت نفوق الخنازير إىل  .٪100عىل الرغم من أن المرض ال
يشكل خطرًا عىل صحة اإلنسان؛ إال أنه يمكن أن ينتشر بسهولة عن طريق البشر ،حيث يستطيع الفيروس أن يعيش عىل المالبس
أو األحذية أو العجالت ،أو حتى عىل منتجات لحم الخنزير المرسلة عبر البريد الدولي أو المصاحبة للمسافرين .ويمكن للمرض أن

يعبر الحدود في حال عدم تنفيذ التدابير المناسبة .وال يوجد حالًي ا أي لقاح معتمد ضد حمى الخنازير ،وتعتمد الوقاية عىل تنفيذ
سياسات االستيراد المناسبة والضوابط الحدودية لضمان عدم إدخال الخنازير الحية المصابة أو منتجات لحم الخنازير إىل المناطق

الخالية من المرض.

لماذا يهمنا جدا أن نوقف انتشار هذا المرض؟
كان االرتفاع األخير في اإلصابات حمى الخنازير األفريقية حول العالم مسؤوًال عن خسائر فادحة في الخنازير ،وعواقب اجتماعية
واقتصادية وخيمة .ويشكل هذا المرض تهديًدا كبيًرا لصحة الخنازير ورعايتها ،وبالتالي عىل أنظمة تربية الخنازير .بالنظر إىل أن

الخنازير تعتبر مصدًرا رئيسًي ا للبروتين الحيواني بين عدد متزايد من البشر ،فإن هذا المرض ال يؤثر فقط عىل سبل عيش منتجي
الخنازير الصغار والكبار  ،بل يهدد أيًض ا األمن الغذائي في جميع أنحاء العالم.

كيف يمكن لضباط إنفاذ القانون المساعدة؟
البقاء عىل اطالع بحاالت المرض بحمى الخنازير في بلدك ومنطقتك.

معرفة ماذا تقوم به سلطات الشرطة التنفيذية في حال تفشي حمى الخنازير األفريقية في بلدك.

في حال مالحظة أية منتجات مشبوهة تعود للحم الخنازير أو حيوانات مستوردة بشكل غير قانوني أو تحركات غير قانونية
للخنازير ،قم بإبالغ السلطات البيطرية بذلك.

عند القيام بتفتيش المزارع ،تأكد من االلتزام باإلجراءات االحتياطية المناسبة  ،مثل ارتداء وسائل الحماية الشخصية بما في

ذلك القفازات واألقنعة والنظارات

إذا كان عليك التعامل مع منتجات لحم الخنزير احرص عىل نظافة اليدين المناسبة والمتكررة.
نظرًا ألنه ال يوجد حالًي ا أي لقاح معتمد ضد المرض ،قم بالمراقبة واإلبالغ إىل السلطات المختصة عن أية تجارة أو محاولة بيع

لقاحات غير قانونية ،بما في ذلك عبر اإلنترنت.

لحم الخنزير إىل المزارع.
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