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 موجز
 

  يف أعقاب املوافقة على االسرترتتاتيجية العاملية املشرترتتكة بظ منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصرترتحة احليوان                                                                                                   
           يف أبيدجان،       5102                                                                           بشرترتأن مكافحة واسرترتتئصرترتان طاعون التات الصرترترتاة )االسرترتتاتيجية العاملية( يف أبريل نيسرترتان 

       طاعون ب       معنية      مشرترترترترترترترتتكة                                 نظمة العاملية لصرترترترترترترترتحة احليوان، أمانة                                            كوت ديفوار، أنشرترترترترترترترتأت منظمة األغذية والزراعة وامل
        ً اسرترترترترترترتت اللياً             ً      ً  بدورها برناجًما عاملًيا         األمانة                  يف روما. وقد وضرترترترترترترتع       5102                                  التات الصرترترترترترترترتاة )األمانة( يف مار    ار 

      عملية      ، ع      5150 -    5102                                                                مدته مخس سرترترترترترتنوات السرترترترترترتتئصرترترترترترتان طاعون التات الصرترترترترترترتاة )ال نام  العاملي( للفتة 
  .                                 صياغة شاملة وخاضعة الستعراض األقران

  قام  املنظمتان بالتعاون مع     5101                                    اسرترترتتئصرترترتان طاعون التات الصرترترترتاة  لون عام    يف                      وإلحراز مزيد من التقدم ،                            
            سرترترترترترترترترترتبتم  أيلون    2                                                                         االحتاد األورويب ومفوضرترترترترترترترترترتية االحتاد األفريقي، بعقد مطار عاملي لطاعون التات الصرترترترترترترترترترترتاة يف 

    .      املصلحة       ألصحاب       منتدى        انعقاد    تال   ،       بروكسيل  يف       5102
  ا          ً                                                                                وقد شرترترتكال املطار ًطًة تار ية للج ود اعماعية الرامية إىل معاعة أحد األسرترترتباب اعذرية للجوع والفقر بالنسرترترتبة      

  .                    مليون أسرة حون العامل     011   إىل 
  ضرترترترترترترترتة له، ومن        أو معر                            موبوءة بطاعون التات الصرترترترترترترترترتاة      دولة     52      ً    مشرترترترترترترترتاركاً من      521                     قد حضرترترترترترترترتر املطار أكثر من   و           

                                                                                                    منظمات دولية وإقليمية )جمموعة دون أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ ومفوضية االحتاد األفريقي واملنظمة العربية 
                                                                                                          للتنمية الزراعية واهليئة االقتصادية املعنية باملاشية واللحوم والثروة السمكية يف الموعة االقتصادية والنقدية لوسط 

                                                                               للدراسرترترترتات الزراعية املتقدمة يف منطقة البحر األبيت املتوسرترترترتط واللجنة الدائمة املشرترترترتتكة بظ                       أفريقيا واملركز الدويل
                                                                                       الدون ملكافحة اعفاف يف منطقة السرترترترترترترتاحل(، وشرترترترترترترتركاء يف املوارد ومنظمات غا حكومية ومنظمات من التمع 

     ً   وزيراً.     02                                        املدين ومطسسات  ثية وقطاعات خاصة، مبن في م 
 مليون دوالر أمريكي.      051                التمويل البالرتة    يف      فجوة  ال    ً      ً    ا                    ا ناً وزاريًا سرترترترترتلاط الضرترترترترتوء على ضرترترترترترورة سرترترترترتدا                 واعتمد املطار بيا                   

       ا                                        وتع اد العديد من الشركاء بدعم ال نام  العاملي.

 البرنامج لجنة من المطلوبة التوجيهات
 

     ً  مالئمًة.                   ا              ً       ا                              إن عنة ال نام  مدعواة إىل األخذ علماً بالتقدام احملرز وتقدمي أي توجي ات تراها  
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 معلومات أساسية
 
   .                                          ا                                             إن طاعون التات الصرترترتاة مرض شرترتديد العدوى ومدمار يصرترتيا احليوانات التة الصرترترتاة، وهو ناجم عن فاو   - 0

                                                                                                        ويطثر طاعون التات الصرترترترترترترترترترترترترترتاة بالدرجة األوىل يف األغنام واملاعز، على الرغم من أن األبقار واإلبل واعواميس وبعت أنواع 
                                  ً                                                                         احليوانات التة ال ية قد تصرترتاب به أيضرترتاً، ما يشرترتا إىل انتقاله إلي ا من األغنام واملاعز املسرترتتأنسرترتة. و تلف معدالت انتشرترتار 

                   يف املائة على التوايل     01         يف املائة و     011                                                     لناجم عنه يف عداد التات الصرتاة، ولكن ا قد تصل إىل نسبة  ا         والنفوق         هذا املرض 
                                   يف القطعان اليت مل تتعرض له يف السابق.

 
                            مبعدن مثا للقلق، إ  تعاين منه        انتشرترترتر             ، ما لبث أن    0055                                             ومنذ اكتشرترترتاف املرض للمرة األوىل يف كوت ديفوار عام   - 5

                  يف املائة من جمموعات     21                                                                     دولة يف أحناء أفريقيا و سرترتيا وأوروبا والشرترترق األوسرترتط. واليوم، أمسرترتى أكثر من     21     ً         حالياً أكثر من 
     ً                 ملحقاً اخلسرترترترتائر والشرترترترتدائد                  يزيد من انتشرترترترتاره                            ً                                         األغنام واملاعز يف العامل، عرضرترترترتًة لةصرترترترتابة به. وإ ا ما ت رق بدون رقيا، فسرترترترتوف

 .                                         الذين يعتمدون يف معيشت م على األغنام واملاعز   -                  ومعظم م من النساء    -                     مباليظ املزارعظ والرعاة 
 
          على الدخل        احلفاظ                                                                        ومن شرترترتأن اسرترترتتئصرترترتان طاعون التات الصرترترترتاة أن يسرترترتاهم يف مكافحة الفقر يف األرياف، ع    - 0

                                                                أسرترترترترتاسرترترترترتي لتمكظ سرترترترترتكان األرياف يف أفريقيا و سرترترترترتيا والشرترترترترترق األوسرترترترترتط من الناحية                                   وعلى قاعدة أصرترترترترتون املزارعظ، وهذا أمر 
                                                ً                                التمكظ كفيل بترتيا املوازين. وعلى وجه اخلصرترترتوغ، غالباً ما تكون النسرترترتاء مسرترترتطوالت عن التات      هذا     حيث           االقتصرترترتادية، 

                                    ً ى حد سواء. وتعت  األغنام واملاعز مصدراً                                    ا     ولبيع املنتجات  ات الصلة يف اإلطار احمللاي، عل        األغذية                      الصرتاة املستأنسة لتوفا 
                        ، أي حليا األغنام واملاعز     رتذاء  ال     ا يعدا                                  مليون أسرترترترترترترترترترترة ريفية يف أحناء العامل. و      011                  وللدخل بالنسرترترترترترترترترترتبة إىل         لألغذية      ً أسرترترترترترترترترترتاسرترترترترترترترترترتياً 

      يل فإن            ً       ً                                                                                وحلوم ا، جزءًا أسرترترترترترترترترترتاسرترترترترترترترترترتًيا من النظام الرتذائي اليومي لتلا التمعات، ويسرترترترترترترترترترتاهم يف الوقاية من سرترترترترترترترترترتوء الترتذية. وبالتا
    جيايب                               ا                                                                       اسرترتتئصرترتان طاعون التات الصرترترتاة يشرترتكال أداة فعالة ملعاعة انعدام األمن الرتذائي وسرترتوء الترتذية، ما سرترتيطدي إىل تأثا إ

 .         عن املخاطر         املنكشفظ                                   دائم يف احلالة الترتذوية لسكان الريف
 
                  لتفشرترترترترترترترترترترترترتي طاعون التات           لالسرترترترترترترترترترترترترتتجابة      ا                                                        وقد قدام  منظمة األغذية والزراعة املسرترترترترترترترترترترترترتاعدة إىل العديد من البلدان يف   - 5

                                                                                                       الصرترترترتاة، فرتط  جمموعة كباة من األنشرترترتطة مثل تعزيز قدرات املراقبة والتشرترترتخيو املخ ي، وشرترترتراء اللقاحات املعتمدة عالية 
                               اعودة، وبناء القدرات واالتصاالت.

 
   "،     5101                    ن التات الصرتاة  لون         من طاعو        العامل     خلو                                                       ووافق  عنة الزراعة يف دورهتا الرابعة والعشرين، على رؤية "  - 2

                                                                            مع عنت ا االسرترترترترتتشرترترترترتارية، واألمانة املشرترترترترتتكة بظ منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية          الطاعون   ا                    وطلب  إرسرترترترترتاء حوكمة هلذ
             . وجرى إقرار     5105                                                                   وقد مت تأييدها لدى الدورة اخلمسرترترترترترترترترتظ بعد املائة للمجلس يف ديسرترترترترترترترترتم  كانون األون    .           لصرترترترترترترترترتحة احليوان

     ، إىل     5102                                                                                            االسرترتتاتيجية العاملية خالن مطار دويل لطاعون التات الصرترترتاة عقد يف أبيدجان، كوت ديفوار يف أبريل نيسرترتان 
                         الدورة التاسعة والثالثون                       . وعالوة على  لا، أكدت    5101                                                    جانا رؤية العامل اخلايل من طاعون التات الصرتاة  لون عام 

 .           هبذه املبادرة          وااللتزام         يف اآلراء                   هذا التوافق الدويل   ،                   العاملية لصحة احليوان         واملنظمة   ،            ذية والزراعة              ملطار منظمة األغ
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                                  ، وبناء على اع ود اليت يبذهلا اإلطار     5101                                                       وملزيد من التقدم حنو اسرترترترترتتئصرترترترترتان طاعون التات الصرترترترترترتاة  لون عام   - 2
                                                                                                      العاملي املشرترترترترترترترترترترترترتتق بظ املنظمتظ للمكافحة التدرجيية لألمراض احليوانية العابرة للحدود، قام  املنظمتان بتأسرترترترترترترترترترترترترتيس األمانة 

                                                ألجل دعم البلدان وحفز اع ود الستئصان هذا الطاعون.      5102                               طاعون التات الصرتاة يف مار    ار       بشأن       املشتكة 
 
                مدترترترترترترترترترته مخرترترترترترترترترتس سرترترترترترترترترتنوات                            الستئصرترترترترترترترترتان طرترترترترترترترترتاعون الرترترترترترترترترتتات الصرترترترترترترترترترتاة      عرترترترترترترترترتاملي               برنرترترترترترترترترتام  اسرترترترترترترترترتت اليل         وقرترترترترترترترترتد و ضرترترترترترترترترتع  - 2

          ، وأطلقترترترترترترترته                   مرترترترترترترتن خرترترترترترترتالن عمليرترترترترترترتة شرترترترترترترتاملة                اسرترترترترترترتتعراض األقرترترترترترترتران    إىل      وخضرترترترترترترتع      5150  –      5102     لفرترترترترترترتتة  ل                  )ال نرترترترترترترتام  العرترترترترترترتاملي(
 .    5102                             املنظمتان يف أكتوبر تشرين األون 

 
                                                                ، خالن اجتماع رفيع املسرترترترترترترترترتتوى بظ املفوض األورويب للتعاون الدويل والتنمية     5102                  أكتوبر تشرترترترترترترترترترين األون     01   ويف   - 2

              السرترترترترترتتئصرترترترترترتان طاعون                                                                                       واملديرين العامظ للمنظمتظ، أكد االحتاد األورويب عزمه على االشرترترترترترتتاق مع املنظمتظ يف احلملة العاملية 
                  الشرترترترترترترتراكة واالسرترترترترترترتتثمار                                                                                  التات الصرترترترترترترترتاة. ووافق  املنظمات الثالق على عقد املطار العاملي املشرترترترترترترتتق بظ املنظمتظ بعنوان "

   2                        مفوضرترتية االحتاد األفريقي، يف         ودعمته         ألوروبية                          "، الذي اسرترتتضرترتافته املفوضرترتية ا           ٍ                      ألجل عامل خاٍن من طاعون التات الصرترترتاة
 .       بروكسيل  يف       5102            سبتم  أيلون    2 و
 
     ً          مطخراً جمموعة من       روما   يف        مقارها      توجد                                                              وباإلضرترترترترتافة إىل  لا، أنشرترترترترتأ املمثلون الدائمون لوكاالت األمم املتحدة اليت   - 0

      ألمهية        التوي       من ا      اهلدف  و    ،                                                                                املمثلظ الدائمظ من "أصرترترترترترترتدقاء ال نام  العاملي" برئاسرترترترترترترتة السرترترترترترترتفا واملمثل الدائم لكوت ديفوار
  .      املشتكة           وأمانت ما        احليوان      لصحة         العاملية         واملنظمة          والزراعة        األغذية       منظمة      ودعم        العاملي         ال نام 

 
 العالمي بشأن طاعون المجترات الصغيرةأهداف المؤتمر  -   ل      أو  

 
                                                                                                  مت تنظيم املطار العاملي املشرترترترترترتتق بظ منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصرترترترترترتحة احليوان حت  عنوان "الشرترترترترترتراكة   -  01

ٍ                                                                              واالسرترترتتثمار من أجل عامل خاٍن من طاعون التات الصرترترترتاة"، بالتعاون مع االحتاد األورويب ومفوضرترترتية االحتاد األفريقي يومي                         
                                                                 ، بلجيكا. وكان اهلدف من املطار تطوير االسرترترتتاتيجية العاملية اليت أقرت يف        بروكسرترترتيل   يف      5102                   سرترترتبتم  أيلون من عام    2 و   2

 :                               . وكان املطار ي دف بوجه اخلصوغ إىل    5101                                         برتية استئصان طاعون التات الصرتاة  لون عام       5102    عام 
 

 .    5101                                                                                         إعادة تأكيد االلتزام السياسي الدويل باستئصان طاعون التات الصرتاة على املستوى العاملي  لون عام   ( أ )
  .                                                                                          وتوفا منتدى للحكومات تطكد فيه التزاماهتا السياسية واملالية ب نام  استئصان طاعون التات الصرتاة  ( ب )
 .     ملوارد                                        واحلصون على االلتزام والدعم من الشركاء يف ا   ج( )
 

                  تبادن وج ات النظر  ل        الفرصرترترتة    اح  أت      5102            سرترترتبتم  أيلون    2                     منتدى ألصرترترتحاب املصرترترتلحة يف        انعقاد       املطار      سرترترتبق    وقد   -  00
                                    بشأن األثر اخلطا لطاعون التات الصرتاة.       مباشرة                    ومجع ش ادات ميدانية 

  

http://www.fao.org/3/a-i6316e.pdf
http://www.fao.org/ppr/globalconference/en/
http://www.fao.org/ppr/globalconference/en/
http://www.fao.org/ppr/globalconference/en/
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 مناقشات منتدى أصحاب المصلحة -ا    ني  ثا
 

   ً                                                   ممثالً عن مجعيات املزارعظ والرعاة، والتمع املدين واملنظمات غا      521                           مجع منتدى أصرترترترترترترترترترترترتحاب املصرترترترترترترترترترترترتلحة حوايل   -  05
                                                              احلكومية، والتجار ع  احلدود، وجمتمع األ اق، وأصحاب املصلحة اآلخرين.

 
                                                                                        وقد تناون منتدى أصرترترترترترترتحاب املصرترترترترترترتلحة مواضرترترترترترترتيع مثل: "مواج ة الصرترترترترترترتدمات املتعددة: الدور الرئيسرترترترترترترتي للمجتات   -  00

               املسارات ووج ات    -                                                                              قدرة األسر الريفية على الصمود"؛ و"تنمية الثروة احليوانية يف منطقة الساحل األفريقي                الصرتاة يف تعزيز 
                                                                                                   النظر؟" وإشرترترتراق املسرترترتاعدين البيطريظ يف القطاع اخلاغ باالشرترترتتاق مع احلكومة، من أجل مكافحة طاعون التات الصرترترترتاة 

 .                            على املستوى الوطين يف أفرتانستان
 

                                                                                               وقدم  املنظمة، باالسرترترترترترترترترترترتتناد إىل عمل حتليلي ملخت  سرترترترترترترترترترترتياسرترترترترترترترترترترتات الثروة احليوانية، التابع لفرع املعلومات والتحليل   -  05
  ا                             ا              ً بظا أن تعزيز قدرة األسرترترترترترتر على التكياف سرترترترترترتيكون أسرترترترترترتاسرترترترترترتياً  ي                                                      القطاعي وسرترترترترترتياسرترترترترترتات الثروة احليوانية يف املنظمة، حتليل ا الذي 

                                                                ة احليوانية قد تسرترترتاعد يف احلد من التأثا السرترترتليب الناجم عن صرترترتدمة خارجية                                          السرترترتتئصرترترتان الفقر وإواء اعوع، وأن أصرترترتون الثرو 
                                                   يف املائة، وأن نصف هذه اإلمكانية يرتبط بالتات الصرتاة.    52            شديدة بنسبة 

 
                     املشرترترترترترترترتاركون أمهية الثروة       ناقش                    ، املسرترترترترترترترتار واملنظورات"،                            روة احليوانية يف منطقة السرترترترترترترترتاحل                        ويف إطار موضرترترترترترترترتوع "تنمية الث  -  02

                                    ومايل والنيجر والسرترترترترترترتنرتان. أما التحديات       فاسرترترترترترترتو                                                                احليوانية يف بلدان السرترترترترترترتاحل مسرترترترترترترتتخدمظ البيانات اليت مت مجع ا من بوركينا
                          : النمو السرترترترترترترتكاين والوصرترترترترترترتون إىل                                                                                   والفرغ الرئيسرترترترترترترتية اليت يواج  ا قطاع الثروة احليوانية يف منطقة السرترترترترترترتاحل فال تزان هي التالية

                                                                        ومي وحتويل الزراعة األسرترترترترترترية. وأكدت املناقشرترترترترترتة على احلاجة إىل املزيد من السرترترترترترتياسرترترترترترتات                      وعدم كفاية التمويل احلك        األراضرترترترترترتي
 .                             احتياجات أصحاب احليازات الصرتاة        مراعاة    مع         الشاملة

 
                                                                                        وإن "اسرترترترتتقطاب املسرترترترتاعدين البيطريظ لدى القطاع اخلاغ ضرترترترتمن شرترترترتراكة مع احلكومة، من أجل مكافحة طاعون   -  02

           يف املائة من     22     فيه       يعتمد        يف سرترتياق        قصرترتة حاح      على             قد سرترتلط الضرترتوء                   وطين يف أفرتانسرترتتان"                          التات الصرترترتاة على املسرترتتوى ال
      طاعون   ا إنا                                            ا                                                         سرترترترترتكان الريف على املاشرترترترترتية واألغنام واملاعز اليت اثال الشرترترترترتكل السرترترترترتائد من الثروة احليوانية للرعاة كما للمزارعظ. و 

                                                 ، ولكن البلد أنشرترتأ  لية يتم من خالهلا تنفيذ ال نام      0002                                                     التات الصرترترتاة متوطن يف أفرتانسرترتتان منذ أون   ور له يف عام 
                                                                                              طاعون التات الصرتاة )الذي اوله اليابان وتنفذه منظمة األغذية والزراعة(، على يد املساعدين البيطريظ         ستئصان       الوطين ال

                          األمراض، وتوسيع نطاق أنشطة                                              والية صحية(، من أجل القيام باملراقبة واإلبالغ عن      مبوجا                           الذين تعاقدت مع م احلكومة )
 . (    5102                     مليون جمت صرتا منذ عام    2 .  05                                                    التوعية بطاعون التات الصرتاة والتحصظ منه )إ  مت تطعيم 

 
                                                                                           كما مت تزويد املشرترترترترتاركظ يف االجتماع مبعلومات تفصرترترترترتيلية عن جمموعة املمثلظ الدائمظ لدى املنظمة من أصرترترترترتدقاء   -  02

                              ً   ال نام  العاملي اليت أنشئ  حديثاً. 
 

  ( 0       امللحق )                                                            رض  نتائ  املنتدى يف اليوم التايل لدى انعقاد االجتماع الوزاري.       وقد ع    -  02
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 المؤتمر الوزاري -ا      ثالث  
 

              ، ومن منظمات         املعرضرترترترتة له   و أ                           موبوءة بطاعون التات الصرترترترترتاة      دولة     52      ً    مشرترترترتاركاً من      521                  حضرترترترتر املطار أكثر من   -  00
   ،                                واملنظمة العربية للتنمية الزراعية   ،                     ومفوضرترترترترترترتية االحتاد األفريقي   ،                                      جمموعة دون أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ )                دولية وإقليمية

                                                                                                              واهليئة االقتصرترترترترتادية املعنية باملاشرترترترترتية واللحوم والثروة السرترترترترتمكية يف الموعة االقتصرترترترترتادية والنقدية لوسرترترترترتط أفريقيا واملركز الدويل 
                                                                                                    للدراسرترترترترترترترتات الزراعية املتقدمة يف منطقة البحر األبيت املتوسرترترترترترترترتط واللجنة الدائمة املشرترترترترترترترتتكة بظ الدون ملكافحة اعفاف يف 

    اغ.   اخل     قطاع   ال  و                                 ومطسرترتسرترتات  ثية ومنظمات غا حكومية                             املوارد ومنظمات من التمع املدين             (، وشرترتركاء يف             منطقة السرترتاحل
     ً                                                                                               وزيراً من البلدان التالية: أفرتانسرترترترترترترتتان وألبانيا وبنرتالديش وبلرتاريا وبوركينا فاسرترترترترترترتو وج ورية أفريقيا الوسرترترترترترترتطى     02           وحضرترترترترترترتر املطار 

 .                                      وليا والنيجر والسنرتان والسودان وزامبيا                    وغينيا وإيطاليا ومنرت         العربية     مصر        مج ورية                 وتشاد والكونرتو و 
 

                                    وممثلظ رفيعي املسرترترترترترترترترترتتوى للمنظمات الدولية                                ة من قبل وزراء ومسرترترترترترترترترترتطولظ حكوميظ     مداخل    52                 ومت تقدمي ما جمموعه   -  51
     احملرز           ( التقدم 0   : )  أي                                 ً                                                     واإلقليمية، وشركاء يف املوارد، فضالً عن منظمات التمع املدين، تناول  املوضوعظ الرئيسيظ للمطار

                            ( وم رات االستثمار يف استئصان  5                                                               طاعون التات الصرتاة والقضاء عليه، وأولويات االستثمار يف املستقبل؛ )       كافحة   يف م
                    طاعون التات الصرتاة.

 
  . ( 5       امللحق                        واعتمدوا اإلعالن الوزاري )      5101                       باستئصان املرض  لون عام    م       التزام          الوزراء     ا وجداد  - 0 5
 

  :    أمور     مجلة   يف        املطار،       نتائ         وتضمن   -  55
 

      مليون      011                                            ً       ً                               األمهية االسرترتتاتيجية للمجتات الصرترترتاة بوصرترتف ا مصرترتدراً أسرترتاسرترتياً لكسرترتا العيش بالنسرترتبة إىل أكثر من   ( أ )
                                                 توفر حصرترترترترتة أسرترترترترتاسرترترترترتية من النظم الرتذائية للنا ، وال سرترترترترتيما      اعز           فاألغنام وامل ]                               أسرترترترترترة فقاة يف االقتصرترترترترتادات الناشرترترترترتئة

                    املتاحة ألفقر الفقراء                             معظم األحيان، األصرترترترترتون الوحيدة     ة يف                 تكون التات الصرترترترترترتا        ، حيث [     احلليا     مثل  ،       لألطفان
                   بشكل مباشر يف تفاقم       يطثر    قد                   طاعون التات الصرتاة          استئصان            وإن الفشل يف    ،                      وال سيما يف منطقة الساحل   -

   .            الفقر واعوع
                                                                               طاعون التات الصرترترترترترتاة أن لفز على اهلجرة بسرترترترترتبا شرترترترترتظف العيش، إ  قد يفقد النا  سرترترترترتبل عيشرترترترترت م        وبوسرترترترترتع  ( ب )

                                            ً                                                   بسرترترتبا هذا املرض؛ وبالتايل، فإن اسرترترتتئصرترترتاله هو أيضرترترتاً جزء من االسرترترتتجابة للتصرترترتدي هلذا النوع من اهلجرة، وتوليد 
                                            املزيد من فرغ العمل للشباب، خاصة يف أفريقيا. 

            طويل األجل؛   ال        السرترترترترتياسرترترترترتي        لتزام    ( اال 0                                         وية املطلوبة السرترترترترتتئصرترترترترتان طاعون التات الصرترترترترترتاة: )           العناصرترترترترتر احلي       تتضرترترترترتمن  و   ( ج )
                                                             احمللية لتفعيل اسرترترتتاتيجيات مكافحة طاعون التات الصرترترترتاة واسرترترتتئصرترترتاله؛           والتمعات        السرترترتلطات          اسرترترتتقطاب  و   (  5 )
                            التعاون والتنسيق والشراكات.  و   (  0 )

                     الثروة احليوانية، وما      على       احلفاظ         لرعاية و  ا                                                               الدور الرئيسرترترتي الذي تطديه النسرترترتاء يف التمعات الريفية )من حيث تقدمي   و   ( د )
 .                                                                                 إىل  لا(، وكيف ميكن أن يس م استئصان طاعون التات الصرتاة يف التخفيف من حدة الفقر واعوع
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    كل          التزام        وضرترترترترترورة                            اسرترترترترتتئصرترترترترتان طاعون التات الصرترترترترترتاة.       حتقيق    دعم  ل                        والتنسرترترترترتيق والتعاون الدويل     ات            وأمهية الشرترترترترتراك  ( ه )
  .       اإلقليمي        املستوى     على         التنسيق        وتعزيز        العاملي        اإلرشاد    إىل       احلاجة    عن     ً فضالً          البعيد،       للمدى      وخطة       برؤية         الشركاء

  .        احليوانية       الصحة   يف        ملحو ة        حتسينات       تنفيذ     أجل    من      عصري       مستوى    إىل          البيطرية                االرتقاء باخلدمات         وضرورة  ( و )
       طاعون         اسرترترترترترترترترتتئصرترترترترترترترترتان                                   املرض ال يزان ينتشرترترترترترترترترتر مبعدالت مقلقة، فإن       ً      ا نظراً إىل أنا                              إدراق ضرترترترترترترترترترورة التحلي بالواقعية      ومع  ( ز )

  .     اجتاهه      لعكس         الكافية         واملوارد         اعماعية       اع ود      جتديد      بفضل   ،       للتحقيق      قابل      5101       لون        الصرتاة       التات
 

       املوارد     حشد
 

املوارد املسرترترترتت دفة لل نام  العاملي البالرتة مدته مخس سرترترترتنوات، ولكن ال تزان يف املائة من  21 أكثر من    حشرترترترتد    مت  -  50
 يف الشرترترتركاء املطار وحت. كيدوالر أمري )1( مليون دوالر أمريكي للوصرترترتون إىل اهلدف البالل مليار 340 هناق حاجة إىل

  فجوة التمويل.  سدا املسامهة يف  علىاملوارد واألوساط اإلمنائية 
 

                    من بظ أبرز الشرترترترترتواغل      زان    ما      املرض     هذا    أن   ،  له        ومعرضرترترترترتة        الصرترترترترترتاة       التات        بطاعون       مصرترترترترتابة       بلدان   من        وزراء     ا وأكاد  -  55
                                                وأشاروا إىل أنه قد مت حشد موارد على املستوى الوطين.   ،      بلداوم    من    كل     يف
 

                          السفراء التابعة للمجموعة،      عنة   إىل         ستفع     ً توصيةً     أن                                                      وأشار ممثل جمموعة دون أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ، إىل  -  52
                                                                                                من أجل التكيز على اسرترترتتئصرترترتان طاعون التات الصرترترترتاة كأولوية، ووجوب  صرترترتيو أك  قدر ممكن من التمويل يف ما بظ 

                           بلدان الموعة لصاحل ال نام .
 

                                                                   مليون يورو على مدى األعوام الثالثة السرترترترترترترترترترترترترترتابقة ألجل تنمية الثروة احليوانية      011        أكثر من      ا              وقدام االحتاد األورويب  -  52
             إمجالية قدرها       قيمة    إىل                ديدة قيد اإلعداد   اع      شرترترترتاريع    وامل                           حملة عامة عن املشرترترترتاريع اعارية      أشرترترترتارت      وقد                     وإجراءات صرترترترتحة احليوان. 

 .          مليون يورو    02
 

                                          )الواليات املتحدة األمريكية( عن دعم ا للنيجر                 ، شرترترترترترترترترترتعبة الزراعة                                  وأبلرت  مطسرترترترترترترترترترتسرترترترترترترترترترتة التصرترترترترترترترترترتدي لتحديات األلفية  -  52
                              ا                                                                    سرترتتئصرترتان طاعون التات الصرترترتاة، وسرترتلاط  الضرترتوء على ضرترترورة اعتماد و   أكثر اسرترتتدامة على املسرترتتوى القطري. ويبقى  ال

                                                                                                    طاعون التات الصرترترترترترتاة أولوية رئيسرترترترترتية ملطسرترترترترتسرترترترترتة بيل وميليندا غيتس، على حد قون ممثل ا. واعت ت املطسرترترترترتسرترترترترتة أن إحازات 
                                                                 عم ا منظمة األغذية والزراعة يف أفرتانسرترترترترترترترترترترتتان، قد برهن  عن إمكان مكافحة                                      الشرترترترترترترترترترترتراكة بظ القطاعظ العام واخلاغ اليت تد

    على                                           . وبالنسرترترتبة إىل اسرترترتتئصرترترتان طاعون التات الصرترترترتاة    ممتدة                                                  طاعون التات الصرترترترتاة ح  يف البلدان اليت تعاين من أزمات 
                                      ات الصرترترترتاة يف احلياة ال ية واللقاح املضرترترتاد                                                           ، ينبرتي النظر يف بعت املواضرترترتيع العلمية الناشرترترتئة مثل طاعون الت              املسرترترتتوى العاملي

          للحرارة. 
 

                            لل ام  العاملي والتزام م به.       دعم م                                            كما أعرب ممثلو فرنسا وأملانيا والبنا الدويل عن   -  52
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 الرسائل الرئيسية لإلعالن الوزاري -ا      رابع  
 

 :                                                        املستوى من البلدان املوبوءة بطاعون التات الصرتاة واملعرضة له   ي      رفيع ظ                 إن الوزراء واملمثل  -  50
 

                                                                                             أعادوا التأكيد بشرترترترترتدة على التزام م السرترترترترتياسرترترترترتي مبكافحة طاعون التات الصرترترترترترتاة لرتاية اسرترترترترتتئصرترترترترتاله على املسرترترترترتتوى    أ( )
                      خبسرترتائر كباة يف اقتصرترتادنا                                                                            ً العاملي، ألن هذا املرض احليواين ي دد مباشرترترة سرترتبل عيش أفقر النا  يف بلداننا، متسرترتبباً 

      احمللي؛
                                                                                            وأكدوا انضواءهم الكامل حت  لواء اإلمجاع الدويل الذي ي دف إىل استئصان طاعون التات الصرتاة  لون عام   ( ب )

                         ، خالن املطار الوزاري املعين     5102      ً                                                       ، وفقاً لالسرترترترترترترترتتاتيجية العاملية اليت اعتمدت يف أبيدجان يف أبريل نيسرترترترترترترترتان     5101
            تات الصرتاة؛         بطاعون ال

                                                                                                    وأثنوا على منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصرترترترترترتحة احليوان ع ة توحيد ج ودمها لتنفيذ هذه االسرترترترترترتتاتيجية  ) ج )
                                                                                               بالتعاون مع االحتاد األورويب، ومفوضرترترترترترترترترتية االحتاد األفريقي، واعماعات االقتصرترترترترترترترترتادية اإلقليمية األفريقية واآلسرترترترترترترترترتيوية 

                                                                                      والبلدان املوبوءة بطاعون التات الصرترترتاة واملعرضرترتة له، والشرترتركاء العلميظ والفنيظ واملاليظ، مبا        وسرترتطية،   األ       والشرترترق 
                                                   يف  لا التمع املدين واملنظمات غا احلكومية والقطاع اخلاغ؛

                     وارد البشرترترية واملالية                                                                                        وشرترتددوا على أنه، بالنظر إىل املخاطر اليت هتدد ثروهتم احليوانية، قام  البلدان منذ فتة بتعبئة امل   د( )
                                                                                             على املسرترترترترتتوى الوطين. ودعوا إىل التنسرترترترترتيق احلثيث مع مفوضرترترترترتية االحتاد األفريقي واعماعات االقتصرترترترترتادية اإلقليمية 

                                       وسطية، وهنأوها على هذا التعاون الوثيق؛  األ                         األفريقية واآلسيوية والشرق 
            سرترترتبتم  أيلون    2                   الصرترترترتاة، الذي عقد يف                                    منتدى أصرترترتحاب املصرترترتلحة حون طاعون التات       أعمان       خالصرترترتة       وأيدوا  ) ه )

     ا                                                                                    ، مذكارين بأن الرعاة واملزارعظ يشرترترترترترترترتكلون خط املواج ة حملاربة املرض. وباإلضرترترترترترترترتافة إىل  لا، أكدوا على أن     5102
  يف    ا      مكانت    ا هل   ،                                                                                   اخلدمات البيطرية، مبا يف  لا األطباء البيطريظ من القطاعظ العام واخلاغ واملسرترترترتاعدين البيطريظ

  ؛            وسائل للتدخل   ى   تلق ت    ً    مجي اً أن    ا                           صميم استئصان املرض، وينبرتي هل
                                                                                              وحضرترترترتوا الشرترترترتركاء يف املوارد وجمتمع التنمية بشرترترترتكل عام على توحيد ج ودهم لسرترترترتد فجوات التمويل اهلامة من أجل  ) و )

   أي    -                                                                              طاعون التات الصرترترترتاة بشرترترتكل فعان. وأشرترترتاروا إىل أنه يف حظ مت توفا غالبية املوارد املخصرترترتصرترترتة          اسرترترتتئصرترترتان
                  مليون دوالر أمريكي      051     ا                                  واملعراضرترترترترترترترتة لةصرترترترترترترترتابة، ال تزان هناق فجوة قدرها         املوبوءة                من قبل البلدان    -        يف املائة     20

                  مليار دوالر أمريكي    0 . 5                                                                         حتون دون احلفاظ على االستثمارات احليوية والقضاء على اآلفات اليت تتسبا بأكثر من 
                                                                                              من اخلسرترتائر يف العام. وشرترتجعوا بقوة الشرترتركاء يف املوارد على زيادة دعم م للمسرترتامهة يف اسرترتتئصرترتان طاعون التات 

     قعة.                             الصرتاة ضمن املدة الزمنية املتو 
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 تدابير المتابعة -      خامس ا
 

 :                                                                 على سبيل متابعة املطار العاملي بشأن طاعون التات الصرتاة، تنوي املنظمة  -  01
 

                                                                                        ، باالشتاق مع املنظمة العاملية لصحة احليوان، خطة عمل وخارطة طريق توضحان اخلطوات الضرورية اليت   ضع    أن ت    )أ(
                                                                     ً                       جيا ا ا ها من أجل احلفاظ على الزخم اإلجيايب، والتزام األعضاء من أجل املضي قدًما يف تنفيذ جدون األعمان 

                    ا                 ا أن يشرترترترتمل تدابا يتعظا تنفيذها على أرض             . وينبرتي لذل    5101                            طاعون التات الصرترترترترتاة  لون عام          السرترترترتتئصرترترترتان
 .                                                                                   الواقع، مثل االحتياجات املتعلقة باهلياكل الالزمة واملخت ات والقدرات احمللية إلنتاج اللقاحات

                                                                                      مع الشرترترتركاء يف املوارد، مبا يف  لا القيام بزيارات لعواصرترترتم ًددة، وخباصرترترتة مع االحتاد األورويب، الذي           أن تتواصرترترتل   و     )ب(
                                                                                        يتضرترترترترترتمن ميزانيات إرشرترترترترترتادية، واسرترترترترترتت الن اإلجراءات االعتيادية لتنمية املشرترترترترترتاريع وعقد اتفاقيات للتمويل           أدىل ببيان 

                           يتس وأملانيا وفرنسا، ومطسسة                             األمر إىل مطسسة بيل وميليندا غ                                                وتفعلي ا. وستقدم املنظمة معلومات إضافية إ ا لزم
 .                                    م باالتصان بشركاء ًتملظ  خرين وزيارهتم                                                        التصدي للتحديات األلفية الزراعية )الواليات املتحدة(، وستقو 

                                                                                    خطة حلشرترترترترترترترترترتد املوارد بالتعاون مع املنظمة العاملية لصرترترترترترترترترترتحة احليوان من أجل سرترترترترترترترترترتد الفجوة املالية اليت مت         أن تضرترترترترترترترترترتع  و     )ج(
        حتديدها.

     051  ا                                                                                الدعوة لصاحل ال نام  العاملي، وعلى وجه اخلصوغ اإلبالغ عن فجوات التمويل البالرتة قيمت             أن تزيد من  و     )د(
 .                 مليون دوالر أمريكي

         ً    ، استناداً إىل                             يف استئصان طاعون التات الصرتاة     لا                                             حتدد الشركاء املوثوق هبم على األرض، إ  قد يساهم    أن   و     )ه(
 .                                         الدرو  املستفادة من استئصان الطاعون البقري

                                                                                          دعم توسرترترتيع شرترترتبكة املمثلظ الدائمظ يف جمموعة املمثلظ الدائمظ لدى املنظمة "من أصرترترتدقاء ال نام  العاملي     أن ت  و     )و(
       وغاهم.         بروكسيل                                                                     الستئصان طاعون التات الصرتاة"  يث تشمل مجيع الوزراء الذين حضروا املطار يف 
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 1الملحق 
 

 حول عالميال مؤتمرال
 "                              خال  من طاعون المجترات الصغيرة عالم جلأل الستثمار الشراكة و"

 بلجيكا بروكسيل،
 أصحاب المصلحة منتدى خالصة أعمال

 5102سبتم  أيلون  2
 

                            تجرترتار ع  احلرترتدود، وجمتمع األ رترتاق،   ال                                                       ات املزارعظ والرعرترتاة، والتمع املرترتدين واملنظمرترتات غا احلكوميرترتة، و         ا ممثلو مجعيرترتا    ،   نحن
                                 ً       ً                     ماية التات الصرترترترترتاة بوصرترترترتف ا مكوناً أسرترترترتاسرترترترتياً ملعيشرترترترتة مئات املاليظ من          التزامنا                   أصرترترترتحاب املصرترترترتلحة، نعلن         غاهم من   و 

        بأن تلا        وعاملظ                يف االقتصرترترترترترترترترترترترترترتاد احمللي؛               تلا احليوانات       تطديه                  الدور احليوي الذي       مدركظ                  الفقاة حون العامل؛       األسرترترترترترترترترترترترترترتر
              بلدان أفريقيا     ً    بلداً من   70            ً   املوجود حالياً يف                     طاعون التات الصرترترترترترتاة    هو                         رض شرترترترترتديد العدوى والتدما، مل               احليوانات عرضرترترترترتة

         اسرترترترتتئصرترترترتان        ي دف إىل            طويل املدة                    وجود وفاق دويل قوي و                   خذين يف االعتبار  و                                     و سرترترترتيا وأوروبا الشرترترترترقية والشرترترترترق األوسرترترترتط؛ 
                                                                بأن منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصرترترترترترترترتحة احليوان، بناء على         ومدركظ  ؛     5101                        طاعون التات الصرترترترترترترترترتاة  لون 

   مع       ً       جنباً إىل جنا                             مكافحة املرض على مسرترترتتوى العامل،         يف تنسرترترتيق          بالكامل        ضرترترتالعتان   ،     تامها       هبا عضرترترتوي         تنيط ما           الوالية اليت 
                          والبلدان، مبا يف  لا من خالن            د األفريقي           التابع لالحتا                                املكتا األفريقي للموارد احليوانية                             اعماعات االقتصرترترترتادية اإلقليمية و 

     حقنة       تكفي                ان وميسور السعر                 ا على وجود لقاح فعا     ا        سلاطظ الضوء م  و                                             ال نام  العاملي الستئصان طاعون التات الصرتاة؛
                                            حلدود وعلى املسرترترتتوى اإلقليمي الفرعي بظ البلدان؛  ا    ع         التنسرترترتيق       ا  ومشرترترتجاعظ  ؛   ا       مداة حياته            احليوان طيلة        حلماية          واحدة منه 

      ا   ومشرترترتدادين  ؛            ضرترترتعف القوانظ                     النزاعات أو الفقر أو         عاين من                                             لتحديات اخلاصرترترتة اليت تعتض البلدان واألقاليم اليت ت ا       مدركظ  و 
      مالحظظ   و       نمية؛               و لية اويل الت         الوطنية                                                     االسرترتتدامة االقتصرترتادية املالية من خالن التعاون بظ احلكومات       ترسرترتي           على ضرترترورة 

                                                                                                  التأثا املمكن للحياة ال ية ودورها على صرترترترترترترترتعيد اسرترترترترترترترتتئصرترترترترترترترتان طاعون التات الصرترترترترترترترترتاة، وأمهية جمموعات احليوانات ال ية 
              ملكافحة األمراض                     ً   العاملي يقدم فرصرترترترترترترتاً  م        أن ال نا        إ  نف م                               واع ود الوطنية لصرترترترترترترتون املوارد؛ و                             بالنسرترترترترترترتبة إىل التنوع البيولوجي 

                                                      على الرابط بظ اسرترتتئصرترتان طاعون التات الصرترترتاة وبظ التحديات          وإ  نركز                      تصرترتيا التات الصرترترتاة؛                األخرى اهلامة اليت
                         وتعزيز القدرة على الصرترترتمود    ،                                                                            الك ى األخرى على مسرترترتتوى العامل مثل األمن الرتذائي والترتذوي والتخفيف من وطأة الفقر

                      املستدامة لألمم املتحدة؛                   حتقيق أهداف التنمية     وبظ    ،       وغا  لا       اهلجرة        ومكافحة 
 
                                                                                   منتدى ألصرترترترترترتحاب املصرترترترترترتلحة، عقدته منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصرترترترترترتحة احليوان واالحتاد         يف سرترترترترترتياق        جتمعنا ا

     حون                                                     ، من أجل عرض خالصرترترتاتنا على املطار العاملي الرفيع املسرترترتتوى    5102                سرترترتبتم  أيلون عام   6   يف                 األورويب يف بروكسرترترتيل 
                        ً   " الذي من املقرر عقده غداً.                      من طاعون التات الصرتاة     ٍ خاٍن         ٍ جل عاملٍ  أل    مار               الشراكة واالستث "
 

  ؛               قة لوج ات النظر                ا تبادالت غنية ومعما        خوضنا  و    ،           بعت املتكلمظ ل                 طابات االفتتاحية  اخل   إىل               وبعد إصرتائنا
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                  الرئيسية التالية:        اخلالصات      نتبىن
 

                               من أجل التوصرترترترتل إىل اسرترترترتتئصرترترترتاله  لون    ،                                          بوجوب مكافحة طاعون التات الصرترترترترتاة بأية وسرترترترتيلة              حنن على قناعة  -
                            واملنظمة العاملية لصرترترترتحة احليوان                  األغذية والزراعة           سرترترترتته منظمة  ر             الدويل الذي أ      وفاق     إىل ال              نعلن انضرترترترتمامنا     ، و     5101

                 لتحقيق هذا اهلدف؛         تنسيق ا                           واإلرادة السياسية للبلدان و 
                                                                                  املزارعظ والتجار والرعاة، وال سرترتيما النسرترتاء والشرترتباب، هلم مكانة جوهرية يف صرترتلا العملية من     ا أنا     على    د   ا نشرترتدا   و   -

    كل                                                                               يف إجراءات الوقاية واملراقبة واملكافحة، مبا يشمل التلقيح اهلادف والشامل،  سا وضع            خالن مسامهت م 
                                          بلد، اليت ترمي إىل استئصان املرض ضمن قطعاوم؛

                                                                     تنفيذ استاتيجيات إقليمية ووطنية االستشاد بالكامل  قوق واحتياجات مجاعات  ل         لتخطيط و  ل         ه ينبرتي  أن       ونعت   -
     هلا.           امتثاهلما               الرعاة الرحل و 

                                                                                      بأن ندعم، على املسرترترترترترتتوى امليداين، البيطريظ يف القطاعظ العام واخلاغ، واملسرترترترترترتاعدين البيطريظ وغاهم        ا ونتع اد  -
             نقاط التفتيش      لدى                                   كظ يف عملية االسرترترترترترترترترترتتئصرترترترترترترترترترتان هذه )مبا يف  لا                                  من مو فظ فنيظ وعلميظ وإداريظ مشرترترترترترترترترترتار 

ً  احلدودية( مثاًل    ؛                              بدعم من مطسسات البحوق والتدريا   ،                                إرساء برام  من جية لبناء القدرات        من خالن           
                             إىل اسرترترترترترتتباق الطلا على اللقاحات    ه     وحاجت   ،                                             دور القطاع اخلاغ يف ال نام  العاملي السرترترترترترتتئصرترترترترترتان املرض       ونف م  -

                يف الوق  املناسا؛   ة      الكافي       اعودة           بالكميات و               لضمان توفرها
                                             ، برتية نشر الرسائل الرئيسية واملعلومات املفيدة     احمللي                            لدعوة والتوعية، كل يف جمتمعه       مارسة ا مل                حنن على استعداد  و   -

                                   وأفضل املمارسات على املستويات كافة. 
      ل حجة  ا كا   تش   ،                       طاعون التات الصرتاة وحده       مواج ة        من أجل          وفائدته      لقاح  ال                       على أن النسبة بظ تكلفة    د    ا ونشدا   -

                             تفوق تكلفة حتصينه مئات املرات؛        الواحد             قيمة احليوان                                      ا مقنعة قوية لصاحل تدابا املكافحة، مبا أنا 
دد                      باملسرترترتاءلة والشرترترتفافية، ون        ونلتزم  -                                        لقيا  التقدم حنو اهلدف املتمثل يف االسرترترتتئصرترترتان        تدابا    وضرترترتع            على ضرترترترورة   ا  شرترترتا

                          ت ير التمويل العام واخلاغ؛                     العاملي للمرض، من أجل 
             التابع لالحتاد                                                              واعماعات االقتصرترترترترترترترترترترترترترتادية اإلقليمية واملكتا األفريقي للموارد احليوانية       بلدان           بأن تقوم ال       ونطلا  -

   ع     ،                  طاعون التات الصرترترترتاة               باجتاه اسرترترتتئصرترترتان             الزخم املطسرترترتسرترترتي     على   و                             باحلفاظ على اإلرادة السرترترتياسرترترتية         األفريقي
                        الدعم يف هذا الصدد، مبا يف       توفا                     وع  السعي الدائم إىل  ،             جداون أعماهلا                                إبقاء هذه املسألة يف أعلى أولويات 

                                                   لا من خالن امليزانيات والوسائل الوطنية واإلقليمية؛ 
      سرترترتاعدة  مب       ملعنية                                                     التنمية واملطسرترترتسرترترتات اخلاية واملطسرترترتسرترترتات املالية وكافة اهليئات ا   يف       شرترترتركاء  ال  و       املاحنة       اع ات      ا وحنتا   -

                              مع البلدان واملطسرتسرتات اإلقليمية    ها           وتوحيد ج ود   ا                       على الصرتمود، وحشرتد موارده           ة الفقراء                      الفقراء على تعزيز قدر 
                    ال نام  العاملي الذي                                                      من أجل اعمع بظ أية وسرترترترترترترترترترترترتائل تقنية ومالية ضرترترترترترترترترترترترترورية لتنفيذ  .                   واإلقليمية والدولية         الفرعية

                      األجل للتمويل املستدام؛                               أطلقته املنظمتان ضمن منظور طويل 
            ً                                يعقد اجتماعاً  خر يف تاري  الحق من أجل اسرترترترتتعراض  ل                   منتدى أصرترترترتحاب املصرترترترتلحة      أمام      فرصرترترترتة   ال       إتاحة       ونطلا  -

   .           التقدم احملرز
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 2الملحق 
 

                                          ألجل عالم  خال  من طاعون المجترات الصغيرة" والستثمار الشراكة " المؤتمر العالمي حول
 2018 أيلول/سبتمبر 7 –بروكسيل، بلجيكا 

 إعالن وزاري
 

        بلرتاريا   و       فاسرترتو         بوركينا  و          بنرتالديش  و         ألبانيا   و            أفرتانسرترتتان                                                                 الوزراء املسرترتطولون عن الثروة احليوانية وإنتاج احليوان وصرترتحته يف كل من   ،   نحن
        السرترترترترترتودان   و          السرترترترترترتنرتان  و         النيجر  و          منرتوليا  و          إيطاليا  و        غينيا  و         جورجيا  و          العربية     مصرترترترترترتر       مج ورية   و          الكونرتو  و       تشرترترترترترتاد  و                 أفريقيا الوسرترترترترترتطى        مج ورية  و 
                   اجتمعنا يف بروكسيل،     قد    له      عرضة  امل  و         الصرتاة       التات        بطاعون      صابة  امل       بلدان     من ال    ً بلداً     52                         واملمثلون رفيعو املستوى لرترترترترترترترترترترترترت          زامبيا،  و 

       واالحتاد                       تعاون مع االحتاد األورويب    بال                                         ألمم املتحدة واملنظمة العاملية لصرترترترترترترترترترترترترترترتحة احليوان، ل                 األغذية والزراعة     ً                   بناًء على دعوة من منظمة
                                 األفريقية واآلسرترترترترترتيوية والشرترترترترترترق أوسرترترترترترتطية،                                                                          األفريقي ومفوضرترترترترترتية االحتاد األفريقي، و ضرترترترترترتور ممثلظ عن اعماعات االقتصرترترترترترتادية اإلقليمية

                                                          والشركاء يف املوارد ومنظمات التمع املدين واملنظمات غا احلكومية؛
 

    هذا                                            التات الصرتاة هبدف استئصاله حون العامل إ  أن      طاعون       كافحة                       على التزامنا السياسي مب      زم                  وحنن نعيد التأكيد  - 0
                 اقتصادنا احمللي؛   ب                                                               ً       ً        املرض احليواين ي دد مباشرة سبل معيشة أفقر الفقراء يف بلداننا، ملحقاً أضراراً ملحو ة 

                  ، مبوجا االستاتيجية     5101                                                                          انضواءنا الكامل يف التوافق الدويل الرامي إىل استئصان طاعون التات الصرتاة  لون      طكد  ون  - 5
  ؛                                         خالن املطار الوزاري بشأن طاعون التات الصرتاة      5102                                           العاملية اليت اعتمدت يف أبيدجان يف أبريل نيسان 

                                 يف تنفيذ هذه االستاتيجية، بالتعاون                لتوحيد ج ودمها                           املنظمة العاملية لصحة احليوان   و                        منظمة األغذية والزراعة    على       ونثين  - 0
                                                   االقتصرترترترتادية اإلقليمية األفريقية واآلسرترترترتيوية والشرترترترترق أوسرترترترتطية        ماعات                                           مع االحتاد األورويب، ومفوضرترترترتية االحتاد األفريقي، واع

       منظمات      لا                                          ، والشرترتركاء العلميظ والفنيظ واملاليظ، مبا يف  ه                 والبلدان املعرضرترتة ل                                    والبلدان املصرترتابة بطاعون التات اخلطاة
                                    ، واملنظمات غا احلكومية والقطاع اخلاغ؛          التمع املدين

                                                                                                    أننا، بالنظر إىل املخاطر احملدقة بثروتنا احليوانية، قد قمنا  شرترترتد مواردنا البشرترترترية واملالية على املسرترترتتوى الوطين      على     ا  ونطاكد  - 5
         األفريقي  ً                          ياً بالتنسرترترترتيق مع مفوضرترترترتية االحتاد                                                                قدر املسرترترترتتطاع. ومبا أن انتشرترترترتار املرض ال يعتف بأي حدود وطنية، نعمل حال

                                                                                                         واعماعات االقتصادية اإلقليمية األفريقية واآلسيوية والشرق أوسطية، وخنص م جبزيل الت نئة على هذا التعاون الوثيق؛ 
            سبتم  أيلون    2                                                                          اخلالصة اليت توصل إلي ا منتدى أصحاب املصلحة حون طاعون التات الصرتاة الذي عقد يف        وندعم  - 2

      ا                            ا                                                        ، ونشرترترترتداد على أن الرعاة واملزارعظ يشرترترترتكالون اخلط األمامي يف مكافحة املرض. ف م العظ السرترترترتاهرة على حاالت     5102
                              ا                     من استئصاله. ويف هذا الصدد، حتتلا اخلدمات البيطرية، مبا                                                 تفشي طاعون التات الصرتاة، وسيكونون أون املستفيدين 

                                                                        طاعظ العام واخلاغ واملسرترترتاعدين البيطريظ، مكانة ًورية على صرترترتعيد اسرترترتتئصرترترتان املرض،                           يشرترترتمل األطباء البيطريظ يف الق
                                         ا           وسوف حتصل على كافة وسائل التدخل اليت سنتمكان من مجع ا. 

     رجة                فجوات التمويل احل           ا من أجل سرترترترتدا                                                               الشرترترترتركاء يف املوارد وجمتمع التنمية بشرترترترتكل عام على االنضرترترترتمام إىل ج ودنا    ا تا   وحن  - 2
         قدم  من   قد    -         يف املائة    20        ونسرتبت ا    –                     غالبية املوارد املخصرتصرتة          ا يف حظ أنا   و   .                  اعون التات الصرترتاة ط         اسرتتئصرتان      برتية

          للتمكن من                   مليون دوالر أمريكي      051                        ، ال تزان هناق فجوة تبلل         ةصرترترترترتابة به         واملعرضرترترترترتة ل         من املرض                     قبل البلدان املتضرترترترترتررة
           مليار دوالر   2.1                                                                       االسرترترترتتثمارات احليوية والقضرترترترتاء على اآلفات اليت تتسرترترترتبا يف خسرترترترتائر اقتصرترترترتادية تزيد عن            احلفاظ على



13 PC 125/7 

 

                 للقضرترترترترترترتاء التام على                  يف هذا ال ود األخا           معاونتنا                املوارد بقوة على    يف       شرترترترترترترتركاء  ال                  ولذلا، فإننا نشرترترترترترترتجع                 أمريكي كل عام.
                  الزمنية املتوقعة.     دود                         طاعون التات الصرتاة خالن احل


