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 تمهيد

يتسبب طاعون اجملترات الصغيرة، وهو مرض فيروسي شديد العدوى يصيب األغنام واملاعز، 
املرض  هذا  انتشر  وقد  في كل سنة.  مليار   2.1 إلى   1.45 بـ  تقدر  جداً  بالغة  اقتصادية  بخسائر 
منذ أن مت التعرف عليه أوالً في كوت ديفوار في عام 1942 في حوالي 70 بلداً في أفريقيا والشرق 
العالم  في  واملاعز  األغنام  من  املائة  في   80 على  يزيد  ما  تؤوي  مناطق  وهي   - وآسيا  األوسط 
وأكثر من 330 مليون نسمة من األكثر فقراً في العالم الذين يعتمدون عليها في سبل كسب 

عيشهم. 

كسب  سبل  الصميم  في  تصيب  الصغيرة  اجملترات  طاعون  عن  الناجمة  االقتصادية  واخلسائر 
العيش الهشة، فضالً عن إنتاج الثروة احليوانية الوطنية واإلقليمية. وقد تكبدت البلدان املعنية 
فإن  هنا،  ومن  األمريكية.  الدوالرات  ماليني  ومئات  عشرات  بني  تتراوح  تراكمية  سنوية  خسائر 
القضاء على طاعون اجملترات الصغيرة سيساعد على حتسني األمن الغذائي والتغذية واملداخيل 

وعلى صمود سبل كسب عيش ماليني املزارعني الفقراء في أنحاء العالم. 

واستجابة لدعوات من البلدان األعضاء، أمسكت منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو( 
طاعون  ملكافحة  عاملية  استراتيجية  وضع  في  املبادرة  بزمام  احليوان  لصحة  العاملية  واملنظمة 

اجملترات الصغيرة واستئصاله. 

وقد انتشر طاعون اجملترات الصغيرة بوتيرة تنذر باخلطر على مدى السنوات الـ 15 املاضية، فوصل 
مناطق لم تصب به من قبل. وإذا لم يكبح جماحه، فقد ينتشر إلى مناطق أبعد، مسبباً املزيد 
الذين  الفقراء  املزارعني  ماليني  إلى  بالنسبة  واملشقات  واالقتصادية  االجتماعية  اخلسائر  من 

يعتمدون في كسب عيشهم على األغنام واملاعز، ومعظمهم من النساء.

ومن املتوقع أن يتزايد الطلب العاملي على اللحوم ومنتجات األلبان إلى أكثر من الضعف بحلول 
ملواكبة  كبيرة  زيادة  ومنتجاتها  احليوانية  الثروة  إنتاج  زيادة  من  بّد  ال  أنه  ذلك  ويعني   .2030 عام 
الطلب في األسواق واالحتياجات التغذوية − وسيكون من الصعب حتقيق ذلك إذا ما استمرت 
البلدان املنتجة للثروة احليوانية تكابد أمراضاً، كطاعون اجملترات الصغيرة، تؤثر تأثيراً مباشراً على 

كفاءة اإلنتاج واستدامته.

القيام  يتم  أن  ميكن  أنه  نعتقد  البقري،  الطاعون  الستئصال  الدولي  اجملتمع  احّتد  مثلما  ولكن 
اإلجمالي  االستثمار  بلغ  ما  إذا  أنه  ونعتقد  الصغيرة.  اجملترات  طاعون  إلى  بالنسبة  أيضا  بذلك 
15 عاماً.  7.1 مليار دوالر، ميكن حينئذ القضاء على طاعون اجملترات الصغيرة خالل  في هذا اجملال 
وذلك يساوي نصف الوقت الذي استغرقه تخليص العالم من الطاعون البقري. وعالوة على ذلك، 

ستكون للدعم املقدم للخدمات البيطرية العامة واخلاصة فوائد إيجابية على صحة احليوان في 
جميع البلدان املستهدفة، وسيعزز التغذية والصحة ويشّجع النمو االقتصادي.

مبرماً  قضاًء  سيقضي  أنه  إذ  اقتصادياً،  مجٍد  الصغيرة  اجملترات  طاعون  استئصال  فإن  كذلك 
وبشكل دائم على آثاره االجتماعية-االقتصادية السلبية. ومن املتوقع استرجاع قيمة االستثمار 

في هذه املبادرة بأكملها في غضون السنوات اخلمس األولى من استئصال هذا الوباء. 

ففي  بالفعل.  ثمارها  تؤتي  أخذت  الصغيرة  اجملترات  ملكافحة طاعون  املبذولة  اجلهود  أن  والواقع 
الصومال، على سبيل املثال، لم يُبّلغ منذ عام 2012 عن موجات جديدة من هذا الوباء إثر حملة 
واملنظمات غير احلكومية، بدعم  املهنية  واملنظمات  بها احلكومة  النطاق قامت  تلقيح واسعة 

من الفاو.

ودعماً  سياسية  إرادة  يتطلب  لكنه  أيدينا،  متناول  في  الصغيرة  اجملترات  طاعون  استئصال  إن 
إقامة  يتطلب  كما  املوارد،  في  الدوليني  والشركاء  اإلقليمية  واملنظمات  البلدان  من  مالياًَ 
فإنه  ذلك  إلى  وباإلضافة  سواء.  حٍد  على  واخلاص  العام  القطاعني  مع  استراتيجية  شراكات 

راسخاً. التزاماً  يتطلب 

Dr Bernard Vallat
املدير العام 

العاملية   املنظمة 
لصحة احليوان 

جوزيه غرازيانو دا سيلفا
املدير العام 

 منظمة األغذية 
والزراعة لألمم املتحدة
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توزيع كثافة احليوانات اجملترة الصغيرة
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لماذا االستثمار في مكافحة 
طاعون المجترات الصغيرة 

واستئصاله

على  مساهمتها  متوسط  ويبلغ  العالم،  في  الزراعة  في  رئيسياً  دوراً  احليوانية  الثروة  تلعب 
املستوى العاملي 40 في املائة من الناجت احمللي اإلجمالي للزراعة الوطنية. وما يزيد على 75 في املائة 
العالم يعتمدون  اليوم في  الذين يعيشون على أقل من دوالرين أمريكيني في  املليار نسمة  من 
الثروة  تشكل  األحيان  من  كثير  وفي  املاشية.  وتربية  احملاصيل  على  احلياة  قيد  على  البقاء  في 
احملاصيل.  تلف  الوحيدة ضد  الضمانة  الدقيقة،  واملغذيات  بالبروتني  وهي مصدر غني  احليوانية، 
ومتثل احليوانات اجملترة الصغيرة، كاألغنام واملاعز، جزءاً هاماً من صناعة الثروة احليوانية العاملية، 
خاصة في البلدان النامية. فهي تساهم في األمن الغذائي والتغذية وفي سبل كسب العيش 

والتنمية االقتصادية الوطنية وفي الرفاه العام للسكان.

ال تزوّد احليوانات اجملترة الصغيرة األسر باللحوم واحلليب فحسب، بل ميكن أيضاً أن تباع بسهولة 
للحصول على النقد، ما يتيح لألسر املعيشية شراء املواد الغذائية األساسية وتغطية نفقات 
أخرى مثل الرسوم املدرسية، كما أنها شبكة أمان حلاالت الطوارئ. وفي كثير من األحيان يكون 

امتالك مجترات صغيرة خطوة رئيسية في متكني املزارعني الفقراء من التخلص من الفقر.

ما يزيد على 75 في املائة من املليار نسمة الذين 
يعيشون على أقل من دوالرين أمريكيني في اليوم في 

العالم يعتمدون في بقائهم على قيد احلياة على 
احملاصيل وتربية املاشية 

ما يزيد على 330 مليون من املزارعني الفقراء في أفريقيا 
وآسيا يعتمدون في سبل كسب عيشهم مباشرة على 

األغنام واملاعز 

 أكثر من 1.7 مليار من األغنام واملاعز - أي ما يزيد على
 80 في املائة من مجموع احليوانات اجملترة الصغيرة في 

العالم - موجود في أفريقيا وآسيا

يأتي حوالي 11 مليون طن من حلوم احليوانات اجملترة الصغيرة و22 مليون طن من حليبها - أي أكثر 
من 78 في املائة من إجمالي اإلنتاج العاملي السنوي - من أفريقيا وآسيا. 

ومن املتوقع أن يتزايد الطلب على الثروة احليوانية ومنتجاتها إلى أكثر من الّضعف بحلول عام 
متر  التي  البلدان  من  العديد  في  بسرعة  النامية  وباالقتصادات  السكاني  بالنمو  مدفوعاً   ،2030

مبرحلة انتقالية في أفريقيا والشرق األوسط وآسيا. 

هاماً  مجاالً  الصغيرة  اجملترة  احليوانات  من  واحلليب  اللحوم  على  املتنامي  السريع  الطلب  وميثل 
االستفادة  بغية  املزارعني،  على  يتعني  أنه  غير  الدواجن.  تربية  ذلك سوى  في  تسبقه  وال  للنمو، 
املنتجات  تكون  أن  وضمان  احليواني  اإلنتاج  مجال  في  كبيرة  حتسينات  إجراء  الفرصة،  هذه  من 

احليوانية آمنة وصحية لالستهالك البشري. 

من عام 2000 إلى عام 2030 سيرتفع الطلب على 
اللحوم واحلليب من اجملترات الصغيرة في أفريقيا 

وآسيا مبا بني 137 و177 في املائة 1

)إحصائية املنظمة الدولية لألغذية والزراعة، 2014(  1



طاعون المجترات الصغيرة
مرض حيواني شديد األثر عابر للحدود

حيوانية  أمراض  وجود  في  الكفء  احليواني  اإلنتاج  تقيّد  التي  الرئيسية  العوامل  أحد  يتمثل 
ما  كثيراً  حيث  النامي،  العالم  في  خاصة  خطيرة،  مشكلة  ذلك  ويشكل  األثر.  شديدة  معدية 
هذه  على  للسيطرة  الالزمة  اللوجستية  واخلدمات  التكاليف  مع  التعامل  على  القدرة  تكون 

األمراض محدودة جداً.

اجملترات  وطاعون  العدوى  الشديدة  الطيور  وإنفلونزا  القالعية  احلمى  مرض  مثل  وأمراض 
الصغيرة متوطنة في بعض بلدان العالم الهامة والعالية اإلنتاج للثروة احليوانية في أفريقيا 
وآسيا. وتعرقل هذه األمراض بشكل جماعي التجارة اآلمنة وحترم املزارعني الفقراء من الوصول 

إلى أسواق الثروة احليوانية واملنتجات احليوانية العاملية املربحة.

وطاعون اجملترات الصغيرة، الذي يعرف أيضا بطاعون األغنام واملاعز، هو مرض حيواني 
أن  بالفيروس ميكنه  اجملترة الصغيرة. ومبجرد اإلصابة  احليوانات  يؤثر على  العدوى  فيروسي شديد 
املائة من  70 في  إلى   30 يقتل من  أن  القطيع وميكن  املائة من  90 في  إلى  إلى ما يصل  ينتقل 

احليوانات املصابة.

تواتر اإلصابة بطاعون اجملترات الصغيرة على مستوى العالم بني 
عامي 2007 و2014

املصدر: املنظمة العاملية لصحة احليوان ونظامها العاملي للمعلومات املتعلقة بصحة احليوان، ومنظمة األغذية والزراعة، ونظام 
الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية العابرة للحدود القائم على املعلومات املستقاة من شبكة اإلنترنت.
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وضعية املرض (املنظمة العاملية لصحة احليوان)

عام 2007

عام  2008

عام 2010

ديسمبر/كانون األول 2013

يناير/كانون الثاني 2014

موجود

ال وجود له
مشكوك بانه موجود

غير معروف/ ال ينطبق

فبراير/شباط 2014

مارس/آذار - أبريل/نيسان 2014

مايو/أيار - يوليو/متوز 2014

أغسطس/آب 2014 - 

فبراير/شباط 2015

حاالت تفشي 



القرن  من  األربعينات  أوائل  في  األولى  للمرة  الصغيرة  اجملترات  طاعون  على  التعرّف  مت  أن  منذ 
املاضي في كوت ديفوار، انتشر املرض في أنحاء أفريقيا وجنوب آسيا والصني. وفي السنوات الـ 
اآلن متوطناً  لذلك، أصبح  ونتيجة  قبل.  به من  تكن مصابة  لم  انتشر في مناطق  املاضية،   15
في أجزاء كبيرة من الشرق األوسط وآسيا الوسطى وجنوب آسيا وشرق آسيا ويتوقع أن ينتشر 
املتوسط  البحر األبيض  أن سكان منطقة شمال  اجلنوبية وجنوب شرق آسيا. كما  أفريقيا  في 
العاملي  التدفق  تزايد  ومع  املرض،  هذا  على  السيطرة  تتم  لم  وإذا  كبير.  خلطر  أيضاً  معرضون 
منغوليا  إلى  التغلغل  في  ينجح  أن  يرجح  املستهلكني،  طلبات  لتلبية  احليوانية  الثروة  ملنتجات 

وكذلك إلى بلدان أخرى في القوقاز وأوروبا كانت تاريخيا خالية منه. 

التي تربي األغنام واملاعز، بل يؤثر أيضا على  وال يؤثر طاعون اجملترات الصغيرة فقط على األسر 
اإلنتاج هذه. وفي أسوأ سيناريو، ميكن  تزودها نظم  التي  واملعقدة  القيمة احملددة جيداً  سالسل 
املائة من قطعان األغنام واملاعز  90 في  يزيد على  أن يهلك تفشي طاعون اجملترات الصغيرة ما 
السليمة صحياً. وفي املناطق املوبوءة، يؤثر هذا املرض الغادر على تطور احليوانات اليافعة وعلى 
واملاعز  البكتيرية، ما يحد من تطور قطعان األغنام  البالغة منها على مكافحة األمراض  قدرة 

املزدهرة والسليمة صحياً.

كسب  سبل  الصميم  في  تصيب  الصغيرة  اجملترات  طاعون  عن  الناجمة  االقتصادية  واخلسائر 
العيش الهّشة، وكذلك اإلنتاج الوطني واإلقليمي للثروة احليوانية. وقد شهدت البلدان بسببه 

خسائر سنوية تتراوح ما بني عشرات ومئات ماليني الدوالرات.

ويتسبب طاعون اجملترات الصغيرة في خسائر اقتصادية تقدر بـ 1.45 إلى 2.1 مليار دوالر أمريكي 
في  مبا  املريضة،  باحليوانات  العناية  وتكلفة  احليوانات  ونفوق  اإلنتاج  انخفاض  نتيجة  سنة،  كل 
ذلك التلقيح. ويحدث ما يقرب من نصف هذه اخلسائر في أفريقيا وربع آخر منها في جنوب آسيا.
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األثر (مليون دوالر أمريكي)

غرب اإلقليم جنوب آسياالشرق األوسطشرق آسياأفريقيا
األوروبي اآلسيوي

قت تلقيحنفُ

لقد توّسع انتشار طاعون اجملترات الصغيرة بشكل 
كبير في السنوات الـ 15 املاضية وبلغ مناطق لم تكن 

مصابة به من قبل

وإذا ما تسلل الفيروس إلى بلد معرض للخطر مثل 
منغوليا يوجد لديه ما يزيد على 40 مليون رأس من 

احليوانات اجملترة الصغيرة، فإن ذلك قد يؤدي إلى 
عواقب مدمرة، إذ أن الثروة احليوانية تساهم بأكثر 
من 80 في املائة من حصة الزراعة في الناجت احمللي 

اإلجمالي

يتسبب طاعون اجملترات الصغيرة في خسائر 
 اقتصادية تقدر بـ 1.45 إلى 2.1 مليار دوالر أمريكي 

كل سنة

 اآلثار االجتماعية-االقتصادية لطاعون اجملترات الصغيرة

ويهدد  وآسيا،  األوسط  والشرق  أفريقيا  في  بلداً   70 الصغيرة في حوالي  اجملترات  ينتشر طاعون 
أكثر من 1.7 مليار من اجملموع العاملي لألغنام واملاعز الذي يبلغ 2.1 مليار، فضالً عن تهديده لسبل 
كسب العيش واألمن الغذائي والتغذية ألكثر من 330 مليون نسمة يعيشون في هذه املناطق 
احليوانات  إنتاج  على  إالّ  بقائها  في  تعتمد  ال  فقيرة  زراعية  يشكلون مجتمعات  أساساً  وهم   -
50 بلداً آخر خلطر تسلل هذا املرض من مناطق مجاورة، ما يعرض  اجملترة الصغيرة. كما يتعرض 

167 مليون إضافية من األغنام واملاعز خلطر اإلصابة باملرض. 

اآلثار االقتصادية السنوية لطاعون اجملترات الصغيرة حسب األقاليم
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منذ عام 2011، دعمت منظمة األغذية 
والزراعة احلكومة الصومالية في تنفيذ 

استراتيجية ملكافحة طاعون اجملترات 
الصغيرة من خالل  التلقيح الشامل

الصومال: مكافحة طاعون اجملترات الصغيرة 
ممكنة حتى في حاالت األزمات املمتدة

تفٍش  حاالت  أية  تسجل  لم  إذ  املرض،  انتقال  أوقف  قد  الشامل  التلقيح  أن  ويبدو 
جديدة منذ عام 2012. 

وكانت حاالت التفشي تتكرر قبل هذا التدخل الذي جرى على نطاق البلد ككل.

شملت اجلولة األولى من التلقيح، التي جرت في عام 2012، 19.7 مليون من اجملترات 
األولى من  اجلولة  بعد  أجري  36 مليون(. وكشف مسح مصلي  أصل  )من  الصغيرة 
العتبة  من  أعلى  عتبة  ذلك  وميثل  البالد  من  املائة  في   76 شمل  أنه  التلقيح  حملة 

املقبولة عاملياً، وهي 75 في املائة.

في  حتققت  التي  املكاسب  هذه  اجملاورة  البلدان  في  مماثلة  جهود  بذل  عدم  ويهدد 
البلدان اجملاورة، يجري تركيز اجلهود احلالية  القادم من  إلى اخلطر  الصومال. وبالنظر 
الرامية إلى تلقيح 12 مليوناً من احليوانات على األقل سنوياً على قطعان احليوانات 
الرئيسية  احلدود  نقاط  من  بالقرب  توجد  التي  تلك  وعلى  احملّصنة  غير  اليافعة 
جميع  بني  والتعاون  االتساق  وسيساعد  احليوانات.  تنقل  في  ارتفاعاً  تشهد  التي 
من  استئصاله  ورمبا  الصغيرة،  اجملترات  طاعون  أثر  تخفيض  على  اجملاورة  البلدان 
األغذية  منظمة  تدخالت  على  األمثلة  من  واحد  الصومال  ومثال  األفريقي.  القرن 
ما  إذا  العالم  أنحاء  جميع  في  مضمون  النجاح  أن  تبرهن  التي  املتعددة  والزراعة 
حتقق أثر إيجابي من خالل تضافر اجلهود بني الشركاء - احلكومات واجملتمعات احمللية 

الدولية.  والوكاالت  والرعاة  واملزارعني 

مشروع ريادي للمنظمة العاملية لصحة 
احليوان في غرب أفريقيا: التصدي للتحديات 

وجتريب حلول ناجعة للتلقيح ضد طاعون 
اجملترات الصغيرة

 )Bill & Melinda Gates( غيتس  ومليندا  بيل  مؤسسة  من  مقّدم  مالي  بدعم 
أفريقيا"  في  الصغيرة  اجملترات  ملكافحة طاعون  ونهج جتريبي  تلقيح  "معايير   ملشروع 
املتعلقة  الرئيسية  التحديات  احليوان  العاملية لصحة  املنظمة  )2013-2014(، عاجلت 

بتنفيذ حمالت التلقيح عن طريق:
قوي أ(  بتعاون  أفريقيا  في  املنتجة  الصغيرة  اجملترات  طاعون  لقاحات  جودة  دراسة 

واخملتبرات  األفريقي"  لالحتاد  التابع  أفريقيا  لعموم  البيطرية  اللقاحات  "مركز  مع 
اإلفريقية إلنتاج لقاح طاعون اجملترات الصغيرة.

إنشاء بنك إقليمي للقاح طاعون اجملترات الصغيرة تابع للمنظمة العاملية لصحة  ب( 
احليوان )14 مليون جرعة(. 

ذات  البلدان  من  بلدين  في  وشاملة  النطاق  واسعة  ميدانية  بعمليات  القيام  ج( 
األولوية، هما بوركينا فاسو وغانا، بشراكة وثيقة مع اخلدمات البيطرية الوطنية 

واجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة.



استراتيجية عالمية 
لمكافحة طاعون المجترات 

الصغيرة واستئصاله
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Global strategy for the control  
and eradication of peste  

des petits ruminants

n	A goal achievable in 15 years
The Global Strategy envisions that global control and eradication of PPR will be achieved 

within 15 years – provided it is adequately resourced and well-coordinated at all levels, 

with the political commitment and participation of key partners. This is less than half the 

time it took to eradicate rinderpest. 

PPR can be eradicated by 2030 less than half 
the time it took  to eradicate rinderpest

In addition, other high impact infectious diseases of small ruminants could be controlled, 

at a relatively small incremental cost, if linked to PPR control and eradication. These may 

include sheep and goat pox, brucellosis and contagious caprine pleuropneumonia.

تبني النتائج الرئيسية ما يلي: 
أّن توفر لقاح ذي جودة عالية لطاعون اجملترات الصغيرة متوافق مع معايير املنظمة . 1

العاملية لصحة احليوان أمر بالغ األهمية وميكن أن تلعب البنوك اإلقليمية للقاح 
دوراً رئيسيا في تقدمي مثل هذه اللقاحات ذات اجلودة؛

نظم . 2 التلقيح مع  وفترات  اللقاحات  تقدمي  نظم  تكييف  والقدرة على  املرونة  أّن 
مع  الفّعال  التعاون  إلى  بالنسبة  الشأن  هو  كما  حاسم،  أمر  اخملتلفة  الزراعة 
املزرعة  املنتجني على مستوى  مع  الصلة، وخصوصاً  ذات  الفاعلة  اجلهات  جميع 

ومع األطباء البيطريني اخلاصني؛
أّن رصد وتقييم حملة التلقيح يكتسبان أهمية بالغة وينبغي في ذلك استخدام . 3

مجموعة من األساليب املتنوعة ولكن املتكاملة.

حتديد  في  أنتجها  التي  والبيانات  املشروع  هذا  من  املستفادة  الدروس  ساهمت  وقد 
االستراتيجية العاملية ملكافحة طاعون اجملترات الصغيرة واستئصاله.

ً  هدف ميكن حتقيقه في 15 عاما

خالل  ذلك  حتقيق  واستئصاله  الصغيرة  اجملترات  طاعون  ملكافحة  العاملية  االستراتيجية  تتوخى 
التزام  اجليّد على جميع املستويات، مع وجود  والتنسيق  الكافية  املوارد  توفر  - شريطة  15 عاماً 
سياسي ومشاركة الشركاء الرئيسيني. وهذا الوقت أقل من نصف ذلك الذي استغرقه استئصال 

الطاعون البقري. 

اجملترّات الصغيرة،  األثر تصيب  أمراض معدية أخرى شديدة  إلى ذلك، ميكن مكافحة  وباإلضافة 
بتكلفة إضافية قليلة نسبيا، إذا ما ارتبط ذلك مبكافحة طاعون اجملترات الصغيرة واستئصاله. 
املعدية في  والرئة  وذات اجلنب  املتموجة  واملاعز واحلمى  وقد تشمل هذه األمراض جدري األغنام 

املاعز.

ميكن القضاء على طاعون اجملترات الصغيرة بحلول 
عام 2030 أي في مدة أقل من نصف تلك التي 

استغرقها استئصال الطاعون البقر
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n	 Factors that made Rinderpest eradication  
possible are relevant for peste des petits ruminants

 >Availability of highly efficacious, single shot, safe and affordable (USD 0.1 

per dose) vaccines that confer several years of immunity against all strains of  

PPR virus. 

 >Possibility of producing vaccines that can better withstand hotter climates 

ensuring ease of delivery to remote farming and pastoral communities. 

 >Existence of numerous producers of quality vaccines in Africa, the Middle East 

and Asia that can be scaled up at moderate cost for large-scale vaccination 

campaigns.

 >Absence of a carrier state of any known reservoir of the virus outside the 

domestic small ruminant population. 

 >Availability of appropriate diagnostic tests and protocols for surveillance and 

monitoring of small- and large-scale control and eradication programmes. 

 >Presence of laboratory and epidemiological networks in several regions. 

 >High-level commitment and compliance for PPR vaccination expected from 

farmers and extension workers.

 >Growing political will from international/regional institutions and countries as 

evidenced by the launch of many PPR control projects in the past five years. 

 >Existence of ongoing formal and informal partnerships with key ministries in 

governments through FAO and OIE member countries, the regional economic 

organisations (e.g. Association of Southeast Asian Nations, AU-IBAR, SAARC, 

SADC), various private sectors, Non-governmental Organisations (NGOs) and  

a number of bilateral and multilateral developent partners. 

n	 Considerable momentum  
gained in controlling peste des petits ruminants 

A number of countries and regions have already embarked on the control of 

PPR, often with assistance and/or advice from FAO and OIE. However, many of 

these national programmes are inadequately resourced and poorly coordinated 

and could benefit significantly from a concerted, well-funded effort to make any 

impact. 

Since 2011, FAO and OIE have supported the formulation of PPR control and 

eradication strategies for regions covered by the South Asian Association for 

Regional Cooperation (SAARC), Southern African Development Community 

(SADC), Intergovernmental Authority on Development (IGAD) and the African 

Union’s Inter-African Bureau for Animal Resources (AU-IBAR). 

OIE has adopted a set of new articles of the Terrestrial Code allowing countries 

to be recognised as being free from PPR and to have their control plans officially 

endorsed by the OIE. 

As of May 2014, 48 countries were recognised as PPR free1. 

1  All of these are in historically free areas in the Americas or Europe according to  
the provisional procedures. OIE has set up a permanent international recognition process  
(as with rinderpest) for others to follow.
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طاعون  مكافحة  في  كبير  زخم  حتقق   
اجملترات الصغيرة 

لقد شرع بالفعل عدد من البلدان واألقاليم في مكافحة طاعون اجملترات الصغيرة، في 
احليوان  العاملية لصحة  واملنظمة  والزراعة  األغذية  األحيان مبساعدة منظمة  كثير من 
إلى  ويفتقر  التنسيق  الوطنية سيئ  البرامج  العديد من هذه  أن  و/أو مشورتهما. غير 
موارد كافية، وميكن لهذه البرامج أن تستفيد كثيراً من اجلهود املتضافرة املمولة متويالً 

جيداً إلحداث أي أثر يذكر.

وقد دعمت الفاو واملنظمة العاملية لصحة احليوان منذ عام 2011 صياغة استراتيجيات 
التعاون  رابطة  في  املشمولة  للمناطق  واستئصاله  الصغيرة  اجملترات  ملكافحة طاعون 
اإلقليمي في جنوب آسيا واجلماعة اإلمنائية للجنوب اإلفريقي والهيئة احلكومية الدولية 

املعنية بالتنمية واملكتب األفريقي للموارد احليوانية التابع لالحتاد األفريقي. 

وقد اعتمدت املنظمة العاملية لصحة احليوان مجموعة من البنود اجلديدة في القانون 
خالية  أنها  على  ببلدان  االعتراف  تتيح  اليابسة(،  )دستور  اليابسة  حليوانات  الصحي 
من طاعون اجملترات الصغيرة ومصادقة املنظمة العاملية لصحة احليوان على خططها 

ملكافحة املرض رسميا. 

وفي مايو/ أيار 2014، مت االعتراف بأن 48 بلداً هي خالية من طاعون اجملترات الصغيرة.2  

جميعها في مناطق خالية من املرض تاريخياً في األمريكتني وأوروبا وفقا لإلجراءات املؤقتة. وقد وضعت املنظمة العاملية لصحة احليوان عملية دولية دائمة    2

لالعتراف باخللو من املرض )كما هو احلال مع الطاعون البقري( ليتبعها آخرون. 

 العوامل التي جعلت باإلمكان استئصال الطاعون البقري هي 
عوامل تنطبق على طاعون اجملترات الصغيرة 

 0.1( التكلفة  ويسيرة  ومأمونة  عالية  بدرجة  فّعالة  واحدة  جرعة  من  لقاحات  توفر   >
دوالر أمريكي لكل جرعة( متنح حصانة مدى احلياة ضد جميع سالالت فيروس طاعون 

اجملترات الصغيرة. 

سهولة  لضمان  احلار  املناخ  أفضل  بشكل  تتحمل  أن  ميكن  لقاحات  إنتاج  إمكانية   >
إيصالها جملتمعات املزارع واجملتمعات الرعوية النائية. 

< وجود أعداد كبيرة من منتجي اللقاحات ذات اجلودة في أفريقيا والشرق األوسط وآسيا 
ميكن رفع مستويات إنتاجهم بتكلفة معتدلة للقيام بحمالت تلقيح واسعة النطاق.

< غياب حالة ناقل للمرض في أي مستودع معروف للفيروس خارج مجموعة احليوانات 
اجملترة الصغيرة احمللية. 

املكافحة  برامج  ورصد  ملراقبة  مناسبة  وبروتوكوالت  تشخيصية  اختبارات  توفر   >
واالستئصال الصغيرة والكبيرة احلجم. 

< وجود شبكات مختبرات وعلوم أوبئة في عدة مناطق. 

واالمتثال  الصغيرة  اجملترات  طاعون  ضد  بالتلقيح  االلتزام  من  عال  مستوى  توقع   >
ملتطلباته من املزارعني والعاملني في مجال اإلرشاد.

< تنامي اإلرادة السياسية من املؤسسات الدولية / اإلقليمية والبلدان كما يدل على 
السنوات  في  الصغيرة  اجملترات  طاعون  مكافحة  مشاريع  من  العديد  إطالق  ذلك 

اخلمس املاضية. 

حكومات  في  الرئيسية  الوزارات  مع  مستمرة  رسمية  وغير  رسمية  شراكات  وجود   >
واملنظمات االقتصادية  احليوان  العاملية لصحة  واملنظمة  الفاو  البلدان األعضاء في 
للموارد  األفريقي  واملكتب  اإلقليمي في جنوب آسيا  التعاون  رابطة  )مثل  اإلقليمية 
وقطاعات  اإلفريقي(  للجنوب  اإلمنائية  واجلماعة  األفريقي  لالحتاد  التابع  احليوانية 

خاصة مختلفة ومنظمات غير حكومية وعدد من اجلهات املانحة.
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n	 Overview of the FAO/OIE Global Strategy for the control  
and eradication of peste des petits ruminants

OVERVIEW – GLOBAL STRATEGY FOR THE CONTROL AND ERADICATION OF PPR

Objectives >progressively reduce the incidence and spread of PPR and ultimately 

eradicate PPR

 >ensure that previously non-infected countries remain free from  

the disease 

Key outputs >PPR eradicated globally

 >improved control of other important diseases of small ruminants  

(e.g. goat and sheep pox, brucellosis and foot and mouth disease)

 >enhanced capacity of Veterinary Services to control PPR and other  

livestock diseases

 >improved efficiency in productivity of small ruminants in Africa,  

the Middle East and Asia

Societal impacts  

and outcomes

 >improved contribution of the small ruminant sector to food security and 

nutrition, food safety, public health and national economic development

 >significant reduction in poverty through enhanced livelihoods of over 

330 million poor livestock farmers in Africa, the Middle East and Asia

Main tools 

deployed

 >large-scale, vaccination in endemic countries with existing, live, 

attenuated, efficacious vaccines and establishment of regional  

vaccine banks

 >surveillance and post-vaccination evaluation and monitoring using 

available diagnostic tests ensuring that vaccination results in increased 

flock immunity, reduced disease incidence and eventually reduced virus 

circulation and elimination

 >Evaluation of Veterinary Services capabilities and investment needs 

through the use of the Performance of Veterinary Services (PVS)  

Pathway tools, on a voluntary basis 
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Based on knowledge and experience 
gained from the rinderpest eradication, as 
well as from other large-scale PPR control 
programmes such as in Somalia, the control 
and eradication of PPR is an achievable goal

استناداً إلى املعرفة واخلبرة املكتسبة من القضاء على 
طاعون  مكافحة  برامج  من  وكذلك  البقري،  الطاعون 
اجملترات الصغيرة الواسعة النطاق كما في الصومال، 
الصغيرة  اجملترات  طاعون  واستئصال  مكافحة  فإن 

هدف ميكن حتقيقه

حملة عامة – استراتيجية عاملية ملكافحة طاعون اجملترات الصغيرة واستئصاله

الصغيرة األهداف اجملترات  بطاعون  اإلصابة  حاالت  من  تدريجياً  التخفيض   >
وانتشاره وفي نهاية املطاف استئصاله 

< ضمان أن تظل البلدان غير املصابة باملرض سابقاً خالية منه 

< استئصال طاعون اجملترات الصغيرة على املستوى العاملي اخملرجات الرئيسية

<  حتسني مكافحة أمراض هامة أخرى من أمراض اجملترات الصغيرة )مثل 
مرض اجلدري عند األغنام واملاعز واحلمى املتموجة واحلمى القالعية(.

اجملترات  طاعون  مكافحة  على  البيطرية  اخلدمات  قدرات  تعزيز   >
الصغيرة وغيره من أمراض الثروة احليوانية

أفريقيا  في  الصغيرة  اجملترة  للحيوانات  اإلنتاجية  الكفاءة  حتسني   >
والشرق األوسط وآسيا

اآلثار والنواجت 
اجملتمعية 

<  حتسني مساهمة قطاع اجملترات الصغيرة في األمن الغذائي والتغذية 
وسالمة األغذية والصحة العامة والتنمية االقتصادية الوطنية

على  يزيد  ما  تعزيز سبل كسب عيش  للفقر من خالل  كبير  < خفض 
330 مليون من مربيي املاشية الفقراء في أفريقيا والشرق األوسط 

وآسيا

األدوات الرئيسية 
املستخدمة

<  التلقيح على نطاق واسع في البلدان املوبوءة بلقاحات موجودة حيّة 
مخففة األثر فّعالة وإنشاء بنوك لقاحات إقليمية 

< املكافحة والرصد والتقييم بعد انتهاء التلقيح باستخدام اختبارات 
القطعان  حصانة  زيادة  إلى  التلقيح  يؤدي   أن  تضمن  تشخيصية 
وانخفاض اإلصابة باملرض وفي نهاية املطاف خفض انتشار الفيروس 

واستئصاله.

البيطرية  االستثمارات  من  واالحتياجات  اخلدمات  قدرات  تقييم   >
باستخدام أدوات مسار »تقييم أداء اخلدمات البيطرية« على أساس 

طوعي. 

 حملة عامة عن االستراتيجية العاملية ملنظمة األغذية والزراعة/ املنظمة 
العاملية لصحة احليوان ملكافحة طاعون اجملترات الصغيرة واستئصاله 
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n	Regional roadmaps 

The Global Strategy has developed nine regional roadmaps, which provide countries 

with a common long-term vision and create incentives for them to develop and embark 

on national risk reduction strategies with similar progress objectives, milestones and 

timelines that support the regional effort.

PPR control and eradiction regional roadmaps

PPR WEST
EURASIA
roadmap

PPR EAST
ASIA

roadmap

PPR 
SOUTH ASIA

roadmap

PPR 
CENTRAL

AFRICA
roadmap PPR 

NORTHERN
AFRICA

roadmap

PPR 
MIDDLE EAST

roadmap

PPR 
EASTERN

AFRICA
roadmap

PPR 
SOUTHERN

AFRICA
roadmap

PPR 
WESTERN

AFRICA
roadmap
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n	 Progressive control and eradication  
of peste des petits ruminants

Building on the experience of rinderpest eradication, FAO and OIE have developed  

a STAGE-WISE and progressive approach to control and eradicate PPR.

Each stage has a defined set of outcomes to be achieved by each participating country to 

move progressively from Stage 1 to Stage 4 along the control and eradication pathway, 

leading to obtaining an official OIE freedom status. 

Stage 1 – assessment: provides understanding 
of the PPR situation in a country and identifies 
the animal populations to be vaccinated

Stages 2 and 3 – control and eradication: 
focuses on targeted, followed by much wider, 
vaccination to achieve levels that will stop 
further clinical disease and circulation of  
the virus 

Stage 4 – post-eradication: demonstrates 
that eradication has been achieved through 
absence of disease or virus without 
vaccination for a 24-month period.  
At this stage, the country can apply for OIE 
official status of freedom from PPR according 
to the relevant articles of the OIE Terrestrial 
Animal Health Code.

No data
available

Assessment
Stage

Control
Stage

Eradication
Stage

Post Eradication
Stage

OIE Free
Status

1-3 years 1-3 years2-5 years2-5 years

BELOW
STAGE

1
STAGE

1
STAGE

2
STAGE

3
STAGE

4
BEYOND

STAGE

4
 دون

حلة ملر  ا

1
حلة ملر  ا

1
حلة ملر  ا

2
حلة ملر  ا

3
حلة ملر  ا

4
بعد  ما 
حلة ملر  ا

4

غير  بيانات 
ة فر  متو

1-3 سنوات 2-5 سنوات1-3 سنوات 2-5 سنوات

حلة  مر
لتقييم ا

حلة  مر
فحة ملكا ا

حلة  مر
ل ستئصا ال ا

بعد ما   مرحلة 
ل ستئصا ال ا

 صفة خلو من
 املرض صادرة عن
 املنظمة العاملية

للصحة احليوانية

 خارطة طريق
 ملكافحة

 طاعون اجملترات
 الصغيرة في

شمال أفريقيا

 خارطة طريق
 ملكافحة

 طاعون اجملترات
 الصغيرة في
وسط أفريقيا

 خارطة طريق
 ملكافحة طاعون
 اجملترات الصغيرة
 في غرب اإلقليم

 األوروبي
اآلسيوي

 خارطة طريق
 ملكافحة

 طاعون اجملترات
 الصغيرة في
شرق آسيا

 خارطة طريق
 ملكافحة

 طاعون اجملترات
 الصغيرة في
جنوب آسيا

 خارطة طريق
 ملكافحة طاعون
 اجملترات الصغيرة

 في الشرق
األوسط

 خارطة طريق
 ملكافحة

 طاعون اجملترات
 الصغيرة في
شرق أفريقيا

 خارطة طريق
 ملكافحة طاعون
 اجملترات الصغيرة

 في اجلنوب
األفريقي

 خارطة طريق
 ملكافحة

 طاعون اجملترات
 الصغيرة في
غرب أفريقيا

 املكافحة التدرجية 
لطاعون اجملترات الصغيرة واستئصاله  

بناًء على اخلبرة املكتسبة من القضاء على الطاعون البقري، وضعت منظمة األغذية والزراعة 
واملنظمة العاملية لصحة احليوان نهجاً تدرجياً وعلى مراحل ملكافحة طاعون اجملترات الصغيرة 

واستئصاله.

ولكل مرحلة من املراحل مجموعة محددة من النواجت يتعني على كل بلد من البلدان املشاركة 
حتقيقها لينتقل تدريجيا من املرحلة 1 إلى املرحلة 4 على طول مسار مكافحة املرض واستئصاله 

ليحصل رسميا من املنظمة العاملية لصحة احليوان على صفة خلو من املرض.

لوضع  فهماً  املرحلة  هذه  توفر  التقييم:   –  1 املرحلة 
قطعان  وحُتدد  معني  بلد  في  الصغيرة  اجملترات  طاعون 

احليوانات التي ينبغي تلقيحها

املرحلة 4 – ما بعد االستئصال: تُبني أن االستئصال 
قد حتقق من خالل اخللوِّ من املرض أو الفيروس دون 
تلقيح لفترة 12 شهرا. وفي هذه املرحلة، ميكن أن 

يتقدم البلد بطلب احلصول رسميا على صفة خلو 
من طاعون اجملترات الصغيرة من املنظمة العاملية 

لصحة احليوان وفقاً ملواد القانون الصحي حليوانات 
اليابسة )دستور اليابسة( 

املرحلتان 2 و3 – املكافحة واالستئصال: تركزان على 
تلقيح موّجه يليه تلقيح أوسع نطاقاً بكثير لتحقيق 

مستويات تضع حداً للمزيد من األمراض السريرية 
وانتشار الفيروس 

 خرائط  طرق إقليمية 

وضعت االستراتيجية العاملية تسع خرائط طرق إقليمية تزود البلدان برؤية مشتركة طويلة 
األجل وتضع حوافز لها لتطوير وتنفيذ استراتيجيات خفض اخملاطر الوطنية مع أهداف للتقدم 

ومعالم وجداول زمنية مشابهة تدعم اجلهود اإلقليمية.

خرائط طرق إقليمية ملكافحة طاعون اجملترات الصغيرة واستئصاله
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n	 Costing 

The costing of implementing the specific component of the Global Strategy on PPR control 

and eradication (Component 1) was guided by previous experience of rinderpest eradication, 

current knowledge of the PPR situation in the world, and the available expert opinion. 

The estimated maximum undiscounted cost for the 15-year global PPR eradication 

period is between USD 7.6 and 9.1 billion, with the first five years costing between 

USD 2.5 and USD 3.1 billion. The lower range would be expected as a consequence of  

a rapid decrease in PPR as countries employ an effective vaccination strategy. 

It is important to note that the costs of Component 2 (strengthening veterinary services) and 

Component 3 (combining with other diseases) are not included in this estimate. Support to 

Veterinary Services is the objective of specific investments after countries have evaluated 

their needs, particularly through the use of the PVS Gap Analysis tool, on a voluntary basis. 

The cost of combating other diseases in combination with PPR control and eradication 

activities is difficult to estimate as the priority diseases to be addressed would be defined 

by countries and the regions themselves and will vary between regions and continents. 

An investment of USD 7.1 billion over 15 years 
will eliminate the negative socio-economic 
impact of PPR permanently, and will result in 
financial savings of USD 1.8 billion per year. 

This investment over 15 years will result in the eradication of PPR from the face of the 

earth, and eliminate all the negative socio-economic impacts of PPR permanently.  

Financial savings are expected to be about USD 1.8 billion a year and the cost of the 

investment would be recovered within the first five years of eradicating the disease. 

Thus, successful eradication of PPR makes economic sense, benefiting the livelihoods of 

millions of poor farmers around the world.

The investment will be recovered within the 
first five years after eradicating the disease
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n	Key benefits and beneficiaries

 >The livelihoods of over 330 million poor farmers in large parts of Africa, the Middle East 

and Asia will be significantly enhanced through increased productivity and profitability 

by accessing global markets for small ruminant products needed to fulfil increasing 

global demand. 

 >Some 5.6 billion rural and urban consumers will benefit from access to high quality 

food products such as milk, cheese and meat, and wool and hair. 

 >Improved production and supply systems will result in reasonable and stable prices, 

increased incomes of producers and traders, and enhanced economic development.

 >More stable sheep and goat production systems and value chains will improve the 

resilience of poor farmers.

 >Women, particularly from poor farming communities, will have better control over small 

ruminant production making it an important resource for them to invest in improved 

nutrition and their children’s education. 

 >Improved animal health systems particularly through the strengthening of Veterinary 

Services and capacity at subnational, national and regional levels will enhance the 

control of other livestock diseases.

 املنافع الرئيسية واملنتفعون الرئيسيون 

< سيتم تعزيز سبل كسب عيش ما يزيد على 330 مليون من مربي احليوانات الفقراء إلى حد كبير 
في أجزاء كبيرة من أفريقيا والشرق األوسط وآسيا من خالل زيادة اإلنتاجية والربحية عن طريق 
الوصول إلى األسواق العاملية ملنتجات احليوانات اجملترة الصغيرة الالزمة لتلبية الطلب العاملي 

املتزايد. 

سيستفيد 5.6 مليار مستهلك في املناطق الريفية واحلضرية من احلصول على منتجات غذائية   >
عالية اجلودة، مثل األلبان واألجبان واللحوم، وعلى الصوف والشعر. 

املنتجني  دخل  زيادة  وإلى  ومستقرة،  معقولة  أسعار  إلى  واإلمداد  اإلنتاج  نظم  حتسني  سيؤدي   >
والتجار وتعزيز التنمية االقتصادية.

ستحّسن نظم إنتاج األغنام واملاعز وسالسل القيمة األكثر استقرارا قدرات املزارعني الفقراء   >
على الصمود.

التحكم  بتربية احليوانات، قدرة أفضل على  التي تقوم  وسيكون للنساء، خاصة في اجملتمعات   >
وتعليم  التغذية  تستثمرنه في حتسني  هاماً  يوفر مورداً  مما  الصغيرة،  اجملترة  احليوانات  إنتاج  في 

أبنائهن. 

البيطرية والقدرات  سوف يعزز حتسني نظم الصحة احليوانية، خاصة من خالل تعزيز اخلدمات   >
على املستويات الوطنية الفرعية والوطنية واإلقليمية، مكافحة أمراض الثروة احليوانية األخرى.

.

 تقدير التكاليف 

ملكافحة  العاملية  االستراتيجية  من  محددة  مكونات  تنفيذ  تكاليف  تقدير  في  االسترشاد  مت 
على  القضاء  من  املستمدة  السابقة  باخلبرة   )1 )املكون  واستئصاله  الصغيرة  اجملترات  طاعون 
اخلبراء  وبآراء  العالم  في  الصغيرة  اجملترات  طاعون  وضع  عن  احلالية  وباملعارف  البقري  الطاعون 

املتوفرة. 

في  الصغيرة  اجملترات  طاعون  على  للقضاء  املطلوبة  اخملصومة  غير  القصوى  التكلفة  وتقدر 
تكلفة  وتقدر  أمريكي،  دوالر  مليار  و9.1   7.6 بني  يتراوح  بـما  احملددة  15 سنة  الـ  فترة  في  العالم 
السنوات اخلمس األولى مبا بني 2.5 و3.1 مليار دوالر أمريكي. ويتوقع النطاق األدنى للتكلفة نتيجة 
تلقيح  استراتيجية  البلدان  تستخدم  عندما  الصغيرة  اجملترات  طاعون  في  السريع  االنخفاض 

فّعالة. 

ومن املهم مالحظة أن تكاليف املكوّن 2 )تعزيز اخلدمات البيطرية( واملكوّن 3 )اجلمع مع أمراض 
أخرى( ليست مدرجة في هذا التقدير. فتقدمي الدعم للخدمات البيطرية هو هدف استثمارات 
أداة  البلدان احتياجاتها على أساس طوعي، خصوصاً من خالل استخدام  أن تقيّم  محددة بعد 
حتليل الفجوات في أداء اخلدمات البيطرية. ومن الصعب تقدير تكلفة مكافحة األمراض األخرى 
باالقتران مع أنشطة مكافحة طاعون اجملترات الصغيرة واستئصاله، وذلك ألن البلدان واألقاليم 
بني  هذه  وستختلف  استهدافها  سيجري  التي  األولوية  ذات  األمراض  ستحدد  التي  هي  ذاتها 

األقاليم والقارات. 

اجملترات  استئصال طاعون  إلى  عاماً   15 فترة  امتداد  على  الذي سيجري  االستثمار  هذا  سيؤدي 
الصغيرة من على وجه األرض، وسيزيل اآلثار االجتماعية واالقتصادية السلبية للمرض جميعها 
أمريكي  دوالر  مليار   1.8 حوالي  ذلك  عن  الناجمة  املالية  الوفورات  تبلغ  أن  ويتوقع  دائم.  بشكل 
سنوياً وستسترد تكلفة االستثمار خالل السنوات اخلمس األولى الستئصال هذا املرض. هكذا، 
سيكون جناح استئصال طاعون اجملترات الصغيرة مجدياً اقتصادياً، إذ سينفع سبل كسب عيش 

ماليني املزارعني الفقراء في أنحاء العالم.

إن استثمار 7.1 مليار دوالر على مدى 15 عاماً سوف 
يزيل اآلثار االجتماعية واالقتصادية السلبية لطاعون 

اجملترات الصغيرة بشكل دائم، وسيسفر ذلك عن 
حتقيق وفورات مالية مببلغ 1.8 مليار دوالر سنويا

سوف تتم استعادة قيمة االستثمار في غضون 
السنوات اخلمس األولى بعد استئصال املرض
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Partnerships 

Partnerships with and between public 
veterinary services and other public and 
private sectors are crucial for the successful 
control and eradication of PPR

farmers and pastoralists

private veterinarians

veterinary paraprofessionals 

technicians 

community-based workers

traders

vaccine manufacturers

diagnostics manufacturers

public veterinary services

other government ministries and public and national institutions

regional organisations

NGOs and international organisations 

bilateral and multilateral developent partners

resource partners

PARTNERS
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مزارعون ورعاة

أطباء بيطريون خاصون 

بيطريون مساعدون

فنيون 

عمال مجتمعيون

جتار

مصنّعو لقاحات

و وسائل تشخيص مصنعّ

خدمات بيطرية عامة

وزارات حكومية ومؤسسات عامة ووطنية أخرى

منظمات إقليمية

منظمات غير حكومية ومنظمات دولية

شركاء التنمية الثنائيون واملتعددو األطراف

شركاء في املوارد

الشركاء 

الشراكات مع اخلدمات البيطرية العامة وغيرها من 
القطاعني العام واخلاص وفيما بينها هي حاسمة 

لنجاح مكافحة طاعون اجملترات الصغيرة واستئصاله





 ،Bernard Vallatو والزراعة  األغذية  ملنظمة  العام  املدير  سيلفا،  دا  غرازيانو   خوزيه 
املدير العام للمنظمة العاملية لصحة احليوان

»إن استئصال طاعون اجملترات الصغيرة في متناول أيدينا، لكنه يتطلب إرادة سياسية ودعماً مالياًَ من 
البلدان واملنظمات اإلقليمية والشركاء الدوليني في املوارد، كما يتطلب إقامة شراكات استراتيجية 

مع القطاعني العام واخلاص على حد سواء. وباإلضافة إلى ذلك فإنه يتطلب التزاماً راسخاً«.




