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 املوجز
 نتائج ملموسة. حقق الربانمج العاملي الستئصال طاعون اجملرتات الصغرية 
 يف دورته الثالثة والستتتتتتتتتتتتتتت  بعد املائة أن تنظر ونة الربانمج يف دور ا الثامنة  األغذية والزراعة منظمة وطلب جملس

يف التقدم احملرز يف اوهود الرامية إىل استئصال طاعون  2020والعشرين بعد املائة املزمع عقدها يف شهر مايو/أاير 
 (. CL 163/REP)و( من الوثيقة  10اجملرتات الصغرية. )الفقرة 

  بلًدا من ب  البلدان املائة والثمانية والتستتتتتتتتتتتتتع   57بات الرمسية ملنظمة العاملية لصتتتتتتتتتتتتتحة احليوان  ف ن  وفًقا للمتطلو 
اليوم من طاعون اجملرتات الصتتتتتتغرية   خال    2030خلو ها من طاعون اجملرتات الصتتتتتتغرية الول عام  املتوقعاليت من 
عن أي حاالت إصتتتتتتتتتتتتابة بطاعون  قط بلًدا 74غ يبل   بطاعون اجملرتات الصتتتتتتتتتتتتغرية  وم موبوءبلًدا منها  67فيما أن 

يف إطار عملية اعتماد خلو ها من طاعون  البلدان املوبوءةاليت تتواجد فيها  راحلاملاجملرتات الصتتتتتتتتتتتتتتغرية. و تلف 
 .اجملرتات الصغرية

 .ويف العديد من البلدان  أد ت محالت املراقبة والتلقيح إىل احلد بدرجة كبرية من انتشار املرض 
 ( 2021-2017وتتطلب املرحلة األوىل من الربانمج العاملي الستتتتتتتتتئصتتتتتتتتال طاعون اجملرتات الصتتتتتتتتغرية )مليون  996

مليون دوالر  340دوالر أمريكي  وعلى الرغم من أن تعبئتتة املوارد جتتاريتتة  تقتتد ر الفجوة يف التمويتتل  بلغ قتتدره 
 أمريكي. 

  2030- 2022وينبغي وميع الشركاء االضطالع  زيد من العمل يف جمال الدعوة واالستثمار يف الفرتة. 
  إىل ونة الزراعة )الربانمج العاملي( وستتتتتتتتيرقدم قرار بشتتتتتتتتأن الربانمج العاملي الستتتتتتتتتئصتتتتتتتتال طاعون اجملرتات الصتتتتتتتتغرية 

 .2020زمع عقدها يف نوفمرب/ تشرين الثاين وإىل ونة الربانمج يف دور ا التاسعة والعشرين بعد املائة امل
 

 التوجيهات املطلوبة من ونة الربانمج
   ميو ل من خالل خمصتتتتتتتتتت استتتتتتتتتتتئماين إن  ونة الربانمج مدعو ة إىل توفري التوجيهات والنظر يف إنشتتتتتتتتتتاء صتتتتتتتتتتندو 

 الطوعية. املسامهات
 مسودة املشورة

 إّن اللجنة:
 أخذت علًما ابلتقّدم احملرز يف جهود استئصال طاعون اجملرتات الصغرية؛ 
  البلدان املوبوءة فضالً عن سائر اجلهات األعضاء من وشّجعت األمانة على التواصل مع األعضاء وال سيما

وختصتتتتي   2030الفاعلة من غري الدول من أجل االلتزام ابستتتتتئصتتتتال طاعون اجملرتات الصتتتتغرية  لول عام 
 املزيد من املوارد لتحقيق هذه الغاية.
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 مقّدمة -أّواًل 
يف املائة من مستتتتامهة الزراعة  43ل حوايل تضتتتتطلع الثروة احليوانية بدور رئيستتتتي يف الزراعة على مستتتتتوى العام و ث   -1

يرجع الدور اهلام الذي ستتتتواصتتتل الثروة احليوانية االضتتتطالع به و  1.عامليالوطين وذلك كمتوستتتط  مجاىلالناتج احمللى اإليف 
ر )اللحوم يف العقود املقبلة إىل التحو ل يف اقتصتتتتتتتتتتتتتاد األغذية العاملي وتزايد الطلب على املنتجات املغذية احليوانية املصتتتتتتتتتتتتتد

ا والبيض ومنتجات األلبان(. ويعزى الستتتبب يف ع احلضتتتري والنمو  الستتتكاين. ويعي   ذلك أستتتاستتتً  إىل زايدة الدخل والتوستتت 
 قل من دوالر واحد أي أبدقع )املفقر المليار نستتتتتتتتمة يف  1.2يف املائة من ستتتتتتتتكان العام البالغ عددهم  75ر بنحو ما يقد  

 زراعة )تقرير التنمية ا من دخلهم من الزراعة و/أو األنشتتتتتتتتطة املتصتتتتتتتتلة  لا كبريً ويستتتتتتتتتمدون جزءً يف اليوم( يف املناطق الريفية 
اوهود اليت تبذهلا منظمة األغذية والزراعة حنو حتقيق احلوكمة  لذلك  ف ن  و (. 2008الزراعة من أجل التنمية   يف العام:

 يف احلد من الفقر وتوفري التغذية اويدة والقضاء على اووع. م   لغة األمهية إلحراز تقد  وسالمتهالرشيدة لقطاع الزراعة 
 الستتتتتتتتتتتتتتهال  األستتتتتتتتتتتتتري املنزيل ري اإلمدادت لتمثل يف توفة تمزدوج غايةا ما يكون لنظم اجملرتات الصتتتتتتتتتتتتتغرية كثريً و  -2

تخدم تسا من حافظة ضمان دخل األسرة املعيشية. ويف معظم نظم أصحاب احليازات الصغرية  وهي تشكل كذلك جزءً 
احلليب ولكن  لنستتبة إىل ا . وينطبق ذلك خصتتوصتتً الشتتخصتتي واألستتري لالستتتهال  حصتتة من منتجات اجملرتات الصتتغرية

. وميكن بيع املاعز واخلراف بسهولة بفضل أحجامها  ويف االقتصادات يف بعض األحيان احليواانت احلية لنسبة إىل ا أيضً 
 مقايضتها مع منتجات احملاصيل األخرى مثل احلبوب.غري النقدية ميكن 

 يوثر سلًبا يف سبل العيش وأهداف التنمية املستدامة - طاعون اجملرتات الصغرية -اثنًيا
بلًدا يف آستتتتتتتيا  70إن  طاعون اجملرتات الصتتتتتتتغرية مرض شتتتتتتتديد العدوى ومدم ر يصتتتتتتتيب األغنام واملاعز يف حواىل  -3

يف املائة من جمموعات  80. وإن  أكثر من 1942للمرة األوىل يف عام اكتشتتتتتافه منذ وذلك فريقيا أوأورو  والشتتتتتر  األد  و 
طر خل معر ضتتتتتتة(  2020 قاعدة البياانت اإلحصتتتتتتائية املوضتتتتتتوعية يف املنظمة) اتمليار  2.5اجملرتات الصتتتتتتغرية البالغ عددها 

عون اجملرتات الصتتتغرية عن فريوب شتتتبيه  لطاعون البقري اإلصتتتابة بطاعون اجملرتات الصتتتغرية يف البلدان املوبوءة. وينجم طا
 
ً
خالل الدورة الستتتتابعة والثالث  ملم ر منظمة األغذية والزراعة.  2011ا عن القضتتتتاء عليه يف يونيو/حزيران يً الذي أعلن عامل

 إن  طاعون اجملرتات الصتتتتتتغرية مرض له اثريات اقتصتتتتتتادية كبرية  فهو ال يتستتتتتتبب يف خستتتتتتائر اقتصتتتتتتادية كبرية فحستتتتتتب  و 
ا ستتتتتتتلبًيا على ستتتتتتتبل العي   ما يمدي إىل تفاقم الفقر وانعدام األمن الغذائي وستتتتتتتوء التغذية. ويتعر ض أكثر   بل يمثر أيضتتتتتتتً

 رية بشكل خاص لعواقب املرض ألنه يهدد سبل عيشهم وبقائهم.مليون مزارع من ب  أصحاب احليازات الصغ 330من 
وميكن النعدام األمن الغذائي أن يكون من العواقب املباشتتترة لطاعون اجملرتات الصتتتغرية. وتمدي اجملرتات الصتتتغرية  -4
االت ما بعد ا يف التعايف من الكوارث وحاالت الطوارئ  ألنه ميكن بيعها أو جتديد أرصتتتد ا بشتتتكل ستتتريع يف حا هامً دورً 

ب مستوايت الدخل  ما يوف ر نظام إمدادات غذائية ن تقل  خفيف ما ما تكون تربية اجملرتات الصغرية آلية للتاألزمات. وكثريً 
أصتتتتحاب  2007أكثر قدرة على الصتتتتمود ل ستتتترة املعيشتتتتية. وقد جعل تفشتتتتي طاعون اجملرتات الصتتتتغرية يف كينيا يف عام 

 اليت أجريت  2أظهرت البحوثو انعدام األمن الغذائي بشتتتتتتتكل خطري. يشتتتتتتتري إىل ما   غذيةاملزارع الصتتتتتتتغرية يبحثون عن األ
                                                           

يف املائة يف بعض البلدان املوبوءة بطاعون  85. قد تتجاوز نسبة 2009الثروة احليوانية يف امليزان. حالة األغذية والزراعة  منظمة األغذية والزراعة    1
 اجملرتات الصغرية أو تلك املعرضة للخطر.

2  Keving A .Spiegel & Karyn A .)2019Havas ( .512The socioeconomic factors surrounding the initial  
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 مزارًعا  استتتتتتخدمت اإليرادات املتأتية من اجملرتات الصتتتتتغرية على النحو التايل: الرستتتتتوم املدرستتتتتية  459يف كينيا أنه من ب  
يف املائة(   10والنفقات الطبية ) يف املائة(  18املزرعة ) يف ستتتتتتتتتتتتثمارواال  يف املائة( 22يف املائة(  وشتتتتتتتتتتتراء األغذية ) 32)

 يف املائة(. 4يف املائة(  وجتديد األرصدة ) 5يف املائة(  واألنشطة االجتماعية ) 9خارج املزرعة ) رستثماواال
اومثة  -5  خستتتتتتتتتتتائر غري مباشتتتتتتتتتتترة أخرى انمجة عن طاعون اجملرتات الصتتتتتتتتتتتغرية مثل ا فاض إنتاجية احليواانت  أيضتتتتتتتتتتتً
أفاد املزارعون يف إثيوبيا أبن ا فاض إنتاج احلليب يمثر مباشتتتتتتتتترة على تغذية األطفال. فقد . هاو التكاليف املرتبطة بعالجأ

التعشتتتتتتتتتتتتتتيب وإنتاج  عمليات ثل احلد منويف بعض احلاالت  قد يمدي نق  املوارد إىل  ل ي األطفال عن الدراستتتتتتتتتتتتتتة. ومي  
التأثري االقتصتتتتادي العاملي لطاعون  3وإن كان ال يزال مهماً. ويقدَّر  توفرها اجملرتات الصتتتتغرية عامالً أقل أمهية اليتالستتتتماد 

امليار دوالر أمريكي ستتتتتتنواًي.  2.1و 1.5اجملرتات الصتتتتتتغرية  بلغ يرتاوب تقريًبا ب   نه عندما يتقل  القطيع أ ولوحظ أيضتتتتتتً
  التكاثر ويصتتتتبح غري مستتتتتدام. ويعين ذلك أنه ستتتتيكون على املنتج احلصتتتتول بستتتتبب طاعون اجملرتات الصتتتتغرية  يفشتتتتل يف

قطيع جديد أو االنتقال إىل أنشتتتطة أخرى توفر له استتتتدامة ستتتبل العي   رغم ودودية املوارد املتاحة تشتتتكيل على قرض ل
 ستثمار يف هذه املشاريع اوديدة.لال
يف حتقيق أهداف التنمية  2030لصتتتتتتتغرية الول عام ستتتتتتتيستتتتتتتهم الربانمج العاملي الستتتتتتتتئصتتتتتتتال طاعون اجملرتات او  -6

)الصتتتتحة اويدة  3)القضتتتتاء التام على اووع(هل واهلدف  2)القضتتتتاء على الفقر(هل واهلدف  1املستتتتتدامة وال ستتتتيما اهلدف 
 12)تعزيز النمو االقتصتتتتتتتتتتادي وتوفري العمل الالئق(هل واهلدف  8)املستتتتتتتتتتاواة ب  اونستتتتتتتتتت (هل واهلدف  5والرفاه(هل واهلدف 

 )عقد الشراكات لتحقيق األهداف(. 17)احلياة يف الرب (هل واهلدف  15)االستهال  واإلنتاج املسموالن(هل واهلدف 

 حالة تنفيذ الربانمج العاملي الستئصال طاعون اجملرتات الصغرية -اثلثًا
 اإلدارة -ألف

منظمة األغذية  على عمل األمانة املشتترتكة ب  الربانمج العاملي الستتتئصتتال طاعون اجملرتات الصتتغرية إدارةتنطوي  -7
  التوايل تا علىئنشتتتتتتتتالصتتتتتتتتغرية وقد أر املنظمة العاملية لصتتتتتتتتحة احليوان واللجنة االستتتتتتتتتشتتتتتتتتارية املعنية بطاعون اجملرتات و  والزراعة

  إىل جانب الشتتتتتتتتتتتتبكة العاملية للبحوث واخلربات بشتتتتتتتتتتتتأن طاعون اجملرتات 2017ويونيو/حزيران  2016يف أبريل/نيستتتتتتتتتتتتان 
إنشاء جمموعة املمثل  الدائم  يف وكاالت األمم املتحدة  2018يف عام الصغرية )الشبكة العاملية(. وعالوًة على ذلك  مت 

"أصتتتتتتتدقاء الربانمج العاملي ة" )تئصتتتتتتتال طاعون اجملرتات الصتتتتتتتغري اليت توجد مقارها يف روما "أصتتتتتتتدقاء الربانمج العاملي الستتتتتتت
 الستئصال طاعون اجملرتات الصغرية"(.

  2019وعلى هام  الدورة الثانية واألربع  جمللس احملافظ  للصتندو  الدويل للتنمية الزراعية  يف فرباير/ شتبا   -8
الدويل للتنمية الزراعية قامت منظمة األغذية والزراعة  الشتتتتتتتتتتتترتا  مع املنظمة العاملية لصتتتتتتتتتتتتحة احليوان وبدعم الصتتتتتتتتتتتتندو  

وجمموعة أصتتتتتتدقاء الربانمج العاملي الستتتتتتتئصتتتتتتال طاعون اجملرتات الصتتتتتتغرية  بتنظيم حدث جان . وخالل هذا احلدث دعا 
الصتتتتتتتتتتتتندو  الدويل للتنمية الزراعية إىل إقامة شتتتتتتتتتتتتراكة ثالثية ب  منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصتتتتتتتتتتتتحة احليوان 

                                                           
Keving A. Spiegel & Karyn A. Havas (2019). The socioeconomic factors surrounding the initial 512 

 emergence of peste des petits ruminants in Kenya, Uganda, and Tanzania from 2006 through 2008. 513 
Em Inf Dis, Vol. 66, Issue 2, March 2019 514 

 /e.pdf6316i-a/3http://www.fao.org(: 2016الربانمج العاملي الستئصال طاعون اجملرتات الصغرية )  3
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الستتتتتتئصتتتتتال طاعون اجملرتات الصتتتتتغرية  الربانمج العاملي حتقيق أهدافيف للمضتتتتتي قدًما  للتنمية الزراعيةالصتتتتتندو  الدويل و 
 .2030الول عام 

   عاوة هذه 2018قامت ونة الربانمج خالل دور ا اخلامستتتتتتة والعشتتتتتترين بعد املائة يف نوفمرب/ تشتتتتتترين الثاين و  -9
 لتقرير بشتتتتتتتتأن نتيجة مم ر إعالن التربعات من أجل القضتتتتتتتتاء على طاعون اجملرت ات الصتتتتتتتتغرية" ا" 7املستتتتتتتتألة يف إطار البند 

 بشتتتتتتتأن  وطلبت من املنظمة عقد اجتماع خمصتتتتتتت  (PC 125/7ة   بروكستتتتتتتل  بلجيكا  الوثيق2018ستتتتتتتبتمرب/أيلول  7)
عاون مع "أصتتتتتتتتتدقاء الربانمج العاملي الربانمج العاملي الستتتتتتتتتتئصتتتتتتتتتال طاعون اجملرتات الصتتتتتتتتتغرية وميع املمثل  الدائم    لت

 .يف الربانمج العاملي إلجراءات ذات األولويةلالتمويل الالزم  توفري دعممن أجل الستئصال طاعون اجملرتات الصغرية"  
وقد عقد املمثل الدائم ومهورية كوت ديفوار لدى منظمة األغذية والزراعة والصتتتتتتتتتتتتتتندو  الدويل للتنمية الزراعية  -10

غذية العاملي  بصفته منسق جمموعة "أصدقاء الربانمج العاملي الستئصال طاعون اجملرتات الصغرية"  اجتماع  وبرانمج األ
 :2019أكتوبر/ تشرين األول  4و 3 يومي يف

 شتتتتتتتتتاركة الستتتتتتتتتيد شتتتتتتتتتو دونيو املدير العام ملنظمة  2019أكتوبر/تشتتتتتتتتترين األول  3عقد االجتماع األول يف  (أ)
وقد حضتتر إىل جانب منستتق اجملموعة  ر ستتاء اجملموعات اإلقليمية التابعة ملنظمة األغذية  األغذية والزراعة.

والزراعة )وفد االحتاد األورويب  ورئيس اجملموعة اإلقليمية ألفريقيا  وانئب رئيس اجملموعة اإلقليمية للشتتتتتتتتتتتتتر  
 األوسط(. ونتيجة هلذا االجتماع  مت االتفا  على ما يلي:

 قيادي يف مكافحة طاعون اجملرتات الصغريةهلالدور لذية والزراعة  منظمة األغاحتفاظ  -1
يف روما واوماعات االقتصتتتتتتتتتتتتتتادية اإلقليمية  اليت توجد مقارها اجة إىل التنستتتتتتتتتتتتتتيق ب  الوكاالتواحل -2

 والبلدانهل
اجة إىل املزيد من الدعوة من أجل االلتزام الستتياستتي من جانب الدول األعضتتاء  واستتتثمار موارد واحل -3

 طاعون اجملرتات الصغريةهلاستئصال ة من أجل وطني
 املمشرات لرصد التقدم احملرز يف تنفيذ الربانمجهل وبياانتمجع املعلومات اإلحصائية و  -4
تنظيم  ا عنإدراج معايري للحوافز مع الرتكيز بوجه خاص على رصتتتتتتتد تنفيذ األنشتتتتتتتطة امليدانية عوضتتتتتتتً و  -5

 االجتماعات.
  اجتماعاً إعالمياً للممثل  الدائم . 2019أكتوبر/ تشتتتتتتترين األول  4وكان االجتماع الثاين الذي عقد يف  (ب)

 وأبرز هذا االجتماع التوصيات التالية:
 جمموعة "أصدقاء الربانمج العاملي الستئصال طاعون اجملرتات الصغرية":التوصيات املوج هة إىل 

 ة على أساب خطة العمل املقرتحةهلمواصلة التوعي -1
 هلاجملموعات اإلقليمية للوكاالت اليت توجد مقارها يف روماوتعزيز التعاون مع  -2
واستتتتتتثمار املزيد من املوارد من خالل إنشتتتتتاء صتتتتتندو  عاملي للقضتتتتتاء على طاعون اجملرتات الصتتتتتغرية  -3

 استناداً إىل جتربة الصندو  األخضر للمناخ والصناديق املعنية  هلجرة. 2030الول عام 
 املنظمة العاملية لصحة احليوان:/منظمة األغذية والزراعة ملشرتكة ب ا مانةالتوصيات املوج هة إىل األ
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مواصتتتتتلة التوعية والدعوة من أجل مواصتتتتتلة تضتتتتتييق الفجوة وزايدة املوارد لتحقيق هدف القضتتتتتاء التام  -4
  2030على طاعون اجملرتات الصغرية الول عام 

لتوعية  واملراقبة  وحتديد أولوايت التلقيح وحتديد معايري للحوافز وإستتتتتناد األولوية ل نشتتتتتطة امليدانية )ا -5
من ب  أنشتتتتتطة والبحوث  استتتتتتناًدا إىل املخاطر على مدى الستتتتتنوات الثالث املقبلة  وبناء القدرات  

 احلدهلأد  ( وتقليل تنظيم االجتماعات إىل عديدة أخرى
  وكذلك ب  مجيع ةوالقطري الفرعية ةاإلقليميو  ةواإلقليمي ةالعاملي املستتتتتتتتتوايتضتتتتتتتتمان التنستتتتتتتتيق على و  -6

 هلممسسةالشركاء  مع احرتام اختصاصات كل 
احلفاظ على اوهود الوطنية أو حىت تعزيزها  وحتديد جهات اتصتتتتتتتتتتتتتتال يف كل بلد للربانمج العاملي و  -7

 الستئصال طاعون اجملرتات الصغريةهل
 استخدام كل حدث لعرض التقدم احملرز يف تنفيذ الربانمجهلو  -8
الثروة احليوانية والشمون ة يف كل بلد  والوزراء )الزراعة/تنسيق ب  ممثلي منظمة األغذية والزراعوتعزيز ال -9

 االقتصتتتتادية/ املالية(  واجملتمع املدين  وستتتتائر الشتتتتركاء  حىت رتظى طاعون اجملرتات الصتتتتغرية  ألولوية 
 يف أطر الربجمة القطرية.

رت جمموعة "أصتدقاء الربانمج العاملي الستتئصتال طاعون اجملرتات الصتغرية" االجتماع  عالوةً  (ج) على ذلك  يست 
اوماعة االقتصتتتتادية لدول غرب  برعايةمع انئب رئيس بنك التنمية األفريقي الذي أدى إىل إعداد مشتتتتروع 

ات الصتتتتتتتتتتتتتتغرية يف غرب لتتدعم مكتتافحتتة طتتاعون اجملرت  أمريكي مليون دوالر 200أفريقيتتا  بلغ إمجتتايل قتتدره 
 أفريقيا.

و دف اللجنة االستتتتتتشتتتتتارية املعنية بطاعون اجملرتات الصتتتتتغرية إىل توفري التوجيهات االستتتتترتاتيجية لتنفيذ الربانمج  -11
( اللجان التوجيهية 1مت ثالثة اجتماعات. واألعضتتتتتتتتتتتتاء يف هذه اللجنة هم من: )ال. وقد نرظ  وضتتتتتتتتتتتتمان اإلشتتتتتتتتتتتتراف الفع  

 عتتاملي للمكتتافحتتة التتتدرايتتة ل مراض احليوانيتتة العتتابرة للحتتدود على الصتتتتتتتتتتتتتتعيتتدين العتتاملي واإلقليميهل إلطتتار اليف ا واإلداريتتة
 للموارد احليوانية ةاألفريقي البلدان ( واملنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية )أي املنظمة العربية للتنمية الزراعية  ومكتب2)

ورابطة أمم جنوب شتتر  آستتيا  ومنظمة التعاون االقتصتتادي  وجملس التعاون لدول اخلليج العربية    التابع لالحتاد األفريقي
( والشتتركاء وممستتستتات التمويل )االحتاد األورويب  والبنك الدويل  وممستتستتة 3جنوب آستتيا(هل ) يف يقليماإلورابطة التعاون 

 ممستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتة قطر(هل و فريقي  والبنك اإلستتتتتتتتتتتتتالمي للتنمية  بيل ومليندا غيتس  وبنك التنمية اآلستتتتتتتتتتتتتيوي  وبنك التنمية األ
 ( واملمثل  عن منظمتتات اجملتمع املتتدين واملزارع / الرعتتاة واملنظمتتات غري احلكوميتتة واومعيتتة التتدوليتتة املعنيتتة  ملتتاعزهل 4)
والوكالة األمريكية للتنمية الوكالة الدولية للطاقة الذرية  واملعهد الدويل لبحوث الثروة احليوانية  و   ( واملمستتتتتتتتستتتتتتتتات الفنية5)

دائرة التفتي  للصتتتتتتتتتتتتتتحة احليوانية والنباتية  واملركز الدويل للبحوث اإلفائية  والتحالف و   الدولية  ووزارة الزراعة األمريكية
 املمثل  عن منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة احليوان.و ( 6العاملي للطب البيطري للمواشي(هل )

لشتتبكة العاملية للبحوث واخلربات بشتتأن طاعون اجملرتات الصتتغرية إىل إقامة شتتراكات متينة ب  الباحث  ا  دفو  -12
تنظيم اجتماع  سنوي . وتضم  الشبكة  ومتيف التنمية.  واخلرباء املشهود هلم والشركاءالفنية واملنظمات اإلقليمية  واألجهزة

( علم و ء طاعون اجملرتات 1ام ينقستتتتمون إىل أربعة جماالت مواضتتتتيعية وهي: ) حثًا يف مجيع أحناء الع 350العاملية حوايل 
 الصتتتتتتتتتتتتتتغرية   ا يشتتتتتتتتتتتتتتمل العوامل االجتماعية واالقتصتتتتتتتتتتتتتتادية  ومستتتتتتتتتتتتتتتوى التفاعل ب  الثروة احليوانية واحليواانت الربيةهل 

التواصتتتتتل والدعوة و ( 4يحهل )طاعون اجملرتات الصتتتتتغرية والتلقضتتتتتد لقاب ال( و 3تشتتتتتخي  طاعون اجملرتات الصتتتتتغريةهل )و ( 2)
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طاعون اجملرتات استتتتتتتئصتتتتتتال واالتصتتتتتتال من أجل تيستتتتتتري التوعية وتعبئة املوارد واملشتتتتتتاركة احمللية والوطنية يف برانمج )برامج( 
 الصغرية.

مقتتالتتة علميتتة  283جريتتت عتتدة اوث ومت نشتتتتتتتتتتتتتتر متتا جمموعتته   أر 2020و 2015يف الفرتة املمتتتدة ب  عتتامي و  -13
  2018يف عام  59  و2017يف عام  48  و2016يف عام  50  و2015يف عام  29استعرضها األقران على النحو التايل: 

. وستتتتتتتتتتترستتتتتتتتتتتخدم نتائج هذه البحوث يف توجيه تنفيذ الربانمج العاملي 2020حىت مارب/ آذار  17  و2019يف عام  80و
 .الستئصال طاعون اجملرتات الصغرية

  2030خالل األشتتتهر املقبلة إنشتتتاء صتتتندو  عاملي الستتتتئصتتتال طاعون اجملرتات الصتتتغرية الول عام وستتتيجري  -14
استتتناداً إىل جتربة الصتتندو  األخضتتر للمناخ والصتتناديق املعنية  هلجرة  وهو صتتندو  ستتيستتتهل  بتمويل من فرنستتا واالحتاد 

 األورويب والوالايت املتحدة األمريكية.

 الشراكات - ء

أقامت منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصتتتتتتتتتتتتتتحة احليوان شتتتتتتتتتتتتتتراكات مع املنظمات العاملية واإلقليمية   -15
البيطريتة لعموم أفريقيتتا التتتابع لالحتتاد  التتتابع لالحتتاد األفريقي  ومركز اللقتتاحتات األفريقيتتة للموارد احليوانيتتةومكتتتب البلتتدان 

 وكذلك مع منظمات اجملتمع املدين املعنية. 4األفريقي واوماعات االقتصادية اإلقليمية 
ي لغزوات طاعون اجملرتات الصتتتتتغرية يف جمموعات ظباء الستتتتتايغا املهددة  إلنقراض ويف أماكن ومن أجل التصتتتتتد   -16

لزراعة واملنظمة العاملية لصتتتتتتتتتتتتتتحة احليوان   لتعاون مع مجعية احملافظة على احلياة منظمة األغذية وا قامتأخرى من العام  
حلقة عمل بشتتتأن مكافحة طاعون اجملرتات الصتتتغرية بتنظيم يف روما   2019كلية البيطرية امللكية  يف مارب/آذار الالربية و 

 جتماع  أبدت اوهات املاحنة اهتماًما أستتتتتتتتتتتتتتفر على مستتتتتتتتتتتتتتتوى التفاعل ب  الثروة احليوانية/احلياة الربية. ونتيجة هلذا اال
 عن  ويل مشروع  ملعاوة مشكلة طاعون اجملرتات الصغرية على مستوى التفاعل ب  الثروة احليوانية واحلياة الربية.

   ترعقد كل ستتتتتتتتتتنت  اجتماعات ملصتتتتتتتتتتن عي اللقاحات ضتتتتتتتتتتد طاعون اجملرتات الصتتتتتتتتتتغرية. وخالل 2014منذ عام و  -17
حتديد التحدايت اليت تواجه إنتاج اللقاحات ضتتتتتتد طاعون اجملرتات الصتتتتتتغرية  و لتايل معاوتها.  اريهذه االجتماعات  

نت جودة اللقاحات وا فضتتتتتتتتتتتتتتتو    2015يف عام  أمريكي دوالر 0.1تكلفة الوحدة لكل لقاب من  نتيجة لذلك  حتستتتتتتتتتتتتتت 
 جودة اللقتتاحتتات اليت يتع  توفريهتتا يف ديتتدهتتا التحتتدايت الرئيستتتتتتتتتتتتتتيتتة اليت مت حتتت و ثتت ل أحتتد. ي اليومدوالر أمريك 0.04

 إىل املنتتاطق النتتائيتتة  واحلتتاجتتة إىل احلفتتاظ على ستتتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتتلتتة التربيتتد خالل عمليتتة التلقيح يف ظتتل درجتتات حرارة مرتفعتتة. 
املعنية بطاعون اجملرتات الصغرية حلقة عمل عن اللقاحات ضد  املشرتكة   نظ مت األمانة2017ويف ديسمرب/كانون األول 

ون اجملرتات الصتتتغرية اليت تتحمل احلرارة  بتمويل من التحالف العاملي للطب البيطري للمواشتتتي. وخالل حلقة العمل  طاع
  ومناقشتتتتة معايري حتديد ضتتتتد طاعون اجملرتات الصتتتتغريةاليت تتحم ل احلرارة جرى استتتتتعراض البحا اواري عن اللقاحات 

د ل احلرارة  اليت وضتتتعها مركز اللقاحات البيطرية لعموم أفريقيا التابع لالحتادة يف ما يتعلق بتحم  اإلجراءات التشتتتغيلية املوح  
 وتقوم يف الوقت الراهن  .ضتتتتتتد طاعون اجملرتات الصتتتتتتغرية إنتاج لقاحات تتحم ل احلرارةاألفريقي  واستتتتتتتطالع ستتتتتتبل تطوير/

                                                           
للتنمية الزراعيةهل ورابطة أمم جنوب شر  آسياهل واوماعة االقتصادية لدول وسط أفريقياهل ومنظمة التعاون احتاد املغرب العريبهل واملنظمة العربية   4

هل وجملس التعاون لدول اخلليج العربيةهل واهليئة احلكومية الدولية املعنية  لتنميةهل ورابطة التعاون اوماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيااالقتصاديهل و 
 .آسياهل واوماعة االفائية للجنوب األفريقياإلقليمي ىف جنوب 
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اعة ومركز اللقاحات البيطرية لعموم أفريقيا ة خمتربات إبنتاج اللقاحات اليت تتحمل احلرارة  رغم أن منظمة األغذية والزر عد  
 ال يزاالن بصدد وضع اللمسات األخرية على اإلجراءات التشغيلية املوح دة.

الشتتتتراكة االستتتترتاتيجية مع املنظمة العاملية لصتتتتحة احليوان والعديد من املمستتتتستتتتات العاملية واإلقليمية   ت وينبغي  -18
الزراعية من أجل  الفرنستتتتتتتتتتي للبحوث ركزاملو واملعهد الدويل لبحوث الثروة احليوانية   األخرى )الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

  ومجعية احملافظة على احلياة الربية  والكلية البيطرية امللكية(  فضتتتتتتتاًل عن الشتتتتتتتركاء يف املوارد  واملمستتتتتتتستتتتتتتات الدولية التنمية
 البحثية ومنظمات اجملتمع املدين.

 االسرتاتيجيات اإلقليمية واخلطط االسرتاتيجية الوطنية -جيم

يف أفريقيا وآسيا والشر  األوسط وأورو . وتقد م  مناطقتوجد البلدان املوبوءة بطاعون اجملرتات الصغرية يف تسعة  -19
  واوماعة منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصتتتتتتتحة احليوان والعديد من الشتتتتتتتركاء )رابطة أمم جنوب شتتتتتتتر  آستتتتتتتيا

االقتصتتتتادية لدول وستتتتط أفريقيا  واوماعة االقتصتتتتادية لدول غرب أفريقيا  ومنظمة التعاون االقتصتتتتادي  واهليئة احلكومية 
التدوليتة املعنيتة  لتنميتة  ورابطتة التعتاون اإلقليمي ىف جنوب آستتتتتتتتتتتتتتيتا  واومتاعتة اإلفتائيتة للجنوب األفريقي  واحتتاد املغرب 

واألقاليم لكي تتمكن من صتتياغة خططتها االستترتاتيجية الوطنية واإلقليمية اخلاصتتة بطاعون اجملرتات  العريب( الدعم للبلدان
طاعون اجملرتات الصغرية ومكافحته واستئصاله  لضمان خلو  العام ب اإلصا ت اليت تتضمن خطوات مفص لة لتقييم الصغرية

ت الستتلطات الوطنية واإلقليمية بتوفريها لتنفيذ هذه اخلطط. و اشتتًيا منه  فضتتالً عن ضتتمان املوارد املالية الالزمة اليت تعه د
مع االستتترتاتيجية العاملية اخلاصتتتة بطاعون اجملرتات الصتتتغرية  مت تقد  املستتتاعدة لثمانية من اوماعات االقتصتتتادية اإلقليمية 

مت ة وإقرارها. وعلى املستتتتتوى الوطين  التستتتتع املستتتتتهدفة لصتتتتياغة استتتترتاتيجيا ا اإلقليمية اخلاصتتتتة بطاعون اجملرتات الصتتتتغري 
أو املعر ضة خلطر اإلصابة بطاعون اجملرتات الصغرية سعة والسبع  املوبوءة بلًدا من ب  البلدان التتتتتتتتتتت 68تقد  املساعدة إىل 

اتيجيات   لصتتتتياغة خططها االستتتترتاتيجية الوطنية احملددة التكاليف اخلاصتتتتة بطاعون اجملرتات الصتتتتغرية. ومن ب  االستتتترت هب
املعنية ستتوى استترتاتيجي ت  اثنت  )اوماعة االقتصتتادية لدول غرب  املمستتستتاتاإلقليمية الثماين اليت  ت صتتياغتها  م تقر 

أفريقيا واهليئة احلكومية الدولية املعنية  لتنمية(. و إلضتتتافة إىل ذلك  ف ن  اخلطط االستتترتاتيجية الوطنية اليت  ت صتتتياغتها 
ل إقرار الستتتتتتلطات الوطنية رمسًيا للخطة االستتتتتترتاتيجية وميث   .خطة  متوائمة مع االستتتتتترتاتيجية اإلقليمية والعاملية 68وعددها 

عامالً أستتتتتتتتتاستتتتتتتتتًيا وعل   طاعون اجملرتات الصتتتتتتتتتغريةعلقة بالوطنية وإدماجها يف برامج وأنشتتتتتتتتتطة القطاع الزراعي القائمة واملت
 .ل طاعون اجملرتات الصغريةلربانمج استئصامتاحة امليزانيات الوطنية 

 خارطة الطريق: تقييم تنفيذ الربانمج بشأن اجتماعات -دال

ب     ومن2030خلو ه من طاعون اجملرتات الصتتتتتغرية الول عام  املتوقعبلًدا من  198على املستتتتتتوى العاملي  مثة  -20
  (وفًقا ملعايري املنظمة العاملية لصتتتحة احليواناعرتاف رمسي ) بلًدا خال  من طاعون اجملرتات الصتتتغرية 57  اليومهذه البلدان 

 ةغ عن أيبلًدا عن حاالت إصتتتتتتتتتتتتابة بطاعون اجملرتات الصتتتتتتتتتتتتغرية. ومن ب  البلدان اليت م تبل   74غ بلًدا موبوء  وم يبل   67و
ستتتتتهدف بناء على ذلك  يو بلًدا معر ض خلطر اإلصتتتتابة بطاعون اجملرتات الصتتتتغرية.  12  ف ن  74حاالت إصتتتتابة وعددها 

هذا الربانمج البلدان التستتعة والستتبع  املعر ضتتة خلطر اإلصتتابة بطاعون اجملرتات الصتتغرية واملوبوءة اليت هي ااجة إىل الدعم 
ا توفري املستتتتتتتتتتتتتتاعدة للبلدان املرض ن هذاخل   مللت  بلًدا(  62ضتتتتتتتتتتتتتتة للخطر )وعددها املعر  املتبقية   وإن كان ينبغي أيضتتتتتتتتتتتتتتً

 .املرض من التحرر من نعلى أساب اترخيي لكي تتمك  
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مراحل. وجتمع هذه  طاعون اجملرتات الصتتتتغرية إىل أربعواستتتتتئصتتتتال مكافحة بشتتتتأن وتستتتتتند االستتتترتاتيجية العاملية  -21
يف املرحلة األوىل  و املراحل األربع ب  خفض مستتتتتتتتتتتتتوايت اخلطر الو ئي وزايدة مستتتتتتتتتتتتتوايت الوقاية من املرض ومكافحته. 

 ا يشتتتتمل التلقيح. طاعون اجملرتات الصتتتتغرية املرحلة الثانية  اري تنفيذ أنشتتتتطة مكافحة  اري تقييم الوضتتتتع الو ئي. ويف
 هل وينبغي للبلد تقد  أدلة التلقيحويف املرحلة الثالثة  يتم استتتتتتتتئصتتتتتتتال طاعون اجملرتات الصتتتتتتتغرية. ويف املرحلة الرابعة  يتوقف 

م بطلب ملنظمة العاملية لصتتتتتتحة   وأنه مستتتتتتتعد  للتقد  عن عدم انتشتتتتتتار الفريوب على مستتتتتتتوى املناطق أو املستتتتتتتوى الوطين
 من طاعون اجملرتات الصغرية" بصورة رمسية. احليوان للحصول على حالة "اخللو  

يف املناطق التستتتتتتع  ليمية بشتتتتتتأن خارطة الطريق يف ما يتعلق بطاعون اجملرتات الصتتتتتتغريةقوجرى تنظيم اجتماعات إ -22
 الفرصتتتتتتتة لعرض االستتتتتتترتاتيجية العاملية املشتتتتتتترتكة ب  منظمة األغذية والزراعة اتاالجتماع. وأاتحت اوولة األوىل من كافة

وأدوا اهل وإجراء تقييم ذايت أو يل حلالة   واملنظمة العاملية لصتتحة احليوان بشتتأن مكافحة واستتتئصتتال طاعون اجملرتات الصتتغرية
 اخلدمات البيطرية ملكافحة املرضهل ووضتتتع خارطة طريق كل بلد يف ما يتعلق بطاعون اجملرتات الصتتتغرية والقدرة على تقد 

ا على حتديد أمراض أخرى شتتتائعة لدى اجملرتات  إقليمية لإلقليم وإشتتترا  البلدان يف تنفيذها. وستتتاعدت االجتماعات أيضتتتً
اجملموعة طاعون اجملرتات الصتتتتغرية  وإنشتتتتاء اجملموعة االستتتتتشتتتتارية اإلقليمية. و دف إىل جانب  الصتتتتغرية ميكن مكافحتها

االستشارية اإلقليمية إىل اإلشراف على تنفيذ أنشطة مكافحة طاعون اجملرتات الصغرية يف اإلقليم. وم تبدأ سوى اوماعة 
 االقتصادية لدول غرب أفريقيا واهليئة احلكومية الدولية املعنية  لتنمية بتنفيذ اسرتاتيجيتيهما اإلقليميت .

بلًدا يف املرحلة األوىل )فهم وضتتتتتتتتتتتتتتع  30ارطة الطريق ومن ب  هذه البلدان بلًدا يف خ 79ويشتتتتتتتتتتتتتتار  ما جمموعه  -23
بلدان  6يف املرحلة الثالثة )االستتتتتئصتتتتال(  وبلدان  5  وا يف املرحلة الثانية )املكافحة(بلدً  38طاعون اجملرتات الصتتتتغرية(  و

 وتقييمه.يف املرحلة الرابعة )التحقق( وذلك وفًقا ألداة رصد طاعون اجملرتات الصغرية 

 تعبئة املوارد -هاء

 (  بلغ2021-2017قرد رت ميزانية املرحلة األوىل من الربانمج العاملي الستتتتتتتتتتئصتتتتتتتتتال طاعون اجملرتات الصتتتتتتتتتغرية ) -24
ق إذا مت  996 مليون دوالر أمريكي. وميكن التحك م بطاعون اجملرتات الصتتتتتتتتتتتتغرية من خالل التلقيح  وميكن للتلقيح املنستتتتتتتتتتتت 

ووفًقا  .يوالعامل يقاليماإلعلى املستتتتتوي  البلدان و  يتنفيذه على حنو ستتتتليم  أن يمدي إىل استتتتتئصتتتتال الفريوب على مستتتتتو 
لى البلدان أو املنظمات غري احلكومية لتلقيح احليواانت عللقاحات وتوزيعها ا شتتتتتراءية والزراعة  مت إلجراءات منظمة األغذ

و لتايل  تشتتتتتك ل تكلفة التلقيح اوزء األكرب من امليزانية اليت .لتلقيحتنفيذ عمليات ااحملددة ل الطر ستتتتتتوضتتتتتع و  يف امليدان.
يشتتتتتتتتتتتتتتك ل شتتتتتتتتتتتتتتراء و أب من األغنام واملاعز خالل فرتة وددة. مليار ر  1.5تلقيح  للبلدان املوبوءة تيحيجرى تقديرها وستتتتتتتتتتتتتت

يف املائة من هذه امليزانيةهل فتخصتتتتت   70اللقاحات والرتتيبات اللوجستتتتتتية والتقييم يف مرحلة ما بعد التلقيح نستتتتتبة تتجاوز 
 أولوية يف كل إقليم  يف املائة تقريًبا إىل املكافحة املنستتتتتتقة لستتتتتتائر األمراض الشتتتتتتائعة لدى اجملرتات الصتتتتتتغرية وذات 9نستتتتتتبة 

يف املائة لإلدارة والتنستتتتتتتتيق العاملي الستتتتتتتتتئصتتتتتتتتال طاعون اجملرتات  7من األقاليم املعنية بطاعون اجملرتات الصتتتتتتتتغرية  ونستتتتتتتتبة 
اخلدمات املخبريية والبيطرية الوطنية  تعزيز األنشتتطة األخرى شتتمل تو يف املائة للمراقبة والرصتتد والتقييم.  5الصتتغرية  ونستتبة 

 وتنظيم اجتماعات بشأن خارطة الطريق اإلقليمية  إىل جانب توفري الدعم لالسرتاتيجيات وأنشطة الدعوة واالتصال.
  للربانمج العاملي على املوارد على املستتتتتتتتتتتتتتوى القطري  وال ستتتتتتتتتتتتتيما ويعتمد اوزء األكرب من التمويل املخصتتتتتتتتتتتتت   -25

. وسيغطي املكو ن العاملي مليزانية الربانمج العاملي عدًدا من مكو انت الربانمج التحفيزية  ا يشمل األنشطة امليزانيات الوطنية
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اليت تتدعم التنفيتتذ الفعتت ال لإلجراءات ضتتتتتتتتتتتتتتمن األقتاليم ويف متا بينهتتا  وتعبئتتة موارد إضتتتتتتتتتتتتتتتافيتتة لتلبيتتة االحتيتتاجتات الوطنيتتة 
 واإلقليمية.

رات إىل أنه قد مت  ويل ثلثي ميزانية الربانمج العاملي من جانب البلدان أشارت التقدي  2018ويف أغسطس/آب  -26
املوبوءة بطاعون اجملرتات الصتتتتتتتتتغرية واملعرضتتتتتتتتتة خلطر اإلصتتتتتتتتتابة به  واوهات املاحنة اليت تعمل معها منظمة األغذية والزراعة 

وبوءة بطاعون اجملرتات الصتتتتغرية واملعرضتتتتة خلطر ل التمويل الذايت من جانب البلدان املواملنظمة العاملية لصتتتتحة احليوان. وميث  
من املمسف أنه م اِر  صي  هذه األموال  هيف املائة من امليزانية اليت  ت تعبئتها حىت اآلن. ولكن   61اإلصابة به حوايل 

 .ملكافحة طاعون اجملرتات الصغريةحتديًدا 
 ًيامتعلقة بطاعون اجملرتات الصتتغرية وتشتتمل ستترًدا تستتويقوقد مت إعداد استترتاتيجية مشتترتكة لتعبئة املوارد والتستتويق  -27

لة. و  ز على اإلنستتتتان ويب   أن كناية عن هنج يرك    قييالتستتتتو  الستتتتردإن  وحتلياًل ملصتتتتادر التمويل احملتملة  وخطة عمل مفصتتتت 
ن األمن الغذائي استتتئصتتال طاعون اجملرتات الصتتغرية ستتيستتهم إىل حد كبري يف القضتتاء على الفقر يف املناطق الريفية وضتتما

الشتتركاء  فيحدد التحليل املتعلق  ألستتوا   أمامن أهداف التنمية املستتتدامة(.  2و 1وتعزيز القدرة على الصتتمود )اهلدفان 
احملتمل  يف املوارد على املستوايت العاملية واإلقليمية والوطنية  فضال عن التحالفات االسرتاتيجية. وستشكل املوارد احمللية 

منظمة األغذية والزراعة واملنظمة  قامت  2018من البلدان املتضتررة مصتدر  ويل  لغ األمهية. ويف ستبتمرب/ أيلول املقدمة 
"إقامة الشتتراكات واالستتتثمار يف ستتبيل عام  بعنوانيف بروكستتل مم ر عاملي بتنظيم العاملية لصتتحة احليوان واالحتاد األورويب 
عن إعالن وزاري يستتتتتتتلط الضتتتتتتتوء على احلاجة إىل ستتتتتتتد فجوة  هذا املم ر أستتتتتتتفروقد خال  من طاعون اجملرتات الصتتتتتتتغرية" 

 مليون دوالر أمريكي للمرحلة األوىل من الربانمج العاملي. 340التمويل وقدرها 
تركيا ومجهورية  كل من  يف ذاتية التمويلالستتتئصتتال طاعون اجملرتات الصتتغرية  وقد مت تنفيذ أنشتتطة الربانمج العاملي -28

إيران اإلستتالمية وجورجيا والصتت  وكازاخستتتان والكويت واململكة العربية الستتعودية واهلند وغريها من البلدان. وتغطي هذه 
يف املائة من جمموعات اجملرتات الصتتتتتتتغرية يف العام. ومثة أنشتتتتتتتطة أخرى ممولة من احلكومات ملكافحة  35األنشتتتتتتتطة حوايل 
مكافحة وحدها  وال ميكنها قلة املوارد  النطا  بستتتتتتببالبلدان األخرى  ولكن ها ودودة  عدةالصتتتتتتغرية يف طاعون اجملرتات 

 .واستئصاله على حنو فعال طاعون اجملرتات الصغرية
اجملرتات الصتتتغرية يف العديد من البلدان عن طريق براجمه ويقوم البنك الدويل حالًيا بدعم أنشتتتطة مكافحة طاعون  -29

( الذي يغطي PRAPSاملشتتتتتتروع اإلقليمي لدعم الرعي يف منطقة الستتتتتتاحل" ) (1) اإلقليمية والوطنية للثروة احليوانية  مثل
على الصتتتتتتعيد يغطي مشتتتتتتروع تعزيز نظم مراقبة األمراض و  (2) هلومايل وموريتانيا والنيجر بوركينا فاستتتتتتو وتشتتتتتتاد والستتتتتتنغال

يغطي املشتتتروع اإلقليمي و  (4) هلمنظمة الصتتتحة لغرب أفريقياو  (3) هلالستتتنغال وستتترياليون وغينيا( REDISSEاإلقليمي" )
وكينيا  وأمانة اهليئة احلكومية الدولية املعنية  لتنمية )اليت تستتتتتاهم وأوغندا لقدرة ستتتتتبل العي  الرعوية على الصتتتتتمود إثيوبيا 

افحة طاعون اجملرتات الصغرية على املستوى القطري(. أما البلدان األخرى اليت حتظى بتمويل بشكل ودود يف أنشطة مك
وروندي والصتتتتتتتتتتتومال بوبنغالدي  و الكامريون( وإثيوبيا -PRODEL" )مشتتتتتتتتتتتروع تنمية الثروة احليوانيةالبنك الدويل فهي:"

 ونيبال واليمن.
دعم أنشتتتتتتتتتتتتتطة الذي  الصتتتتتتتتتتتتتمود يف منطقة القرن األفريقي"القدرة على وقد انتهى برانمج االحتاد األورويب "لدعم  -30

 لغتتايتتةاألنشتتتتتتتتتتتتتتطتتة اوتتاريتتة يف إثيوبيتتا  فرتةمكتتافحتتة طتتاعون اجملرتات الصتتتتتتتتتتتتتتغرية يف إثيوبيتتا وجيبويت وكينيتتا  ولكنتت ه مت  تتديتتد 
 .2020أيلول سبتمرب/
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وتشتتتتتمل هذه  وورضتتتتتعت برامج جديدة تدعم أنشتتتتتطة مكافحة طاعون اجملرتات الصتتتتتغرية على املستتتتتتوى القطري. -31
اوماعة اإلفائية للجنوب األفريقي من خالل دعم االحتاد األورويب ملشروع تفعيل السياسة  يف بلدانال( 1الربامج ما يلي: )

 عن طريق اإلجراءات الراميتة  وبوركينتا فتاستتتتتتتتتتتتتتو ومتايل والنيجر( 2هل )متاعتة اإلفتائيتة للجنوب األفريقيالزراعيتة اإلقليميتة للج
 البلدان و ( 3لى الصتتتتتمود  مع عدد قليل من األنشتتتتتطة املخصتتتتتصتتتتتة ملكافحة طاعون اجملرتات الصتتتتتغريةهل )إىل تعزيز القدرة ع

يف اإلقليم الفرعي حلوض امليكونغ الكبري من خالل مشروع التعاون يف ما ب  بلدان اونوب التابع ملنظمة األغذية والزراعة 
 اتيلنتد وفييتت انم وكمبوداي والو وميتافتار ومقتاطعت  اثنت   ملكتافحتة األمراض احليوانيتة العتابرة للحتدود ويغطيالصتتتتتتتتتتتتتت  و 

( ومشتتتتاريع الصتتتتندو  الدويل للتنمية الزراعية يف عدة بلدان )مثل تشتتتتاد(. وتوف ر برامج 4يف الصتتتت  )يوانن وغوانغشتتتتي(هل )
فاف هنر مانو)سرياليون التعاون السويسرية عن طريق اوماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا الدعم للبلدان الواقعة على ض

 وغينيا وليرباي(.
ون من دون حدود  وونة الصتتتتتتتتتتتتتتليب وجتدر اإلشتتتتتتتتتتتتتتارة إىل أن بعض املنظمات غري احلكومية الدولية  مثل بيطري   -32

 األمحر الدولية  تستتتتتتتتتتتتتتاهم يف أنشتتتتتتتتتتتتتتطة الربانمج العاملي من خالل  ويل محالت التلقيح على مستتتتتتتتتتتتتتتوى اجملتمعات احمللية 
االحتاد و  : فرنستتتاوهي . وتقوم جهات ماحنة أخرى بدعم أمانة الربانمج العامليخمتلفة املقاطعات يف بلدانعلى مستتتتوى أو 

 ات.املتحدة األمريكية من خالل وكالة الدفاع واحلد من التهديد والوالايت األورويب
اوهود يف جمال تعبئة املوارد والدعوة بدعم من جمموعة املمثل  الدائم  يف وكاالت األمم  تكثيفومثة حاجة إىل  -33

 املتحدة اليت توجد مقارها يف روما "أصدقاء الربانمج العاملي الستئصال طاعون اجملرتات الصغرية".

 األنشطة الوطنية -واو

مستتتتتتتتة أضتتتتتتتتعاف على األقل  وهي قادرة خب كستتتتتتتتتان  ازدادت قدرة املختربات على إنتاج اللقاحات يف إثيوبيا و  -34
ا تنتج هذه اللقاحات للبلدان  اليوم على تلبية الطلب الوطين على اللقاحات ضتتتتتتتتتتتتتد طاعون اجملرتات الصتتتتتتتتتتتتتغرية ال وبل إهن 

ا. فقد قد    ل احلرارة واملضتتتتتتتتتتتتتتادة لطاعون اجملرتات الصتتتتتتتتتتتتتتغرية  مت إثيوبيا الدعم إلنتاج اللقاحات اليت تتحم  اجملاورة أيضتتتتتتتتتتتتتتً
 وهي خطوة هامة يف سبيل املضي قدًما يف عملية استئصال طاعون اجملرتات الصغرية.

ت عدة بلدان مستتتتتتتتتتتتتتاعدة منظمة األغذية والزراعة لتلقيح أكثر   تلق  2019و 2015ويف الفرتة املمتدة ب  عامي  -35
يف املائة من عدد اجملرتات الصتتتتتتتتتغرية  8ال ميثل ستتتتتتتتتوى نستتتتتتتتتبة ن هذا العدد من مائة مليون حيوان. ولكن  من املمستتتتتتتتتف أ

 .اتمليار  1.5 عددها البالغاملستهدفة و 
قادرين  املمارسون املدر بون يف جمال الصحة احليوانية يف اجملتمعات احمللية أصبحويف أفغانستان وجنوب السودان   -36

احمللي. وقد مت تدريب األطباء البيطري  يف اخلطو  األمامية الكشتتتتتتتتف عن طاعون اجملرتات الصتتتتتتتتغرية على املستتتتتتتتتوى على 
من توستتتتتيع نطا  هذه األنشتتتتتطة يف الشتتتتتر  األوستتتتتط  ملكافحة طاعون اجملرتات الصتتتتتغرية يف عدة بلدان يف أفريقيا. وال بد  

ام  ومت  مرات. شتتتتتتتخيصتتتتتتتية إىل خفض ستتتتتتتعر الوحدة بثالثت املصتتتتتتتادقة على جمموعة من األدوات التوآستتتتتتتيا. وقد أد  
 توز ع طاعون اجملرتات الصغرية. خريطةعينة من أجل رسم  50 000جمموعات األدوات التشخيصية لفح  أكثر من 

شتتتتتبكات تعزيز يف عدة بلدان. ومن الضتتتتتروري تعزيز هذه العملية إىل جانب ت املراقبة من خالل األمصتتتتتال وجر  -37
يف املائة من املختربات يف البلدان املوبوءة بطاعون اجملرتات الصتتتتتتتتتتتغرية واملعرضتتتتتتتتتتتة خلطر  90ع أكثر من مراقبة األوبئة. ويتمت  

( على األقتل ELISA) املرتبط  إلنز إلجراء الفح  املنتتاعي جمموعتة أدوات  اإلصتتتتتتتتتتتتتتتابتة بته   لقتتدرة على استتتتتتتتتتتتتتتختتدام
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الشبكات الوطنية ز تعز  أنهلذه البلدان  ال بد  لتشخي  طاعون اجملرتات الصغرية. ولكن  املواد الكاشفة  ثل حتداًي رئيسًيا و 
 واإلقليمية.

واري التعاون من أجل مكافحة طاعون اجملرتات الصتتتتغرية على مستتتتتوى التفاعل ب  الثروة احليوانية واحلياة الربية  -38
 والكلية البيطرية امللكية يف لندنمجعية احلفاظ على األحياء الربية  معيف منغوليا وبلدان أفريقيا الشتتتترقية عن طريق الشتتتتراكة 

 .على التوايل
وأدلة ميدانية يف علم   منشتتتتور بشتتتتأن العالمات الستتتتريرية اخلاصتتتتة بطاعون اجملرتات الصتتتتغرية 1 500ومت إصتتتتدار  -39

 لذلك املخصتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتة  منظمة األغذية والزراعة صتتتتتتتتتتفحة يها علىاألوبئة وتوزيع هذه املواد على البلدان. وميكن االطالع عل
  .http://www.fao.org/ppr/ar/ على الرابط التايل:

 نقتتل التكنولوجيتتا: قتتد متتت املنظمتتة املستتتتتتتتتتتتتتتاعتتدة ملركز اللقتتاحتتات البيطريتتة لعموم أفريقيتتا التتتابع لالحتتتاد األفريقي   -40
 لتعاون مع الوكالة  املنظمة وعملتاحات واملعارف املتعلقة  راقبة اوودة إىل  كستتتتتتتتتتتتتتتان. من أجل نقل عملية إنتاج اللق

   وتعزيزالصتتتتتتتتتغريةبطاعون اجملرتات اخلاصتتتتتتتتتة  تنظيم املختربات يف الشتتتتتتتتتبكات اإلقليمية والعاملية علىالدولية للطاقة الذرية  
 وضمان نقل التكنولوجيات اوديدة إىل تلك املختربات.  خمتربات التشخي  البيطري املعنية

 وسبل املضي قدًما األنشطةوخطط القطرية حتليل املتطلبات  -رابًعا
مليون  340 بلغ  الربانمج العاملي الستتتئصتتال طاعون اجملرتات الصتتغرية  ويل  قردرت الفجوة يف 2019حىت عام  -41

دوالر أمريكي. ور ا كان من املمكن تقلي  هذه الفجوة بفضتتتتتتتتتتتل املستتتتتتتتتتتامهات املقدمة من امليزانيات الوطنية واملشتتتتتتتتتتتاريع 
ح وواضتح. وقد الصتعب توفري مبلغ منق   ما اعل منأة  املعلومات املتعلقة  ملستامهات الوطنية ال تزال جمز   اوديدة. غري أن  

ت التمويل ذات األولوية للربانمج العاملي  لتحديد على املستتتتتتتتتتتتتتتوى القطري وذلك مع مراعاة مت حتليل فجوات واحتياجا
  لة.وضع املرض واثري األنشطة اوارية الرامية إىل مكافحته  والعناصر غري املمو  

هتتتا بلتتتًدا من البلتتتدان املوبوءة بطتتتاعون اجملرتات الصتتتتتتتتتتتتتتغرية  موارد وتتتدودة للغتتتايتتتة لتنفيتتتذ خطت 27ولتتتدى حوايل  -42
االستتتتتتتترتاتيجية الوطنية املتعلقة بطاعون اجملرتات الصتتتتتتتتغرية  وال ستتتتتتتتيما لوضتتتتتتتتع اللمستتتتتتتتات األخرية على املرحلة األوىل منها 
)استتتكمال عملية تقييم الوضتتع الو ئي( واالنتقال إىل مرحلة املكافحة )املرحلة الثانية(. ومن الضتتروري تقييم وضتتع طاعون 

ة أولية بشتتأن انتشتتار الفريوب وحتديد البمر الستتاخنة اليت ينبغي لتدخالت املكافحة اجملرتات الصتتغرية من أجل وضتتع فرضتتي
( تقييم املخاطر  ا يشتتتتتتمل أخذ العينات وإجراء 1استتتتتتتهدافها يف املرحلة الثانية. وتشتتتتتتمل األنشتتتتتتطة املخطط هلا ما يلي: )

خطة قائمة على  ( ووضتتتتع2الصتتتتغريةهل ) الفحوصتتتتات املخربية لطاعون اجملرتات الصتتتتغرية وحتليل ستتتتلستتتتلة القيمة للمجرتات
( ودعم هنج شبكة 4( والتشاور والتواصل مع أصحاب املصلحةهل )3املخاطر ملكافحة طاعون اجملرتات الصغرية وتنفيذهاهل )

epizone( ( واملراقبة املتكاملة )الربط ب  بياانت املرض الو ئي والبياانت املخربية وبياانت اللقاحات وستتتتتتتائر البياانت 5هل
 ذات الصلة(.

  2022-2020للفرتة  أمريكي دوالر 59 500 000ر تكلفة هذه األنشطة  بلغ قد  تر. 
بلًدا ااجة  21وعالوة على ذلك  ف ن البلدان اليت م تبل غ قط عن أي إصابة بطاعون اجملرتات الصغرية وعددها  -43

والتقد م يف احلصتتتتتول على حالة "اخللو  ةلصتتتتتغري إثبات غياب فريوب طاعون اجملرتات ا من أجلقدر ا  نميةإىل املستتتتتاعدة لت

http://www.fao.org/ppr/ar/
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 هل املراقبة من خالل األمصتتتتتتتال( 1من طاعون اجملرتات الصتتتتتتتغرية" بصتتتتتتتورة رمسية. وتشتتتتتتتمل األنشتتتتتتتطة املخطط هلا ما يلي: )
 للحصتتتتتتتتتتتتتتول ( وإعداد الواثئق الالزمة 5( والتخطيط حلاالت الطوارئهل )4( واملراقبةهل )3( وحتليل ستتتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتتلة القيمةهل )2)

 على االعرتاف الرمسي خبلو  البلد من طاعون اجملرتات الصغرية.
  2022-2020للفرتة  أمريكي دوالر 1 911 000تكلفة هذه األنشطة  بلغ ترقد ر. 

ولكن ليس ألنشطة مكافحة طاعون اجملرتات الصغرية  .(2بلًدا يف مرحلة املكافحة )املرحلة  20ا  مت حتديد وأخريً  -44
ه حنو   . وحتتاج هذه البلدان إىل الدعم من أجل تنقيح خطط املكافحة اخلاصتتتتتتتتتتتتتتة  ا والقائمة ستتتتتتتتتتتتتتتئصتتتتتتتتتتتتتتالاالأثر موج 
( صتتتتتياغة/استتتتتتعراض خطة املكافحة 1أنشتتتتتطة املكافحة. وتشتتتتتمل األنشتتتتتطة املخطط هلا ما يلي: ) وصتتتتتقلعلى املخاطر 

 ( واملراقبةهل 4ما بعد التلقيحهل ) ةييم مرحل( وتق3( وتنفيذ خطة املكافحة القائمة على املخاطرهل )2القائمة على املخاطرهل )
 ( والتشاور والتواصل مع أصحاب املصلحة.5)

 2022-2020للفرتة  أمريكي دوالر 131 000 000تكلفة هذه األنشطة  بلغ  ترقد ر. 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة -خامًسا
 خمص استئماين صندو  إن  ونة الربانمج مدعو ة إىل استعراض هذه الوثيقة وتوفري التوجيهات والنظر يف إنشاء  -45

 ميو ل من خالل املسامهات الطوعية.


