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 الزراعة جلنة
 

 الدورة الرابعة والعشرون

 9102أكتوبر/تشرين األول  3 –سبتمرب/أيلول  92، روما

 طاعون اجملرتات الصغريةستئصال ال العاملي ربنامجال

 

 موجز
 

م ن الن اتا ايل ي     يف املائ ة  34والي ب  يف منو الزراعة يف العامل وتساهم  رئيسيًا دورًا الثروة احليوانيةتلعب  

 اإلمجالي الزراعي. 
 

الس ابعة   )الف او(  أن العامل خال من الطاعون البقري، قامت دورة م مترر منظم ة األغذي ة والزراع ة    بيف إعالنها  

1122والثالثون يف عام 
على االستفادة من إجناز استئص ال الط اعون البق ري اس تفادة كامل ة وعل ى         الفاوبتشجيع " 1

املستفادة للوقاية من أمراض أخرى ومكافحتها يف حال كانت تمتثر على األمن الغ ذائي والص حة العام ة    تطبيق الدروس 

. وإن طاعون اجملرتات الصغرية مرض فريوسي مدمر من نفس عائل ة  " وعلى استدامة األنظمة الزراعية والتنمية الريفية

األدوات اليت مت وضعها م ن أل ل الط اعون البق ري     الطاعون البقري يصيب األغنام واملاعز، وميكن تكييف العديد من 

 س بل كس ب الع ي    بنجاح. وتلع ب األغن ام وامل اعز دورا حايف ا يف      طاعون اجملرتات الصغريةواستخدامها ملكافحة 

دخول أو ول ود األم راض املعدي ة    وميكن لوالتغذية واألمن الغذائي للماليني من أصحاب املواشي والتجار واملستهلكني. 

ال يت تعتم د عل ى الث روة     تل    تأثري الكبري يف جمموعات اجملرتات الص غرية ض من نظ م الزراع ة املختلط ة أو      ذات ال

هذه اجملتمعات وقدرتها على الصمود. ويشكل التوسع اجلغرايف هل ذا امل رض    معيشة، أن يكون مدمرا لسبل احليوانية

ت اجلارية واملخصص ة ال يت ته دىل إىل الس يطرة عل ى      يف السنوات األخرية مصدر قلق بالغ. وهناك العديد من املبادرا

، بعك س  من دون االستفادة من أي آلي ة تنس يق لتحقي ق االستئص ال املتوق ع     وحيصل هذا . طاعون اجملرتات الصغرية

طاعون اجملرتات . وسيوفر برناما عاملي الستئصال الفاوالربناما العاملي النالح الستئصال الطاعون البقري الذي تقوده 

                                                      
 .46-43ن االفقرت، C 2011/REPالوثيقة   1
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يستند أساسا على منوذج الربناما العاملي الستئصال الطاعون البقري اإلطار لرتابط اجلهود الوطني ة واإلقليمي ة    صغريةال

على املستويني اإلقليمي والعاملي. وهن اك احتم ال ع ال لنج اح ال ة استئص ال  ول ة         التنسيق الفعال والكفوءوضمان 

األدوات الفنية املطلوبة متوفرة، ولكن ال ميكن الوصول إليها بالنس بة إىل  عاما، مبا أن  26بشكل كاىل على مدى فرتة 

السكان يف املناطق الريفية أو املناطق الرعوية، وتكفي لرعة واحدة من اللقاح حلماية احليوانات طيل ة حياته ا. س وىل    

فقراء للغاية، يف أكث ر م ن   حيمي هذا الربناما معيشة ما يقارب مليار شخص من أصحاب احليازات الصغرية والرعاة ال

، يتأثر حاليا به ذا امل رض امل دمر أو يوال ر خط ره. وس تقوم املنظم ة العاملي ة لص حة احلي وان ب التحقق م ن             ًابلد 01

 االعرتاىل الريفي لوضع البلدان والتقدم العاملي. 

 

 اإلجراءات املقرتح أن تتخذها اللجنة:
 

 :أن قد ترغب اللجنة يف
 

بالتعاون مع املنظم ة   الفاووضع وتنفيذ الربناما العاملي الستئصال طاعون اجملرتات الصغرية من قبل  تمتيد أ()

املش رتكة   أمانت ر  االضطالع ب دور ، رشيا مع اهليكل اإلداري املقرتح، مبا يف ذل  الدولية لصحة احليوان

بالتع اون م ع الش ركاء ال دوليني واإلقليم يني ا،خ رين، مث ل         واملنظمة الدولية لص حة احلي وان  الفاو بني 

التعاون اإلقليمي يف لنوب آسيا، ورابط ة أم م لن وب ش ري آس يا، م ن ب ني        االحتاد األفريقي، ورابطة 

 آخرين. 

ب دعم برن اما ط اعون اجمل رتات الص غرية، وأن حت يط علم ا          الف او توصي بأن تقوم البلدان األعض اء يف   ب()

ل ى احلال ة إىل ول ود جمموع ة واس عة م ن الش راكات عل ى املس تويات القطري ة واإلقليمي ة            بالرتكيز ع

 والدولية. 

 توفر التولير لإلبالغ والتحديث الدوريني إىل جلنة الزراعة بشأن التقدم ايرز يف تنفيذ الربناما. ج()

  

 ميكن تولير أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:
Juan Lubroth 

 دائرة الصحة احليوانية )كبري املوظفني البيطريني( رئيس

 54184 570 06-39+: اهلاتف
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 مقدمة -أواًل

 

 مس اهمة الزراع ة يف   م ن  يف املائ ة  34ح والي   ورث ل يف الزراعة يف الع امل   رئيسيًا دورًا الثروة احليوانيةتلعب  -1

ويعود الدور اهلام الذي ستواصل الثروة احليوانية لعبر يف العقود املقبلة . 2الوطين كمتوسط عاملي الناتا ايلي اإلمجالي

العالي ة اجل ودة م ن املص ادر      املغذي ة إىل التحول احلاصل يف االقتصاد الغذائي العاملي والطل ب املتزاي د عل ى املنتج ات     

دخل والتحضر والنم و الس كاني. وم ن    احليوانية )اللحوم والبيض ومنتجات األلبان(. ويعود ذل  أساسا إىل االرتفاع يف ال

 دوالر أمريك ي يف الي وم( والب الغ ع ددهم     2 >سكان الع امل ال ذين يع انون م ن الفق ر امل دقع)       يف املائة من 06املقدر أن 

يف املناطق الريفية، ويستمدون لزءا كبريا م ن دخل هم م ن الزراع ة واأو األنش طة املرتبط ة        مليار شخص، يعيشون 2.1

وُيقدر أن ثالثة أرباع الذين يعانون من الفقر املدقع (. 1112رير التنمية يف العامل: الزراعة من ألل التنمية، بالزراعة )تق

حيتفظون باملاشية كجزء من معيشتهم ورفاهيتهم. وبالتالي، ف نن احلوكم ة الرش يدة للزراع ة وص حتها أم رين حي ويني        

 للتغذية و احلد من الفقر واجلوع.  الفاولتحقيق التقدم يف لهود 

 

من األسر الريفية يف البلدان النامية، إما باألغنام أو املاعز )اجمل رتات الص غرية(،    يف املائة 16وحتتفظ حوالي  -2

يف مجي ع األس ر    يف املائة 11بنحو  باألبقارعند الفقراء. وخالفا لذل ، فننر يتم االحتفاظ  يف املائة 41وتبلغ هذا النسبة 

وبالفعل، مقارنة باألبق ار، ف نن األغن ام وامل اعز أق ل تكلف ة ومع دل        عند الفقراء.  يف املائة 26الريفية، ولكن فقط بنسبة 

. وباإلض افة إىل ذل  ، ف نن اس تثمار رأس امل ال يف بن اء احلظ ائر وتغ ذيتها         )أي جتدد اجملموعات( تكاثرها عاٍل نسبيًا

د الالزمة لرتبيتها وصحتها، استثمار صغري. ومتطلبات املساحة واحلفاظ عليها هي أيض ا قليل ة.   وسقيها وغريها من املوا

ملي ار. وإن أك رب ع دد للم اعز      1(، فنن عدد اجملرتات الصغرية يف العامل يتجاوز 1124ووفقا ملنظمة األغذية والزراعة )

نن ه ذا الع دد يش كل    ف  ومع بعض هما،  . على التوالي ائةيف امل 44.2 ب ، تليها أفريقيا يف املائة 65.0 ب  مولود يف آسيا

من جمموع األغنام واملاعز يف العامل.  وإن األغنام واملاعز هي املاشية األولية بالنسبة للفق راء، وميكنه ا أن    يف املائة 54.6

الرعاي ة  تتكيف من البيئات األشد قسوة، مقارنة باألنواع األخرى. وتتمتع املاعز، على ولر اخلص و،، بالق درة عل ى    

ات. وإض افة إىل كونه ا م ن املنتج ات احليواني ة العالي ة اجل ودة        والتغذي بكفاءة من جمموعة متنوعة من أن واع النبات   

 لالستهالك، فننها توفر األلياىل، والصوىل، واجللود، كسلع مهمة وذات قيمة مضافة. 

 

ورشيا مع رؤيتها للقضاء على اجلوع، قامت دورة ممترر منظمة األغذي ة والزراع ة الس ابعة والثالث ون يف ع ام       -3

ن العامل خال من الطاعون البقري )أول مرض حيواني، واملرة الثانية يف التاريخ بعد مرض اجلدري ، يف إعالنها بأ1122

منظمة األغذية والزراعة على االستفادة م ن إجن از استئص ال    من قبل منظمة الصحة العاملية(، " بتشجيع  2521يف عام 

ية من أمراض أخرى ومكافحتها يف حال كان ت ت متثر   الطاعون البقري استفادة كاملة وعلى تطبيق الدروس املستفادة للوقا

". ويعرتىل اإلط ار الع املي للمكافح ة    على األمن الغذائي والصحة العامة وعلى استدامة األنظمة الزراعية والتنمية الريفية

                                                      
يف املائة يف بعض البلدان اليت تعاني من  26. ميكن أن يتجاوز 1115والزراعة. منظمة األغذية والزراعة  األغذيةالثروة احليوانية يف امليزان. حالة   2

 .طاعون اجملرتات الصغرية أو تل  املعرضة خلطره
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املشرتك بني منظمة األغذية والزراع ة واملنظم ة العاملي ة لص حة     ، (1113) التدرجيية لألمراض احليوانية العابرة للحدود

احليوان، بأن طاعون اجملرتات الصغرية هو واحد من أكثر مخس ة أم راض حيواني ة ض ررا يف أفريقي ا والش ري األدن ى        

 وآسيا. 

 

ك بري عل ى   إن طاعون اجملرتات الصغرية هو مرض واسع االنتشار وخبيث ومدمر للمجرتات الصغرية. ولر أث ر   -4

مدمر بشكل خا، يف اجملتمعات الريفية واألكثر فقرا منها. وب التعلم  وهو ، سبل كسب العي االقتصاد واألمن الغذائي و

طاعون  الربناما العاملي الستئصال سيتماشىمن الدور الرائد ملنظمة األغذية والزراعة يف استئصال مرض الطاعون البقري، 

 املنظمة ورؤيتها وإطارها االسرتاتيجي.   واليةاجملرتات الصغرية مع 

 

 سبل كسب العيشاجملرتات الصغرية و -ثانيًا

 

والتغذي ة واألم ن الغ ذائي، للمالي ني م ن م الكي        سبل كسب العي تلعب اجملرتات الصغرية دورا حايفا يف  -5

املاشية واجملتمعات الزراعية واملستهلكني. ورثل اللحوم واحلليب من اجملرتات الصغرية قيمة للتغذي ة اليومي ة واألم ن    

 1141 سنة إىل 1111يف االستهالك السنوي للحم الغنم من سنة  الزيادة املطلقة ُيقدر أن للفاوالغذائي هلذه األسر. ووفقا 

، 1111ألف طن مرتي يف الشري األدنى ومشال أفريقيا، وقد كانت نسبة الزيادة يف االس تهالك يف ع ام    2 120ستكون 

يف لن وب آس يا.    يف املائ ة  226يف شري آس يا، و  يف املائة 62. وخالل نفس الفرتة، كان هناك ارتفاع بلغ يف املائة 214

وم ن حليبه ا    يف املائة 41ل دخل األسرة من مبيعات اجملرتات الصغرية احلية إىل ويف املناطق شبر الرطبة والرطبة، يص

، وهي أعلى يف املناطق املعرضة يف املائة 62و 20. ويف املناطق القاحلة وشبر القاحلة، ترتاوح النسبة بني يف املائة 21إىل 

احلليب يف املراحل املبكرة من االنتع ا  م ن   للجفاىل حيث ميكن للماعز التكيف بسهولة واإلجناب واالستمرار يف إنتاج 

وفيما بعدها. وتشكل األغنام واملاعز مصدر تغذية ودخل ذو لودة، وتليب االحتيالات األسرية األخ رى )مث ل    اجلفاىل

التعليم، واملهور، والعادات واالحتفاالت، وكذل  مصدرا للص وىل واأللي اىل واجلل ود واملالب س واملنتج ات ذات القيم ة       

ة(. وتقدم النساء أكثر من الرلال الرعاية األولية لألغنام واملاعز،  ا جيعلها موردا هاما م ن أل ل ركي نهن. ويف    املضاف

حني خيتلف دور املرأة يف إنتاج اجملرتات الصغرية تبعا للثقافة، فننها يف معظم األحيان املسمتولة عن حلبه ا، وجتهي ز   

ح ديثا واحليوان ات املريض ة. وعن دما تفق د امل رأة       احلم الن املول ودة    وبيع منتجات احلليب، وت وفري العل ف، ورعاي ة   

اجملرتات الصغرية اخلاصة بها، فننر ميكن أن ترتك خارج إنتاج الثروة احليوانية راما، ورمبا ستض طر إىل اهلج رة إىل   

 . املدن حيث من ايتمل أنها ستوالر الفقر يف املناطق شبر احلضرية، واالكتظاظ وأمناط احلياة املتسمة باخلمول

 

م ن س كان الع امل. وإن     يف املائ ة  11إىل تصل نسبة منتجي الثروة احليوانية من أصحاب احلي ازات الص غرية    -6

ملي ون ش خص يعيش ون يف     212مهمني لسبل معيشة حنو مليار شخص من الفقراء. ومن بني  وتسويقراإلنتاج احليواني 

يعيشون يف املناطق الريفية ويكسبون عيشهم واألمن الغ ذائي   منهم يف املائة 44أفريقيا لنوب الصحراء الكربى، يقدر أن 

من الن اتا   يف املائة 13ألسرهم من الثروة احليوانية، ومعظمها من اجملرتات الصغرية والدوالن. ويشكل القطاع الزراعي 

كان اهلند يف املن اطق  من س يف املائة 01ايلي اإلمجالي يف اهلند، ويشتق ربعر من الثروة احليوانية. ويعي  ما يقارب 
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. كس ب عيش هم اهل     من همتالء الناس يعتمدون على الزراعة واألنشطة املص احبة هل ا يف س بل     يف املائة 06الريفية، و

أمر بالغ األهمية لسبل معيشة املاليني من أصحاب احليازات  -واالنتاج احليواني املستدام  -وبالتالي، فنن منو الزراعة 

م ن م وارد الث روة احليواني ة اخلاص ة       يف املائ ة  06الصغرية، وسكان الريف الفقراء واملعدمني. وت دير ه ذه اجملتمع ات    

من األس ر الريفي ة يف    يف املائة 42أقل نظرا لتوافر العمالة الكافية. وحتتفظ حوالي بالبلد، وهي قادرة على اإلنتاج بكلفة 

 بنغالدي  باملاعز. 

 

، وص حة  على األمن الغذائي إجيابيا إىل أن إنتاج اجملرتات الصغرية قد يستمر يف التأثري الفاووتشري توقعات  -7

لنسبة لألمن الغذائي، من املتوقع أن يزي د اس تهالك حل م الغ نم     النساء واألطفال، ودخل األسرة، يف البلدان النامية. وبا

يف  36، ويف املائة 41بنسبة  الكربى أفريقيا لنوب الصحراء) 1141على الصعيد العاملي بلول عام  يف املائة 12بنسبة 

ئة يف لنوب آسيا(. وهناك أدلة متزاي دة عل ى أن تربي ة امل اعز ميك ن أن تك ون مرب ة ل دخل األس رة، إذا كان ت           اامل

 وأدواتاحليوانات يف صحة ليدة. وميكن حتقيق ذل  من خالل تبين التقنيات املتاح ة للحظ ائر، والتغذي ة الكافي ة،     

ة، مب ا يف ذل   الرقاب ة الس ليمة ومكافح ة األم راض       . وباإلضافة إىل ذل  ، ستس اعد التج ارات الص غرية والك بري     الري

دخول أو ول ود أم راض اجمل رتات الص غرية ذات     ويكمن لاحليوانية، مربي اجملرتات الصغرية على اخلروج من الفقر. 

أو ألعباء املرض الثقيلة، يف إطار هذه األوضاع، أن يكون م دمرا لس بل معيش ة ه ذه اجملتمع ات وق درتها        التأثري الكبري

 .على الصمود

 

 واألثر االقتصادي طاعون اجملرتات الصغرية -ثالثًا

 

طاعون اجملرتات الصغرية مرض فريوسي يتميز بأعراض سريرية وأم راض ُتع زى إىل الته اب األمع اء الن زيف،       -8

طاعون اجملرتات الصغرية موضع اهتم ام خ ا،،    ويكتسيوالقصور الرئوي واالنهيار الرئوي، واجلفاىل السريع واملوت. 

نظرا للدور املهم الذي تلعبر اجملرتات الصغرية يف األم ن الغ ذائي، والتغذي ة، وآلي ات التكي ف لتحس ني الق درة عل ى         

يف  يف املائ ة  211إىل  21وميكن أن يمتدي طاعون اجملرتات الص غرية إىل خس ائر فادح ة بس بب الوفي ات م ن       الصمود. 

. وتشمل خسائر احلاالت املرضية فق دان ال وزن   يف املائة 211إىل  61القطعان املعرضة، واحلاالت املرضية املرتاوحة بني 

الشديد، واخنفاض القدرة اإلجنابية واخنفاض إنتاج احلليب. وترتبط اخلسائر األخ رى املتعلق ة به ذا امل رض بتك اليف      

يف  01ي والقطري. وهو متوطن يف أفريقيا والشري األدنى وآسيا. وإن ما يقارب السيطرة على املرض على املستويني األسر

معرض خلطر هذا املرض. وقد تشكل بعض األمراض األخرى اخلاص ة باألغن ام وامل اعز     من األغنام واملاعز يف العامل املائة

ألم راض  ألع راض الس ريرية هل ذه ا   حتديا يف التشخيص الدقيق لطاعون اجملرتات الصغرية. ويرلع ذل  إىل التشابر يف ا

وداء الباس توريالت، وم رض   اجلنب والرئة املع دي يف امل اعز، وم رض اإلكثيم ة املعدي ة،       )على سبيل املثال، مرض ذا

 لدري املاعز واألغنام(. 

 

اليت قد حتصل يف حالة تفش ي ط اعون اجمل رتات الص غرية عالي ة      كون ا،ثار واخلسائر االقتصادية ميكن أن ت -9

؛ وق د يك ون ل ذل  آث ارا م دمرة بالنس بة للق رويني        يف املائ ة  51دا، م ع وفي ات ب ني األغن ام وامل اعز ق د تص ل إىل        ل
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وتوافر منتجات ذات لودة عالي ة. وأش ارت دراس ة ألرته ا      سبل كسب العي واجملتمعات من حيث األمن الغذائي و

اطعيت تن داهيمبا وأوالنغ ا( أن متوس ط قيم ة األغن ام      )مق  ني يف مجهورية تنزانيا املتح دة  ( يف منطقت1121ممتخرا ) الفاو

بطريقة مس تدامة ق د اخنفض ت     سبل كسب العي ، وأن قدرتها العامة على دعم يف املائة 21واملاعز قد اخنفض بنسبة 

يف أعقاب حالة تفشي لطاعون اجملرتات الصغرية. وقد ت أثر أكث ر م ن نص ف القطع ان يف م نطقيت        يف املائة 41بوالي 

من خمزونها. وتشمل آث ار   يف املائة 01شهر، وخسرت األسر ما يقارب  21بطاعون اجملرتات الصغرية يف عضون  املسح

كس ب  طاعون اجملرتات الصغرية على األسر ما يلي: تغري حجم القطيع وقيمتر، وقدرة القطيع عل ى املس اهمة يف س بل    

ألسرة اليت ك ان باإلمك ان احلص ول علي ر ولك ن مت فقدان ر       األسر، وفقدان الدخل ايتمل. وُيقدر متوسط دخل ا عي 

؛ يف ح ني أن جمم وع اخلس ائر األس رية بس بب الوفي ات       دوالر أمريك ي  144.41  بسبب طاعون اجملرتات الصغرية ب

دوالر أمريكي. وُقدرت اخلسارة السنوية املرتاكمة بسبب ط اعون اجمل رتات الص غرية     351.41واإليرادات الضائعة كان 

مليون دوالر أمريكي. وُق درت اخلس ائر يف أول حال ة تفش ي لط اعون اجمل رتات الص غرية يف كيني ا، يف          40.5بوالي 

ق در أن ط اعون اجمل رتات    مليون دوالر أمريكي. وم ن امل  1.3، بوالي 1112-1114مقاطعة توركانا الكربى، يف فرتة 

مليون دوالر أمريك ي يف باكس تان، ونض وب املخ زون اجل يين الالح ق يف        431الصغرية يسبب خسائر سنوية بأكثر من 

، مت الكشف عن حاالت تفشي لطاعون اجملرتات الصغرية يف األلزاء الغربية 1124مجيع أحناء البالد. ويف أواخر عام 

وعل ى ال رغم م ن أن ع دد      ،مقاطع ة يف الص ني   43م ن أص ل    11 ب ر  ت أثرت  1123 من الصني؛ وبلول أبريلانيسان

 والعشرين يتجاوز لوح ده  الوفيات وصل إىل عشرات ا،الىل، فنن عدد األغنام واملاعز املعرضة للخطر يف املقاطعات االثين

  مليون رأس. 124

 

الت ، فننر على الرغم م ن مع د  1121يف عام  3ةووفقا لدراسة ألراها التحالف العاملي لألدوية البيطرية للماشي -11

النكا( ف نن ت أثري وتك اليف ح االت ط اعون       ري يف لنوب آسيا )بنغالدي  وبوتان واهلند ونيبال وسريمنو اقتصادي كب

اجملرتات الصغرية اليت مل تتم السيطرة عليها واملكاسب ايتملة عند السيطرة عليها كبرية لدا.  وق درت اخلس ائر يف   

، تليه ا  يف املائ ة  24 بلغ ت نس بة  مليارات دوالر أمريكي سنويا )مع حصول اهلند على أك رب حص ة    4  الدراسة ب ههذ

ئة(. ولذل ، فنن السيطرة على طاعون اجملرتات الصغرية وغريه ايف امل 3والدول األخرى بوالي  يف املائة 21بنغالدي  

 س بل كس ب الع ي    ة، ستض من األم ن الغ ذائي وحتس ني     من أمراض اجملرتات الصغرية، مثل م رض احلم ى القالعي    

 وتسهيل التجارة الوطنية والدولية لألغنام واملاعز ومنتجاتها. 

 

 األدوات واالحتياجات الالزمة الستئصال طاعون اجملرتات الصغرية -رابعًا

 

كما هو احلال مع الطاعون البقري، فنن لرعة واحدة من اللقاح من ش أنها أن حتم ي احلي وان طيل ة حيات ر.       -11

وينطبق الشيء نفسر على لقاحات طاعون اجمل رتات الص غرية. وم ع التش ابر الوثي ق ب ني فريوس ات الط اعون البق ري          

ل الط اعون البق ري  كن ا ق د مت تكييفه ا أو      وطاعون اجملرتات الصغرية، فنن العديد من األدوات اليت لعلت استئص ا 

                                                      
 .التحالف العاملي لألدوية البيطرية للماشية  3
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عل ى س بيل املث ال تكنولولي ات     لصغرية والقضاء علي ر واستئص الر )  ميكن تكييفها خصيصا ملكافحة طاعون اجملرتات ا

التشخيص واللقاحات الفعال ة، والش بكات اإلقليمي ة املنش أة لص حة احلي وان، والرتتيب ات والش راكات ب ني أص حاب           

يد العاملي واإلقليمي، مثل اإلطار العاملي للمكافحة املستمرة لألمراض البيطرية العابرة للحدود. و ا ال املصلحة على الصع

ش  فير أنها ستساعد يف احلصول على نتائا سريعة وإجيابية. وكما كان احلال مع الطاعون البق ري، ف نن العدي د م ن     

 (2)وس طاعون اجملرتات الصغرية. وتش مل ه ذه العوام ل:    العوامل الفنية هي يف صاحل احتمال حتقيق القضاء على فري

ع دم ول ود    (1)هناك ساللة واحدة فقط من طاعون اجملرتات الصغرية وبالتالي هناك حالة إىل نوع واحد من اللق اح؛  

توافر لق اح مي نح املناع ة م دى      (3)عدم ولود خزانات للفريوس خارج جمموعة اجملرتات الصغرية؛  (4)حالة ناقل؛ 

توافر االختبارات التشخيصية للرصد القائم على حتليل املص ول   (6)احلياة بعد لرعة واحدة غري مكلفة نسبيا لإلنتاج؛ 

 .لرباما التطعيم والكشف عن انتشار الفريوس

 

اس رتاتيجية االستئص ال   ومع ذل ، فنن هناك نقص يف دعم سياس ي وط ين أق وى وااللتزام ات املالي ة لتنفي ذ        -12

وتنسيقها. وباالستناد إىل استئصال الط اعون البق ري، م ن الواض ح أن ر م ع تطبي ق التكنولولي ا املناس بة، والتواص ل،           

لتق ديم اخل دمات اجملتمعي ة، وال دعم امل الي، واإلرادة       والشراكة بني القطاعني العام واخلا،، والنها األولية واملبتكرة

ال طاعون اجملرتات الصغرية أيضًا من خالل لهد عاملي منس ق بطريق ة لي دة. ويتطل ب ذل        السياسية، ميكن استئص

 املشاركة النشطة والدعم من الوكاالت واملمتسسات الدولية واإلقليمية والقطرية ذات الصلة. 

 

 املقرتح الستئصال طاعون اجملرتات الصغرية العاملي الربنامج   -خامسًا

 

فعالة ضد طاعون اجملرتات الصغرية هناك حالة إىل إنشاء منصة تنسيق عاملي ة تتمت ع   للتمكن من وضع الة  -13

باملوارد، كما حصل يف احلملة العاملية الستئصال الطاعون البقري )واالت اجلدري، شلل األطفال، وداء دودة غينيا يف 

ستئص ال ط اعون اجمل رتات    ال الع املي  لربنامالاملتوقع أن تكون هناك أمانة منظمة الصحة العاملية(. ومن اصحة اإلنسان

 ( يف املناطق الرئيسية من العامل.   0إىل  6الصغرية، وجمموعة صغرية من مراكز اإلدارة اإلقليمية )

 

ربناما يف استئصال طاعون اجملرتات الص غرية م ن الع امل. وتنقس م خط ط اس رتاتيجية       لويتمثل اهلدىل العام ل -14

( أواًلالصغرية على ثالث مراحل، ميك ن أن تتل ف ب ني املن اطق والبل دان م ع تق دمها: )       استئصال طاعون اجملرتات 

( تطبي ق االس تخدام   ثاني اً تهيئة بيئة ركيني ة عل ى املس توى القط ري والتنس يق عل ى املس تويني اإلقليم ي والع املي، )         

( املرحلة النهائية لضمان توقف انتشار ثالثًا)املراقبة على املستوى اإلقليمي،  املستهدىل للقاحات ومراقبة اجلودة جلهود

الفريوس بني احليوانات املعرضة أو يف احلياة الربية، أو التحقق من عدم ولود طاعون اجملرتات الصغرية. ويف حني أن 

لسياس ية  عام يعترب مثاليا، فنن هذا السيناريو يعتمد على اإلرادة ا 26اإلطار الزمين للقضاء على املرض السريري يف فرتة 

 الستثمار املوارد املطلوبة واملشاركة األساسية من اجملتمع.  على املستويني القطري واإلقليمي
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ص لة   للف او وه و ذو  ط اعون اجمل رتات الص غرية يف اإلط ار االس رتاتيجي      ستئص ال  ال العاملي ربناماالسيساهم  -15

توفري  (1)( إنشاء بيئة ركينية للتخفيف من حدة الفقر وتوافر األغذية؛ 2)باألهداىل االسرتاتيجية اخلمسة من خالل: 

خ  دمات ال  دعم يف جم  ال السياس  ات للمن  تجني للتغل  ب عل  ى احل  والز لتحقي  ق اإلنت  اج احلي  واني املس  تدام، والنم  و 

م ن الفق ر ولتلبي ة املع ايري     توفري التوعيةا التعليم والعمالة الريفية للحد  (4)االقتصادي وحتسني كفاءة املوارد الطبيعية؛ 

بن  اء ق  درة  (3)الدولي  ة يف ص  حة احلي  وان وس  المة األغذي  ة، وبالت  الي تعزي  ز التج  ارة باحليوان  ات احلي  ة وس  لعها؛ 

 اجملتمعات الزراعية على الصمود. 

 

 هناك اهتمام كبري يف املش اركة يف برن اما ع املي م ن لان ب العدي د م ن الس لطات البيطري ة القطري ة وبع ض            -16

؛ والعديد منه ا  4املنظمات اإلقليمية املتخصصة. وقد شرعت بعض البلدان واملناطق يف مكافحة طاعون اجملرتات الصغرية

وقد قادت املنظمة عملية صياغة "خرائط الطري" اإلقليمية اخلاص ة بط اعون اجمل رتات الص غرية     . الفاومبساعدة ومشورة 

واجلماع ة اإلمنائي ة جلن وب أفريقي ا، واهليئ ة احلكومي ة الدولي ة املعني ة         لرابطة التع اون اإلقليم ي يف لن وب آس يا،     

واملكتب األفريقي املشرتك املعين باملوارد احليوانية، ومركز اللقاح ات البيطري ة    ،بالتنمية، وممتسسات االحتاد األفريقي

على طاعون اجمل رتات الص غرية م ن     لعموم أفريقيا. وحتاول العديد من الدول يف أفريقيا وآسيا والشري األدنى، السيطرة

. ويش ارك العدي د   5خالل التطعيم، ولكن التغطية منخفضة لدا، وغري مستهدفة ليدا ومن ايتمل أن ال تكون نالحة

من الشركاء واجلهات املاحنة يف جمال مكافحة طاعون اجملرتات الصغرية. وقد وضعت املنظمة العاملية لص حة احلي وان   

ب الدا خ الني م ن ط اعون      32، مت اعتب ار  1123م ولود طاعون اجملرتات الصغرية. ويف مايواأيار نظاما للتحقق من عد

 .  6اجملرتات الصغرية

 

، اقرتحت مبادرة اإلطار العاملي للمكافحة التدرجيية لألمراض احليوانية العابرة عتباريف عني اال ذل  ومع أخذ -17

، إقام ة ش بكة عاملي ة لألب اث واخل ربة      واملنظمة العاملية لصحة احليوانللحدود املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة 

زراعة واملنظمة العاملية لصحة احليوان ، عقدت منظمة األغذية وال1123بشأن طاعون اجملرتات الصغرية. ويف أوائل عام 

ممتررا إلكرتونيا لكسب التأييد والعناصر لتطوير اسرتاتيجية عاملية للمكافح ة التدرجيي ة لط اعون اجمل رتات الص غرية،      

مساهم. وحصل مفهوم تضمني أمراض مهمة أخرى للمجرتات الصغرية يف برناما شامل ملكافح ة   411مبشاركة أكثر من 

كلف ة لتحس ني ص حة اجمل رتات الص غرية      تات الصغرية على تأييد كبري، كنها أكثر فعالية من حي ث ال طاعون اجملرت

املرتبطة بها. وينبغي أن يتم اختيار هذه املخاطر الصحية عل ى املس توى اإلقليم ي أو القط ري، وال      سبل كسب العي و

                                                      
ساعدة عدة الصني واهلند ولبنان وباكستان والصومال والسودان وتركيا. تقوم منظمة األغذية والزراعة حاليا، من خالل برناجمها للتعاون التقين، مب  4

ه ا( عل ى   ن ب ني غري )مجهورية الكونغو الدميقراطية، واألردن، ولبنان، ومالوي، وموزامبيق، وباكستان، والص ومال، والس ودان، وزامبي ا، م      بلدان

 .وطنيةصياغة وتنفيذ خطط اسرتاتيجية 
 يف املائة م ن احليوان ات املعرض ة للخط ر س نويا، وه ذا الع دد أق ل بك ثري م ن اهل دىل املتمث ل             11-6تشري التقديرات إىل أنر يتم تطعيم حوالي   5

 .يف املائة 21-01يف 
امل  رض تارخيي  ا. وم  ع ذل   ، وض  عت املنظم  ة العاملي  ة لص  حة احلي  وان   اخل  اليتني م  ن معظ  م ه  ذه املن  اطق مول  ودة يف األم  ريكيتني أو أوروب  ا  6

 .عملية مثل هذه مقبولة دوليا )كما يف حال الطاعون البقري( ليتبعها ا،خرين
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اعون اجملرتات الصغرية إىل النقطة اليت ي تم  تدرجييا على طسيطرة للينبغي أن تتداخل التدخالت مع الغرض األساسي 

الش بكة العاملي ة لألب اث واخل ربة بش أن ط اعون اجمل رتات        عل ى  فيها تهديد استئصالر. وأكد املساهمون أن ر ينبغ ي   

الصغرية أن تكون يف املقام األول منتدى للتشاور واملناقشة التقنية اليت م ن ش أنها أن تتطل ب ش بكات إقليمي ة وإقليمي ة       

ملنظمة األغذية والزراعة. وبالتالي، فنن األساس إلنشاء برناما ع املي مول ود. وم ع    تابعة  أمانة عامليةعية ضمن إطار فر

ذل ، تستمر األنشطة املخصصة احلالية من دون االستفادة من آلية تنسيق لرصد التقدم ايرز وحتقيق النت ائا املتوقع ة   

الرائ د يف استئص ال الط اعون البق ري م ن خ الل الربن اما الع املي الستئص ال           الف او من االستئصال. وباالستناد إىل دور 

 ستئصال طاعون اجملرتات الصغرية على هذه املشكلة. ال العاملي ربناماالالطاعون البقري، سيتغلب 

 

 حوكمة الربنامج -سادسًا

 

اعون اجمل رتات  بط  املقرتح الستئصال طاعون اجملرتات الصغرية جلنة استشارية معنية  العاملي ستقود الربناما -18

ستئصال طاعون اجملرتات الص غرية )األمان ة   العاملي الربناما الوبصحة اجملرتات الصغرية، مبساعدة من أمانة  الصغرية

(. وستوفر اللجنة االستشارية املشورة االسرتاتيجية واإلشراىل على تنفيذ الربناما. كما أنه ا تلع ب دورا هام ا يف    العاملية

ال دعوة م  ع واض  عي السياس  ات واجله  ات املاحن  ة واخل  دمات البيطري  ة القطري  ة وم  الكي املاش  ية. وس  تتألف اللجن  ة  

الع املي للمكافح ة التدرجيي ة لألم راض احليواني ة      مي ة لإلط ار   االستشارية من أعضاء خمتارين من اللجان العامليةااإلقلي

ب ني املنظم ة    العابرة للحدود، املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لص حة احلي وان، والقس م املش رتك    

العاملي ة لص حة احلي وان،     والوكالة الدولية للطاقة الذرية، واملراكز املرلعية التابع ة ملنظم ة األغذي ة والزراع ة واملنظم ة     

وممتسسات البحوث، والشركاء يف التمويل واملمتسسات وأص حاب املص لحة ا،خ رين )مث ل املنظم ات احلكومي ة الدولي ة        

اإلقليمية، واملنظمات غري احلكومية، وغريها(. ويتمثل الدور الرئيس ي لألمان ة العام ة يف ت وفري التولي ر االس رتاتيجي       

ير منهجيات للسيطرة فعالة من حيث التكلفة، واألدوات واملبادئ التوليهية وامل واد التدريبي ة   املنسق العام، وكذل  تطو

والشبكات )الشبكة العاملية لألباث واخلربة بشأن طاعون اجمل رتات الص غرية( ل دعم تنفي ذ الربن اما عل ى املس تويني        

من خالل املكاتب امليداني ة للمنظم ة بالش راكة م ع      بقيادة العمل على املستوى اإلقليمي الفاواإلقليمي والقطري. وستقوم 

املنظمات اإلقليمية املتخصصة أو املنظمات اإلقليمية للتعاون االقتصادي )مثل املكتب األفريقي للموارد احليوانية واهليئ ة  

دة التقني ة  احلكومية الدولية املعنية بالتنمية ورابط ة التع اون اإلقليم ي يف لن وب آس يا(، حي ث ميك ن تولي ر املس اع         

اعرتاىل وسيتم تطبيق معايري املنظمة العاملية لصحة احليوان وسيتم التحقق من وضع بلد ما من خالل والتدريب للبلدان. 

 وعملية املنظمة العاملية لصحة احليوان.   ريفي

 

 تنفيذ الربنامج -سابعًا

 

لالسرتاتيجية العاملي ة املش رتكة ب ني     الصغريةالربناما العاملي الستئصال طاعون اجملرتات سيتم تكييف تنفيذ  -19

كل منطق ة، اللتق اط اخلص ائص اإلقليمي ة. وعل ى املس توى        يفمنظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة احليوان 

 ة ب ني املش رتك  للربناما العاملي الستئصال طاعون اجملرتات الص غرية العاملي، يتم تنسيق الربناما من قبل األمانة العامة 
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ضمن اإلط ار الع املي للمكافح ة التدرجيي ة لألم راض احليواني ة الع ابرة للح دود.         واملنظمة العاملية لصحة احليوان  الفاو

امليداني ة   اهليئات تسّيرها)أفريقيا والقوقاز وشري آسيا والشري األدنى ولنوب آسيا(  وسيتم إنشاء االت إقليمية كربى

م ع املكات ب    عم ل عل ى تيس ري التب ادالت    بال الف او القط ري، س تقوم  ثلي ة     املستوىواملمتسسات اإلقليمية. وعلى  للفاو

األخرى ملساعدة احلكومة يف صياغة وتنفيذ خطة اس رتاتيجية وطني ة تعن ى بط اعون اجمل رتات الص غرية. وق د يس اهم         

 الشركاء ا،خرين على أساس اختصاصات كل منهم. 

 

 ئة املواردتعب -ثامنًا

 

جتري حاليا صياغة االسرتاتيجية العاملية لطاعون اجملرتات الصغرية واجلهود لتعبئة املوارد املالية اإلض افية،   -21

مع املنظمة العاملية لصحة احليوان( لكسب التأييد  1126وسيتم عرضها خالل ممترر دولي )من املقرر عقده يف أوائل عام 

 .من اجملتمع الدولي وشركاء التمويل الستكمال التمويل األساسي من املنظمة

 

 التوجيه امللتمس من جلنة الزراعة -تاسعًا

 

ص ال ط اعون   بناء على الوصف الوارد أعاله، إن جلنة الزراعة مدعوة إىل النظر يف طبيعة الربناما املقرتح الستئ -21

 اجملرتات الصغرية من العامل، ويف نطاقر الواسع وطرائق تنفيذه، وإىل دعم األمانة العاملية. 

 

 قد ترغب اللجنة يف أن:   -22
 

 تمتيد وضع وتنفيذ الربناما العاملي الستئصال طاعون اجملرتات الصغرية من قبل منظمة األغذي ة والزراع ة   أ()

، رشيا مع اهليكل اإلداري املق رتح، مب ا يف ذل   االض طالع     بالتعاون مع املنظمة العاملية لصحة احليوان

بالتعاون مع الشركاء ال دوليني واإلقليم يني    املشرتكة بني الفاو واملنظمة العاملية لصحة احليوان بدور أمانتر

ا،خرين، مثل االحتاد األفريقي، ورابطة التعاون اإلقليم ي يف لن وب آس يا، ورابط ة أم م لن وب ش ري        

 آسيا، من بني آخرين. 

بدعم برناما طاعون اجملرتات الصغرية، وأن حتيط علما بالرتكيز  الفاوتوصي بأن تقوم البلدان األعضاء يف  ب()

 ى احلالة إىل ولود جمموعة واسعة من الشراكات على املستويات القطرية واإلقليمية والدولية. عل

 توفر التولير لإلبالغ والتحديث الدوريني إىل جلنة الزراعة بشأن التقدم ايرز يف تنفيذ الربناما. ج()

 
 


