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 موجز
 

    لألغنام واملاعز دور ثقايف هام يف حياة العديد من الناس يف مجيع أحناء العامل، سوووووووووووووواء أكان  ل  يف تعامال
 مصووووودر دخل منتظ ، ووسووووويلة لتكوين مدخرات و وووووبكة أمانة. وهي الديني     ادمعتقالشوووووخصوووووية أو يف  ظ  
 يف األوقات الصعبة. 

 وواو ي وسووياو سووريع اال تشووار يتثر يف اجملرتات الصووة ة ويفت   ا يف مجيع أحن اء وميثل طاعون اجملرتات الصووة ة مًر
 . 2030إسهاماو كب او يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة حبلول عام العامل. وسُيشك ل استئصال هذا املرض 

  وايق املتمتر الدويل املعين مبكايحة طاعون اجملرتات الصووووة ة واسووووتئصوووواله، الذي عقدته 2015ويف أبريل/ يسووووان ،
كايحة واستئصال ية ملمنظمة األغذية والزراعة )املنظمة( واملنظمة العاملية لصحة احليوان، على االسرتاتيجية العامل

طاعون اجملرتات الصوووة ة. وقووود قر الدورة التاسوووعة والثالثون ملتمتر منظمة األغذية والزراعة، بناء على توقووويات 
الدورة الرابعة والعشرين للجنة الزراعة، على إ شاء وتنفيذ منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة احليوان 

سوووووووتئصوووووووال طاعون اجملرتات الصوووووووة ة، مبا يتما وووووووى مع االسووووووورتاتيجية. ومن املن لق  فسوووووووه، الللرب امج العاملي 
، قراراو بشووووووووووووووأن 2016اعتمدت املنظمة العاملية لصووووووووووووووحة احليوان يف دور ا العامة الرابعة والثما   يف مايو/أيار 

ة واملنظمة ة األغذية والزراعمكايحة طاعون اجملرتات الصوووة ة واسوووتئصووواله على املسوووتوى العاملي. وأ شوووأت منظم
أما ة عاملية مشرتكة تُعىن ب اعون اجملرتات الصة ة لتصمي  الرب امج  2016العاملية لصحة احليوان يف مارس/آ ار 

 العاملي الستئصال طاعون اجملرتات الصة ة وتنسيق عملية تنفيذه. 
 من الرب امج العاملي السوووتئصوووال طاعون ( 2021-2017اخلمس األوىل ) وقد أطلقر املنظمتان بر امج السووونوات

وووووووع خارطة 2016اجملرتات الصوووووووة ة يف  ويمرب/تشووووووورين الثا   . ومت ، بالتعاون مع الشوووووووركاء، عقد اجتماعات لًو
 اخلاقة ب اعون اجملرتات الصة ة يف مثان من املناطق التسع. وجيري تقدمي املساعدة إىل البلداناإلقليمية ال ريق 

ووووووووع وتنفيذ خ  ها ووووووووع  لًو االسوووووووورتاتيجية الوطنية املتعلقة ب اعون اجملرتات الصووووووووة ة. وقد مت   ذا الصوووووووودد ًو
 اسرتاتيجية تسويقية ولتعبئة املوارد.

 ويُعرض هذا التقرير املرحلي على جلنة الرب امج بناء على طلب جلنة الزراعة يف دور ا اخلامسووووووووووووووة والعشوووووووووووووورين 
    بعد املائة.والذي أقر ه اجمللس يف دورته اخلامسة واخلمس

 اإلجراءات التي يقترح على لجنة البرنامج اتخاذها
 

  أخذ العل  بالتقرير املرحلي إىلإن  اللجنة مدعوة. 
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 مةمقد   -الا أو  
 
بالزراعة واألغذية. وهي تعترب أهداياو مرتاب ة متصووووووولة  2030تشووووووومل خ ة األم  املتحدة للتنمية املسوووووووتدامة لعام  -1

القضوووواء على الفقر هدياو  ووووامالو، يرتكز على إدما  األبعاد االقتصووووادية واالجتماعية والبيئية للتنمية املسووووتدامة يف قوووومي  
مقصووووووودوا  االت  169هديوا واملقاقووووووود العاملية للخ ة وعددها  17تل  اخل ة. وحُتد د أهداف التنمية املسوووووووتدامة وعددها 

 لنهوض بالتنمية املستدامة.تتيح ا

 
مالي   خص يف العامل يعا ون من سوء التةذية. ويتوقع أن يزيد ال لب على األغذية بشكل  805وهناك حالياو  -2

بسوووووووبب النمو  السوووووووكا . وسووووووويزيد ال لب أكثر يأكثر بسوووووووبب  و  الدخل يف البلدان  2050عام إىل حد  كب  حبلول عام 
 ات النا ئة. املنخفضة الدخل ويف االقتصاد

 
 أن تسووووووووووتفيد ألسوووووووووور الريفية الفق ةاحوم واحلليب، ولن يكون باسووووووووووت اعة وال ميكن تلبية ال لب العاملي على الل -3

من هذا ال لب مامل تت   مكايحة األمراض احليوا ية العابرة للحدود أو حّت  اسووووووووووووووتئصووووووووووووووا ا عاملياو، مثل طاعون اجملرتات 
وهي أقالي   -بلداو يف أيريقيا والشوورا األوسووس وآسوويا  70ة منشوور اليوم يف أكثر من الصووة ة. وإن  طاعون اجملرتات الصووة  

مليون رأس. وميكن أن يفت  طاعون  2.1يف املائة من  موع األغنام واملاعز يف العامل اليت يبلغ عددها  80تأوي أكثر من 
ة للمرض،  90اجملرتات الصة ة بأكثر من  مليون أسرة  300مبا يتثر بشكل كب  يف حياة حنو يف املائة من احليوا ات املعًر

من أيقر األسور الريفية يف العامل اليت تعتمد معيشوتها على األغنام واملاعز. وقد ا تشور طاعون اجملرتات الصوة ة بوت ة مقلقة 
 ح للتوسوووع وووخالل السووونوات اخلمس عشووورة املاًوووية، وامتد  ليشووومل مناطق مل تكن متضوووررة منه يف السوووابق. وا تشووواره مر 

أكثر ما مل يت   كبحه، مسووووووووبباو املزيد من اخلسووووووووائر االجتماعية واالقتصووووووووادية املدمرة واملعا اة ملالي  املزارع  الفقراء الذين 
 يعتمدون على األغنام واملاعز يف كسوووووووب عيشوووووووه ، ومعظمه  من النسووووووواء. وُتسوووووووب ب هذه ا ية الف وسوووووووية املعدية للةاية

 مليار دوالر أمريكي سنوياو. 2.1و 1.45اعز خسائر هائلة ترتاو  ب  واليت تصيب األغنام وامل

 
 ، اعتمد وزراء الزراعة يف  موعة الدول السووووووووووووووبع إعالن  ييةاتا من خالل البيان2016أبريل/ يسووووووووووووووان  24ويف  -4

 القضوووووواء امية إىلالذي أقوووووودروه وجاء ييه نإ نا ُ شووووووجع جهود املنظمة العاملية لصووووووحة احليوان ومنظمة األغذية والزراعة الر 
يف  ووووووووووويان  2016يو يو/حزيران  3وباإلًووووووووووواية إىل  ل ، يف  1 على األمراض الرئيسوووووووووووية مثل طاعون اجملرتات الصوووووووووووة ة.ن

)الص (، اعتمد وزراء الزراعة يف  موعة العشرين إعال او يتكد على أن  قمود قةار املزارع  وإ تاجيته  أساسيان لألمن 
والنمو  الزراعي املسووووتدام والتنمية الريفية يف مجيع أحناء العامل، و ل  يف إطار اقتصوووواد عاملي  ووووامل وقائ  الةذائي والتةذية 
  .2على االبتكار

  

                                                      
1  http://www.maff.go.jp/e/pdf/g7_declaration.pdf 
2  http://www.tarim.gov.tr/ABDGM/Belgeler/Uluslararas%C4%B1%20Kurulu%C5%9Flar/2016%20ch%C4%B1na% 

20G20%20Agriculture%20Ministers%20Meeting%20Communique.pdf 

http://www.maff.go.jp/e/pdf/g7_declaration.pdf
http://www.tarim.gov.tr/ABDGM/Belgeler/Uluslararas%C4%B1%20Kurulu%C5%9Flar/2016%20ch%C4%B1na%25%0b20G20%20Agriculture%20Ministers%20Meeting%20Communique.pdf
http://www.tarim.gov.tr/ABDGM/Belgeler/Uluslararas%C4%B1%20Kurulu%C5%9Flar/2016%20ch%C4%B1na%25%0b20G20%20Agriculture%20Ministers%20Meeting%20Communique.pdf
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 استئصال طاعون المجترات الصغيرة وأهداف التنمية المستدامة -ثانياا 
 
لتنمية عدد من أهداف ا سووووووووُتسووووووووه  مكايحة هذا املرض واسووووووووتئصوووووووواله يف  اية امل اف إسووووووووهاماو كب او يف حتقيق -5

 ، على النحو التايل.2030املستدامة حبلول عام 
 
 القضوووووووووووووواء على الفقر كميع أ ووووووووووووووكاله يف كل  مكان، وهو يقوم من أهداف التنمية المستتتتتتتتتتتتدامة: 1الهدف  -6

عامة السووياسووات الو ( 3احلماية االجتماعية وزيادة القدرة على الصوومود) )و ( 2( القضوواء على الفقر) )1على ثالث ركائز: )
واالسوووووتثمارات. وميكن أن تكفل هذه األخ ة إسوووووهام املا وووووية يف القضووووواء على الفقر، وتقليص حد ة التعرض للتهديدات 

 وزيادة القدرة على الصمود من خالل ثالث قنوات رئيسية.
 

تثمارات واالسوووالعامة ضووومن السوووياسوووات القناة األوىل هي من خالل نبناء أقوووول املا وووية و"ايتهان. وينبةي أن ت   )أ(
ة األسوووووووووور الفق ة على بناء قاعدة أقووووووووووو ا من املا ووووووووووية و"ايتها وزياد ا وحصووووووووووو ا على مدخالت اإل تا  قدر 

األسووووواسوووووية، مثل املياه واملراعي واخلدمات الصوووووحية احليوا ية. ويشوووووكل هذا خ وة أوىل للخرو  من دائرة الفقر، 
على التكي ف  لي  واملتسوووسوووات اجملزية، أو القدرةمثالو عن طريق اإلتاحة املنتظمة للربوتينات أو االسوووتثمار يف التع

 مع الصدمات والنفقات غ  املتوقعة، أو استخدام السماد احليوا  وال اقة احليوا ية لزيادة غل ة احملاقيل.
لعامة . إ  ينبةي أن تضوومن السووياسووات اأم ا القناة الثا ية يهي من خالل نزيادة إ تاجية أقووول املا ووية وعائدا ان (ب)

 واالسووووتثمارات اعتماد املزارع  املمارسووووات احملسوووونة لرتبية املا ووووية واإل تا . ويسوووواعد  ل  املزارع  على اخلرو 
من دائرة الفقر، عندما يقرتن بتداب  تتيح    الوقول إىل األسواا اليت متكنه  من بيع احليوا ات احلي ة والفائض 

 م واحلليب واملنتجات األخرى بشكل منتظ  يف األسواا.من اللحو 

وتتمثل القناة الثالثة يف نيرص العمل املرتب ة باملا وووووووية يف املزارع وخارجهان. إ  ينبةي أن تضووووووومن السوووووووياسوووووووات  ( )
 الوظائف، بصووووووووووووفته  موظف  أو حلسووووووووووووا   اخلاص، يف مزارع املا وووووووووووويةالعامة واالسووووووووووووتثمارات أن جيد الفقراء 

)مثل املوظف  الذين يتقاًون أجراو يف مزرعة دجا ( أو على طول سلسة القيمة اخلاقة باملا ية )مثل أقحاب 
 اخلرو  من دائرة الفقر. يتاجرون باحلليب(. ومُيكنه  بذل األعمال احلرة الصة ة الذين 

 
القضووووووواء على اجلوع وتوي  األمن الةذائي والتةذية احمل سووووووونة وتعزيز  ف التنمية المستتتتتتتدامة:من أهدا 2الهدف  -7

 الزراعة املستدامة.
 

 تُعد  األغذية احليوا ية املتأتية من األغنام واملاعز جزءاو أسوووووووووواسووووووووووياو من التةذية اليومية للعديد من الذين يعيشووووووووووون )أ(
ز وحلمها ب على سوء التةذية. إ  يتمت ع حليب األغنام واملاعيف بيئات هش ة وهي ُتسه  يف املساعدة على التةل  

ما يوي ران الربوتينات واملةذيات الدقيقة األسوواسووية العالية  بقيمة تةذوية عالية، ال سوويما بالنسووبة إىل األطفال، أل  
ت ، وكذل  الفوال، ود12، وب2أ، وباجلودة )وتشوووووووووووووومل هذه األخ ة ًوووووووووووووومن مجلة من األمور الفيتامينات 

 ة والقو ة البد ية. واحلديد والكالسيوم(، وهي عناقر حامسة األمهية للنمو والقدرات اإلدراكي  
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( طاعون اجملرتات الصووووووووووووووة ة من احليوا ات األليفة إىل احلياة الربية، 2017وقد ا تقل متخراو )يناير/كا ون الثا   (ب)
( يف سووووووووهول Saiga tatarica mongolica) يف املائة من ظباء السووووووووايةا املهددة باإل قراض 40ويت  بأكثر من 

ما مل تت   مكايحته، ميكن أن ينتشوووووووور على   اا أوسووووووووع،  ات الصووووووووة ة،منةوليا، ما يشوووووووو  إىل أن  طاعون اجملرت  
ويتسبب يف خسائر اجتماعية واقتصادية مدمرة وأًرار جسيمة على الدخل واألمن الةذائي للمالي  من قةار 

 املزارع  والرعاة. 

 
 مجيع األعمار.  يف وبالرياهي ةحي ة ًمان متتع اجلميع بأ اط عيش ق من أهداف التنمية المستدامة: 3الهدف  -8
 

 ُتسووووووووووووووتهل  املنتجات )احلليب واللحوم والصوووووووووووووووف واأللياف واجللود( واخلدمات املرتب ة باجملرتات الصووووووووووووووة ة )أ(
و القدرات ودة أسوواسووية لت و ر الدما  و أو ُتسووتخدم على قووعيد األسوور. وتُعد  هذه املةذيات احليوا ية العالية اجل

 . ويتيح بيع هذه احليوا ات  راء األغذية وبالتايل تنويع النظام الةذائي.الُنفاسيةاإلدراكية والصحة 

 
 حتقيق املسووووووووووواواة ب  اجلنسووووووووووو  ومتك  مجيع النسووووووووووواء والفتيات. من أهداف التنمية المستتتتتتتتتتدامة: 5الهدف  -9

  ء بالعمليات املرتب ة باجملرتات الصووووووووووة ة وبديق الدخل املتأص عنها. ويصووووووووووب   ليفي معظ  الثقايات، تتحك  النسووووووووووا
 يف قاحل التوازن اجلنسا  والتوزيع العادل لألربا  واألغذية احليوا ية املصدر يف األسرة. 

 
مالة عتعزيز النمو االقتصووادي امل رد والشووامل للجميع واملسووتدام، وال من أهداف التنمية المستتدامة: 8الهدف  -10

الكاملة واملنتجة، وتوي  العمل الالئق للجميع. ومتث ل املا ية األقول اإل تاجية األساسية لكسب العيش والوسيلة الرئيسية 
ل و األقووو هنامية. بيد أن  مسوووتوى إ تاجية هذيف املائة من اجلياع يف البلدان ال 75لالسوووتثمار واالدخار ومجع الثروات حلوايل 

 يف املائة يقس من  موع إيرادا  ، ويُعزى  ل  جزئياو إىل األمراض احليوا ية 12ُيسووووووووووووووه  بنحو  ال يزال منخفضوووووووووووووواو، يهو
 مثل طاعون اجملرتات الصة ة. 

 
ًوووومان وجود أ اط اسووووتهالك وإ تا  مسووووتدامة. إ  يتمتع حليب  من أهداف التنمية المستتتتدامة: 12الهدف  -11

 الذين يعا ون من سوء التةذية والنساء احلوامل واملسن .األغنام واملاعز بقيمة خاقة بالنسبة إىل األطفال 
 

تعزيز وسوووووووائل التنفيذ وتنشووووووويس الشوووووووراكة العاملية من أجل حتقيق  من أهداف التنمية المستتتتتتتدامة: 17الهدف  -12
ية ذالتنمية املسوووووووتدامة. مع أن  الرب امج العاملي السوووووووتئصوووووووال طاعون اجملرتات الصوووووووة ة ميث ل  وووووووراكة عاملية ب  منظمة األغ
، ةوالزراعة واملنظمة العاملية لصووووحة احليوان، إال  أ ه يشوووومل أيضوووواو  ووووركاء آخرين عد ة من بينه  الوكالة الدولية لل اقة الذري

ومنتجي  د تمع املومنظمات اجمل واجلماعات االقتصووووووووووووووادية اإلقليمية واالحتاد األيريقي واملعهد الدويل لبحوث املا ووووووووووووووية
  . اجملرتات الصة ة أ فسه
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واخلاص بالرب امج العاملي السووووووتئصووووووال طاعون اجملرتات الصووووووة ة وأهداف  2030وبةية حتقيق ا دف احملدد لعام  -13
 ب   أد اه:العاملي واإلقليمي والوطين على النحو امل األقعدةسواء، بدأ التنفيذ بالفعل على  التنمية املستدامة على حد  

 
 األنشطة العالمية -ألف

 
 مشرتكة ب  منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة احليوان إ شاء أما ة عاملية

 تعىن باستئصال طاعون اجملرتات الصة ة
 

أُ شووووئر األما ة العاملية املشوووورتكة ب  منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصووووحة احليوان واملعنية باسووووتئصووووال  -14
. وهي متث ل آلية تنسووويق ترمي إىل تنفيذ الرب امج العاملي السوووتئصوووال 2016 طاعون اجملرتات الصوووة ة )األما ة( يف م لع عام

طاعون اجملرتات الصووووة ة ورقووووده. وتعمل األما ة بشووووكل وثيق مع البلدان واملنظمات اإلقليمية  ات الصوووولة، واملختربات/ 
ووووووووووووووع اخل س االسوووووووووووووورتات املراكز املرجعيووة الوودوليووة، واملتسووووووووووووووسوووووووووووووووات الفنيووة والبحثيووة، واملنظمووات املعنيووة بةيووة دع  يجيووة ًو

 اإلقليمية/الوطنية وتنفيذها، وعملية إ راك اجملتمعات احمللية املصممة مبا يتوايق مع حالة هذا املرض. 
 

 االجتماعات اإلقليمية بشأن خارطة ال ريق
 

اجتماعات  ة ظمر األما ة العاملية املشوووووووووووورتكة ب  منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصووووووووووووحة احليوان مثا ي -15
إقليمية بشأن خارطة ال ريق يف كل من أيريقيا والشرا األوسس و به اجلزيرة العربية ووسس وجنوب آسيا، و ل  بالتعاون 

واجلماعات االقتصوووووووووووووادية  (األيريقي لالحتاد التابع احليوا ية الثروة مبوارد املعين املشووووووووووووورتك األيريقي مع منظمة ينية )املكتب
 غرب أيريقيا اعة االقتصادية لدولواجلم االقتصادية لدول أيريقيا الوس ى اون االقتصادي، واجلماعةاإلقليمية )منظمة التع

 مي يف جنوب آسوووووووووووووويواة التعوواون اإلقليوراب وو كوميووة الوودوليووة املعنيووة بووالتنميووةوا يئووة احل لوودول اخلليج العربيووة لس التعوواون و 
ية بشأن خارطة من االجتماعات اإلقليموعلى أثر كل  اجتماع (. اد املةرب العرياحت  و  واجملموعة اإل ائية للجنوب األيريقي

ال ريق، سووواعدت منظمة األغذية والزراعة مثان من أقووول تسوووع مناطق يف قوووياغة اسووورتاتيجيا ا اإلقليمية اخلاقوووة ب اعون 
سيا، مبا يف  ل  الص  أي يف  را آاجملرتات الصة ة. أم ا يف ما يتعلق باالجتماع بشأن خارطة ال ريق يف اإلقلي  املتبقي 

 .2017ليشيت، يمن املقرر عقده يف أبريل/ يسان -ومنةوليا وتيمور
 

 3قياغة الرب امج العاملي الستئصال طاعون اجملرتات الصة ة
 

( من خالل عملية 2021-2017)ُوًوووووع بر امج السووووونوات اخلمس األوىل السوووووتئصوووووال طاعون اجملرتات الصوووووة ة  -16
تشاورية مشلر أقحاب املصلحة الرئيسي . ويهدف الرب امج إىل إرساء األسس ملكايحة طاعون اجملرتات الصة ة والبدء 
ووووع الوبائي وحتديد اسوووورتاتيجيات التنفيذ  كهود القضوووواء عليه يف البلدان اليت تعا  منه من خالل تنمية قدرا ا) ويه  الًو

لحد  من ا تشووووار طاعون اجملرتات الصووووة ة والقضوووواء على هذا املرض يف  اية امل اف. وبالنسووووبة إىل البلدان غ  املناسووووبة ل
 املتضووووووووووووووررة، سووووووووووووووُيسوووووووووووووواعد الرب امج على تنمية القدرات وإثبات عدم وجود ي وس طاعون اجملرتات الصووووووووووووووة ة، واال تقال

                                                      
3  i6316e.pdf-http://www.fao.org/3/a 

http://www.fao.org/3/a-i6316e.pdf
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 لدانلبلد من طاعون اجملرتات الصوووووة ة. كما سووووويسووووواعد الرب امج البإىل حالة اعرتاف املنظمة العاملية لصوووووحة احليوان الو  ا
 يف احلووووود  من ا تشووووووووووووووووووار األمراض األخرى  ات األولويوووووة اليت تصوووووووووووووويوووووب اجملرتات الصووووووووووووووة ة، وتعزيز النظ  البي ريوووووة،

ر امج أويل ب من خالل اسوووووووتخدام أداة تقيي  اخلدمات البي رية املعمول  ا يف املنظمة العاملية لصوووووووحة احليوان. وقد ُوًوووووووع
 مليون دوالر أمريكي. 996قد رت كلفته مببلغ  2021-2017للفرتة 

 
 مواد االتصال

 
أعدت كل  من منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة احليوان أ رطة ييديو و شرات قحفية ومنشورات  -17

وووووة للخ ر، يضوووووالو عن الشوووووركوكتيبات وغ ها من مواد التوعية، ووزعتها على البلدان املتضوووووررة والبلدان ا اء ا خرين. ملعًر
وأُرسلر تسعة آالف  سخة من أدل ة تشخيص طاعون اجملرتات الصة ة الذي أعدته الفاو ومركز التعاون الدويل للبحوث 

ة للخ ر.  الزراعية من أجل التنمية واملنظمة العاملية لصحة احليوان إىل مجيع البلدان املتضررة واملعًر
 

 يا و بكا ا قل التكنولوج
 

وووووووعر منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية لل اقة الذرية تكنولوجيات  -18 باالتفاا مع املتسوووووووسوووووووات البحثية، ًو
التشووووووووخيص البي ري وقوووووووود قر عليها و شوووووووور ا. وقد مت ر مسوووووووواعدة مركز اللقاحات البي رية لعموم أيريقيا التابع لالحتاد 

تو ز  املن اع ي  املر ت ب  األيريقي يف عملية ت وير/التصووووووووديق على مع ُة املم   س  باإل   ز مي  د ات التشووووووووخيص البي ري )إحصووووووووار ُمق اي سوووووووو 
ن(، ما قد جيعل توي ر التشوووووووخيص أوسوووووووع   اقاو وأقل كلفة بالنسوووووووبة إىل البلدان. واسوووووووُتحدثر أيضووووووواو معد ات b-ELISAن

خيص  توسووووووووويع   اا  وووووووووبكة  تربات التشوووووووووتشوووووووووخيص أخرى )مثل أدوات االختبار يف املزرعة( و ُقلر إىل البلدان. ومت  
بلداو يف آسوووووووووووووويا(  17بلداو يف أيريقيا و 42التابعة للوكالة الدولية لل اقة الذرية )ويسووووووووووووووتخدمها حالياو  VETLABالبي ري 
 /  تربات منظمة األغذية والزراعة وتعزيز هذه الشبكات.مكايحة األوبئة و بكات

 
 الشراكات وبناء القدرات

 
 مبوارد املعين املشووورتك األيريقي قيمر  وووراكات مع  موعة  تارة من املتسوووسوووات الدولية/اإلقليمية )مثل املكتبأُ  -19

األيريقي واللجنة االقتصادية للما ية واللحوم والثروة السمكية يف اجملموعة االقتصادية والنقدية  لالحتاد التابع احليوا ية الثروة
جرى الرتويج لربامج تنمية القدرات الوطنية والتوعية يف قوووووووووووفوف أقوووووووووووحاب املد . و  لوسوووووووووووس أيريقيا( ومنظمات اجملتمع

 يف ا ند(. BAIFاملصلحة ًمن  راكات مع منظمات غ  حكومية )مثل متسسة 
 

 نشطة اإلقليميةألا -باء
 

ة األغذية ( الذي أ شووأته منظمSHAREميو ل االحتاد األوروي بر امج ندع  الصوومود يف من قة القرن األيريقين ) -20
والزراعة والرامي إىل تعزيز التدخالت ال ويلة األجل وبناء القدرة على الصوووووووووووووومود يف ثالثة بلدان )إثيوبيا وجيبوص وكينيا(. 
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 ويت سوووووووووو  كل  بر امج من الربامج الق رية بعنصوووووووووور شد د يهدف إىل دع  األ شوووووووووو ة املتصوووووووووولة ب اعون اجملرتات الصووووووووووة ة،
 ختربات، ويه  ال بيعة الوبائية، ومجع العينات امليدا ية ويحصها، وإجراء التحاليل. مبا يف  ل  أ ش ة الدعوة، وامل

 
ويدع  العنصوووووووووووووور اخلاص بصووووووووووووووحة احليوان يف بر امج ناملشووووووووووووووروع اإلقليمي لدع  الرعي يف من قة السوووووووووووووواحلن  -21
(PRAPS  الذي ميوله البن  الدويل وتنف ،)و وتشوووووووواد ومايل ينا ياسووووووووذه املنظمة العاملية لصووووووووحة احليوان، سووووووووت ة بلدان )بورك

وموريتا يا والنيجر والسوووووونةال( من أجل تعزيز اخلدمات البي رية ييها ومكايحة طاعون اجملرتات الصووووووة ة وااللتهاب الرئوي 
 البلوري املعدي لدى األبقار. 

 
 األنشطة القطرية -جيم

 
ة والزراعة بتيسوو  ممثلي منظمة األغذياخل ة االسوورتاتيجية الوطنية: أوقوور جلنة الزراعة يف دور ا الرابعة والعشوورين  -22

التبادل مع املكاتب األخرى من أجل مسووووواعدة احلكومات يف قوووووياغة خ س اسووووورتاتيجية وطنية متصووووولة ب اعون اجملرتات 
 الصة ة وتنفيذ هذه اخل س. وجرى يف هذا الصدد تقدمي املساعدة إىل البلدان التالية: 

 
تلقيح جترييب الها ت، مت  تنفيذ أ شووووووووو ة املراقبة القائمة على املخاطر، : يف إطار مشوووووووووروع متوله اليابانأيةا سوووووووووتان )أ(

وقائي قائ  على املخاطر، ًوووووووود  طاعون اجملرتات الصووووووووة ة واحلمى املتموجة يف مقاطعات كابل وباروان ولوغار، 
سووووووتجابة او ل  ملا ووووووية رعاة الكو ووووووي. وبلةر  سووووووبة االسووووووتجابة املناعية للحيوا ات امللقحة أوالو اليت أظهرت 

يف املائة. وكنتيجة لذل ، مل ُتالحظ أي  أمراض سوووريرية يف هذه الق عان. وسووويت  توسووويع  96مناعية بائنة للقا  
 من الرعاة.  170 000مقاطعة وتستهدف أكثر من  26  اا هذه الدراسة التجريبية لتشمل ما يزيد عن 

عامالو بي ريوا  2 638اص ب اعون اجملرتات الصوووووة ة ): بناء قدرات املختربات البي رية والعل  الوبائي اخلباكسوووووتان (ب)
راٍع( و وووووراء كوا وووووف يف إطار املشوووووروع الذي متو له الوكالة األمريكية للتنمية الدولية. وقد م مركز  3 944ميدا يوا و

رتات اللقاحات البي رية لعموم أيريقيا التابع لالحتاد األيريقي الدع  لتحسوووووو  مريق مراقبة جودة لقا  طاعون اجمل
ما  النمو جية التابعة للمقاطعات/ املناطق الث سووووووووووووواحاتالصوووووووووووووة ة يف ما ملص اللقاحات املنتجة شلياو. ويف امل

لقيح ، ويف أعقاب أ ش ة املراقبة على أساس حتليل املخاطر والتقيي  التشاركي الريفي، مت  تباكستاناملستهدية يف 
ق يعوا متنق الو. ومل ترد أ باء عن تفشوووووي  36قرية و 3 749أسووووورة يف  92 198مليون حيوان تابٍع إىل  2.3أكثر من 

 املرض لدى أي من احليوا ات امللقحة. وأظهر رقد األمصال بعد التلقيح مستويات مناعة وتة ية جي دة. 
مصل قبل التلقيح وبعده بواس ة مشاريع متو  ا  20 000ومُجع ما يزيد عن : جرت عملية تلقيح مكث فة الصومال ( )

جهات ماحنة متعددة. وأظهرت األمصال اليت مت  اختبارها يف مركز اللقاحات البي رية لعموم أيريقيا التابع لالحتاد 
 يادة "اية الق عانيف املائة مع ز  76.4األيريقي ا تشوووووووار األجسوووووووام املضوووووووادة ل اعون اجملرتات الصوووووووة ة بنسوووووووبة 

على املسووووووووووووووتوى الوطين. وحُتفظ حاليوا  زو ات لقا  ال وارن املضووووووووووووووادة ل اعون اجملرتات الصووووووووووووووة ة يف مواقع 
اسووووورتاتيجية. وكنتيجة لذل ، مل تكشوووووف املراقبة السوووووريرية سووووووى عن عدد قليل من احلاالت السوووووريرية الشوووووبيهة 

  دة عن تفش ي طاعون اجملرتات الصة ة.أ باء هامة متك  ب اعون اجملرتات الصة ة املبل غ عنها ومل ترد 
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ش  : وميو ا بر امج التعاون التقين التابع ملنظمة األغذية والزراعة: مت  إيفاد بعثة تقيي   تيجة ألو ل حالة تفليربيا (د)
غن  وماعز  رأس 100 000/ تنفيذ بر امج التعاون التقين: املراقبة والتلقيح املستهدف ) للمرض وأد ت إىل قياغة

يف أربع مقاطعات(، يضووووووووالو عن عقد اجتماعات عابرة للحدود مع البلدان اجملاورة ملناقشووووووووة تشوووووووواطر املعلومات 
واأل شوووو ة املشوووورتكة الرامية إىل مكايحة طاعون اجملرتات الصووووة ة. ومبوازاة  ل ، أجرت الوكالة األمريكية للتنمية 

 . 2015ية تضررت من تفش ي الوباء يف عام الدولية عملي ات تلقيح يف أربع مقاطعات إًاي
يوات عملأوجوه الودع  األخرى املقود موة إىل البلودان: تودع  العوديود من اجلهوات املواحنوة ومنظموة األغوذيوة والزراعوة  (ه)

الكشووووووووووف عن املرض ومكايحته وتوير املسوووووووووواعدة الفنية ملكايحة طاعون اجملرتات الصووووووووووة ة يف كل  من جورجيا 
 ان وجنوب السودان.ومنةوليا وسوريا والسود

 
 بلدان اخلالية من طاعون اجملرتات الصة ةالقرار املنظمة العاملية لصحة احليوان و 

 
، مت  حتديث 2016منظمة العاملية لصوووحة احليوان اليت ُعقدت يف مايو/أيار لخالل الدورة العامة الرابعة والثما   ل -23

ا خالية من طاعون اجملرت  لمدو ة ات الصووووووووووووووة ة أو اليت لديها مناطق خالية من املرض، ويقاو لقائمة البلدان اليت يُعرتف بأ  
الصحية حليوا ات اليابسة الصادرة عن املنظمة العاملية لصحة احليوان. وتو   االعرتاف بثالثوة ومخسيون بلوداو ومبن قوة واحودة 

وا خاليوة مون طاعوون اجملتورات الصةيوورة.   علوى أ  
 

 حشد الموارد وأنشطة الدعوة -دال
 

وووووووع جرى -24  لصوووووووحة لعامليةا واملنظمة والزراعة األغذية منظمة ب  مشووووووورتكة تسوووووووويقية ولتعبئة املوارد اسووووووورتاتيجية ًو
 اجملرتات اعونط السووووووووووووتئصووووووووووووال العاملي بالرب امج للتعريف الرئيسووووووووووووية املاحنة اجلهات إىل زيارات إجراء املقرر ومن. احليوان

 الثا  النصوووووووف خالل التربعات عن لإلعالن متمتر عقد املقرر ومن. ويوائده تكاليفه على الضووووووووء تسوووووووليس مع الصوووووووة ة،
 .2017 عام من
 
 
 
 


