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 الزراعة جلنة

 الدورة السابعة والعشرون

 2020أكتوبر/تشرين األول  2 -سبتمرب/أيلول  28

 الوقاية من األمراض واآلفات احليوانية والنباتية العالية األثر واستباقها واالستجابة هلا
 

 املوجز
اليت تتخذها توضح هذه الوثيقة التحدايت احلالية والناشئة لآلفات واألمراض احليوانية والنباتية واإلجراءات احلالية 

هناك حاجة إىل أن فلدعم أعضائها من أجل منع هذه التهديدات وإدارهتا. )املنظمة( منظمة األغذية والزراعة 
ر أحدث العلوم اليت ُتسخ   الُنهج والتنسيق وتطبيقموس امللالتعاون  حتقيق ُتضاعف املنظمة جهودها من أجل
 والتكنولوجيا ملواجهة هذه التهديدات.

يف كل  من قطاعي الصحة احليوانية  ااجملاالت الرئيسية لتدخالت منظمة األغذية والزراعة وأنشطتهوتعرض الوثيقة 
: التعاون الدويل، والرصد، وتبادل املعلومات، التالية اجملاالت احلامسة جراءات اجلارية واملستقبليةاإلتشمل و والنباتية. 

اهلدف ا إىل حتقيق سعي  والوقاية، واالستعداد، وبناء القدرات وإدارة اآلفات واألمراض ومكافحتها على املدى الطويل، 
 والنباتية.هتديدات اآلفات واألمراض احليوانية  يف مواجهةاإلنتاج الزراعي  يف تعزيز مرونة نظم املتمثل النهائي

قدراهتا على دعم  توصيات املنظمة لتعزيزما يتعلق ب يفمنظمة األغذية والزراعة إىل توجيه أعضاء الوثيقة  دفهتو 
 أعضائها يف جهودهم الرامية إىل مواجهة حتدايت اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية العالية األثر.

 اللجنة اختاذها من جانباليت يُقرتح اإلجراءات 
 :مدعوة إىل القيام مبا يلي اللجنة إن  
 ابألمهية احلامسة للوقاية من اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية وإدارهتا لتحقيق األمن الغذائي ودعم  االعرتاف

 ؛33هنج املنظمة والعمل على مواجهة هذه التحدايت على النحو املنصوص عليه يف الفقرة 
  على اجملاالت واإلجراءات الرئيسية اليت ينبغي أن تركز عليها املنظمة يف تقدمي اخلدمات املطلوبة للحد   املوافقةو

 ؛34من عبء اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية على النحو املبني يف الفقرة 
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  واملصادقة على مشروع القرار )ضمن امللحق( لتعزيز عملية تنفيذ الربانمج العاملي الستئصال طاعون اجملرتات
 . 2030الصغرية بغية حتقيق اهلدف املتمثل يف بناء عامل خاٍل من طاعون اجملرتات الصغرية حبلول عام 

 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 Keith Sumptionالسيد 

 رئيس املسؤولني البيطريني، اإلنتاج احليواين وصحة احليوان
 53371 570 06 39+ اهلاتف:
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 التحدايت -اًل أو  
ما تواجه اجلهود املبذولة لتحسنينينينينينيني سنينينينينينيبل العيا واألمن الغذائي حتدايت بسنينينينينينيبب اآل ر املسنينينينينينيتمرة لآلفات  اغالب   -1

ب هذه التهديدات خسنينينينينينينيائر تسنينينينينينينيب  و واألمراض احليوانية والنباتية ذات األمهية االجتماعية واالقتصنينينينينينينيادية يف ءيع أااء العامل.
ابلنسنينينيبة  املائةيف  40إىل  20وتُقد ر بنحو نتاج احليواين، إلإىل اابلنسنينينيبة  املائةيف  25 ها العامليمتوسنينينيطيبلغ  ،سنينينينوية فادحة

 ذلك على دخل ورفاهية األشنينينينينيخاص الذين يعتمدون على الثروة احليوانية وعلى إنتاج احملاصنينينينينييل ويؤثر إنتاج احملاصنينينينينييل.إىل 
عن  تاملدمر وأسنينينينينينينينينيفر أثرها ت سنينينينينينينينينيهولة انتقال اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية عرب احلدود إىل تفاقم . وأد  على السنينينينينينينينينيواء

 للتجارة على ءيع املستوايت. هتديدات هتديدات عاملية للنظم الزراعية والغذائية، مبا يف ذلك
احلركة املتزايدة والسريعة لألشخاص  يفجمتمعة متمثلة  إىل عوامل تفاقم اآلفات واألمراض احليوانية والنباتيةيُعزى و  -2

الزراعية  الظروف ، إىل جانب تدهور التنوع البيولوجي وتغري  يتسنينينينينينينينينينينينينينيم ابلعوملةعامل  ظل   يف موالنبااتت ومنتجاهتواحليواانت 
مما أبعد وأسنينينينيرع  بشنينينينيكل عن ممارسنينينينيات اإلدارة غري املالئمة. ونتيجة لذلك، انتشنينينينيرت هذه التهديدات ، فضنينينينيال  يكولوجيةاإل

وبنيتها التحتية  التنظيمية بشنينينينينيكل خاص على أفقر البلدان اليت تتسنينينينينيم لوائحها، مؤثرة كان عليه احلال يف أي وقت مضنينينينينيى
تغري املناخ والظواهر اجلوية القصنينينيوى والتقلبات يدفع ابإلضنينينيافة إىل ذلك، و اخلاصنينينية ابلصنينينيحة والصنينينيحة النباتية  شنينينياشنينينيتها. 

ؤثر بشنيكل كبري على وانتشنيارها وخطورهتا مبا ية واألمراض اليت تنقلها احليواانت، اآلفات واألمراض النباتيظهور املومسية إىل 
  نظم إنتاج احملاصيل والثروة احليوانية والبيئة وصحة اإلنسان.

تؤثر األمراض احليوانينينية العنينيالينينية األثر، مبنينيا يف ذلنينيك طنينياعون اجملرتات الصنينينينينينينينينينينينينينيغرية، ومرض احلمى القالعينينية، و ى و  -3
، ومرض نيوكاسنينينينيل، بشنينينينيكل مباشنينينينير على سنينينينيبل العيا واألمن األبقار املعدي يف االلتهاب الرئوي اجلنيبو اخلنازير األفريقية، 

سنينينينينينينينيالسنينينينينينينينيل القيمة احليوانية الوطنية والدولية، مثل القيود امتداد سنينينينينينينينيلبية على  اآ ر  وُُتل ف  .الغذائي وتغذية األسنينينينينينينينير الزراعية
ا على ا شنينينينيديد  يقية بوترية مقلقة يف آسنينينينييا وأورواب وأفريقيا وتؤثر  ثري  على سنينينينيبيل املثال، تنتشنينينينير  ى اخلنازير األفر و التجارية. 

، لكن  اللقاحات الرديئة التلقيحابستثناء  ى اخلنازير األفريقية، ميكن الوقاية من هذه األمراض ابستخدام و إنتاج اخلنازير. 
 د بشكل خطري الوقاية من املخاطر وإدارهتا.اجلودة ونقص الوصول إليها تُقي  

ا 70ويصنينينينينينييب األغنام واملاعز يف حوايل  .اا شنينينينينينيديد العدوى ومدم  ر  يُعترب طاعون اجملرتات الصنينينينينينيغرية مرضنينينينينيني  و  -4 عرب  بلد 
اجملرتات من  املائةيف  80أكثر من ويُعد  . 1942أفريقيا وآسنينييا والشنينيرد األدو وأورواب الشنينيرقية منذ ظهوره ألول مرة يف عام 

طاعون اجملرتات الصنينينينينينينيغرية يف البلدان املصنينينينينينينيابة واملعرضنينينينينينينية  خلطر امعرضنينينينينينيني   حول العامل، اتمليار  2.5البالغ عددها  ،الصنينينينينينينيغرية
اطاعون اجملرتات الصنينيغرية للخطر. ويؤثر  ال يؤثر طاعون و كبري على التنوع البيولوجي. ويُؤثر بشنينيكل   ،على احلياة الربية أيضنيني 

بل عيا مر    إىل تفاقم الفقر وانعدام األمن الغذائي وسنينينينيوء  مؤداي   – فحسنينينينيباجملرتات الصنينينينيغرية  اجملرتات الصنينينينيغرية على سنينينينيُ
ايقلل بل  – التغذية من أهداف التنمية  2 يف حتقيق اهلدفالفرعي الصنينينينينينينينيغرية اجملرتات من املسنينينينينينينينيامهة اإلءالية لقطاع  أيضنينينينينينينيني 

 دخل صغار املنتجني والتجارة الدولية.يف املستدامة و 
الناشنينينينينينينيئة أو اليت عاودت الظهور إىل احليواانت )الربية أو األليفة(،  البشنينينينينينينيرية واجلوائحتعود أصنينينينينينينيول معظم األوبئة و  -5

 ملتالزمة التنفسنينينينيية احلادة الوخيمةاب ةاملرتبط 2إنفلونزا الطيور الشنينينينيديد العدوى وإيبوال وجمموعة فريوسنينينينيات كوروان مرض مثل 
احلالية. وهذه األمراض شنينيديدة العدوى بطبيعتها  19-ائحة كوفيدجب وذات الصنينيلة، 2-كوف  -اليت تشنينيمل جائحة سنينيارس

ووفاته، ويُعر ض األمن الغذائي العاملي  اإلنسنينينينينينينينيانب مرض ، ما ُيسنينينينينينينينيب  فائقةوميكن أن تنتشنينينينينينينينير عرب مسنينينينينينينينيافات كبرية بسنينينينينينينينيرعة 
لى الثروة للخطر، ومينع الفقراء من االسنينينينينينينينينينينينينينيتفادة من الفرص التجارية املرحبة اليت يوفرها الطلب العاملي واإلقليمي املتزايد ع
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ابإلضنيافة إىل هذه التهديدات الوابئية، تسنيتمر األمراض احليوانية املنشنيأ املسنيتوطنة و احليوانية وعلى منتجات الثروة احليوانية. 
اجلمرة اخلبيثة وداء الكلب وداء الربوسنينينينييالت( واألمراض املنقولة ابلنواقل مثل  ى الوادي املتصنينينينيدع، يف إحلاد  مرض )مثل

 اصة يف البلدان النامية.عبء مرضي هائل خ
بسنينينينيبب ظهوره املفاج   إحدا   لألضنينينينيرارمن بني اآلفات النباتية الرئيسنينينينيية، يُعترب اجلراد الصنينينينيحراوي أكثر اآلفات و  -6

 ا عرب احلدود.ا سنينينينينينيريع  انتشنينينينينينياره انتشنينينينينينيار  إىل ى إىل زايدات هائلة يف أعداده و الناجم عن تغري الظروف البيئية واملناخية، ما أد  
عشنينينيرات آالف اهلكتارات من األراضنينينيي الزراعية واملراعي ، مدمرة موجة انتشنينينيار للجراد الصنينينيحراوي منذ عقودبدأت أكرب و 

حاالت تفشي حادة يف جنوب غرب آسيا وشبه اجلزيرة العربية وإيران ومنطقة ساحل البحر  أيض ا توجدو يف شرد أفريقيا. 
 70ا يف إثيوبيا والصنينيومال واألسنينيوأ منذ أكثر من عام   25 للجراد الصنينيحراوي منذ أكثر من حالة تفشنينييأسنينيوأ  هاأل ر. وهذ

فريقيا واليمن إىل إعصنينينينيارين مسحا بتكاثر ثالثة أجيال يف الربع اخلايل أيف كينيا. ويُعزى سنينينينيبب الزايدة احلالية يف شنينينينيرد  اعام  
 آذار /ومارس 2018 /حزيران ضعف بني يونيو 8 000زايدة قدرها  من شبه اجلزيرة العربية، ما أدى إىل زايدة أعداد اجلراد

. . وقد تفاقم الوضنينينينينينينيع جر اء عدم القدرة على الوصنينينينينينينيول إىل بعا املناطق بسنينينينينينينيبب انعدام األمن والنزاعات املسنينينينينينينيتمرة2019
 وتوضنينينينينينينينينينيح حالة طواره اجلراد هذه فريقيا وإىل منطقة السنينينينينينينينينينياحل.أهجرة اجلراد إىل غرب  وتُفاقم هذه الزايدة املفاجئة خماطر

 ، خاصة يف احلاالت اليت طال أمدها.والنزاعاتالسلسلة الغذائية مع تغري املناخ  أزماتتصادم آ ر 
. وانتشرت عرب 2016دودة احلشد اخلريفية، اليت موطنها األمريكيتني، ألول مرة يف أفريقيا يف عام  اكُتشفتوقد  -7

، دودة احلشنينينينيد اخلريفية وعندما تتوط ن. 2020إىل أسنينينينيرتاليا حبلول بداية عام لتصنينينينيل أفريقيا والشنينينينيرد األدو وآسنينينينييا بسنينينينيرعة، 
جيعل جمموعة واسنينينيعة من احملاصنينينييل. و عرب ا خاصنينينية ابهلجرة املومسية وألغراض التكاثر أمناط   بعتت  سنينينيو  ،ميكن القضنينينياء عليها ال

 ا لألمن الغذائي ولسبل عيا ماليني املزارعني يف العديد من املناطق.ا كبري  من اآلفة هتديد  ذلك 
العديد من اآلفات واألمراض األخرى اليت ُتصنينينينينينينينينينينينينينييب احملاصنينينينينينينينينينينينينينييل على التجارة الدولية وكذلك على األمن  ُتؤثرو  -8

مثل ذابب الفاكهة  وتشنينيمل هذه اآلفات واألمراض احلشنينيراتالغذائي وعلى سنينيبل عيا أفقر املزارعني على مسنينيتوى العامل. 
ت العدوانية اجلديدة من صنينينينينينينينينينينينينينيدأ القمح، ا مثل السنينينينينينينينينينينينينينيالالالطماطم. وأمراضنينينينينينينينينينينينينيني  وآفة حافرة وسنينينينينينينينينينينينينينيوسنينينينينينينينينينينينينينية النخيل احلمراء 

واللفحة النارية اليت تصنينينينييب األشنينينينيجار ، يف البطاطس لفحة املتأخرةال، وصنينينينيدأ القهوة، وصنينينينيدأ األرز، و الفريوسنينينينيي الكسنينينينيافاو 
( الذي TR4ذبول الفيوزارمي االسنينينينينينينينيتوائي السنينينينينينينينياللة )الومرض ، خضنينينينينينينينيرار احلمضنينينينينينينينيياتوا، ومرض خنر الذرة الفتاك، املثمرة

 وتتمتع ءيعها بقدرة على التنقل داخل اإلقليم، ويف بعا احلاالت، عرب القارات.. ُيصيب املوز
اابإلضنينينيافة إىل التأثريات املباشنينينيرة، فلك اآلفات النباتية و  -9  ثريات غري مباشنينينيرة على سنينينيبل العيا وعلى النظم  أيضنينيني 

تقدر لى مدى العقدين املاضنينينينينينينينييني، عو  اآلفات اليت يت سنينينينينينينينيم الكثري منها  طورته.البيئية، بسنينينينينينينينيبب زايدة اسنينينينينينينينيتخدام مبيدات 
األغذية والزراعة أن  قطاع الزراعة على مسنينينينينينينينيتوى العامل يسنينينينينينينينيتخدم اآلن حوايل أربعة ماليني طن من مبيدات اآلفات  منظمة
وكذلك  نسنينينيانة سنينينيلب ا على صنينينيحة احليوان واإلبشنينينيكل مسنينينيؤول، ميكن أن تؤثر هذه املواد الكيميائيُتسنينينيتخدم . وإذا مل سنينينينواي  

 على الرتبة واملياه واهلواء والتنوع البيولوجي وامللقحات واستدامة الزراعة بشكل عام.
اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية من بني التحدايت الرئيسنينينيية اليت تواجه النظم الوطنية للصنينينيحة النباتية  وأصنينينيبحت -10

، وتغيري أمناط توزيعها، وتطور مسنينينينينينينينينينينينينيببات األمراض نتيجة واحليوانية بسنينينينينينينينينينينينينيبب الطبيعة العابرة للحدود هلذه اآلفات واألمراض
هتدف منظمة األغذية والزراعة إىل و . ونطاقها لعوامل معقدة، والزايدة يف عدد حاالت الطواره املرتبطة ابلسنينينينينينينينينيلسنينينينينينينينينيلة الغذائية

  األقسام التالية.معاجلة هذه التهديدات من خالل تدخالت يف خمتلف اجملاالت وعلى ءيع املستوايت على النحو املبني يف
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 جهود منظمة األغذية والزراعة ملواجهة التحدايت -ااثنيً 
، تعمل منظمة األغذية والزراعة مع املؤسنينينينينيسنينينينينيات الدولية يف العامل إىل تعزيز األمن الغذائي والتغذية للحاجة إدراك ا -11

 البياانت، ووضنينيع اسنينيرتاتيجيات وسنينيياسنينيات عامة رامية إىل حتسنينيني التأهب والقدرة على الصنينيمود إلنشنينياءوالدول األعضنينياء 
البناء والوقاية واإلنذار املبكر واالسنينينينينيتجابة السنينينينينيريعة واإلدارة الطويلة األجل لآلفات واألمراض احليوانية والنباتية  - وتنفيذها

 العالية األثر.
ميك ن من توصيف  انظامي   اهنج   الطواره حاالت يتبىن نظام الوقاية من إطار عمل أزمات السلسلة الغذائية،ضمن و  -12

ا ا التهديدات احملتملة لسنينينيالسنينينيل القيمة واألسنينينيواد ومطبني ق  د  يف خمتلف املناطق الزراعية البيئية ويُنف ذ هذا النهج، حمد   الزراعةنظم 
التعاون مع خمتلف الوحدات واألماانت التابعة  وارهالط حاالت يعزز نظام الوقاية منو تدابري التخفيف القائمة على األدلة. 

ملنظمة األغذية والزراعة ومع الشنينينينينينينينيركاء العامليني واإلقليميني لتعزيز االسنينينينينينينينيرتاتيجيات املنسنينينينينينينينيقة والنهج املشنينينينينينينينيرتكة بني القطاعات 
 .واملتكاملة للحد  من عبء اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية ومن  ثريها االجتماعي واالقتصادي

 مصدرها احليواين منانطالقًا معاجلة هتديدات األمراض  -ألف

تشنينينينينينينينينينينينيارك منظمة األغذية والزراعة يف بناء قدرات البلدان واحلفاد عليها للتصنينينينينينينينينينينينيدي لألمراض احليوانية واألمراض  -13
والزراعة آليات ومنصنينينينينيات ا هلذا العمل، أنشنينينينينيأت منظمة األغذية مصنينينينينيدرها. ودعم   منانطالق ا  ة األثراحليوانية املنشنينينينينيأ العالي

 طواره الصنينينينينينينينينينينينينينيحة احليوانية مثل مركز الطواره لألمراض احليوانية العابرة للحدود ومركز إدارةحاالت نظام الوقاية من  لدعم
 طواره الصحة احليوانية. حاالت

عاملية ابلتوازي مع ذلك، تعمل منظمة األغذية والزراعة بشنينينينينينينيكل وثيق مع منظمة الصنينينينينينينيحة العاملية ومع املنظمة الو  -14
ا سنينيعي   ،الوفاء اباللتزامات واملعايري الدولية علىبناء قدراهتا يف جمال األمن الصنينيحي و على لصنينيحة احليوان، ملسنينياعدة البلدان 

ومأمون من هتديدات األمراض العاملية، وذلك من خالل الشراكات وآليات التنسيق مثل اإلطار العاملي  آمنعامل إىل إقامة 
ذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة احليوان للمكافحة التدرجيية لألمراض احليوانية العابرة للحدود، املشرتك بني منظمة األغ

والنظام العاملي لإلنذار املبكر املشنينيرتك بني منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصنينيحة احليوان ومنظمة الصنينيحة العاملية. 
وقاية من األمراض احليوانية العالية األثر بغية ال وتنسنينينينينينينييقها، جهودللذ الفعال ا لضنينينينينينينيمان التنفيهذه املنصنينينينينينينيات مع   تعمل كل  و 

 ومن التهديدات املتعلقة بصحة اإلنسان ومكافحتها.
احليوانية املنشأ على األمراض تعزيز اجلهود العاملية ملنظمة األغذية والزراعة للحد  من  ثري األمراض احليوانية و  يتم  و  -15

والقطرية من خالل املكاتب امليدانية والعمل مع املنظمات اإلقليمية واجملتمعات  الفرعية اإلقليميةو املسنينينينينينينينينينينينينينيتوايت اإلقليمية 
نظمة امللضنينينيمان التماسنينينيك واالتسنينينياد مع السنينينيياقات اإلقليمية والقطرية. وابإلضنينينيافة إىل ذلك، تتعاون  اإلقليميةاالقتصنينينيادية 

 واملؤسسات الفنية يف تقدمي خدماهتا يف جمال الصحة احليوانية.بشكل وثيق مع شبكة واسعة من املراكز املرجعية 
من سنينينينينينينينينينياللة اإلمراض إنفلونزا الطيور الشنينينينينينينينينينيديد  فريوس العاملي، مثل على النطاد ، أبرز تفشنينينينينينينينينينيي األمراضااترخيي  و  -16

H5N1.رة البلدان ولفت االنتباه إىل احلاجة إىل تعزيز قد ، أوجه ضنينينينينينينينينينينيعف النظم البيطرية يف العديد من البلدان املتضنينينينينينينينينينينيررة
وقد مك ن ذلك منظمة األغذية والزراعة من ءع موارد كبرية واستثمارها لدعم  املتضررة واملعرضة للخطر على نطاد أوسع.

شنينينينينيك لت االسنينينينينيتثمارات األولية يف و نظم الصنينينينينيحة احليوانية وبناء برانمج كبري بشنينينينينيكل تدرجيي بدعم من الشنينينينينيركاء يف املوارد. 
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ألسنينينينينينينياس الذي رسنينينينينينيني   قدرات منظمة ا H5N1من سنينينينينينينياللة  اإلمراض إنفلونزا الطيور الشنينينينينينينيديد فريوسلالعاملية االسنينينينينينينيتجابة 
ا نظر  اليوم لدعم احلكومات املسنينينينيتفيدة  التهديدات األخرى الناشنينينينيئة واملتجددة. ويعد ذلك ضنينينينيروراي   ةعاجلاألغذية والزراعة مل

 ن  هذه التهديدات قد اشتدت وتنوعت.أل
يهدف الربانمج الدويل للقضنينينياء على مرض طاعون اجملرتات الصنينينيغرية الذي اشنينينيرتكت يف تنسنينينييقه منظمة األغذية و  -17

حبلول عام  حتقيق اخللو من طاعون اجملرتات الصنينينينينينينينينيغرية على املسنينينينينينينينينيتوى العامليوالزراعة واملنظمة العاملية لصنينينينينينينينينيحة احليوان إىل 
كافحة ة األغذية والزراعة يف وضنينينينينيع اسنينينينينيرتاتيجيات إقليمية مل، سنينينينينياعدت منظم2016الربانمج يف عام إنشنينينينينياء . ومنذ 2030

طاعون اجملرتات ملكافحة سرتاتيجية الوطنية اال هاطاعون اجملرتات الصغرية، ودعمت البلدان املتضررة من أجل تطوير خطط
اجلهود الدولية ويدعو مشنينينينينينينينينيروع القرار املقرتح ضنينينينينينينينينيمن امللحق إىل تكثيف الصنينينينينينينينينيغرية ووضنينينينينينينينينيع برامج فعالة للمراقبة والتلقيح. 

 . 2030هنائي ا حبلول عام  والوطنية إلحراز تقدم على صعيد مكافحة طاعون اجملرتات الصغرية والتوصل إىل استئصاله
ا األغذية والزراعة تلتزم منظمةو  -18 مببادرات عاملية أخرى مثل تنفيذ االسنينينيرتاتيجية العاملية ملكافحة مرض احلمى  أيضنينيني 

ق هذه الربامج سنيني  وتنين   ، واملبادرة العاملية ملكافحة  ى اخلنازير األفريقية.اسنينيتئصنينيال الطاعون البقريما بعد وبرانمج القالعية، 
م او السيطرة على مرض بشكل مشرتك مع املنظمة العاملية لصحة احليوان مع حتقيق إجنازات مهمة مبا يف ذلك إحراز تقد  

من خالل على املستوى العاملي  على اخللو من الطاعون البقريحلفاد احلمى القالعية ابستخدام مسار املراقبة التدرجيي، وا
وتُبذل طاعون البقري املخصنينيصنينية لالسنينيتخدام احملدود واملراقب. ُتزين خمصنينيصنينية لل مني املواد احملتوية على الفريوس يف مرافق 

ا جهود التنسنييق ا بني الوكاالت لدعم البلدان رتك   مشنيمن خالل برانمج مكافحة داء املثقبيات األفريقي، بوصنيفه تعاوان   أيضني 
 األفريقية يف ُتفيف العبء اهلائل لداء املثقبيات املنقول بذاببة "تسي تسي".

منظمة األغذية والزراعة، إىل مواجهة تسنينينينينينينينينينينينينيتضنينينينينينينينينينينينينييفها اهليئة األوروبية ملكافحة مرض احلمى القالعية، اليت  هتدف -19
لبناء قدرات الدول األعضاء فيها  االعابرة للحدود. وهي ُتوفر برانجم   املماثلة خطر مرض احلمى القالعية واألمراض احليوانية

سنينينينينينينييطرة على مرض احلمى رامية إىل المع اجلريان األوروبيني لوضنينينينينينينيع برامج مكافحة مسنينينينينينينيتدامة  اهليئة لدعم التأهب. وتعمل
 يف ءيع املناطق.ا تدرجيي  القالعية 

، نتظام تنبيهات عاملية بشنينيأن األمراض وتقييمات للمخاطرتنشنينير منظمة األغذية والزراعة ابابإلضنينيافة إىل ذلك، و  -20
من أدوات تنمينينية  اوتنشنينينينينينينينينينينينينينير عنينيدد   (EMPRES-iمراض احليوانينينية )ألا ملعلومنينياتالعنينياملي نظنينيام اليف وجتمع وحتلنينيل البينينياانت 
هذه الكشنينينينينينينيف واملراقبة والتأهب واالسنينينينينينينيتجابة. وتشنينينينينينينيمل عمليات ألمراض و اب اخلاصنينينينينينينية علوماتاملالقدرات اليت تدعم نظم 

الطواره، وأداة تقييم املراقبنينية، وأداة رسنينينينينينينينينينينينينينيم اخلرائ  املختربينينية، وأداة اإلننينيذار  حنينياالت األدوات املمنينيارسنينينينينينينينينينينينينينينيات اجلينينيدة إلدارة
يف  يةحداث املرضنينينينينياأللإلبالغ عن  (EMA-iوتطبيق اهلاتف احملمول للبياانت الوابئية )املبكر/التنبؤ ودعم اُتاذ القرارات، 

 الوقت الفعلي.

 وإدارهتا إدارة متكاملة فات واألمراض النباتيةمن اآلة الوقاي -ابء

ج ا يف دعم الدول األعضنينينينينينينينينينينينينينياء يف جهودها الرامية إىل اعتماد هنُ ا هام  فتئت منظمة األغذية والزراعة تؤدي دور   ما -21
 عن تطبيق مباده الزراعة اإليكولوجية، لتقليل آ ر اآلفات واألمراض النباتية على وقائية ومتكاملة إلدارة اآلفات، فضنينينينينينينينينينيال  

األمن الغذائي وعلى سبل العيا. وتشمل جماالت الدعم احملددة إدارة اآلفات ومبيدات اآلفات خالل دورة حياهتا لتقليل 
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رف، والكشنينينينينينينينينينينيف املبكر واعتماد النهج الوقائية خماطرها، واسنينينينينينينينينينينيتخدام األدوات املبتكرة مثل املراقبة الرقمية ومنصنينينينينينينينينينينيات املعا
 اإليكولوجي. الزراعي واإلدارة املتكاملة لآلفات القائمة على النظام

منظمة األغذية والزراعة، منصنينينينينينينينينية حكومية دولية تسنينينينينينينينينيتضنينينينينينينينينييفها توفر أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، اليت و  -22
لتجارة اآلمنة للنبااتت وللمنتجات النباتية. وتعمل من خالل تعزيز خمصنينينينينينينيصنينينينينينينية للتعاون الدويل بني البلدان من أجل  مني ا

تدابري الصنينينيحة النباتية وبروتوكوالت لتحديد اآلفات اخلاصنينينية بالوعي العاملي مبسنينينيائل الصنينينيحة النباتية، وتطوير املعايري الدولية 
تدابري الصنينينينيحة النباتية وتوصنينينينييات هيئة ب اخلاصنينينينيةدعم القدرات الوطنية يف تنفيذ املعايري الدولية من خالل وكذلك  ،وإدارهتا

، والذي 2030-2020حيتوي اإلطار االسنينينينينيرتاتيجي اجلديد لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت للفرتة و تدابري الصنينينينينيحة النباتية. 
  ا، على جدول أعمال إمنائي بشأن "تعزيز نظم اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا".جيري اعتماده حالي  

دة لزايدة الوعي على ءيع املسنينينينيتوايت  مهية الصنينينينيحة فرصنينينينية جي  ( 2020)لسنينينينينة الدولية للصنينينينيحة النباتية توفر او  -23
يف حتقيق أهداف جدول أعمال األمم وإسنينينينينينينينينينينينينينيهامها النباتية من أجل اإلنتاج النبايت اآلمن واملسنينينينينينينينينينينينينينيتدام للمجتمع العاملي 

 .2030 للعام املتحدة
الدولية لوقاية النبااتت العديد من الربامج واملشنينينينينيروعات اإلقليمية بشنينينينينيأن تنفذ منظمة األغذية والزراعة واالتفاقية و  -24

 من خارجالعادية واملوارد امليزانية موارد  ابسنينينينينينينينينينينينينينيتخداممتكاملة  هتا إدارةالوقاية من اآلفات واألمراض النباتية واحتوائها وإدار 
تطويرها منذ أكثر من  احلقلية، اليت ت  زارعني امل ُتسنينينينينينينينيتخدم مدارسو ، واليت يركز بعضنينينينينينينينيها على آفات وأمراض معينة. امليزانية

دولة حول العامل، كأداة رئيسية لتعزيز قدرات املزارعني يف تبين أفضل  100بشكل رئيسي يف آسيا مث يف أكثر من  اعام   30
"احلفظ والنمو" ولعلم وملفهوم  اإليكولوجي الزراعي اإلدارة املتكاملة لآلفات القائمة على النظام ملبادها املمارسنينينينينينينينيات تنفيذ  

 البيئة الزراعية من أجل اإلدارة الفعالة لآلفات واألمراض النباتية.
 طواره حاالت نظام الوقاية منبرانمج يف الوقاية من اجلراد الصنينيحراوي ومكافحته أكرب  برانمج حّت  اآلن، كانو  -25

( اليت تعمل كنظام DLISاجلراد الصنينينينيحراوي ) بشنينينينيأن علوماتاملا يف تشنينينينيغيل خدمة ا كبري  ولقد حقق جناح   .الصنينينينيحة النباتية
 دعم ذلكتعاملي لإلنذار املبكر يرصد حالة اجلراد الصحراوي والتنبيهات يف الدول األعضاء يف منظمة األغذية والزراعة. و 

ا الربانمج  وكانت هذه آليات تنسنينينينينينينينييق مثل جلنة مكافحة اجلراد الصنينينينينينينينيحراوي واهليئات اإلقليمية للجراد الصنينينينينينينينيحراوي. أيضنينينينينينينيني 
. وأدت من املناطق غريهاواليمن و فريقيا أاهلياكل حامسة يف مواجهة حتدايت تفشنينينينينينينينينيي اجلراد الصنينينينينينينينينيحراوي احلالية يف شنينينينينينينينينيرد 

ا ملدة تصنينينينيل إىل تقليل مدة وشنينينينيدة وتواتر األوبئة اليت اسنينينينيتمرت اترخيي  اجلهود املشنينينينيرتكة ملنظمة األغذية والزراعة واللجان إىل 
ا 50 طالت  ثرياهتاواليت  اعام   15 الدروس املستخلصة من برانمج مكافحة اجلراد الصحراوي بشكل وُتطب ق  أو أكثر. بلد 

 فع ال يف الوقاية من أنواع اجلراد األخرى وإدارهتا يف منطقة القوقاز وآسيا الوسطى.
د  من  ثري دودة احلشد اخلريفية إىل احل الرامية على دعم البلدان يف جهودها أيض ا األغذية والزراعة تعمل منظمةو  -26

خطة العمل "نظمة امل، أطلقت 2019إىل جنب مع شنينينينيركائها الدوليني يف التنمية واملوارد. ويف ديسنينينينيمرب/ كانون األول جنب ا 
 دف توفري إطار ُيشنيرك الشنيركاء الدوليني  "( ملكافحة دودة احلشنيد اخلريفية2020-2022) األغذية والزراعة نظمةالعاملية مل

والشنينينينينينينينينينيركاء يف املوارد وكذلك احلكومات املختلفة من أجل التخفيف من خماطر دودة احلشنينينينينينينينينينيد اخلريفية على األمن الغذائي 
 وعلى سبل عيا املزارعني.

العديد من الربامج واملشنينينياريع لتيسنينينيري التعاون اإلقليمي ولتطوير القدرات الوطنية يف جمال الوقاية من تُنف ذ ، وابملثل -27
يف جنوب الفريوسنينيي  الكسنينيافا ضامر أو ، مثل سنينيوسنينية النخيل احلمراء يف الشنينيرد األدو، وإدارهتاآفات وأمراض نباتية حمددة 
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( الذي TR4االسنيتوائي السنياللة )الفيوزارمي ذبول المرض و  ،شنيرد آسنييا، وأمراض صنيدأ القمح يف آسنييا الوسنيطى والقوقاز
  والعديد من اآلفات واألمراض يف أفريقيا.يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وجنوب شرد آسيا، ُيصيب املوز 

اهتدف منظمة األغذية والزراعة و  -28 من خالل ا وحمدود   اآمن   ااسنينينينيتخدام   مبيدات اآلفات إىل ضنينينينيمان اسنينينينيتخدام أيضنينينيني 
 لتنفيذ مدونة السنينيلوك فنيةمباده توجيهية . وتتعاون مع منظمة الصنينيحة العاملية يف وضنينيع مع شنينيركاء دوليني خمتلفنيالتعاون 
منظمة  ودة مبيدات اآلفات وخملفاهتا يف األغذية. وتتعاونخاصنينينينية جبويف وضنينينينيع معايري دولية  إدارة مبيدات اآلفات،بشنينينينيأن 

ا األغذية والزراعة ت الشنينينينينينينينيديدة اخلطورة من امع برانمج األمم املتحدة للبيئة يف معاجلة املسنينينينينينينينيائل املتعلقة مببيدات اآلف أيضنينينينينينينيني 
انظمة املوتسنينينينيتضنينينينييف  خالل إطار النهج االسنينينينيرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية. أمانة اتفاقية روتردام اخلاصنينينية  أيضنينينيني 

 واملبيدات اخلطرة املتداولة يف التجارة الدولية. إبجراء املوافقة املسبقة العلم على بعا الكيماوايت 
ني والوطني نيالدولي امتتعاون منظمة األغذية والزراعة واالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت بشنينينينينيكل وثيق مع شنينينينينيركائهو  -29

آخرين، املنظمات ءلة ، من التقنيونويشنينينينينينينينينينيمل الشنينينينينينينينينينيركاء  ا يف جمال الصنينينينينينينينينينيحة النباتية.متقدمي خدماهتوالتقنيات ل يف املوارد
لبحوث الزراعية الدولية، واجملموعات االقتصنينينيادية ومنظمة منظومة اجلماعة االسنينينيتشنينينيارية لاإلقليمية والوطنية لوقاية النبااتت، 

اإلقليمية واملؤسسات / الكياانت الدولية مثل املركز الدويل للزراعة وللعلوم البيولوجية، واملركز الفرنسي للبحوث الزراعية يف 
العاملية ملكافحة  غومبادرة بورلو  (منظمة األغذية والزراعةتسنينينينينينينينيتضنينينينينينينينييفه الذي )التنمية الدولية، واملنتدى العاملي للموز  خدمة
 الصدأ.

ما يتعلق ابالبتكارات الزراعية، تقوم الشنينينينينينينينينينينينيعبة املشنينينينينينينينينينينينيرتكة بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة  يفو  -30
ة يف األغذية والزراعة بتنفيذ برانمج اسنينينينيرتاتيجي لتعزيز اسنينينينيتخدام التقنيات النووية املتقدمة الذرية السنينينينيتخدام التقنيات النووي

وتشنينينيمل التقنيات الرئيسنينينيية  من أجل مكافحة اآلفات احلشنينينيرية الرئيسنينينيية اليت ُتصنينينييب احملاصنينينييل وتلك ذات األمهية البيطرية.
طو رت وابإلضنينينينيافة إىل ذلك،  مراض معينة.ألاسنينينينيتخدام تقنية احلشنينينينيرات املعقمة إلدارة احلشنينينينيرات ولتطوير أصنينينينيناف مقاومة 

عالقات تعاون قوية بشنينينينينينينينينينينينينينيأن مواضنينينينينينينينينينينينينينييع حمددة مع العديد من املراكز التابعة الحتاد البحوث الزراعية الدولية ومع املنظمة 
 لية واألوساط األكادميية.مؤسسات األحباث الدو 

 اآلفات  اإلجراءات ذات األولوية لزايدة الفعالية يف معاجلة -ااثلثً 
 واألمراض احليوانية والنباتية العالية األثر

هذه التهديدات بنهج شنينينينينينينينينينينينينينيامل  معاجلة أبرزت حركة اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية وانتشنينينينينينينينينينينينينينيارها احلاجة إىل -31
ويتطلب ذلك التحقيق يف التفاعل بني العوامل  النظم اإليكولوجية.تنوع ة الغذائية  كملها و ومتكامل، مع مراعاة السنينينيلسنينينيل

وهناك أدلة متزايدة  البيئية واالجتماعية االقتصنينيادية واملناخية من جهة، والصنينيحة احليوانية والنباتية والبشنينيرية من جهة أخرى.
ملعاجلة هتديدات اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية العاملية، والعتماد  شنينينياملةو  ج متعددة التخصنينينيصنينينياتعلى احلاجة إىل هنُ 

 وتنفيذ هنج "صحة واحدة"، الذي ميتد إىل املرونة االجتماعية والبيئية.
أن تظل الوقاية من اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية ومكافحتها على رأس أولوايت عمل املنظمة من  ينبغيو  -32

تثمارات وبرامج تنمية القدرات. وجيب الرتكيز على التدابري األسنينينينينينينينينينينياسنينينينينينينينينينينيية الالزمة ملنع هذه التهديدات خالل زايدة االسنينينينينينينينينينيني
ورصنينيدها واالسنينيتجابة هلا، مع اسنينيتخدام السنينيياسنينيات العامة والتدخالت املناسنينيبة على املسنينيتوايت العاملية واإلقليمية والوطنية 
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ع املسنينينينينيتوايت. وسنينينينينييؤدي ذلك إىل حتسنينينينينيني وصنينينينينيول املزارعني إىل عن متابعة جهود تنمية القدرات على ءي واحمللية، فضنينينينينيال  
 .حاملا تظهر نهم من منع خماطر الصحة احليوانية والنباتية وإدارهتا بشكل فعالك  اخلدمات واملعارف واألدوات اليت فُ 

وانية بعمل منظمة األغذية والزراعة يف التصنينينينينينينينينينينينينينيدي للتهديدات اليت تطرحها اآلفات واألمراض احلي وهناك اعرتاف -33
 :ما خيص وال سيما يفوالنباتية العالية األثر على املستويني العاملي واحمللي، 

 اإلدارة املتكاملة لآلفات القائمة على النظام عن مباده يه، فضنينينينينينيال  وتبن   "صنينينينينينيحة واحدة"الدعم املقدم لتعزيز هنج  (أ)
طويلة األجل لآلفات واألمراض الومباده "احلفظ والنمو" واإليكولوجيا الزراعية يف اإلدارة  ،اإليكولوجي الزراعي

 احليوانية والنباتية؛
الصنينينيحة احليوانية والنباتية واملنصنينينيات والشنينينيبكات املرتبطة به يف رصنينينيد  طواره حاالت قيمة برامج نظام الوقاية من (ب)

 التهديدات؛معاجلة م للبلدان يف اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية وتقدمي الدع
الدور الذي تؤديه املنظمات الوطنية واإلقليمية لوقاية النبااتت، واملكلفة مبوجب االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  (ج)

ابلوقاية من اآلفات واألمراض النباتية اليت ُتضنينيع للحجر الصنينيحي واحتوائها، مع تيسنينيري التجارة اآلمنة من خالل 
 تدابري الصحة النباتية وتنفيذها.اخلاصة بري الدولية تطوير املعاي

من أجل زايدة تعزيز جهود اجملتمع الدويل واملؤسنينينينينينينينينينينينينيسنينينينينينينينينينينينينيات الوطنية ملكافحة اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية و  -34
 العالية األثر، ينبغي أن تقوم منظمة األغذية والزراعة مبا يلي:

التهديدات معاجلة تعزيز قدراهتا املتعلقة ابلصنينينينينيحة احليوانية والنباتية بشنينينينينيكل كبري لدعم اجلهود الوطنية والدولية يف  (أ)
 املتزايدة املتأتية من اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية؛

ية القدرات من أجل دورها التنسنينييقي االسنينيتباقي يف تعزيز التعاون العاملي واإلقليمي املسنينيتدام ويف قيادة تنمحتسنينيني  (ب)
حتسني نظم الصحة احليوانية والنباتية لتقدمي خدمات الوقاية واملراقبة والتأهب واالستجابة للطواره إلدارة اآلفات 

 واألمراض احليوانية والنباتية؛
دعم جودة وأمن اللقاحات العاملية لألمراض من أجل تعزيز دورها يف إشنينينينينينينينينينينينيراك أصنينينينينينينينينينينينيحاب املصنينينينينينينينينينينينيلحة املتعددين  (ج)

تحسنينينينيني الوصنينينينيول إىل اللقاحات والوسنينينينيائل الكفيلة بة العالية األثر، ويف عمليات تغيري السنينينينيياسنينينينيات العامة احليواني
 األخرى اليت ُفك ن منتجي الثروة احليوانية من منع خماطر األمراض وإدارهتا؛

مراض احليوانية املرتبطة ابأل خاطرلتقييم املالقدرات دور أقوى يف التنسنينينينييق املتعدد القطاعات وتنمية االضنينينينيطالع ب (د)
دارة املخاطر إب املتعلقة مارسنينينينياتاملو  العامة سنينينينيياسنينينينياتالتطوير / دعم لو  ،وتقليلها املنشنينينينيأ يف املسنينينينيتودعات احليوانية

 نظمة؛املالقائمة على األدلة اليت تُليب االحتياجات احملددة ألعضاء 
تغريات ديناميات بزايدة االستثمار يف القدرة على رصد انتشار اآلفات واألمراض، وتطوير املعلومات ذات الصلة  (ه)

اآلفات / األمراض، وتطوير األدوات والتوجيهات واملنهجيات املناسبة لتقييم خماطر اآلفات واألمراض الناجتة عن 
 قتصادية وتغري املناخ؛العوامل املرتابطة مبا يف ذلك الضغوط االجتماعية واال
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التعاون مع الشنينينينينينينينيركاء يف جمايل البحي والتطوير لتعزيز اسنينينينينينينينيتخدام النهج املبتكرة، وال سنينينينينينينينييما تكنولوجيات  توطيد (و)
االتصنينينينينياالت الرقمية، من أجل مسنينينينينياعدة البلدان على جتنب خماطر اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية من خالل 

 هب واالستجابة؛التأ تعزيزتسهيل تبادل املعلومات و 
اعتماد هنج فهيدية لفهم الدوافع املشنينينينينينينينينينينينينينيرتكة اليت تؤدي إىل تفاقم اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية، وزايدة  (ز)

صنينينينينينيحة احليوانية والنباتية لتعزيز فعالية الدعم الذي تقدمه املنظمة على كل اليف جمال  وآتزرها األنشنينينينينينيطة تكامل
 املستوايت؛

 احلقلية املزارعني تشنينينينينينينينياركية مثل مدارس املزارعني واجملتمعات احمللية من خالل هنج تكثيف اجلهود بشنينينينينينينينيأن تعليم (ح)
اإلدارة املتكاملة ومنصنينينينينينينيات التعلم اإللكرتوين، وبشنينينينينينينيأن االبتكار واالسنينينينينينينيتفادة من التقنيات ذات الصنينينينينينينيلة بنهج 

مبنينيا يف ذلنينيك تقنينينيات املكنينيافحنينية  ،الزراعنينية اإليكولوجينينيةوعلم  اإليكولوجي الزراعي لآلفنينيات القنينيائمنينية على النظنينيام
 احليوية؛

ا إىل جنب مع الشنينينينينينيركاء، من تعزيز املسنينينينينينياعدة يف بناء القدرات املقدمة إىل أعضنينينينينينياء منظمة األغذية والزراعة، جنب   (ط)
أجنيل بننياء قنيدرة الزراعنية والنظم الغنيذائينية على الصنينينينينينينينينينينينينينيمود يف مواجهنية اآلفنيات واألمراض احليوانينية والنبنياتينية املرتبطنينية 

 ها مثل تغري املناخ والكوارث الطبيعية وانعدام األمن.بعوامل تُفاقم



 

 

 امللحق
 

 مشروع قرار معروض على املؤمتر
 

 2030استئصال طاعون اجملرتات الصغرية حبلول عام 
 

 إن  املؤمتر:
 

مليون أسنينينينينينيرة ريفية فقرية يف البلدان النامية  300 ن  األغنام واملاعز تشنينينينينينيكل مصنينينينينينيدر الثروة احليوانية الرئيسنينينينينينيي لنحو  إذ يقر  
 والناشنينينينينينينيئة؛ وأن  النسنينينينينينينياء واألطفال يف معظم هذه البلدان يشنينينينينينينياركون بشنينينينينينينيكل كبري يف إنتاج األغنام واملاعز وحيصنينينينينينينيلون منها 

 على بروتينات حيوانية املصدر مبوازاة حصوهلم على دخل إضايف بفضل بيع املنتجات احليوانية؛ 
 

من اجملرتات الصنينينينينينيغرية احمللية والربي ة   ن  طاعون اجملرتات الصنينينينينينيغرية هو مرض فريوسنينينينينينيي معٍد للغاية ابلنسنينينينينينيبة إىل كل   وإذ يقر  
 بلد ا يف أفريقيا وآسنينينينينينينييا والشنينينينينينينيرد األوسنينينينينينيني  عن وجود هذا املرض فيها، علم ا أن  هذه البلدان تسنينينينينينينيتحوذ  70حيي أفاد او 

 مليارات؛  2.5رية يف العامل وعددها يف املائة من اجملرتات الصغ 80على أكثر من 
 

 مليارات  4.1أن  )أ( التأثريات االقتصنينينينينينينينينينينيادية العاملية السنينينينينينينينينينينينوية لطاعون اجملرتات الصنينينينينينينينينينينيغرية تقد ر مبا يرتاوح بني  ومع مراعاة

مليار دوالر أمريكي من اخلسنينينينينينينينينيائر؛ )ب( واملعارف واألدوات العلمية احلالية )اللقاحات والتشنينينينينينينينينيخيصنينينينينينينينينيات( مالئمة  2.1و
 غرض املنشنينينينينينينيود منها من أجل اسنينينينينينينيتئصنينينينينينينيال طاعون اجملرتات الصنينينينينينينيغرية من العامل، يف حني أن  هذا املرض ال يزال حمصنينينينينينينيور ا لل

يف أجزاء حمددة نسنينينينينينينينينينينينينينيبي ا من العامل؛ )ج( وذلك جيعل اإلجراءات العاملية أسنينينينينينينينينينينينينينياسنينينينينينينينينينينينينينيية ليس فق  حلفز التنمية االجتماعية 
 واالقتصادية املستدامة يف البلدان املنخفضة الدخل املتأثرة، بل أيض ا حلماية الصناعات العاملية املتصلة ابألغنام واملاعز؛ 

 
، أطلقت منظمة 2011رس املسنينينينينينيتفاد من النجاح يف اسنينينينينينيتئصنينينينينينيال الطاعون البقري يف سنينينينينينينة  نه، انطالق ا من الد وإذ يذك ر

األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصنينينينينيحة احليوان والشنينينينينيركاء الربانمج العاملي السنينينينينيتئصنينينينينيال طاعون اجملرتات الصنينينينينيغرية يف كوت 
 ع إىل عنينيامل خنينياٍل من هنينيذا املرض حبلول ( مع التطل  1942فينينيد للمرة األوىل عن وجود هنينيذا املرض يف عنينيام ديفوار )حينينيي أُ 

 ؛ 2030سنة 
 

من املؤسنينينيسنينينيات العاملية واإلقليمية األخرى،  إىل الشنينينيراكة االسنينينيرتاتيجية مع املنظمة العاملية لصنينينيحة احليوان وعددٍ  وإذ يشيييري
تؤديه الوكالة عن الدور اخلاص الذي  ومنظمات اجملتمع املدين، فضنينينينيال   البحوثإضنينينينيافة إىل الشنينينينيركاء يف املوارد ومؤسنينينينيسنينينينيات 

 الدولية للطاقة الذرية من أجل نقل التكنولوجيا وإاتحة شبكة املختربات؛ 
 

من األدلة على إمكانية أن يصنينينينينينينييب فريوس طاعون اجملرتات الصنينينينينينينيغرية أنواع ا خمتلفة من اجملرتات  على وجود مزيدٍ  دوإذ يؤك  
 الصنينينينينينينينينينينينيغرية الربي ة، مع ما له من تداعيات كبرية ابلنسنينينينينينينينينينينينيبة إىل إمكانية بقاء فريوس طاعون اجملرتات الصنينينينينينينينينينينينيغرية يف اجملتمعات 

ى صنينيون جمموعات احلياة الربي ة، مبا فيها األنواع املعرضنينية له واخلطر الذي قد يشنينيكله هذا الفريوس عل اليت قد تشنينيكل عائال  
 للخطر وقدرة النظم اإليكولوجية على الصمود؛ 

 



 

 

سوف يساهم يف حتقيق  2030األعضاء يف املنظمة إىل أن  استئصال طاعون اجملرتات الصغرية حبلول سنة  وإذ يلفت عناية
 منها؛  17و 15و 12و 8و 5و 3و 2و 1أهداف التنمية املستدامة وال سيما األهداف 

 
للربانمج  2015دعم مؤفر املنظمة يف دورته التاسنينينينينينينينينينينينينيعة والثالثني اليت عقدت خالل شنينينينينينينينينينينينينيهر يونيو/حزيران  ًداد جمد  وإذ يؤك  

 العاملي الستئصال طاعون اجملرتات الصغرية؛ 
 

 كذلك إىل مصنينينينينينينينينيادقة اجللسنينينينينينينينينية العامة الرابعة والثمانني للجمعية العاملية ملندو  املنظمة العاملية لصنينينينينينينينينيحة احليوان   وإذ يشيييييييري
 د الربانمج العاملي الستئصال طاعون اجملرتات الصغرية؛ الذي يؤي   25القرار رقم على  2016يف مايو/أاير 

 

 :إن  املؤمتر
 

ملا تقوم به املنظمة حالي ا من عمل يف سنينينينيبيل اسنينينينيتئصنينينينيال طاعون اجملرتات الصنينينينيغرية حبلول سنينينينينة  ًدا دعمهد جمد  يؤك   -1
 ، مبا يف ذلك من خالل شنينينينينينينينينينينينينينيراكتها مع املنظمة العاملية لصنينينينينينينينينينينينينينيحة احليوان وابلتعاون الوثيق مع األعضنينينينينينينينينينينينينينياء 2030
ظمة وممثلي املزارعني، ومن بينهم االحتادات النسنينينيائية، واملؤسنينينيسنينينيات العاملية/اإلقليمية ومؤسنينينيسنينينيات البحوث نيف امل

 ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص وسواهم من الشركاء؛ 
 

من املنظمة العمل مع الشركاء املعنيني إلنشاء حساب أمانة خاص من أجل )أ( تنسيق  الت التلقيح  ويطلب -2
 تدعو احلاجة؛ )ب( وزايدة املراقبة وتعزيز حتليل البياانت؛ )ج( وتيسري البحي واالبتكار؛ حيثما 

 
املنظمة، ابلتعاون الوثيق مع املنظمة العاملية لصنينيحة احليوان والشنينيركاء اآلخرين، على إرسنينياء آلية لضنينيمان  عويشييج   -3

 ال طاعون اجملرتات الصغرية؛ التنسيق العاملي الواسع النطاد من أجل تنفيذ الربانمج العاملي الستئص
 

الشنينينينينيركاء يف املوارد واجملتمع املعين ابلتنمية بشنينينينينيكل عام على أن تتضنينينينينيافر جهودها مع جهود البلدان املتأثرة  وحيث   -4
بطاعون اجملرتات الصنينينيغرية أو املعرضنينينية خلطره من أجل سنينينيد  الفجوة احلرجة يف التمويل مبا ميك ن من تنفيذ الربانمج 

 .2030من طاعون اجملرتات الصغرية حبلول سنة  خالٍ  املطاف إىل بناء عاملٍ والتوصل يف هناية 
 


