
ى  السلطات الفييتنامية تكافح انتشار حمَّ
الخنازير األفريقية باستخدام التقنيات 

املستمدة من املجال النووي
بقلم غرييت فيلجوين

عام 2019، نََجت صناعة لحوم الخنازير يف فييت نام يف 
ى الخنازير األفريقية وأمراض  من موجة مرض حمَّ

حيوانية أخرى رضبت جنوب رشق آسيا، وذلك بفضل 
التحرك الرسيع الذي بادر به باحثون من املركز الوطني 

للتشخيص البيطري يف هذا البلد. واستخدم فريق 
البحوث ما حصل عليه من تدريب ومعدات من خالل 

الدعم الذي قدَّمته الوكالة، بالتعاون مع منظمة األغذية 
والزراعة لألمم املتحدة )الفاو(، لإلرساع يف تشخيص 
ى الخنازير األفريقية باستخدام  أمراض من قبيل حمَّ

التقنيات املستمدة من املجال النووي وغريها من 
التقنيات، بهدف السيطرة عىل انتشارها وحماية صناعة 

املوايش وضمان األمن الغذائي يف البلد.

وأبلغت الصنُي، التي لديها حدود مشرتكة مع فييت نام، 
ى الخنازير األفريقية يف آب/ عن أول حالة إصابة بحمَّ

أغسطس 2018. وتفىش املرض برسعة يف الجزء الجنوبي 
من الصني ثم يف نهاية املطاف يف فييت نام. ونظراً ألنَّ 

ى الخنازير األفريقية ظل غري متاح وقتها، فقد  لقاح حمَّ
كان الكشف املبكر والدقيق عن املرض رضوريًّا من أجل 
تنفيذ تدابري صارمة تتعلق بالصحة واألمن البيولوجي 

بهدف احتواء املرض والقضاء عليه يف نهاية املطاف.

وفور ورود أنباء تفيد بتفيش املرض يف الصني، قدَّمت 
الوكالة، بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة لألغذية 

والزراعة )الفاو(، دورة تدريبية ملختصني يف التشخيص 
البيطري من جنوب رشق آسيا، بما يف ذلك فييت نام، 
ى الخنازير األفريقية واألمراض  بشأن تشخيص حمَّ

املعدية األخرى. وبفضل ما حصلوه من معارف، تمكَّن 
ى  الخرباء الفييتناميون من التبكري يف تشخيص حمَّ

الخنازير األفريقية واتخاذ التدابري الكفيلة بحماية مزارع 
تربية الخنازير يف البلد.

وقال السيد ثانه لونغ تو، مدير املركز الوطني للتشخيص 
البيطري: »يشكل امتالك القدرة عىل إجراء االختبارات 

بكفاءة َمعلماً رئيسيًّا ليس فقط ملركزنا بل للبلد بأرسه. 
ومع زيادة األنشطة التجارية والسفر عرب املنطقة، 

نخىش أن تُواِجه فييت نام، بوترية متزايدة، حاالت تفيش 
األمراض الحيوانية واألمراض الحيوانية املصدر العابرة 

للحدود.«

ويف فييت نام، التي يوجد فيها 30 مليون خنزيراً، يُربى 
معظمها يف املزارع العائلية، يشكل لحم الخنزير زهاء 

ثالثة أرباع إجمايل اإلنتاج املحيل من اللحوم واستهالكها. 
ويتزايد الطلب عىل لحم الخنزير بنسبة ترتاوح من 6 إىل 

8٪ سنويًّا.

ى  وقبل انطالق الدورة التدريبية، أرسل املركز عينات حمَّ
الخنازير األفريقية املشتبه بها إىل املختربات املرجعية يف 

الخارج بغرض تأكيدها. وقد تستغرق هذه العملية ما 
بني ثالثة إىل أربعة أسابيع، وهي مدة طويلة ال تسمح 

بتنفيذ تدابري الرقابة يف الوقت املناسب. وقال السيد تو: 
»واآلن، بفضل املعارف املكتسبة داخليًّا، بات بوسعنا 

اختبار العينات يف غضون يوم واحد.«

ويتمتع املركز اآلن بالقدرة عىل فحص قرابة نصف 
ى  مليون عينة سنويًّا واملساعدة ال فقط عىل احتواء حمَّ
ى القالعية، وداء  الخنازير األفريقية بل أيضاً داء الحمَّ

الربيميَّات، وداء الَكَلب، وجدري املاعز، من بني أمراض 
أخرى )انظر مربَّع العلوم يف الصفحة 29(.

م هذا الدعم يف إطار مرشوع الوكالة للتعاون  وقد ُقدِّ
التقني بهدف تعزيز قدرات املركز الوطني للتشخيص 

البيطري عىل استخدام التقنيات املصلية والجزيئية 
والنووية لإلبكار واإلرساع يف تشخيص ومكافحة 

األمراض العابرة للحدود واألمراض الحيوانية 
املصدر. كما يتلقى هذا املركز الدعم بوصفه أحد 

األعضاء الـ19 من آسيا املشاركني يف شبكة مختربات 
التشخيص البيطري التابعة للشعبة املشرتكة بني 

الفاو والوكالة الستخدام التقنيات النووية يف مجال 
األغذية والزراعة.
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