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الملخ�ص التنفيذي

المجترات ال�صغيرة (التى يبلغ عددها حوالي  2.1مليار ر�أ�س في جميع �أنحاء العالم) ُتمثل الما�شية الأ�سا�سية للعديد من الأ�سر
محدودة الدخل ،والتي تعاني من نق�ص الغذاء .وتربى �ضمن نظم الإنتاج المتنوعة ،مما ي�ؤدي �إلى �إك�ساب قيمة م�ضافة �إلى الأر�ض.
يعتبر طاعون المجترات ال�صغيرة مر�ض �شديد العدوى للمجترات ال�صغيرة البرية والم�ست�أن�سة ي�سببه فيرو�س موربيللي
(عائلة فيرو�سات باراميك�سو) .وهو يحدث في جميع �أنحاء �أفريقيا (فيما عدا معظم دول الجنوب ) وفي ال�شرق الأو�سط
وتركيا وغرب وجنوب �آ�سيا ،وال�صين .تم الإبالغ عنه لأول مرة في عام  ،1942وقد �إنت�شر طاعون المجترات ال�صغيرة بمعدل
ينذر بالخطر على مدى ال�سنوات ال  15الما�ضية ،لي�صل �إلى مناطق لم ت�سبق �إ�صابتها ،وبذلك �أ�صبحت مئات الماليين
من المجترات ال�صغيرة في خطر .وفي مجتمعات لم تتعر�ض من قبل للإ�صابة به � ،إرتبط هذا المر�ض بحدوث خ�سائر
�إجتماعية و�إقت�صادية مدمرة و�أ�ضرار ج�سيمة على �سبل العي�ش والأمن الغذائي والتغذية لماليين من �صغار المزارعين
والرعاة .وقد تم تقدير الآثار الدولية ال�سنوية لطاعون المجترات ال�صغيرة ما بين  1.4مليار دوالر و 2.1مليار دوالر،1
خ�سائر في الما�شية حيث �أن طاعون المجترات ال�صغيرة يجبر الرعاة والمزارعين في المناطق الريفية على الهجرة بعيدا
عن �أرا�ضيهم وثقافاتهم بحثا عن �سبل عي�ش بديلة .هذه الخ�سائر ت�ؤدي �إلى حدوث الفقر و�سوء التغذية وعدم الإ�ستقرار
الإجتماعي والإقت�صادي ،ون�شوب ال�صراع.
�سوف ي�سهم الإ�ستثمار في الق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة �إ�سهاما كبيرا في تحقيق الأمن الغذائي والحد من الفقر
في المجتمعات الرعوية والريفية الأكثر �ضعفا في العالم .ونتيجة لذلك ف�إن الفائدة �سوف تعود مبا�شر ًة على �سبل العي�ش
والإ�ستقرار للماليين من �صغار الرعاة ومالك الما�شية في البلدان والق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة .وقد تم �إقرار
الإ�ستراتيجية الدولية لل�سيطرة والق�ضاء على هذا المر�ض في الم�ؤتمر الدولي لل�سيطرة والق�ضاء على طاعون المجترات
ال�صغيرة ،الذى نظمته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية ،والذي عقد
في �أبيدجان ،بكوت ديفوار ،في الفترة من  31مار�س � 2 -أبريل  .2015وتهدف الإ�ستراتيجية �إلى الق�ضاء على المر�ض
بحلول عام  .2030مع فر�ضية �أن تعزيز الخدمات البيطرية لدعم الق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة �سوف ي�ساعد
�أي�ضا فى ال�سيطرة على الأمرا�ض الأخرى التى ت�صيب المجترات ال�صغيرة ولها الأولوية من قبل �أ�صحاب الم�صلحة.
تم و�ضع �إطار للدفع من �أجل الق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة على م�ستوى العالم كعملية ت�ستمر لمدة  15عام حتى
عام  .2030وقد و�ضع البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة خالل الخم�س �سنوات الأولى (البرنامج
الخما�سي) ،الأ�سا�س لتطبيق الإ�ستراتيجية .حيث ت�ؤثر �أن�شطة هذه الخم�س �سنوات الأولى ،وتعتبر مكملة ،لتحقيق الأهداف
والغايات الواردة في جدول �أعمال  2030للتنمية الم�ستدامة .يهدف البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات
ال�صغيرة �إلى العمل مع ال�شركاء لتعزيز نماذج التنفيذ ،و�إعادة تفعيل وبناء ال�شراكات التي تكونت �أثناء تنفيذ البرنامج
الدولي لإ�ستئ�صال طاعون الأبقار.

�أهداف البرنامج
ي�ضع البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة الأ�سا�س من �أجل الق�ضاء على المر�ض ،في البداية بخف�ض
�إنت�شاره في الدول الم�صابة حاليا .كما �سيعمل البرنامج �أي�ضا على تطوير قدرات الدول غير الم�صابة لإثبات عدم وجود
فيرو�س طاعون المجترات ال�صغيرة بها ،ك�أ�سا�س للت�صديق الر�سمي من المنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية على حالة الخلو
منه .وعلى مدى خم�س �سنوات من هذا البرنامج� ،سوف ت�صبح الخدمات البيطرية الوطنية الالعب الأ�سا�سى في التنفيذ
الناجح له .وفي الوقت والظروف المنا�سبة� ،سوف يدعم البرنامج �أي�ضا الأن�شطة الرامية �إلى الحد من �إنت�شار الأمرا�ض
الأخرى التي ت�صيب المجترات ال�صغيرة وتكون ذات �أولوية ،وال �سيما تلك التى لديها �أف�ضل فر�صة لتعزيز �أهداف البرنامج
الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة .و�سوف يكون التركيز الرئي�سي للبرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون
المجترات ال�صغيرة على الدول ال  62التي �أبلغت عن وجود طاعون المجترات ال�صغيرة وال  14دولة التى ي�شتبه في �إ�صابتها
و �أي�ضا تلك المعر�ضة لخطر الإ�صابة به.
 1الإ�ستراتيجية الدولية لل�سيطرة والق�ضاء على الأمرا�ض 2015

viii

منهج البرنامج
يعتبر البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة ،كجزء من الإ�ستراتيجية الدولية للق�ضاء على طاعون
المجترات ال�صغيرة وهى الأو�سع نطاقا ،عملية متعددة المراحل وتتم في دول متعددة و التي من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إلى تقليل
م�ستويات المخاطر الوبائية وزيادة الوقاية وال�سيطرة .تت�ضمن المراحل الأربعة التى يحددها البرنامج ،التقييم وال�سيطرة
والق�ضاء والحفاظ على حالة الخلو من المر�ض .بغ�ض النظر عن المرحلة التي تُق َّيم بها الدولة نف�سها في البداية ،ف�إنه �سيتم
دعمها من �أجل تحقيق القدرات المطلوبة لدعم العنا�صر الخم�س الرئي�سية للوقاية من وال�سيطرة على طاعون المجترات
ال�صغيرة :نظام الت�شخي�ص؛ نظام التق�صي؛ نظام الوقاية وال�سيطرة؛ الإطار القانوني؛ ودمج �أ�صحاب الم�صلحة .وو�ضع هذه
العنا�صر الخم�سة في المكان ال�صحيح� ،سوف ي�ؤدي �إلى تمكين �أي دولة من التحرك بثقة �إلى المرحلة التالية من ال�سيطرة
والق�ضاء علي المر�ض .ويتم �إ�ستخدام �أداة الر�صد والتقييم لو�ضع طاعون المجترات ال�صغيرة كجزء من عموم الإ�ستراتيجية
الدولية للق�ضاء عليه .حيث تقي�س الأداة الأن�شطة وت�أثيراتها في كل مرحلة من خالل �إلزام الدول بالمدخالت الوبائية
والأن�شطة المدعومة بالأدلة ،والتي تتحول �إلى التوجيه وتحديد المعالم للأن�شطة القائمة.
ب�سبب الطبيعة العابرة للحدود لطاعون المجترات ال�صغيرة ،فقد حددت الإ�ستراتيجية الدولية للق�ضاء عليه ت�سعة �أقاليم
رئي�سية�/أقاليم فرعية ،و�أي�ضا تعزز عقد �إجتماعات تن�سيقية �إقليمية منتظمة وتبادل المعلومات بين �أ�صحاب الم�صلحة.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إن البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة يطبق منهج المنطقة الوبائية والذى
يتعامل مع الدول �أو الأقاليم التى تت�شابه فى الو�ضع الوبائي والعوامل الوبائية ك�إقليم وبائي واحد (معاملة بالمثل) بغ�ض النظر
عن الحدود والم�سافات الجغرافية مما يتطلب تن�سيق جهود المكافحة والإ�ستئ�صال عبر الحدود الإقليمية.

�إطار البرنامج
الأن�شطة المخطط لها لل�سنوات الخم�س المقبلة هي كما يلي:

مكون  : 1تعزيز وتهيئة بيئة مواتية ودعم القدرات البيطرية
خلق البيئة المنا�سبة لتنفيذ البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة يتطلب وجود �إطار منطقي ومنظم
للعمل ،تقديم الدعم الكامل ،دمج المزارعين والرعاة فى تنفيذ البرنامج ،و�ضع الإطار القانوني المنا�سب وتعزيز الخدمات
البيطرية.

عن�صر � : 1 . 1إ�ستراتيجية طاعون المجترات ال�صغيرة والخطط الفنية
الدول التي تدخل نهج الق�ضاء التدريجي على طاعون المجترات ال�صغيرة �سوف تُعد خطة �إ�ستراتيجية على الم�ستوى الوطني
وتُ�ستكمل بالخطط الفنية ذات ال�صلة على النحو التالي:

 i.الخطة الوطنية للتقييم (للدول التي تدخل في المرحلة )1؛
 ii.الخطة الوطنية لل�سيطرة (للدول التي تدخل في المرحلة )2؛
iiiiiالخطة الوطنية للق�ضاء على المر�ض (للدول التي تدخل في المرحلة .)3
و�سوف يتم دمج هذه الخطط مع التقييم الوبائي الذي تم و�صفه في مكون  .2و �سوف يتم تدعيم المجتمعات الإقت�صادية
الإقليمية �أي�ضا فى تطوير �إ�ستراتيجيات على الم�ستوى الإقليمي خا�صة بكل �إقليم بحيث تتنا�سب مع الإ�ستراتيجية الدولية
لل�سيطرة والق�ضاء على الأمرا�ض.

عن�صر  . 2 . 1توعية ودمج �أ�صحاب الم�صلحة.
التوعية بطاعون المجترات ال�صغيرة بين مختلف الم�شاركين في �سل�سلة الإنتاج للمجترات ال�صغيرة �أمر بالغ الأهمية �إذا
�أرادوا �أن ي�شاركوا بفاعلية في البرنامج� .سيتم تحديد منظمات �أ�صحاب الم�صلحة وكذلك الأن�شطة على الم�ستوى الوطني،
�إلى جانب العمل على ودعم ون�شر الإ�ستراتيجيات والمواد الإعالمية .و�سيتم تعزيز ال�شراكة الفاعلة بين الخدمات البيطرية
الحكومية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخا�ص ومنظمات المجتمع المدني .و�سوف يتم تقديم الدعم حيثما دعت
الحاجة من �أجل تنفيذ التدريب المنا�سب للعاملين �ضمن البرنامج المجتمعي للتوعية و�صحة الحيوان ،الذى يتم تحت
الإ�شراف البيطري
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عن�صر  : 3. 1الإطار القانوني
يعتبر الإطار القانوني المالئم هو حجر الزاوية ليت�سنى لل�سلطات الوطنية والمحلية ،والخدمات البيطرية على وجه الخ�صو�ص،
ال�سلطة الالزمة والقدرة على تنفيذ الإجراءات الرامية �إلى الق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة .ولل�سماح لهذا �أن يتم
ولتنفيذ ذلك ف�سوف ي�ساعد برنامج المنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية المخت�ص بالدعم القانوني للت�شريع البيطري ،الدول
في تحديث الأطر القانونية لها بال�شكل المنا�سب .وت�شمل الجوانب القانونية الأخرى ،النظر مع ال�سلطات الوطنية ذات ال�صلة
فيما يتعلق بحيازة الأرا�ضي والتجارة والإ�ستيراد والت�صدير ،هيئة الد�ستور الغذائي ،تجارة ال�سلع وعمالة الأطفال .وبالتعاون
مع المجموعات االقت�صادية الإقليمية� ،سوف يي�سر البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة عمل الحلقات
الدرا�سية الإقليمية لتن�سيق الإ�ستراتيجية البيطرية.

عن�صر  :4 . 1تعزيز الخدمات البيطرية
والدول التي تم بها بالفعل تنفيذ تقييم المنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية لأداء الخدمات البيطرية �سيكون لديها هذه النتائج
والتو�صيات التي تمت مراجعتها بمعرفة الجهات المعنية و�صناع ال�سيا�سات في �سياق البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون
المجترات ال�صغيرة ،و�سيتم ت�شجيع الدول التي مر على تقييم �أداء الخدمات البيطرية بها �أكثر من خم�س �سنوات ،ب�أن تتقدم
بطلب لمتابعة التقييم� ،أوعمل تحليل لنقاط ال�ضعف (�إن لم يكن ذلك قد تم بالفعل) و�سيتم تحليل تقارير التقييم ،وتقرير
تحليل الفجوات بوا�سطة ممثلي المنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية في الأقاليم الرئي�سية/الأقاليم الفرعية ،وبالتن�سيق مع
الجماعات الإقت�صادية الإقليمية ذات ال�صلة ،من �أجل �أن يتم تحديد الإحتياجات ب�شكل �أف�ضل.

مكون  :2دعم �أنظمة الت�شخي�ص والتق�صي
�سوف يدعم البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة الجهود الرامية �إلى فهم �أف�ضل لوجود (�أو ربما غياب)
هذا المر�ض في دولة �أو �إقليم ،مدى �إنت�شاره في مختلف نظم التربية ،و�أخيرا ،معرفة �أثره على هذه الأنظمة .وهذا يتطلب
تقييما للو�ضع الوبائي و�إن�شاء نظام عملي للتق�صي .و�سيدعم البرنامج ال�شبكات الإقليمية للمختبرات والوبائيات فيما يتعلق
بتح�سين التن�سيق وتبادل المعلومات.

عن�صر  . 1 . 2التقييم الوبائي
على الم�ستوى الوطني� ،سيتم تحديث المعرفة بو�ضع طاعون المجترات ال�صغيرة �سنويا ب�إ�ستخدام �أداة مراقبة وتقييم طاعون
المجترات ال�صغيرة و�سوف تقوم الدول ب�صياغة خطة تقييم وطنية و�إجراء تقييمات ميدانية لتحديد نقاط الخطر ال�ساخنة
وم�سارات �إنتقال المر�ض ،وذلك من خالل مبادئ تحليل المخاطر المطبقة في نظم علم الوبائيات و�سال�سل الإنتاج .كما
�سيتم �أي�ضا تنفيذ التقييم على الم�ستوى الإقليمي من �أجل الحفاظ على حالة الخلو من المر�ض في دولة ما ،حيثما يكون ذلك
منا�سب للتطبيق.

عن�صر  .2 .2تعزيز �أنظمة التق�صي والقدرات المختبرية
في بداية البرنامج ،ف�إن الغر�ض من التق�صي �سيكون هو الإفادة عن عمل �إ�ستراتيجية و�إمكانية للق�ضاء على المر�ض .الهدف
هو تحديد المجتمعات التي تعتبر م�ؤثرة في �إ�ستمرار بقاء الفيرو�س ،وبعد ذلك يتم و�ضع الإ�ستراتيجيات المنا�سبة للتح�صين.
و�سيوفر البرنامج �سل�سلة من الدورات التدريبية في التحري عن الإ�صابات ،التحري الوبائي بالم�شاركة وكذلك التق�صي عن
الأمرا�ض بالم�شاركة ،بما في ذلك منهج التق�صي بالأعرا�ض والحالة الوبائية وتقييم المخاطر .كما �سيقدم البرنامج �أي�ضا
الدعم لتطوير برامج التدريب الوبائي الميداني/الحقلي للأطباء البيطريين والذى تقوده منظمة الفاو لمواجهة طاعون
المجترات ال�صغيرة.
و�سوف يتم تعزيز القدرات المختبرية للت�شخي�ص والفح�ص والت�شخي�ص المقارن لطاعون المجترات ال�صغيرة وتو�صيف
المعزوالت الحقلية للفيرو�س .على الم�ستوى الإقليمي� ،سيتم تحديد ما ال يقل عن ت�سعة مختبرات �إقليمية رائدة و�سوف يتم
م�ساعدتها في تطوير الخبرات الهامة الم�ضمونة ،وذلك ل�ضمان جودة الإختبارات الت�شخي�صية ودعم المختبرات الوطنية.
و�سيتم �إجراء �إختبارات الكفاءة على الم�ستويين الدولي/الإقليمي.

عن�صر  .3 .2ال�شبكات الإقليمية للوبائيات والمختبرات
و�سوف ين�شئ البرنامج �أو يعزز �شبكات �إقليمية للمختبرات وللوبائيات ،و�سوف ي�ساعد في تي�سير تحديد مختبر واحد رائد على
الم�ستوى الإقليمي وكذلك مركز واحد رائد في الوبائيات في كل من الت�سعة �أقاليم رئي�سية�/أقاليم فرعية .و�سوف يتم ت�سهيل
التبادالت بين فرق العمل بالمختبر الوطني وبمركز الوبائيات في كل �إقليم من خالل �إجتماعات ال�شبكة الإقليمية.
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مكون  : 3الإجراءات الداعمة للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة.
كما هو مبين في الإ�ستراتيجية الدولية لل�سيطرة و الق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة ،ف�إن الإجراءات التي تدعم
الق�ضاء عليه ت�شمل التح�صين وتح�سين الأمن الحيوي وت�سجيل وترقيم الحيوانات وال�سيطرة على الحركة والحجر ال�صحي
والإعدام .ومن المرجح �أن يتم تطبيق هذه الأدوات المختلفة بم�ستويات مختلفة من القوة �أثناء تحرك البالد نحو تحقيق حالة
الخلو من طاعون المجترات ال�صغيرة.

عن�صر  .1 .3التح�صين والإجراءات الأخرى للوقاية من وال�سيطرة على طاعون المجترات ال�صغيرة
تعتبر اللقاحات المتوفرة حاليا (�أنواع من فيرو�س طاعون المجترات ال�صغيرة الحية الم�ست�ضعفة) فعالة للغاية ،وهى توفر
الحماية طويلة الأمد .ومن المتوقع قريبا �أن ت�صبح لقاحات طاعون المجترات ال�صغيرة الثابتة حراريا متاحة على نطاق
تجاري .و�سوف يدعم البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة تطبيق معايير الجودة القيا�سية لإنتاج لقاح
وت�سليمه للإ�ستخدام وذلك وفقا (لإجراءات العمل القيا�سية لممار�سات التخزين وال�شحن والتدوال).
لم ت�ستكمل بع�ض الدول التقييمات الوبائية الكاملة عن و�ضع طاعون المجترات ال�صغيرة لديها (المرحلة  ،)1ولكن مع
ذلك يتم التح�صين بن�شاط .و�سيتم �إجراء م�شاورات مع هذه الدول لمراجعة طرق التح�صين ،و�ضمان �أن حمالته مخططة
تخطيطا �سليما و�أنه يتم توفير الموارد المطلوبة لها ،و �أنه يتم �إ�شراك المجتمعات المحلية المعنية بالأمر .بناء ًا على بيانات
التقييم والتق�صي ،يجب �أن يكون التح�صين مطبقا في �إطار زمني محدد (ويهدف �إلى تحقيق تغطية تح�صينية ت�صل �إلى
 (% 100من �أجل الو�صول لمناعة القطيع ال�ضرورية في المناطق المعر�ضة للخطر) وذلك لإنجاز الق�ضاء على طاعون
المجترات ال�صغيرة .والهدف من ذلك هو تجنب �أو الإبتعاد عن التغطية المنخف�ضة ،التى تحققها في كثير من الأحيان
حمالت التح�صين ال�سنوية المبلغ عنها .و�سي�ستند البروتوكول على التح�صين كل عامين ،ومتابعة الحيوانات ال�صغيرة (من
عمر �أربعة �أ�شهر �إلى عمر �سنة واحدة) لمدة �سنة واحدة .الم�ستهدف خالل البرنامج هو تح�صين ما مجموعه حوالي مليار
ون�صف مليار ( )1.5حيوان .بعد كل جولة من التح�صين� ،سيتم ت�شجيع الدول على �إجراء تقييم ما بعد التح�صين وتقديم
تقرير بالنتائج �إلى �سكرتارية كل من منظمة الفاو والمنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية.

عن�صر . 2 . 3البرهنة على حالة الخلو من طاعون المجترات ال�صغيرة
تاريخيا يوجد حوالي  79دولة خالية من طاعون المجترات ال�صغيرة يمكنهم الح�صول على الم�ساعدة للتجهيز لتقديم طلب
للح�صول على �شهادة المنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية بحالة الخلو من المر�ض� ،إذا رغبوا في ذلك ،بناء ًا على الأ�س�س
التاريخية .وبالن�سبة للدول التي تدخل في المرحلة  ،4يجب �أن يكون نظام التق�صي المطبق عندهم قادر على تقديم دليل
على عدم وجود عدوى بفيرو�س طاعون المجترات ال�صغيرة وتوفير البيانات المطلوبة لتقديم ذلك للمنظمة العالمية لل�صحة
الحيوانية.

عن�صر  .3 .3ال�سيطرة على الأمرا�ض الأخرى التى ت�صيب المجترات ال�صغيرة لدعم الق�ضاء على
طاعون المجترات ال�صغيرة
تدعو الإ�ستراتيجية الدولية للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة �إلى الجمع بين �إ�ستراتيجيات ال�سيطرة على طاعون
المجترات ال�صغيرة و الجهود المبذولة لمكافحة الأمرا�ض الأخرى الهامة التى ت�صيب المجترات ال�صغيرة ،من �أجل تر�شيد
النفقات وفاعليتها� .أينما تتوافر البيانات الوبائية الكافية ،و�سيتم دعم الدول في و�ضع وتنفيذ خطط ال�سيطرة على �أمرا�ض
المجترات ال�صغيرة التى يرغبون في �إعطائها الأولوية .ويجب �أن يكون قرار الجمع بين ال�سيطرة على طاعون المجترات
ال�صغيرة و الأمرا�ض الأخرى التى ت�صيب المجترات ال�صغيرة مبنيا ب�شكل كافي على البيانات الوبائية المتوفرة عن هذه
الأمرا�ض ذات الأولوية.

مكون  : 4التن�سيق والإدراة
يتطلب نجاح البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة وجود �آليات التن�سيق الدولية والإقليمية والوطنية
الفعالة.

عن�صر  . 1 . 4الو�ضع على الم�ستوى الدولي
على ال�صعيد الدولي ،تكون لجنة �إدارة الإ�ستراتيجية الدولية لل�سيطرة و الق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة (لجنة
طاعون المجترات ال�صغيرة)  -تحت �سلطة �إدارة كل من منظمة الفاو والمنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية  -هي الم�س�ؤلة
عن الإ�شراف والتي�سير وبناء توافق في الآراء و�إدارة البرنامج وتنفيذه ،والتقييم ،والتدقيق و�إعداد التقارير.
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و�سوف تعمل لجنة طاعون المجترات ال�صغيرة ب�شكل وثيق مع المنظمات الإقليمية والمختبرات/المراكز المرجعية
والم�ؤ�س�سات الفنية والبحثية و�سوف تعزز �شراكات وا�سعة مع المنظمات الأخرى ذات ال�صلة .و�سوف يتم ت�شكيل لجنة
�إ�ست�شارية لطاعون المجترات ال�صغيرة لتقديم الم�شورة للجنة المخت�صة عن مدى �صواب ومالئمة و�إ�ستمرارية �إنجازات
البرنامج .و�سيتم �إن�شاء ال�شبكة الدولية للبحث والخبرة لطاعون المجترات ال�صغيرة لتكون بمثابة منتدى للت�شاور العلمي
والفني والمناظرات والمناق�شات حول طاعون المجترات ال�صغيرة ،وت�شجيع الإبتكار.

عن�صر  .2 . 4الو�ضع على الم�ستوى الإقليمي
�سوف تُك ِّون لجنة طاعون المجترات ال�صغيرة �شراكة مع المنظمات القارية والإقليمية مثل مكتب الثروة الحيوانية التابع
للإتحاد الأفريقي والمجموعات الإقت�صادية الإقليمية الأفريقية ،رابطة �أمم جنوب �شرق �آ�سيا المنظمات الإقت�صادية
المجتمعية ،دول مجل�س التعاون الخليجي ،رابطة جنوب �آ�سيا للتعاون الإقليمي جنبا �إلى جنب مع غيرها من الم�ؤ�س�سات ذات
ال�صلة و المكاتب التابعة لكل من منظمة الفاو والمنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية على م�ستوى الأقاليم الرئي�سية والأقاليم
الفرعية وعلى م�ستوى الدول وذلك لدعم جهود الق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة.
�سوف يقوم كل �إقليم بتر�شيح مجموعة �إ�ست�شارية �إقليمية لتتولى الإ�شراف على تنفيذ �إجراءات ال�سيطرة على طاعون
المجترات ال�صغيرة .و�سوف تت�شكل المجموعة الإ�ست�شارية من ثالثة ر�ؤ�ساء للخدمات البيطرية ،من�سق ال�شبكة الإقليمية
للأوبئة ،من�سق ال�شبكة الإقليمية للمختبرات ،ولجنة طاعون المجترات ال�صغيرة ،وممثلين �إثنين لمكاتب كل من منظمة الفاو
والمنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية في الأقاليم الرئي�سية/الفرعية وكذلك ممثلين للمنظمات بالأقاليم الرئي�سية/الفرعية.

عن�صر  .3 .4الو�ضع على الم�ستوى الوطني
و�سيدعم البرنامج الدول في ت�شكيل لجنة وطنية لطاعون المجترات ال�صغيرة ،داخل الوزارة الم�س�ؤولة عن تربية الما�شية،
بهدف ت�سهيل الت�شاور وتعزيز م�شاركة �أ�صحاب الم�صلحة .و�سيتم تعيين من�سق على الم�ستوى الوطني لطاعون المجترات
ال�صغيرة من قبل الوزارة المعنية للإ�شراف على تنفيذ البرنامج .و�سيتم تعزيز التعاون بين الدول المتجاورة لو�ضع وتنفيذ
منهج المنطقة الوبائية المن�سق عبر الحدود في الق�ضاء على المر�ض.

تكلفة البرنامج
الميزانية التقديرية لبرنامج الخم�س �سنوات هي 996,4 :مليون دوالر �أمريكي
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المقدمــــة

في �أبريل � ،2015أقر الم�ؤتمر الدولي لمكافحة و�إ�ستئ�صال طاعون المجترات ال�صغيرة ،الذي ُعقد في �أبيدجان،
الإ�ستراتيجية الدولية لل�سيطرة والق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة .التي و�ضعتها منظمة الفاو والمنظمة العالمية
لل�صحة الحيوانية وتهدف الإ�ستراتيجية �إلى الق�ضاء على المر�ض بحلول عام .2030
في �أعقاب تو�صيات الدورة ال 24للجنة الزراعة والدورة ال 39لم�ؤتمر منظمة الفاو( )2015تم ت�أييد البرنامج الدولي
للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة على �أن يتم تنفيذه من قبل منظمة الفاو والمنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية
بالتوازي مع الإ�ستراتيجية الدولية لل�سيطرة والق�ضاء على المر�ض.
خالل �إنعقاد �إجتماع الوفود الدولية في الجل�سة العامة للمنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية ،المنعقدة في مايو  2016تم
الت�صديق على قرار ال�سيطرة والق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة على م�ستوى العالم.
وفي الوقت نف�سه ،في  24ني�سان عام � ،2016إعتمد وزراء الزراعة في �إجتماع مجموعة الدول ال�صناعية ال�سبع �إعالن نيجاتا
مع البيان التالى« ،نحن ن�شجع الجهود التى تبذلها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمنظمة العالمية لل�صحة
الحيوانية للق�ضاء على الأمرا�ض الرئي�سية مثل طاعون المجترات ال�صغيرة“ 1.وفي  3يونيو عام  ،2016في �شيان (ال�صين)
�إعتمد وزراء الزراعة في مجموعة الع�شرين �إعالنا 2ي�ؤكد �أن �صمود �صغار المزارعين والإنتاجية هو المفتاح لتحقيق الأمن
الغذائي والتغذية والنمو الزراعي الم�ستدام والتنمية الريفية في جميع �أنحاء العالم ،في ظل �إقت�صاد عالمي مبتكر و�شامل.
وفي مطلع � 2016شكلت منظمة الفاو والمنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية لجنة م�شتركة دولية لطاعون المجترات ال�صغيرة
لو�ضع البرنامج الدولي للق�ضاء على المر�ض وتن�سيق تنفيذه.
وقد تم عمل م�سودة للبرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة ( )2021-2017ب�إعتباره برنامج مدته
خم�س �سنوات (البرنامج الخما�سي) من قبل هذه اللجنة الم�شتركة من كل من المنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية ومنظمة
الفاو ،في �إطار عملية ت�شاورية ت�شمل �أ�صحاب الم�صلحة الرئي�سيين مثل الأخ�صائيين الفنيين والم�ستفيدين على الم�ستوى
الإقليمي �أو الوطني ،و�صناع القرار.
منذ �إنعقاد م�ؤتمر �أبيدجان في عام  ،2015تعاونت منظمة الفاو والمنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية مع العديد من
الم�ؤ�س�سات الإقليمية لتنظيم �إجتماعات خريطة الطريق الإقليمية بهدف:
 .iتقديم الإ�ستراتيجية الدولية للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة و�أدواتها بالتف�صيل؛
�.iiأن تقوم كل دولة ب�أول تقييم ذاتي لها عن و�ضع طاعون المجترات ال�صغيرة لديها وعن قدرة الخدمات البيطرية لديها
لل�سيطرة على المر�ض؛
 .iiiتعريف الر�ؤى الوطنية والإقليمية فيما يتعلق بالق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة؛
.ivالإقرار الر�سمي بالموافقة على الأمرا�ض الأخرى ذات الأولوية التى ت�صيب المجترات ال�صغيرة والتي من الممكن
ال�سيطرة عليها؛
.vت�شكيل هيكل الإدارة (المجموعة الإ�ست�شارية الإقليمية) للإ�شراف على تنفيذ �أن�شطة ال�سيطرة على طاعون المجترات
ال�صغيرة في الإقليم.

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%20
Agriculture%20Ministers%20Meeting%20Communique.pdf
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وفي �أبريل  ،2016نظمت لجنة لطاعون المجترات ال�صغيرة �إجتماعا للع�صف الذهني في ناغاركوت -نيبال ،حيث ناق�شت
ال�سلطات المختارة المعنية بالمر�ض كيفية �صياغة البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة ،حيث وافقت
على ملخ�ص تف�صيلي .ثم تولت اللجنة العامة لطاعون المجترات ال�صغيرة و�ضع م�سودة لبرنامج دولي للق�ضاء عليه
3
بم�ساهمات من العديد من الخبراء.
وقد تم تقديم م�سودة للبرنامج ومناق�شتها خالل �إجتماع وزراء الزراعة للمراجعة الذي ُعقد في روما في  12-11يوليو
 ،2016وقدمت تو�صيات ب�ش�أن تطوير وتنقيح هذه الوثيقة.
خالل الخم�س �سنوات الأولى �سوف ي�سلط البرنامج ال�ضوء على الأدوات الفنية وال�سيا�سات الالزمة لو�ضع الأ�س�س للق�ضاء
على طاعون المجترات ال�صغيرة عن طريق الحد من انت�شاره في الدول الم�صابة به حاليا .كما �سيعمل البرنامج على تطوير
قدرات الدول غير الم�صابة به لإثبات عدم وجود فيرو�س طاعون المجترات ال�صغيرة بها ،ك�أ�سا�س لت�صديق المنظمة العالمية
لل�صحة الحيوانية الر�سمي على حالة خلو الدولة منه� .سوف يعزز البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة
الخدمات البيطرية على الم�ستوى الوطني ب�صفتها الالعب الرئي�سي في التنفيذ الناجح للبرنامج .وعندما يقت�ضي الأمر،
�سيدعم البرنامج �أي�ضا �إ�ستهداف ال�سيطرة على الأمرا�ض الأخرى التى ت�صيب المجترات ال�صغيرة وذات �أولوية للدولة �إذا
كان ذلك �سي�ساعد في تطبيق البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة.
يتكون البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة من �أربعة �أجزاء:
 .iمبررات الق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة
� .iiأهداف ومناهج البرنامج
� .iiiإطار البرنامج
 .ivالميزانية ،الر�صد ،التقييم والتوا�صل
يتكون �إطار البرنامج من �أربعة مكونات متكاملة:
تعزيز وتهيئة بيئة مواتية ودعم القدرات البيطرية؛
دعم �أنظمة الت�شخي�ص والتق�صي؛
االجراءات الداعمة للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة؛
تن�سيق و�إدارة العملية.
وتتكون هذه المكونات (الرئي�سية) من  13عن�صر (فرعي).
�

�

�

�

�سي�ساهم البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة في �أجندة �أعمال التنمية الم�ستدامة  .2030وعلى نطاق
�أو�سع� ،سوف يكون للإ�ستراتيجية الدولية لل�سيطرة والق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة ت�أثير �إيجابي على التحديات
الدولية الرئي�سية وعلى العديد من �أهداف التنمية الم�ستدامة .حيث كلتا العمليتين ت�ستهدفان عام  2030كموعد للق�ضاء
على هذا المر�ض.

3 S. Bandopadhyay, A. Diallo, A. ElIdrissi, G. Ferrari, T. Kimani, N. Nwankpa, J. Mariner, P. Roeder, D. Sherman and H.
Wamwayi.
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الجزء � 1أ�سباب الق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة

 1. 1المجترات ال�صغيرة وت�أثير طاعون المجترات ال�صغيرة
�أهمية المجترات ال�صغيرة
وفقا لقاعدة البيانات الإح�صائية لمنظمة الفاو ،ف�إن ح�صر المجترات ال�صغيرة حاليا نحو  2.1بليون ر�أ�س ،منها 59.7
في المئة في �آ�سيا و  33.8في المئة في �أفريقيا .في �أفريقيا جنوب ال�صحراء الكبرى ،توجد �أغلبية المجترات ال�صغيرة في
المناطق القاحلة و�شبه القاحلة .تعتبر المجترات ال�صغيرة هي الما�شية الرئي�سية للعديد من الأ�سر التى تعانى من الدخل
المنخف�ض ،والنق�ص الغذائي ،وعندها قدرة �أف�ضل على التكيف مع البيئات الأكثر ق�سوة واله�شة حيث الفقر �أكثر �إنت�شارا.
وعلى وجه الخ�صو�ص ،يمكن للماعز �أن تبحث وتتغذى بكفاءة على �أنواع من النباتات �أكثر من الما�شية و حتى من الأغنام.
تعي�ش المجترات ال�صغيرة في مختلف نظم الإنتاج بما في ذلك �أرا�ضي المراعي والزراعة المختلطة والتجارة والأنظمة �شبه
الح�ضرية والح�ضرية .في النظم الرعوية غالبا ي�شكل الماعز والأغنام قطيع مختلط و قد تعتمد الأ�سر كليا على الحيوانات
من �أجل البقاء .وربما تنق�سم القطعان بين مجموعات عائلية مختلفة وذلك لإ�ستغالل موارد المراعي المتاحة وتقليل خطر
الإ�صابة بالأمرا�ض .وفي كثير من الأحيان تلعب الأطفال والن�ساء دورا هاما في رعاية الأغنام والماعز.
وتتميز الزراعة المختلطة ب�أحجام �أ�صغر لقطعان الأغنام والماعز .يتم دمج المجترات ال�صغيرة مع �إنتاج المحا�صيل في
الحر �أثناء
ظل نظم الإدارة المختلفة ،من الرعي ُ
النهار في الأرا�ضي العمومية �إلى عدم الرعي نهائيا
يف جميع نظم الإنتاج ،ت�ضيف املجرتات ال�صغرية قيمة �إلى الأر�ض،
بل الت�سمين .والمجترات ال�صغيرة ت�ضيف قيمة من
والعمل ،والأ�صول:
خالل تناول بقايا المحا�صيل ،وفي المقابل توفر
حيث �أنها تنتج احلليب واللحوم وال�صوف والألياف واجللود.
ال�سماد الذى ت�شتد الحاجة �إليه لتخ�صيب التربة.
�

وتتلخ�ص مجموعة ال�سلع والخدمات من �سال�سل �إنتاج
المجترات ال�صغيرة في جدول.1
حيث يتم �إ�ستهالك جزء من المنتجات والخدمات �أو
�إ�ستخدامها على م�ستوى الأ�سرة ،في حين تُباع البقية
للح�صول على دخل للأ�سرة.

�كما �أنها تدعم �سبل العي�ش للتجار وامل�صنعني وجتار اجلملة وجتار
التجزئة امل�شاركني يف �سل�سلة الإنتاج.
�جتارة احليوانات احلية والأغنام واملاعز واللحوم ،وي�صل حليب املاعز
من امل�ستوى املحلي �إلى الأ�سواق الوطنية والإقليمية والدولية

جدول  : 1ملخ�ص مجموعة ال�سلع والخدمات فى �سال�سل �إنتاج المجترات ال�صغيرة

اجلهات الفاعلة
املنبع وامل�صب

املنتجني
الإنتاج
املنتجات

•اللحوم
•اللنب
•اجللد
•الألياف وال�صوف
•احليوانات احلية

املنتجات الثانوية/اخلدمات

اخلدمات وامل�ؤ�س�سات االجتماعية
الفوائد الأخرى

•قيمة القطيع املالية
•ال�سماد واملخ�صبات
•ت�سهيل التدفقات النقدية
•الوقود والغاز احليوي
•احلد من املخاطر والتنوع
•القرون
•مكافحة الأع�شاب ال�ضارة •الطريق للخروج من الفقر
•�إمت�صا�ص ال�صدمة و قوة التحمل
واملثابرة
•الأمن الغذائي
•حت�سني احلالة االجتماعية

الفوائد

•�سبل العي�ش
•الدخل من الأن�شطة ذات
القيمة امل�ضافة

1
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في النظم الرعوية والزراعية الرعوية ،يمثل الدخل من بيع الحيوانات الحية ومنتجاتها ما بين  60في المئة  80 -في
المئة من �إجمالي دخل الأ�سرة ،وي�ستخدم ل�شراء الحبوب وغيرها من الإحتياجات المنزلية ،وق�ضاء الإلتزامات الإجتماعية
والمالية ،وتدبير الم�صروفات المطلوبة للمدر�سة �أو للأطباء .في معظم الثقافات ،ف�إن الن�ساء َت ُكن لهن ال�سيطرة على
تعامالت المجترات ال�صغيرة وتدفق الدخل المرتبط بها .وهذا يح�سن التوازن بين الجن�سين والتوزيع العادل للمكا�سب
والأغذية الحيوانية داخل الأ�سرة .ويعتبر حليب الماعز ذو قيمة خا�صة للأطفال ،وكذلك لمن يعانون من �سوء التغذية من
الأمهات الحوامل وكبار ال�سن.
وبحلول عام  ،2050ت�شير التقديرات �إلى �أن عدد ال�سكان في العالم �سيكون  9.6مليار .مقارنة بقيا�سات م�ستويات الإ�ستهالك
عام  ،2010فمن المتوقع حدوث زيادات كبيرة بحلول عام  2050لتكون :لحوم الدواجن بن�سبة  170في المئة؛ منتجات
الألبان بن�سبة  100 - 80في المئة ؛ لحم ال�ض�أن بن�سبة  100 - 80في المئة ؛ لحوم الأبقار تزداد بن�سبة  100- 80في
المئة ؛ ولحم الخنزير ي�صل �إلى ن�سبة  70 - 65في المئة .وعلى ال�صعيد الدولي ،بين عامي  2000و  ،2030ت�شير
التقديرات �إلى �أن �إ�ستهالك لحم ال�ض�أن ال�سنوي �سيرتفع بن�سبة �أكثر من  7ماليين طن متري ،ومع توقع �أ�سرع للنمو في الدول
النامية في جنوب �آ�سيا و في ال�صحراء الكبرى بجنوب �أفريقيا .فمن المرجح �أن يزيد الإ�ستهالك ال�سنوي في لحم ال�ض�أن
ومنتجات الألبان بمقدار 1.7مليون طن متري و  1.8مليون طن متري �سنويا على التوالي .في المرتبة الثانية بعد الدواجن،
يمثل هذا الطلب المتنامي على لحوم الأغنام والماعز والحليب ،منطقة نمو مهمة .وهذه الزيادة في الطلب �سوف ت�ؤدي �إلى
توليد فر�ص جديدة للم�شاركين في �سل�سلة الإنتاج.
حاليا ،تعتبر م�ساهمات الم�شاركين في �سل�سلة الإنتاج للثروة الحيوانية محدودة في �إ�ستغالل هذه الفر�ص ب�سبب وجود العديد
من التحديات ،بما في ذلك �إنت�شار الأمرا�ض الحيوانية التى لها ت�أثير كبير .ومن بين هذه الأمرا�ض ،طاعون المجترات
ال�صغيرة حيث يبرز ب�إعتباره المت�سبب في خ�سائر كبيرة للمجترات ال�صغيرة في �أجزاء كثيرة من العالم .لذا �أ�صبح الق�ضاء
على المر�ض والحد من عبئه ،وخا�صة على الفقراء من مربي الما�شية ،هو �إلتزام رئي�سي لمنظمتى الفاو وال�صحة العالمية
لل�صحة الحيوانية.
مر�ض طاعون المجترات ال�صغيرة ،والآثار المترتبة عليه
طاعون المجترات ال�صغيرة هو مر�ض �شديد العدوى ي�صيب المجترات ال�صغيرة البرية والم�ست�أن�سة تم الإبالغ عنه لأول مرة،
وتم و�صفه في عام  1942في كوت ديفوار .وهو ناتج عن فيرو�س موربيلي الذى ينتمي �إلى عائلة باراميك�سو .يوجد طاعون
المجترات ال�صغيرة في جميع �أنحاء �أفريقيا (بخالف معظم دول الجنوب) وكذلك في ال�شرق الأو�سط وتركيا وغرب وجنوب
�آ�سيا ،وال�صين .ويعي�ش حوالي  5.4بليون �شخ�ص في المناطق المت�ضررة من طاعون المجترات ال�صغيرة .لقد �إنت�شر طاعون
المجترات ال�صغيرة ب�سرعة في العقدين الما�ضيين ،غالبا في �أفريقيا و�آ�سيا وال�شرق الأو�سط ،حيث يوجد نحو  80في المئة
من المجترات ال�صغيرة في العالم ،وكذلك يعي�ش �أغلبية كبيرة من الفقراء من مربي الثروة الحيوانية في العالم .وي�ؤثر
طاعون المجترات ال�صغيرة ب�شكل مبا�شر على �أكثر من  300مليون �أ�سرة ممن يعتمدون في رزقهم على المجترات ال�صغيرة.
ي�ؤثر طاعون المجترات ال�صغيرة على المعي�شة ،الأمن الغذائي وم�ستوى التغذية وحياة الن�ساء وفر�ص العمل لل�شباب .لأنه
يزيد من الفقر و�سوء التغذية .وفقدان الما�شية ب�سببه حيث ي�سبب هجرة الرعاة والمزارعين في المناطق الريفية بعيدا
عن �أرا�ضيهم وثقافاتهم بحثا عن �سبل عي�ش بديلة .وهو ي�ؤدي �إلى عدم الإ�ستقرار الإجتماعي والإقت�صادي و�إلى ن�شوب
ال�صراع� .إن الإ�ستثمار في الق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة ي�ساهم في تحقيق الأمن الغذائي ويقلل من حدة الفقر في
المجتمعات الرعوية والريفية الأكثر �ضعفا في العالم ،والإ�ستفادة من ذلك ب�شكل مبا�شر تكون على� ،سبل العي�ش والإ�ستقرار
للماليين من الرعاة و�أ�صحاب الحيازات ال�صغيرة من الما�شية في البلدان المت�ضررة.
تتنوع معدالت الإ�صابة والنفوق من طاعون المجترات ال�صغيرة ولكن يمكن �أن ت�صل �إلى  100في المئة و  80-90في المئة
على التوالي ،مما ي�شير �إلى مدى الخطورة والتكلفة التى يمكن �أن ي�سببها المر�ض للمجتمعات التى تعي�ش على المجترات
ال�صغيرة .الآثار المبا�شرة وغير المبا�شرة للمر�ض والنفوق ت�شمل:
ي�ؤدي نفوق الحيوانات و�صعوبة بيعها �إلى �إ�ستنزاف الأموال والأ�صول من المجترات ال�صغيرة التى تمتلكها الأ�سرة؛
�إنخفا�ض �إنتاج الحليب في �إناث الأغنام والماعز المر�ضعات نتيجة العدوى والإجها�ض؛
التغييرات في هيكل القطيع ب�سبب الإجها�ض والنفوق؛
الإيرادات المفقودة للأ�سر و�أي�ضا الم�شاركين في الأن�شطة ذات القيمة الم�ضافة في مرحلة ما بعد الإنتاج؛
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التحوالت فى م�صادر الدخل  -غالبا ما تكون لها �آثار �سلبية؛
�إنعدام الأمن الغذائي والتحوالت في م�صادر الغذاء؛
زيادة الفقر وزيادة �ضعف الأ�سر؛
العوز ،و�إنخفا�ض الطلب على ال�سلع والخدمات المنزلية من الأ�سواق؛
تكاليف ال�سيطرة على المر�ض وال�سلع والخدمات المنزلية من الأ�سواق.
ولقد قدرت خ�سائر  2014 /15في الهند ب�سبب طاعون المجترات ال�صغيرة بمبلغ  12,04بليون روبية بما يعادل 180
مليون دوالر �أمريكى ( .(NIVEDI 2015تبين البيانات المتاحة من كينيا وجمهورية تنزانيا المتحدة وكوت ديفوار عن
�آثار طاعون المجترات ال�صغيرة في مختلف النظم الزراعية (الزراعية الرعوية ،الرعوية فقط والزراعية فقط)� ،أن معدل
النفوق يمكن �أن ي�ستنفذ مبا�شرة قاعدة الأ�صول من المجترات ال�صغيرة لدى الأ�سر المت�ضررة بن�سبة تتراوح بين 28و 68
في المئة خالل فترة تتراوح من �سبعة �أ�شهر �إلى �سنتين بعد �أول مواجهة مع الفيرو�س .ت�سببت الأوبئة التى حدثت في 2006
  2008في كينيا في نفوق عدد 1.2مليون من المجترات ال�صغيرة ،بقيمة تقديرية ت�صل �إلى  23.6مليون دوالر �أمريكىوانخفا�ض في �إنتاج الحليب بمقدار  2.1مليون لتر.
�

�
�
�

�

يحدث الإ�ستنزاف �أي�ضا ب�سبب تع�سر البيع و�إنخفا�ض الأ�سعار والإعدام .حيث في جمهورية تنزانيا المتحدة ،تم �إعدام عدد
 64661من الحيوانات خالل نف�س الفترة من التعر�ض للوباء من  ،2008 - 2006في حين تم بيع الحيوانات في كوت
ديفوار بن�صف �سعر ال�سوق العادي.
في كينيا� ،أدى حدوث الوباء �إلى �إرتفاع م�ستويات الفقر بن�سبة ع�شرة في المئة و�أدى �أي�ضا �إلى حدوث تحوالت في الغذاء
والدخل .وهذا �شمل :زيادة الإعتماد على الأ�سواق للح�صول على الطعام ؛ زيادة الأطعمة البرية في الوجبات الغذائية؛ باعت
الأ�سر المي�سورة الماعز والما�شية ل�شراء الغذاء؛ باعت الأ�سر الفقيرة الأطعمة البرية ومنتجات الغابات.
الفائدة المبا�شرة من الق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة هي تجنب نفوق الحيوانات والخ�سائر المرتبطة بذلك .وفي
تحليل الفوائد والتكاليف للق�ضاء الدولي على طاعون المجترات ال�صغيرة ،ف�إن الفوائد المح�سومة المترتبة على تجنب النفوق
فقط ،على �أ�سا�س معدل خ�صم خم�سة في المئة و�أفق زمني مدته  100عام  ،قدرت بمبلغ  13.5مليار دوالر �أمريكى في
ال�سيناريو الأكثر �إحتماال 5.8 ،مليار دوالر �أمريكى في ال�سيناريو المنخف�ض النفوق 34.7 ،مليار دوالر �أمريكى في �سيناريو
ارتفاع معدل النفوق (Mariner et al, 2016) 1وقد تم تقدير الآثار العالمية ال�سنوية لطاعون المجترات ال�صغيرة
2
ما بين  2.1 - 1.4مليار دوالر �أمريكى.
و�إذا تُرك طاعون المجترات ال�صغيرة لحاله ،فهو يمثل خطرا على الأمن الغذائي و�سبل العي�ش ،ويجعل الأمر �أكثر �صعوبة بالن�سبة
للمنتجين للإ�ستفادة من الفر�ص التي يتيحها الطلب المتزايد على لحم ال�ض�أن والحليب .وما لم نتحرك الآن ف�سوف ي�صبح هذا
المر�ض �أحد العقبات الرئي�سية لإنتاج ما يكفي من البروتين في المناطق القاحلة و�شبه القاحلة التي تعاني من تغير المناخ.

 2. 1المبرارات والجدوى
المبرارات والجدوى للبرنامج العالمي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة
لقد �إنت�شر طاعون المجترات ال�صغيرة ب�سرعة خالل العقدين الما�ضيين ،غالبا في �أفريقيا و�آ�سيا وال�شرق الأو�سط ،التي
ت�ضم نحو  80في المئة المجترات ال�صغيرة التى ي�صل عددها في العالم �إلى  2.1مليار .وقد تم تحديد الق�ضاء على طاعون
المجترات ال�صغيرة ب�إعتباره �أولوية ل�صناع القرار المهتمين بجعل �سال�سل الإنتاج للغذاء وتحركات الحيوانات �أقل خطورة
للأفراد المعنيين والم�ستهلكين حيث هم بطبيعة الحال م�س�ؤلون عن �إمدادهم ب�إحتياجاتهم .
�إنت�شار طاعون المجترات ال�صغيرة يحتاج �إلى المعالجة و�إلى منع المزيد من الخ�سائر التى تحدث للما�شية من �أجل:
�

الإ�ستفادة الق�صوى من �إمكانيات المجترات ال�صغيرة للحد من الفقر في المناطق الريفية؛

1 Jones, B.A., Rich, K.M., Mariner, J.C., Anderson, J., Jeggo, M., Thevasagayam, S., et al., 2016. The economic impact of
eradicating peste des petits ruminants: A benefit-cost analysis. PLOS ONE 11 (2): e0149982. doi:10.1371/journal.pone.0149982
(available at http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0149982). Accessed 7 October 2016.
2 PPR GCES 2015

 5الإ�ستراتيجية الدولية للق�ضاء وال�سيطرة على طاعون المجترات ال�صغيرة.
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الإ�ستمرارية في زيادة الأمن الغذائي و م�ستوى التغذية ؛
تعزيز ال�صحة والرفاهية ل�سكان المناطق الريفية؛
�ضمان توافر فر�ص التعليم للفتي ــات  -حيث في كثير من الأحيـ ــان يتم دفــع الم�صروفات النثرية من خالل بيع
المجترات ال�صغيرة؛
�ضمان �إ�ستدامة توافر فر�ص العمل الإنتاجي للن�ساء وال�شباب  -والذين غالبا ما يكونوا هم الم�س�ؤولون عن رعاية
المجترات ال�صغيرة؛
تح�سين الإنتاجية والإ�ستمرارية والقدرة على الت�أقلم والتكيف ل�صغار المزارعين؛
تح�سين موقف المنتجين في �آ�سيا و�أفريقيا لتحقيق الإ�ستفادة الق�صوى من الفر�ص التي يتيحها الطلب المتزايد على
لحم ال�ض�أن ،من خالل تقليل الخ�سائر الناجمة عن المر�ض وخف�ض تكاليف ال�سيطرة؛
الحــد من عدم الم�ساواة بين �أ�صحـ ــاب الحيازات ال�صغي ــرة و الناتجــة من عبء المر�ض والتي تتفاوت داخل الدول
وفيما بينها؛
�ضمان �إ�ستمرارية الأنماط ال�صغيرة لإ�ستهالك المجترات ال�صغيرة و�إنتاجها ،ال�سيما في المناطق القاحلة و�شبه
القاحلة ،حيث ت�ستطيع هذه الحيوانات �أن تتكيف ب�صورة �أف�ضل مع البيئات الأكثر ق�سوة واله�شة حيث ي�سود الفقر.
يهدف البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة �إلى العمل مع ال�شركاء من �أجل تعزيز التنفيذ ،والتن�شيط
والمزيد من التو�سع لل�شراكة التى تحققت �أثناء تنفيذ البرنامج الدولي لإ�ستئ�صال طاعون الأبقار.
�

�

�

�

�

�

�

�

توجد روابط قوية بين الق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة ،والأمن الغذائي ،والتخفيف من الفقر وتح�سين القدرة على
الت�أقلم .حيث تعتبر جميعها حجر الزاوية لبناء ال�سالم .انظر المربع .1
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مربع  :1الق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة و�أهداف التنمية الم�ستدامة

وي�شمل جدول �أعمال  2030للتنمية الم�ستدامة �أهداف مترابطة متعلقة بالزراعة والغذاء .حيث يحدد الق�ضاء على
الفقر ب�إعتباره الهدف الأ�سمى وهو يدمج الأبعاد الإقت�صادية والإجتماعية والبيئية للتنمية الم�ستدامة في �صميمها.
ولقد حددت الأهداف ال  17للتنمية الم�ستدامة و كذلك الأهداف ال  169العالمية ،في المناطق التى �سيتم بها
النهو�ض بالتنمية الم�ستدامة.
�إن عر�ض برنامج التنمية الم�ستدامة لعام  2030من منظور الإ�سترتيجية الدولية لل�سيطرة والق�ضاء على طاعون
المجترات ال�صغيرة بحلول عام  ، 2030الذى �أعدته منظمة الفاو والمنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية ،وتم
عر�ضه على المجتمع الدولي فى �أبيدجان فى عام  ، 2015يجعلنا نفكر مليا في الأمر ,وعلى �ضوء الأهمية ال�شديدة
للأغنام والماعز في م�ستوى معي�شة المزارعين الفقراء والمهم�شين في �أفريقيا وال�شرق الأو�سط و�آ�سيا ،يمكن �أن
ننظر �إلى طاعون المجترات ال�صغيرة فقط باعتباره ي�شكل تهديدا للأمن الغذائي وم�ستوى التغذية والتخفيف من
حدة الفقر في هذه المناطق .يمكن �أن ي�سهم الق�ضاء الدولي على طاعون المجترات ال�صغيرة ،في تحقيق اثنين على
الأقل من �أهداف التنمية الم�ستدامة:
هدف التنمية الم�ستدامة  : 1الق�ضاء على الفقر بجميع �أ�شكاله في كل مكان؛
هدف التنمية الم�ستدامة  : 2الق�ضاء على الجوع ،وتحقيق الأمن الغذائي وتح�سين التغذية ،وتعزيز الزراعة
الم�ستدامة.
�إنت�شر طاعون المجترات ال�صغيرة بمعدل ينذر بالخطر على مدى ال�سنوات ال  15الما�ضية ،لي�صل �إلى مناطق لم
ت�سبق �إ�صابتها ،مما جعل المزيد من مئات الماليين من المجترات ال�صغيرة معر�ضة للخطر .و�إذا تُرك هذا المر�ض
لحاله ،ف�إنه يمكن �أن ينت�شر �إلى �أبعد من ذلك ،مما �سيت�سبب في خ�سائر �إجتماعية و�إقت�صادية �أكثر تدميرا و�سيلحق
�أ�ضرار ًا ج�سيمة على الدخل والغذاء و�أمن الماليين من �صغار المزارعين والرعاة الذين يعتمدون في معي�شتهم على
الأغنام والماعز ،مع �إحتمال �أن يتم �سحب الفقراء والأكثر �ضعفا لم�ستوى �أعمق من الفقر .وهذا يدل على وجود
حاجة ملحة لتن�سيق الجهود العالمية الرامية �إلى ال�سيطرة والق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة ،وتعزيز قدرة
المجتمعات المحلية الفقيرة لحماية �سبل المعي�شة وما يمتلكونه من الأ�صول من الما�شية �ضد هذا المر�ض الفتاك.
ويعتبر التقدم ال�سريع في الق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة �أي�ضا مفتاحا للإ�سهام ب�شكل مبا�شر �أو غير
مبا�شر في تحقيق الأهداف الإ�ستراتيجية الأخرى للتنمية مثل:
هدف التنمية الم�ستدامة � : 3ضمان حياة �صحية وتعزيز الرفاهية للجميع في جميع الأعمار؛
هدف التنمية الم�ستدامة  : 5تحقيق الم�ساواة بين الجن�سين وتمكين الن�ساء والفتيات؛
هدف التنمية الم�ستدامة  : 8تعزيز النمو الإقت�صادي الم�ستدام وال�شامل والعمالة المنتجة والعمل الالئق للجميع؛
هدف التنمية الم�ستدامة  : 12ت�أمين �أنماط الإ�ستهالك المنا�سبة والإنتاج الم�ستدام؛
هدف التنمية الم�ستدامة : 17 :تعزيز و�سائل التنفيذ وتن�شيط ال�شراكة العالمية من �أجل التنمية الم�ستدامة.
الإ�ستراتيجية الدولية لل�سيطرة و الق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة ،والتنفيذ خالل �أول خم�س �سنوات
للبرنامج الدولي للق�ضاء على المر�ض� ،ستكون عامال م�ساعدا في الم�ساعدة على تحقيق الأهداف والغايات الواردة
في جدول �أعمال عام  2030للتنمية الم�ستدامة ،وخا�صة في الدول الم�صابة وتلك المعر�ضة لخطر الإ�صابة .وما
لم تتم �إدارة طاعون المجترات ال�صغيرة ب�شكل فعال على الم�ستويات الدولية والإقليمية والوطنية� ،سوف تتزايد
الخ�سائر والآثار الإجتماعية والإقت�صادية و�سوف ت�ستمر في تقوي�ض الجهود المبذولة للحد من �إنعدام الأمن الغذائي
و�سوء التغذية ،والتخفيف من الفقر وتحقيق التنمية الم�ستدامة.
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الجدوى من الق�ضاء على المر�ض
هناك �أربع حجج رئي�سية تدعم البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة:
 .iتوافر الأدوات والإجراءات الفعالة للوقاية وال�سيطرة ؛
 .iiالجدوى العلمية والفنية للق�ضاء على المر�ض خالل فترة  15عاما؛
 .iiiتقدر ن�سبة الفوائد/التكلفة بنحو33,8 3؛
 .ivالإجماع الدولي ل�صالح الق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة.
تعتبر خ�صائ�ص فيرو�س طاعون المجترات ال�صغيرة ل�صالح الق�ضاء على المر�ض ،حيث �أن له فترة عدوى ق�صيرة ،ولي�س
هناك حالة حامل للمر�ض ،وهو ينتقل �أ�سا�سا عن طريق الإت�صال المبا�شر � -إنه ال ينتقل بالح�شرات ويبقى في البيئة فقط
لفترة ق�صيرة .على الرغم من �أنه ي�صيب الكثير من �أنواع الحيوانات البرية� ،إال �أنه ال يوجد دليل حتى الآن ي�شير �إلى بقائه في
الأنواع البرية ولكن �إثبات هذا يحتاج �إلى مزيد من التحقيق .وللوقاية وال�سيطرة يوجد لقاح حي م�ست�ضعف �آمن جدا وفعال
و يمنح مناعة لجميع ال�سالالت على المدى الطويل ،بعد حقنة واحدة .وتوجد �إختبارات ت�شخي�صية متاحة وفعالة .ومن �أجل
ت�صميم وتنفيذ البرنامج الدولي ،ف�إنه يوجد الكثير من الدرو�س الم�ستفادة التي يمكن �إ�ستخال�صها من الإعالن الر�سمي في
عام  2011لمنظمة الفاو والمنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية والخا�ص بالق�ضاء الدولي على طاعون الأبقار .وعالوة على
ذلك ،ف�إنه قد تم و�ضع المعايير الدولية ب�ش�أن طاعون المجترات ال�صغيرة من قبل المنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية في
د�ستور ال�صحة للحيوانات التى تعي�ش على الياب�سة وفي دليل الإختبارات الت�شخي�صية واللقاحات للحيوانات التى تعي�ش على
الياب�سة.
�إن منتجي اللقاحات في ِخ�ضم تطبيق التكنولوجيا الالزمة لإنتاج لقاح طاعون المجترات ال�صغيرة ثابت حراريا على نطاق
تجاري .ت�ستمر �أبحاث طاعون المجترات ال�صغيرة في �إتجاهات �أخرى ،بما في ذلك اللقاحات التى (تتيح التمييز بين
الحيوانات الم�صابة و الحيوانات المح�صنة( ،ب�إ�ستخدام نماذج لهذه اللقاحات ،وفقا لعلم الفيرو�سات (تو�صيف قابلية العائل
للإ�صابة بالعدوى والمر�ض -داخل مختلف الأنواع و بين الأنواع وداخل الحيوانات البرية) ،ووفقا لعلم الوبائيات في �سياقات
مختلفة وذلك لتح�سين النماذج التنب�ؤية لإ�ستراتيجيات الق�ضاء على المر�ض .وحيث �أن الفيرو�س الم�سبب لطاعون المجترات
الح ْ�صبة في الإن�سان ،طاعون الأبقار وفيرو�س
ال�صغيرة ينتمي �إلى جن�س فيرو�سات الموربيلي ،التي ت�ضم �أي�ضا فيرو�س َ
حمى الكالب ،ف�إنه يمكن لأبحاث طاعون المجترات ال�صغيرة �أن ت�ستفيد من ما هو معروف بالفعل عن كيفية حدوث هذه
الأمرا�ض -ويتم تغذية الأبحاث الم�ستقبلية على الفيرو�سات ذات ال�صلة.

 3 .1الدرو�س الم�ستفادة من الق�ضاء على طاعون الأبقار والعمل ال�سابق المتعلق بطاعون
المجترات ال�صغيرة
الدرو�س الم�ستفادة من الق�ضاء العالمي على طاعون الأبقار
�أدى البرنامج الدولي لإ�ستئ�صال طاعون الأبقار �إلى الإعتراف ،في عام � ،2011أن فيرو�س طاعون الأبقار لم يعد موجودا في
الحيوانات الم�ست�أن�سة والبرية .حيث �أظهر هذا الإنجاز الرائع �أنه من الممكن الق�ضاء على الأمرا�ض الحيوانية على نطاق
دولي  -وهو �إنجاز قد تحقق لأول مرة .وقد �أدي هذا النجاح �إلى وجود �إهتمام متنامي في الق�ضاء على المر�ض ،وحر�ص
العلماء المخت�صون في الق�ضاء على الأمرا�ض ،على �إظهار �أن لديهم الدرو�س الم�ستفادة من �إ�ستئ�صال طاعون الأبقار لتوجيه
مبادرات �أخرى.
الق�ضاء على مر�ض ما ال يقت�صر فقط على مكافحة الأوبئة .حيث يجب �أن يكون مفهوما بو�ضوح �أن هناك مزيج من مكونات
معينة من نظم التربية الممار�سات التجارية ،مثل التنظيم الإجتماعي �أو ال ُبعد عن الخدمات البيطرية� ،سوف ي�ؤدي �إلى
�إ�ستقرار �إختزان العدوى بالفيرو�س وعند ذلك �سيكون من ال�صعب� ،إن لم يكن من الم�ستحيل ،التخل�ص من الفيرو�س عن
طريق الأن�شطة المعيارية لل�سيطرة على الأمرا�ض مثل الحمالت الم�ستمرة للتح�صين ال�شامل .تعتبر الدرا�سات الوبائية �أمر
بالغ الأهمية .حيث يجب �أن تركز هذه الدرا�سات على فهم ال�سال�سل الم�ستمرة لإنتقال الفيرو�س وكيف يمكن و�ضع حد لها
وقطعها.

3 Mariner, et al., 2016
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تحديد العوائل الخازنة للعدوى وتطبيق التح�صين المكثف الموجه ،بهدف الق�ضاء على الفيرو�س حيث يوجد و�أي�ضا عندما
ت�ستدعي ال�ضرورة ذلك ،ف�إن ذلك هو ب�ؤرة الإهتمام في �إ�ستئ�صال طاعون الأبقار .وكانت الخطوة الأولى هنا هى تعزيز
التق�صي .في المناطق الخالية من الفيرو�س ،حيث كانت الأولوية هى ت�أكيد عدم وجود عدوى .وهذا يتطلب وقف كل �أن�شطة
التح�صين ولذلك ف�إن البيانات الم�صلية ،جنبا �إلى جنب مع تقنيات التق�صي عن الأمرا�ض بالم�شاركة وغيرها ،يمكن �أن تقدم
فهم ًا قاطع ًا عن حالة المر�ض.
الدر�س الرئي�سي من نجاح �إ�ستئ�صال طاعون الأبقار هو �أن فهم وبائيات المر�ض هام جدا من �أجل الق�ضاء عليه .على الرغم
من �أن التح�صين هو �أداة رئي�سية لل�سيطرة على طاعون المجترات ال�صغيرة ،ف�إن الخبرة تقت�ضي و�ضع المحاذير في مكانها
ال�صحيح ليتم �إ�ستخدامها ،وذلك للتركيز على �إجراء ما يلزم .ومن ال�ضروري �أي�ضا �أن نفهم �أن "الدرا�سات الوبائية "هي
عملية ن�شطة وال تقت�صر على البحث عن المر�ض من خالل الم�سوحات الم�صلية.
�إن الدرا�سات الوبائية ت�سهم ب�شكل مبا�شر في زيادة الوعي بالمر�ض وتعزيز التق�صي ال�سلبي .يعتبر التق�صي عن المر�ض �أمر
بالغ الأهمية في تح�سين فهمنا الوبائي له .حيث �أنه ي�أخذ �أ�شكاال عديدة ولكن عندما يكون بهدف الق�ضاء على المر�ض ف�إن
مزيج من التق�صي بالأعرا�ض والتق�صي بالم�شاركة يعتبر �أكثر الأنظمة ثراء بالمعلومات.
وكانت الآليات المبتكرة للتنفيذ بم�شاركة مجتمعية ممثلة فى �أ�صحاب الموا�شي ،مفيدة في مواجهة التحدي المتمثل في
كيفية تنفيذ خدمات التق�صي والتح�صين في المناطق الم�ستهدفة للإ�ستئ�صال الدولي لطاعون الأبقار .الق�ضاء على طاعون
المجترات ال�صغيرة والتى هى غالبا مناطق نائية ،ومهم�شة تحتاج كذلك �إلى تنفيذ حلول مبتكرة.
فلمعالجة الق�ضايا المذكورة هنا ،ف�إن التدريب القوي و�إعادة تدريب الأطباء البيطريين والفرق المعاونة والالزمة لإكت�ساب
الخبرة الالزمة لبناء الخدمات البيطرية .يجب �أن ي�سير بناء الوعي لدى �أ�صحاب الما�شية جنبا �إلى جنب مع هذا .و�إن وجود
قنوات قوية للتوا�صل بين الخدمات البيطرية ومربي الما�شية ،مبنية على االحترام المتبادل يعتبر �ضروري جدا.
حيث كان واحدا من ال�شروط الأ�سا�سية لنجاح الإ�ستئ�صال الدولي لطاعون الأبقار في �إ�ستخدام لقاح فعال للغاية يحمي
الحيوانات �ضد جميع �سالالت فيرو�س طاعون الأبقار.
فمن الخبرات المكت�سبة من كل من �إ�ستئ�صال طاعون الأبقار ،وم�ؤخرا من محاوالت ال�سيطرة على �إنفلونزا الطيور ال�شديدة
ال�ضراوة� ،أظهرت التجارب �أنه من النتائج الرئي�سية لجهود ال�سيطرة المن�سقة في المناطق المعر�ضة للخطر هو التح�سن
الكبير في قدرات الخدمات البيطرية والترتيبات الم�ؤ�س�سية ذات ال�صلة .وهذا ي�ؤدي �إلى تح�سين التحكم في الأمرا�ض �أخرى.
ال ينبغي �أن تُهمل تلك العوامل الخارجية عند تقييم التكاليف والفوائد المترتبة على المبادرات الدولية للق�ضاء على الأمرا�ض.
التقدم الذى تم �إحرازه حتى الآن نحو ال�سيطرة على طاعون المجترات ال�صغيرة
يتم في جميع الدول الم�صابة تقريبا تعزيز قدرات التق�صي عن المر�ض والت�شخي�ص المختبري و�إنتاج اللقاحات وحمالت
التح�صين� ،سواء من خالل التمويل الحكومي �أو من خالل الجهات المانحة ،وت�شمل الأن�شطة الم�ضطلع بها في العديد من
الدول ،وال �سيما المناطق المت�ضررة من طاعون المجترات ال�صغيرة �أو المعر�ضة لخطر كبير منه ،ما يلى :حمالت تح�سين
الوعي والتدريب لتعريف المربين بالمر�ض وفرق العمل من البيطريين؛ على الترتيب جمع العينات تحت الظروف الحقلية
وعمل التحاليل المختبرية ؛تح�سين المعرفة عن الحركة الم�شروعة وغير الم�شروعة للثروة الحيوانية والمنتجات الحيوانية.
وقد تم تنفيذ هذه الأن�شطة ب�شكل محدود ب�سبب النق�ص في كل من الموارد المالية والإ�ستراتيجيات المنا�سبة .وحاليا تعتمد
الوقاية وال�سيطرة على طاعون المجترات ال�صغيرة ،وكذلك بالن�سبة للأمرا�ض الأخرى على حمالت التح�صين .وتجري
معظم هذه الحمالت في �إ�ستجابة لتف�شي المر�ض حيث يتم التركيز على منطقة التف�شى (�أي �أنه تح�صين حلقي) .ولقد قام
عدد قليل من الدول ،مثل المغرب وال�صومال ،بتطبيق التح�صين ال�شامل جنبا �إلى جنب مع التق�صي المكثف �أو الإجراءات
الأخرى لل�سيطرة .وقد �أظهرت هذه الحمالت النجاح ال�سريع في التقليل �إلى حد كبير -وحتى ما يقرب من الق�ضاء على -
حدوث طاعون المجترات ال�صغيرة ،وبناء الثقة الذى ين�سق للعمل على نطاق وا�سع يمكن �أن ي�ؤدي �إلى الق�ضاء على المر�ض.
ولقد جعلت البيانات الغير كاملة عن التق�صي وبيانات تقارير الإبالغ ،من ال�صعب �أن نفهم تماما تاريخ طاعون المجترات
ال�صغيرة .حيث في الما�ضي� ،أبلغت الدول عن تف�شي طاعون المجترات ال�صغيرة ولكن لي�س من الوا�ضح ما �إذا كانت جميع
هذه البالغات من الدول التى هى خالية من المر�ض تاريخيا تَم َثل دخول الفيرو�س �إليها حديثا� .إذا �أبلغت دولة عن وجود
�أكثر من نوع �ساللة فيرو�س طاعون المجترات ال�صغيرة في ال�سنة الأولى من �إدراك وجوده لديها ،ف�إنه من غير المحتمل �أن
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هذا الدخول قد حدث في نف�س الفترة – بل من المحتمل ان يكون قد حدث في وقت ما قبل �إدراك وجود الفيرو�س لديها .وهذا
ال�سيناريو ي�شير �إلى �إحتمال دخول للفيرو�س منذ بع�ض الوقت دون �أن يلحظه �أحد ،م�شيرا �إلى �أن الدول الخالية من طاعون
المجترات ال�صغيرة (�سواء تاريخيا �أو بعد تنفيذ �إجراءات الوقاية) يمكن �أن تكون معر�ضة جدا لدخول المر�ض خا�صة عندما
يكون بين الدول العديد والمتكرر من تحركات الحيوانات الخارجة عن نطاق ال�سيطرة .وي�سلط هذا ال�سيناريو ال�ضوء على �أهمية
اليقظة العالية والتن�سيق الإقليمي للتق�صي وال�سيطرة ،مع الك�شف المبكر عن �أية �إ�صابة والإ�ستجابة ال�سريعة في الدول المعر�ضة
للخطر وتلك الم�صابة ،ويعقب ذلك عمل التق�صي المكثف جنبا �إلى جنب مع التح�صين والإجراءات الأخرى لإدارة المر�ض.

 4. 1الخدمات البيطرية
و�ضعت المنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية تعريفا �شامال للخدمات البيطرية الوطنية ،على �أنها ت�شمل الخدمات البيطرية
الحكومية وكذلك القطاع الخا�ص .حيث �سوف يتطلب ال�سيطرة والق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة في كل دولة وجود
خدمات بيطرية وطنية فعالة مزودة ب�إمكانيات جيدة .وذلك لأن المكونات الرئي�سية لجهود ال�سيطرة والق�ضاء على الأمر�ض
مثل تحليل المخاطر والتق�صي عن المر�ض والتحري عنه والت�شخي�ص المختبري و�ضمان جودة اللقاحات وحمالت التح�صين
الفعالة ومراقبة ما بعد التح�صين هي في المقام الأول م�سئوولية الخدمات البيطرية الوطنية .ومن �أجل القيام بنجاح هذه
الجهود ،ف�سوف تحتاج الخدمات البيطرية الوطنية �إلى الكوادر المدربة ب�شكل منا�سب والم�ؤهلة من الأطباء البيطريين
والم�ساعدين البيطريين والمركبات والوقود والمعدات الالزمة لإجراء التق�صي والتحري عن المر�ض والمختبرات التى تعمل
ب�شكل جيد من �أجل الأداء الموثوق به للإختبارات الت�شخي�صية ولإنتاج اللقاحات عالية الجودة �أو لتقييم الإنتاج التجاري
منها ،والبنية التحتية المنا�سبة للحفاظ على �سل�سلة التبريد وذلك لإعطاء اللقاح بفاعلية في هذا المجال والموارد الب�شرية
الكافية ونظم الإت�صاالت و�إدارة البيانات التى تعمل ب�شكل جيد .ومطلوب �أي�ضا �إطار قانوني قوي ي�سمح بالتدخالت الالزمة
لل�سيطرة على المر�ض ،وت�أ�سي�س خطوط الإت�صال التي يمكن من خاللها �إ�شراك �أ�صحاب الم�صلحة على نحو فعال في فهم
ودعم جهود ال�سيطرة والق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة المعمول بها.
منذ البداية ،ال بد لمن يتولون قيادة الجهود المبذولة لإ�ستئ�صال طاعون المجترات ال�صغيرة على الم�ستوى الوطني والإقليمي
والدولي وكذلك الجهات المانحة التى ُط ِل َب منها تقديم الدعم� ،أن يكون لديهم �صورة وا�ضحة عن العنا�صر المطلوبة للتنفيذ
الفعال للبرنامج الدولي للق�ضاء عليه ،وفهم ما يوازي ذلك من القدرات والمعوقات الموجودة على الم�ستوى الوطني.
في نهاية المطاف ،عندما تتقدم الدول بطلب �إلى المنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية للإعتراف بالخلو من طاعون المجترات
ال�صغيرة� ،سيكون عليها التقدم بملف �إلى المنظمة والذى يوثق قدرة الخدمات البيطرية ل�ضمان غياب المر�ض و�أن تكون
�إجراءات التق�صي القوي تتم بالفعل بال�صورة ال�صحيحة ليت�سنى الك�شف عن �أي تكرار محتمل لوجود الفيرو�س .وهناك منهج
موحد لتقييم الخدمات البيطرية الوطنية ي�سمح بتقييم التح�سينات التى تم تحقيقها (�أو تقييم عدم وجود هذه التح�سينات)
ليت�سنى مراقبتها على نحو فعال على مدى فترة الدفع من �أجل الق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة ،و�سوف ي�ساعد ذلك
على تحديد �أين توجد الحاجة �إلى موارد لت�صحيح �أوجه الق�صور .و�أي�ضا من ال�ضروري التعرف الموثق على التقدم الذى تم
�إحرازه في مجاالت رئي�سية مثل القدرات المختبرية ،و�ضمان جودة اللقاحات والقدرة فى مجال الوبائيات من �أجل التق�صي
الهادف عن المر�ض وكذلك التحري وذلك ل�ضمان �أن هذا المر�ض يتم الق�ضاء عليه فعليا في الحقل.
تت�ضمن �أداة المنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية لتقييم م�سار �أداء الخدمات البيطرية عددا من الأدوات والأن�شطة القيا�سية
والمفيدة من �أجل تقييم قدرات الخدمات البيطرية الوطنية� .أبرزها هو �أداة تقييم الخدمات البيطرية .بتطبيق هذه الأداة،
يتولى فريقا من خبراء المنظمة تقييم �أداء الخدمات البيطرية الوطنية فيما يخ�ص التطابق مع  47نقطة كفاءة حرجة من
خالل مهمة تتم في الموقع و ُيعطي م�ستوى لكل نقطة كفاءة حرجة حيث يمثل تقييم الم�ستوى الأول (الحد الأدنى من التطابق
مع الأداء القيا�سي لنقطة الكفاءة الحرجة)  -تقييم الم�ستوى الخام�س (الحد الأق�صى من التطابق).
تبين �أثناء العمل على الإ�ستراتيجية الدولية لل�سيطرة والق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة من قبل مجموعة العمل
الم�شتركة (منظمة الفاو والمنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية) لطاعون المجترات ال�صغيرة �أن نقاط الكفاءة الحرجة
الخا�صة التى يتم تقييمها من خالل �أداة تقييم �أداء الخدمات البيطرية قابلة للتطبيق للغاية .فعلى �سبيل المثال ،تم التعرف
على عدد  12نقطة كفاءة حرجة خا�صة مما ي�ساعد على �ضمان القدرة على �إجراء التقييمات الوبائية المطلوبة في مرحلة
التقييم الأولي .وعدد  15نقطة كفاءة حرجة �إ�ضافية وهي ذات �صلة بالت�أكد من �أن الخدمات البيطرية يمكن �أن تنفذ
الأن�شطة التي تقت�ضيها المرحلة الثانية (ال�سيطرة) .وترتبط اثنتين �إ�ضافيتين من نقاط الكفاءة الحرجة الخا�صة مع �أن�شطة
المرحلة الثالثة (الق�ضاء على المر�ض) و�أربعة نقاط كفاءة حرجة خا�صة تت�صل بمرحلة ما بعد الق�ضاء على المر�ض.
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خال�صة كل ما قيل� ،أن  33من �إجمالي  47نقطة كفاءة حرجة خا�صة مدرجة على �أنها مفيدة في مراقبة التطور التدريجي
في �أدء الخدمات البيطرية الوطنية ،تدعم الهدف النهائي المتمثل في تحقيق الخلو من طاعون المجترات ال�صغيرة.
وكتو�ضيح لذلك يوجد �أدناه عدد  15نقطة كفاءة حرجة خا�صة وهى تلك المرتبطة بالمرحلة الثانية من البرنامج الدولي
للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة (ال�سيطرة).
مربع  15 :2نقطة كفاءة حرجة خا�صة مرتبطة بالمرحلة الثانية من البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون
المجترات ال�صغيرة (ال�سيطرة) للمنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية.
• التوظيف المهني والتقني للخدمات البيطرية  -الأطباء البيطريين وغيرهم من المهنيين (نقطة كفاءة حرجة � .I.1أ)
• التوظيف المهني والتقني للخدمات البيطرية  -الم�ساعدين البيطريين وغيرهم من الموظفين الفنيين (نقطة كفاءة حرجة
 .I.1ب)
• كفاءات الم�ساعدين البيطريين (نقطة كفاءة حرجة  .I.2ب)
• قدرة الخدمات البيطرية على التن�سيق  -التن�سيق الداخلي (الت�سل�سل القيادي) (نقطة كفاءة حرجة � .I.6أ)
• قدرة الخدمات البيطرية على التن�سيق  -التن�سيق الخارجي (نقطة كفاءة حرجة  .I.6ب)
• الموارد المادية (نقطة كفاءة حرجة )I.7
• التمويل الت�شغيلي (نقطة كفاءة حرجة )I.8
• �إدارة الموارد والعمليات (نقطة كفاءة حرجة )I.11
• التق�صي الوبائي والك�شف المبكر  -التق�صي الوبائي ال�سلبي (نقطة كفاءة حرجة � .II.5أ)
• الوقاية من المر�ض وال�سيطرة والق�ضاء عليه (نقطة كفاءة حرجة )II.7
• عمل الفح�ص وال�صفة الت�شريحية قبل و بعد النفوق في المجازر و�أماكن العمل المرتبطة بها (نقطة كفاءة حرجة  . II.8ب)
• التوا�صل (نقطة كفاءة حرجة ) III.1
• م�شاركة المنتجين والآخرين من ال�شركاء المعنيين في برامج م�شتركة (نقطة كفاءة حرجة )III .6
• تنفيذ الت�شريعات واللوائح ،والإمتثال لهذه (نقطة كفاءة حرجة )IV.2
• وجود مناطق معزولة خالية من المر�ض (نقطة كفاءة حرجة )IV.7

حيث �أن بناء قدرات الخدمات البيطرية عملية ديناميكية ،تعتمد غالبا على التحوالت في ميزانيات الوزارات وتوافر التمويل
من الجهات المانحة ،فيمكن �أن ت�صبح التقييمات التي �أجريت عند الإ�ستخدام الأولي لأداة تقييم �أداء الخدمات البيطرية
قديمة .لذا تو�صي المنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية ب�أنه ينبغي عمل بعثات لمتابعة التقييم في الدول التي م�ضى على
التقييم ال�سابق فيها خم�س �سنوات �أو �أكثر.
و�سوف يكون تقرير تقييم �أداء الخدمات البيطرية وكذلك تقرير المتابعة بمثابة �إطار لتقييم قدرات الخدمات البيطرية
الوطنية �أثناء تقدم الدول من مراحل جهود الق�ضاء الدولي على طاعون المجترات ال�صغيرة .و�سوف تكون هذه �أي�ضا مفيدة
جدا للدول في نهاية العملية عندما تتقدم بطلب للمنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية للإعتراف الر�سمي بحالة الخلو من
طاعون المجترات ال�صغيرة.
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الجزء � 2أهداف ومنهج البرنامج

� 1. 2أهداف البرنامج
الهدف من الإ�ستراتيجية الدولية ال�شاملة هو الق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة بحلول عام  . 2030بالن�سبة للدول
الم�صابة ،وهذا يتطلب تقليل تدريجي لمعدل حدوث الفيرو�س وانت�شاره ،مما ي�ؤدي �إلى الق�ضاء النهائي عليه .وفي الدول غير
الم�صابة ،ت�أكيد الحفاظ على حالة الخلو من طاعون المجترات ال�صغيرة المعترف بها ر�سميا.
تعزيز الخدمات البيطرية لت�سهيل الق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة� ،سوف ي�ساعد في نف�س الوقت في ال�سيطرة على
الأمرا�ض الأخرى التى ت�صيب المجترات ال�صغيرة ولها الأولوية من قبل �أ�صحاب الم�صلحة.
مربع  :3الهدف من البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة
الغر�ض من البرنامج الدولي للق�ضاء على المر�ض هو تعزيز م�ساهمة قطاع المجترات ال�صغيرة في الأمن الغذائي الدولي والتغذية
وال�صحة الب�شرية والنمو الإقت�صادي ،وخا�ص ًة في الدول الأقل نموا  -التخفيف من حدة الفقر ،وزيادة قدرة الدولة على التكيف
وخلق فر�ص للح�صول على الدخل ،وتح�سين �سبل العي�ش ل�صغار المربين و الرفاهية للب�شرية ب�صفة عامة.

الأهداف الخا�صة بالبرنامج الدولي الخما�سي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة هي:
• بالن�سبة للدول الم�صابة والدول الغير معروف و�ضع طاعون المجترات ال�صغيرة بها (الدول المعر�ضة للخطر) لو�ضع
الأ�س�س والبدء في الق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة بوا�سطة:
i.iتطوير القدرات؛
iiiiفهم الو�ضع الوبائي على الم�ستويات الوطنية والإقليمية والدولية؛
iiiiiتحديد �إ�ستراتيجيات التنفيذ المنا�سبة على الم�ستوى الوطني للحد من �إنت�شار طاعون المجترات ال�صغيرة ومن ثم
الق�ضاء على هذا المر�ض.
• بالن�سبة للدول غير الم�صابة ،تطوير القدرة على �إثبات عدم وجود فيرو�س طاعون المجترات ال�صغيرة والم�ضي قدما فى
طريق الت�صديق الر�سمي على حالة الخلو من المر�ض من المنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية ،الحفاظ على هذه الحالة.
�سوف يدعم �أي�ضا البرنامج الخما�سي الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة الدول في:
• تح�سين �أداء الخدمات البيطرية الوطنية من خالل تعزيز التطابق مع نقاط الكفاءة الحرجة و ذات ال�صلة وفقا لأداة
المنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية لتقييم �أداء الخدمات البيطرية والتنفيذ الناجح للبرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون
المجترات ال�صغيرة؛
• تح�سين ال�سيطرة على الأمرا�ض الأخرى التى ت�صيب المجترات ال�صغيرة ولها �أولوية.
و�إعتبارا من �شهر �سبتمبر عام  ،2016فيما يخ�ص عدد  208دولة:
• ف�إن عدد  53دولة لديها ت�صديق ر�سمى من المنظمة العالميـ ــة لل�صحة الحيوانيـ ــة على حالة الخلـ ــو من طاعون المجت ــرات
ال�صغيرة
• وعدد  79دولة لم ي�سبق لها الإبالغ عن �إ�صابة بطاعون المجترات ال�صغيرة و يمكنها التوجه نحو الت�صديق على حالة
الخلو منه
• �أبلغت عدد  62دولة عن وجود �إ�صابات بطاعون المجترات ال�صغيرة.
• و عدد  14دولة الو�ضع الوبائي بها غير معروف من حيث كونها م�صابة �أم معر�ضة للخطر.
و�سوف يكون التركيز الرئي�سي علي المجموعتين الأخيرتين (عدد  76بلدا في المجموع) بالبرنامج الدولي للق�ضاء على المر�ض.
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 2.2منهج البرنامج
ت�ستند الإ�ستراتيجية الدولية ال�شاملة للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة على �أربعة مراحل هي التي تحدد كيف �سوف
يعمل برنامج الخم�س �سنوات للق�ضاء على المر�ض في �إطارها .تدمج هذه المراحل الأربعة بين تقليل م�ستويات المخاطر
الوبائية مع زيادة م�ستويات الوقاية وال�سيطرة .في المرحلة  1يتم تقييم الو�ضع الوبائي .في المرحلة  ،2يتم تطبيق �أن�شطة
ال�سيطرة بما في ذلك التح�صين .ويتم الق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة في المرحلة  .3وفي المرحلة  4يجب وقف
التح�صين .ويجب على الدولة �أن توفر �أدلة على �أن فيرو�س طاعون المجترات لم يعد ينت�شر �إما على م�ستوى منطقة �أو مناطق
�أو على م�ستوى الدولة ككل ،و�أنها م�ستعدة للتقدم للمنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية للح�صول على الت�صديق الر�سمي على
حالة الخلو من طاعون المجترات ال�صغيرة.
وي�شمل المنهج عملية متعددة المراحل ،ومتعددة الدول تت�ضمن التقييم وال�سيطرة والق�ضاء والحفاظ على حالة الخلو من
فيرو�س طاعون المجترات ال�صغيرة .يتطلب التطبيق تقديم خطط الت�أهب ،وبناء القدرات ،وتوعية �أ�صحاب الم�صلحة
وم�شاركاتهم ،وكذلك و�ضع الأطر القانونية المنا�سبة.
بغ�ض النظر عن المرحلة التي ت�ضع الدولة في البداية نف�سها فيها ،ف�إنه يجب تحقيق القدرة الكافية بالن�سبة لخم�سة عنا�صر
رئي�سية لكى تتمكن من الإنتقال بثقة �إلى المرحلة التالية من ال�سيطرة والق�ضاء على المر�ض .حيث العنا�صر التقنية الخم�سة
هي:
نظام ت�شخي�ص طاعون المجترات ال�صغيرة؛
نظام التق�صي عن طاعون المجترات ال�صغيرة؛
نظام الوقاية من طاعون المجترات ال�صغيرة وال�سيطرة؛
الإطار القانوني للوقاية من وال�سيطرة على طاعون المجترات ال�صغيرة؛
دمج �أ�صحاب الم�صلحة في مجال الوقاية من طاعون المجترات ال�صغيرة وال�سيطرة عليه.
خالل �إجتماعات خريطة الطريق الإقليمية في  ،2016-2015قدمت الدول موقفها ب�إ�ستخدام �أداة الإ�ستراتيجية الدولية
لل�سيطرة والق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة ،وهى �أداة ر�صد وتقييم و�ضع طاعون المجترات ال�صغيرة ،والتي
�ساعدتهم على معرفة في �أية مرحلة يكونوا من خالل التقييم الذاتي .ويتم �إ�ستخدام �أداة الر�صد والتقييم �أي�ضا بالدول التي
بد�أت برامج الوقاية وال�سيطرة ،ب�إ�ستخدام علم الوبائيات والأن�شطة القائمة على الأدلة بهدف تقديم التوجيه وتو�ضيح معالم
الأداء وتقي�س الأداة الأن�شطة وت�أثيراتها في كل مرحلة.
و�ستوا�صل لجنة طاعون المجترات ال�صغيرة عقد اللقاءات ال�سنوية للتن�سيق على الم�ستوى الإقليمي لتقييم التقدم الذى
تم �إحرازه نحو الق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة ،بالتعاون مع المنظمات والمجتمعات الإقت�صادية الإقليمية .تبعا
للطلبات الوطنية ونتائج الإجتماعات الإقليمية لخريطة الطريق ،ف�إن الأن�شطة المتعلقة بالأمرا�ض الأخرى التى ت�صيب
المجترات ال�صغيرة يمكن �إدراجها �ضمن البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة ،لأنها قد تكون بمثابة
حافز لتعزيز �أن�شطة الق�ضاء عليه.
الرعاة ،هم من يقومون بالرعي والزراعة� ،أ�صحاب الحيازات ال�صغيرة (بما في ذلك الن�ساء وال�شباب الذين هم في كثير
من الأحيان م�س�ؤلون عن رعاية المجترات ال�صغيرة) والتجار والخدمات البيطرية كلهم م�ستفيدون من البرنامج الدولي
للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة ،من خالل خف�ض معدالت الإعتالل والنفوق للما�شية .وي�شمل الم�ستفيدون الآخرون
الم�ستهلكون والم�صنعون ومن يقومون بالتجهيز والموزعون وتجار التجزئة على �إمتداد �سال�سل الإنتاج للمجترات ال�صغيرة.
�شكل  :1ال�سيطرة والق�ضاء التدريجي على طاعون المجترات ال�صغيرة من خالل �أربع مراحل التى تت�ضمنها
الإ�ستراتيجية الدولية لل�سيطرة والق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة
قبل املرحلة

املرحلة

املرحلة

املرحلة

املرحلة

بعد املرحلة

1

1

2

3

4
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ي�سعى البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة للإ�ستفادة من الخبرة و�إلى تطوير التعاون والتكامل مع
البرامج والم�شاريع الحديثة �أو القائمة التي تهدف �إلى دعم قطاع الثروة الحيوانية مثل:
• الم�شروع الإقليمي لدعم الرعي في ال�ساحل  ،بغرب �أفريقيا؛
• الم�شروع الإقليمي لتح�سين وتعزيز �سبل العي�ش في الحياة الرعوية؛
• المعايير القيا�سية للقاحات وتطبيق المنهج الإ�ستر�شادي لل�سيطرة على طاعون المجترات ال�صغيرة في �أفريقيا ،بغرب
�أفريقيا؛
• دعم الت�أقلم فى منطقة القرن الأفريقي� ،شرق �أفريقيا؛
• برنامج مكافحة طاعون المجترات ال�صغيرة ،الهند؛
• ال�سيطرة التدريجية على طاعون المجترات ال�صغيرة ،باك�ستان؛
• و�ضع �إطار ال�سيطرة التدريجية على مر�ض الحمى القالعية وطاعون المجترات ال�صغيرة� ،أفغان�ستان؛
• برنامج منظمة الفاو للتعاون التقني والم�شاريع الممولة من المانحين على الم�ستويات الدولية والإقليمية والوطنية.

 3. 2التقييم الذاتي على الم�ستوى الوطني ومنهج المنطقة الوبائية
حددت لجنة طاعون المجترات ال�صغيرة الحاجة �إلى جهود مكافحة المر�ض والق�ضاء عليه في وقت واحد على الم�ستويين
الوطني والإقليمي والدولي .وب�سبب الطبيعة العابرة للحدود لطاعون المجترات ال�صغيرة ،ف�إن للموائمة والتن�سيق الإقليمي،
ب�شكل فعال.
�أهمية خا�صة من �أجل الق�ضاء على المر�ض ٍ
حددت الإ�ستراتيجية الدولية لل�سيطرة والق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة ت�سعة �أقاليم للتدخالت (انظر الخريطة .)2
اعتبارا من يونيو عام  ،2016تم عقد �ست جل�سات لخريطة الطريق على الم�ستوى الإقليمي في �شرق وو�سط وغرب �أفريقيا
وال�شرق الأو�سط وجنوب �آ�سيا وغرب �أورا�سيا .وكان الهدف الرئي�سي من هذه الإجتماعات الأولية لخريطة الطريق هو تقديم
الفر�صة للدول في كل منطقة ،لإجراء التقييم الذاتي للو�ضع الحالي لطاعون المجترات ال�صغيرة لديهم ،وذلك ب�إ�ستخدام
�أدلة التقييم والر�صد لو�ضع طاعون المجترات ال�صغيرة.
خريطة  :2الت�سعة �أقاليم التي تم تحديدها في الإ�ستراتيجية الدولية لل�سيطرة والق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة
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من عدد الـ  59دولة التي �أجرت التقييم الذاتي:
• و�ضعت دولتان �أنف�سهم في «المرحلة �صفر» ،حيث لم يتم عمل تقييم منهجي لو�ضع طاعون المجترات ال�صغيرة الخا�ص
بهما حتى الآن.
• �إعتبرت عدد  40دولة �أنها في المرحلة 1؛ حيث �أنهم ال يزالون في عملية التحديد الدقيق للو�ضع الوبائي لطاعون
المجترات ال�صغيرة في دولهم.
• عدد  15دولة و�ضعت نف�سها في مرحلة ال�سيطرة (المرحلة  ،)2والجهود المبذولة للمكافحة الن�شطة قيد التنفيذ ،من
خالل التح�صين ،و�أن الو�ضع الوبائي لطاعون المجترات ال�صغيرة في البالد مفهوم جيدا.
• حددت دولة واحدة نف�سها ب�أنها في مرحلة الق�ضاء على المر�ض (المرحلة  ،)3حيث يعتقد �أن المر�ض تحت ال�سيطرة
والتق�صي الن�شط يتم تنفيذه للك�شف عن حدوث �أية �إ�صابات بالمر�ض.
• �أفادت دولة �أخرى بتطبيقها لمنهج المناطق المعزولة ،و�أن لديها جزء من البالد في المرحلة  3وجزء في المرحلة .2
ومن الجدير بالذكر �أن العديد من الدول قد و�ضعت نف�سها في مرحلة التقييم برغم �أن لديها تقارير عن �أن�شطة التح�صين
�ضد طاعون المجترات ال�صغيرة .حيث تطبق بع�ضها برامج التح�صين منذ ع�شر �سنوات �أو �أكثر ،دون تحقيق الق�ضاء على
المر�ض ،وفي ذلك ما ي�ؤكد على �أهمية �إجراء تقييمات وبائية مف�صلة لتكون بمثابة الأ�سا�س لتقوية التح�صين الفعال .وبتطبيق
البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة ،بمجرد �أن تطور الدول القدرة على تنفيذ و�إ�ستكمال التقييم
الوبائي ال�شامل وتكون قادرة على و�ضع �أنظمة التق�صي الكافية ،ف�إنه من المتوقع �أن تكون �أن�شطة التح�صين الموجه على
مدى �سنتين �إلى �أربع �سنوات كافية لتحقيق ال�سيطرة على طاعون المجترات ال�صغيرة في البالد والإتجاه نحو الق�ضاء عليه.
�إن �إن�شاء الت�سعة �أقاليم له فوائد ملمو�سة لتعزيز التوا�صل والتعاون الفعال بين الدول المتجاورة .من خالل المواءمة مع
المجموعات الإقت�صادية الإقليمية الموجودة في كل �إقليم ،هناك فر�ص كبيرة لتقديم الدعم الإداري واللوج�ستي داخل
الأقاليم والتي من �ش�أنها �أن تعزز البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة .ومن وجهة نظر وبائية ،ف�إن
�سلوك المر�ض تحت الظروف الميدانية ال تقف �أمامه الحدود الوطنية كحائل لإنت�شاره .ومن حيث الإعتبارات الجغرافية
والمناخية و�أنماط التحركات الرعوية وطرق التجارة وتوزيع المجتمعات عبر الحدود الوطنية وعوامل �أخرى ،ف�إن �إنت�شار
المر�ض قد يتبع الأنماط التي تتجاوز حدود هذه الأقاليم المحددة �إداريا .لذا يجب تقديم وفهم منهج المنطقة الوبائية.
يجمع منهج المنطقة الوبائية بين الأقاليم/الأماكن المت�شابهة وبائي ًا في �أقاليم متنا�سقة ويتطلب ذلك �أن تكون جهود
المكافحة والق�ضاء من�سقة عبر الحدود الإقليمية .وهذا يعني تبادل المعلومات و في الم�ستقبل� ،إمكانية �إعادة هيكلة/تقييم
�أداء البرنامج الدولي لل�سيطرة والق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة .حيث يتيح منهج المنطقة الوبائية المرونة للدول
�أقاليم مختلفة ولكنهما تت�شاركان في الخ�صائ�ص الوبائية ،فذلك يتطلب تن�سيق الجهود المبذولة للق�ضاء على المر�ض.
على الرغم من و�ضع منهج المنطقة الوبائية في الإعتبار ،فمن المفهوم �أن ال �شيء يجب �أن يمنع الدول عن الم�شاركة في
�إجتماعات خريطة الطريق على الم�ستوى الإقليمي في الإقليم الإداري الذى تتبعه هذه الدول .من خالل البرنامج الدولي
للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة وبالتن�سيق ،مع ال�شبكة الدولية للبحث والخبرة وال�شبكات الإقليمية لوبائية طاعون
المجترات ال�صغيرة �سيتم التحديد وبدقة �أكبر للمناطق الوبائية الرئي�سية.
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الجزء � 3إطار البرنامج

 . 1 . 3المكونات والأن�شطة
ي�صف هذا الف�صل الأن�شطة المخطط تنفيذها خالل الخم�س �سنوات المقبلة ح�سب المكون وم�ستوى التنفيذ (الوطني
والإقليمي والدولي) .وي�شتمل البرنامج على المكونات والعنا�صر الفرعية التالية:
مكون  - 1تعزيز وتهيئة بيئة مواتية ودعم القدرات البيطرية
العن�صر � : 1 . 1إ�ستراتيجية طاعون المجترات ال�صغيرة والخطط الفنية
العن�صر : 2. 1توعية ودمج �أ�صحاب الم�صلحة
العن�صر : 3. 1الإطار القانوني
العن�صر :4. 1تعزيز الخدمات البيطرية

مكون  - 2توفيرالدعم لأن�شطة الت�شخي�ص والر�صد
العن�صر : 1. 2تقييم الموقف الوبائي
العن�صر : 2. 2تعزيز �أنظمة الر�صد وقدرة المختبرات
العن�صر� : 3. 2إن�شاء �شبكات الوبائيات والمختبرات الإقليمية

عن�صر � - 3إجراءات توفير الدعم للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة
العن�صر : 1. 3تنفيذ التح�صين والإجراءات الأخرى للوقاية وللمكافحة وال�سيطرة على طاعون المجترات ال�صغيرة
العن�صر : 2. 3البرهنة على حالة الخلو من طاعون المجترات ال�صغيرة
العن�صر: 3. 3ال�سيطرة على �أمرا�ض المجترات ال�صغيرة الأخرى لدعم الق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة

المكون  - 4التن�سيق والإدارة
العن�صر: 1. 4على الم�ستوى الدولي
العن�صر : 2. 4على الم�ستوى الإقليمي
العن�صر : 3. 4على الم�ستوى الوطني

المكون  :1تعزيز وتهيئة بيئة مواتية ودعم القدرات البيطرية
منذ البداية وفي كل مرحلة من مراحل المنهج المتدرج� ،سيتم بدء وتنفيذ عملية الق�ضاء على المر�ض في بيئة مواتية قدر
الإمكان .حيث يقف �أ�صحاب المجترات ال�صغيرة على الخطوط االأولى للمواجهة وهم الم�شاركون الرئي�سيون في ال�صراع
لمكافحة هذا المر�ض لذا فهم بمثابة حلقة الو�صل الأولى في التقييم الوبائي ونظام التق�صي .وبدون دعمهم الكامل
وم�شاركاتهم تكون عملية التح�صين �شبه م�ستحيلة� .إنهم �أي�ضا �أول الم�ستفيدين من الق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة،
لهذا ال�سبب فمن ال�ضروري وعلى ر�أ�س كل هذا يجب �أن يتم رفع م�ستوى الوعي لديهم وت�أمين دمجهم على الم�ستوى الحقلى.
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بناء بيئة مواتية لتنفيذ البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة يتطلب �أي�ضا وجود �إطار منطقي ومنظم.
تحديد ال�صورة بالكامل خا�صة ما فيما يتعلق بالخطة الإ�ستراتيجية الوطنية ومرفقاتها ،الخطط الفنية� .سيتم تناول م�س�ألتين
رئي�سيتين :موائمة الإطار القانوني لت�سهيل عملية الق�ضاء على المر�ض؛ تعزيز الخدمات البيطرية كما حددته المنظمة
العالمية لل�صحة الحيوانية على �أن يت�ضمن ذلك دمج �أ�صحاب الم�صلحة من القطاعين العام والخا�ص.
يتم جلب كل هذه العنا�صر معا في المكون 1كما هو مف�صل �أدناه.
العن�صر � 1. 1إ�ستراتيجية طاعون المجترات ال�صغيرة والخطط الفنية
من المتوقع من الدول التي تدخل في نطاق ال�سيطرة والمنهج المتدرج للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة� ،أن تقوم
ب�إعداد الخطة الإ�سترتيجية على الم�ستوى الوطني� .سوف تت�ضمن الخطة الإ�ستراتيجية على الم�ستوى الوطني الأهداف
والأن�شطة التي يتعين تنفيذها خالل ال�سنوات الخم�س المقبلة ،جنبا �إلى جنب مع التكاليف المرتبطة بها ،للو�صول للهدف
الدولي في تحقيق الق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة في البالد على المدى البعيد �إمتثاال للموعد النهائي الدولي لعام
 2030للق�ضاء على هذا المر�ض في جميع �أنحاء العالم.
وتم�شي ًا مع الإ�ستراتيجية الدولية لل�سيطرة والق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة ،تعتبر الخطة الإ�ستراتيجية على
الم�ستوى الوطني بمثابة وثيقة ت�أييد تحتاج �إلى الخطط الفنية المدرجة �أدناه كمرفقات:
•الخطة الوطنية للتقييم (للدول التي �ستدخل في المرحلة )1
•الخطة الوطنية لل�سيطرة (للدول التي �ستدخل المرحلة )2
•الخطة الوطنية للق�ضاء على المر�ض (للدول التي �ستدخل في المرحلة .)3
وينبغي �أن تُنفذ كل خطة فنية بالتتابع والتما�شي وفقا للمرحلة التي ت�سير فيها الدولة .كخطوة نهائية نحو الق�ضاء على
المر�ض ،ومن المتوقع لكل الدول �إ�ستكمال ملف �إعتراف �إلى المنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية للت�صديق على حالة الخلو
من طاعون المجترات ال�صغيرة.
�سيدعم البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة الدول لتطوير الخطط الإ�ستراتيجية على الم�ستوى الوطني
والخطط الفنية لتنفيذ الإ�ستراتيجية الدولية لل�سيطرة والق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة في كل مرحلة� .سيتم دمج
هذه العملية ب�شكل وثيق مع التقييم الوبائي الذي تم و�صفه في مكون � .2سوف ت�ضمن المراجعة الدورية لهذه الوثائق �أنها
ت�أخذ في عين الإعتبار الإحتياجات المتطورة للدولة وعملية الق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة في المنطقة ،و�أنها
ال تزال منا�سبة لتحقيق الهدف� .إنخراط وم�شاركة مختلف �أ�صحاب الم�صلحة في تطوير ومراجعة الخطط الإ�ستراتيجية
الوطنية ٌيعد بمثابة المفتاح لتعزيز تحمل الم�س�ؤلية ،القبول والدعم الم�ستمر للإ�ستراتيجية .
وبالمثل �سيتم دعم كل المنظمات المجتمعية الإقت�صادية الإقليمية في الت�سعة �أقاليم من قبل البرنامج الدولي للق�ضاء على
طاعون المجترات ال�صغيرة لتطوير �إ�ستراتيجيتها على الم�ستوى الإقليمي (�أو الخطة الإ�ستراتيجية الإقليمية) ب�إ�ستخدام
النموذج المقدم من لجنة طاعون المجترات ال�صغيرة .هذه الإ�ستراتيجية الإقليمية ،الم�صممة وفقا للإ�ستراتيجية الدولية
لل�سيطرة والق�ضاء على المر�ض� ،سوف يتم تمكين هذه الت�سع منظمات المجتمعية الإقت�صادية الإقليمية من الح�صول على حق
قيادة تحمل الم�س�ؤلية للحملة على الم�ستوى الإقليمي.
المخرجات الرئي�سية

•الخطة الإ�ستراتيجية الوطنية والخطط التقنية:
 خطة التقييم على الم�ستوى الوطني خطة ال�سيطرة على المر�ض على الم�ستوى الوطني خطة الق�ضاء على المر�ض على الم�ستوى الوطني•تم �صياغة الخطة الإ�ستراتيجية على الم�ستوى الإقليمي في كل من الأقاليم الت�سعة.
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الأن�شطة الرئي�سية
�سوف يتم تدعيم الدول في و�ضع الخطط الإ�ستراتيجية على الم�ستوى الوطني  -وما يرتبط بها من الإ�ستراتيجيات على الم�ستوى
الإقليمي للأقاليم الرئي�سية وتلك الفرعية للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة  -وذلك بالإمتثال �إلى الإ�ستراتيجية
الدولية لل�سيطرة والق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة ،من خالل عمليات ت�شاورية وت�شاركية ت�سمح ل�شريحة وا�سعة من
�أ�صحاب الم�صلحة بالم�شاركة .في كل مرحلة ،و�سوف يتم تدعيم الدول في عمل الخطط الخا�صة بكل دولة من �أجل التقييم
الفني وكذلك خطط الق�ضاء وال�سيطرة على المر�ض .وفي �أفريقيا� ,ستعمل لجنة طاعون المجترات ال�صغيرة في تعاون
وثيق مع المكتب الأفريقي للثروة الحيوانية التابع للإتحاد الأفريقي  -والمنظمات المجتمعية الإقت�صادية الإقليمية في دعم
وتطوير ومراجعة الإ�ستراتيجيات الوطنية والم�ساعدة في �ضمان تحمل الم�س�ؤلية على الم�ستوى الوطني والتنفيذ� .سوف يتم
تنفيذ تعاون مماثل في ال�شرق الأو�سط مع مجل�س التعاون الخليجى وفي �آ�سيا مع رابطة �أمم جنوب �شرق �آ�سيا ،المنظمات
الإقت�صادية المجتمعية ،رابطة جنوب �آ�سيا للتعاون الإقليمي� .سيتم تطوير النماذج والمباديء التوجيهية ،لمراجعة الأقران
وذلك لم�ساعدة الدول في الم�شاركة في تنمية الخطة الإ�ستراتيجية على الم�ستوى الوطني.
�سوف يتم توفير الدعم ل�صياغة (�أو التوازي مع) الإ�ستراتيجيات والخطط الإقليمية وفقا للإ�ستراتيجية الدولية لل�سيطرة
والق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة .وفي �أفريقيا ،ف�إن �إ�ستراتيجية القارة لل�سيطرة والق�ضاء على طاعون المجترات
ال�صغيرة التى و�ضعها المكتب الإفريقي للثروة الحيوانية التابع للإتحاد الإفريقي هى بالفعل موازية للإ�ستراتيجية الدولية
لل�سيطرة والق�ضاء على المر�ض .فمن �إجمالي ت�سعة �أقاليم� ،ستة منها بالفعل طورت من الخطة الإ�ستراتيجية لديها .و�سوف
يدعم البرنامج الدولي لل�سيطرة والق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة رابطة �أمم جنوب �شرق ا�سيا في تطوير خطتها،
وكذلك الدول الأع�ضاء في الهيئة الحكومية للتنمية ،و�أي�ضا مجموعة جنوب �أقريقيا للتنمية في الموازاة بين خططهم
(الخا�صة بكل �إقليم) و الإ�ستراتيجية الدولية لل�سيطرة والق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة.
تطوير الخطة الإ�ستراتيجية على الم�ستوى الوطني للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة والخطط الملحقة بها �سيتطلب
خبرة فنية .وتنفيذ ذلك لن يكون ممكنا بدون الح�صول على الإرادة ال�سيا�سية والدعم المالي على الم�ستوى الوطني .حيث
�أن الت�أييد ال�سيا�سي والدعم عن�صران �أ�سا�سيان لتنفيذ البرنامج بنجاح .و�ستقوم الوزارات المعنية و�أ�صحاب الم�صلحة معا
بو�ضع خطة والقيام بدعوة �صناع القرار الرئي�سيين على الم�ستوى الوطني ،من �أجل القيام بالتزاماتهم و دعمهم لجعل
الق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة يحدث.
�سوف يوفر البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة تدريبا ب�ش�أن كيفية �إ�ستخدام �أداة الر�صد والتقييم
لطاعون المجترات ال�صغيرة بحيث يمكن للدول القيام ب�إجراء تقييم كامل في �سياق الخطط الإ�ستراتيجية الخا�صة بهم على
الم�ستوى الوطني .و�سيقوم طاقم العمل في المنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية في مكاتب الأقاليم الرئي�سية وتلك الفرعية
وكذلك طاقم العمل التابع لمنظمة الفاو في مكاتب الأقاليم الرئي�سية وتلك الفرعية بالتدريب على تقديم هذا الدعم الفني .
العن�صر  2. 1توعية ودمج �أ�صحاب الم�صلحة
تعتبر مواجهة تحديات تطوير الوعي لدى �أ�صحاب الم�صلحة والم�شاركين على �إمتداد �سل�سلة الإنتاج للمجترات ال�صغيرة �ضرورية
�إذا �أريد لهم الم�شاركة بفاعلية في حل الم�شاكل .فحاليا ،الطبيعة الممتدة وا�سعة الإنت�شار لنظم الإنتاج للمجترات ال�صغيرة
في العديد من الأقاليم ،وكثرة �أعداد �أ�صحاب الحيازات ال�صغيرة تحد من �إمكانية و�صول المعلومات لأ�صحاب الم�صلحة على
الم�ستوى الوطني ،يتنوع الم�شاركون في �سل�سلة الإنتاج لطاعون المجترات ال�صغيرة وي�شمل ذلك تبعا للنظام ال�سائد:
•مربو الثروة الحيوانية (الذكور والإناث الرعاة ،الرعاه  -المزارعين� ،أ�صحاب الحيازات ال�صغيرة)
•موردوا ال ُمدخالت
•�صناع ال�سيا�سات الحكومية ومقدموا خدمات ال�صحة الحيوانية
•مقدموا خدمات ال�صحة الحيوانية بالقطاع الخا�ص
•المنتجون والجمعيات
•التجار (التاجر الأولي ،الثانوي ،الم�ستوردين ،الم�صدرين) وجمعياتهم
•القائمون بالنقل
•العاملون بالمجازر
•الجزارون
•تجار اللحوم بالجملة والتجزئة
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وي�شمل �أ�صحاب الم�صلحة كذلك المنظمات الإقليمية والدولية .والبد من الح�صول على الم�شاركة الكاملة منهم جميعا في
الق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة .وينبغي �أن ت�أخذ طبيعة وم�ستوى الم�شاركة في الإعتبار الأدوار التى تخ�ص �أنماط
�أ�صحاب الم�صلحة .من ناحية ،ف�إن المنتجين يكون لديهم �إهتمام بالمعلومات حول كيفية التعرف على طاعون المجترات
ال�صغيرة (وغيره من الأمرا�ض) في قطعان الحيوانات؛ ما هي الإجراءات الوقائية المتاحة؛ كيف ومتى و�أين يتم التو�صل �إلى
هذه الإجراءات وكيفية الإت�صال؛ التكاليف المترتبة على ذلك والفوائد التي قد تعود نتيجة لل�سيطرة على المر�ض؛ والأدوار
التي من المتوقع �أن يقوموا بها في الق�ضاء على المر�ض .من ناحية �أخرى ،ف�إن التجار �سيكون لديهم �إهتمام كبير بكيفية ت�أثير
طاعون المجترات ال�صغيرة في مجاالت التجارة وكيفية التعرف على المر�ض ،وماذا ُيتوقع منهم القيام به لتقليل الخ�سائر
التجارية المرتبطة بطاعون المجترات ال�صغيرة.
وبما �أنه من ال�صعب �إ�شراك جميع المنتجين والتجار على الم�ستوى الفردي ،ف�إن جمعياتهم تمثل �أف�ضل مدخل لم�شاركاتهم/
�إدماجهم .للرعاة/للرعاة  -المزارعين ،ف�إن النهج يتمثل في �إ�ستخدام الهياكل المجتمعية والقيادات التقليدية القائمة
بالفعل من �أجل تبادل المعلومات بدال من �إقامة هياكل جديدة .حاليا ،توجد جمعيات مختلفة لمربي الما�شية على الم�ستوى
الوطني .هذه الجمعيات الت�شارك دائما ب�شكل كامل في تخطيط وتنفيذ برامج ال�سيطرة على المر�ض حيث ان الإتجاه عادة
يكون هو بالتعامل مع المزارعين ك�أفراد خالل التح�صين .ولم يكن هذا فعال جدا ،وخ�صو�صا عندما تكون البرامج تت�ضمن
�أن�شطة متعددة للتنفيذ.
وكما تم خالل حملة �إ�ستئ�صال طاعون الأبقار ،ف�إنه من المتوقع �أن المنظمات غير الحكومية �سوف تلعب دورا رئي�سيا في دعم
الأن�شطة الرئي�سية بما في ذلك التق�صي والتح�صين .و�سيتم عند الحاجة ،تعزيز العاملين فى البرنامج المجتمعي لرعاية
الحيوان الذين تلقوا تدريبا منا�سبا ويعملون تحت الإ�شراف البيطري.
وبالن�سبة للدول التي تواجه �صراعا �أو م�شاكل �أخرى رئي�سية قد تمنعهم من �إتباع جميع عنا�صر البرنامج الخما�سي الدولي
للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة� ،سوف تكون هناك حاجة �إلى خطط خا�صة للت�أكد من �أن تلك الدول قادرة على
التقدم نحو الق�ضاء على المر�ض على الرغم من المعوقات الخطيرة التى تواجهها� .سوف تركز هذه الدول على تعزيز ودعم
جميع قدرات تقديم خدمات ال�صحة الحيوانية المتاحة ،من خالل المنظمات المجتمعية ،العاملين في البرنامج المجتمعى
لرعاية الحيوان ،المنظمات غير الحكومية ،وهكذا ،وذلك لتنفيذ التق�صي عن وال�سيطرة على المر�ض  -الأن�شطة الأ�سا�سية
لتحقيق عدم وجود عدوى بفيرو�س طاعون المجترات ال�صغيرة .من منظور النوع الإجتماعي ،يجب على البرنامج الدولي
للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة �أن يحدد ويعالج المعوقات والفر�ص المتاحة للمر�أة في �إمكانية الح�صول على
التكنولوجيا ،من الم�ستوى الوطني �إلى الم�ستوى ال�شعبي.
وقد كانت هناك جهود لإن�شاء الجمعيات المعنية بالثروة الحيوانية على الم�ستوى الإقليمي .على �سبيل المثال ،مجل�س �شمال
�شرق �أفريقيا للثروة الحيوانية وقد تم ت�أ�سي�سه في عام  2015مع �أع�ضاء من الهيئة الحكومية للتنمية ،ال�سوق الم�شتركة ل�شرق
وجنوب �أفريقيا و المنظمة الحكومية الدولية الإقليمية لجمهوريات كينيا� ،أوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة.،
المخرجات الرئي�سية
•�إ�ستراتيجية للتوا�صل متاحة على جميع الم�ستويات
•جعل المواد التوا�صل متاحة للدول
•حمالت التوعية/الت�أهيل ي�شارك فيها جميع �أ�صحاب الم�صلحة
•م�شاركة جمعيات منتجي وتجار المجترات ال�صغيرة في المناق�شات والبرامج المتعلقة بطاعون المجترات ال�صغيرة
•مهارات العاملين في مجال ال�صحة الحيوانية في تبادل المعلومات مع مربي الما�شية ،وقادة المجتمع المحلي
والجمعيات.
الأن�شطة الرئي�سية
على الم�ستوى الوطني� ،سيتم تحديد المنظمات والأن�شطة لأ�صحاب الم�صلحة .و�سيتم �إعداد ون�شر �إ�ستراتيجيات الترويج والتوا�صل
(بما في ذلك البرامج الإذاعية/التليفزيونية) والمواد الإعالمية على نطاق وا�سع .و�سيدعم البرنامج خلق الوعي بين مربي الثروة
الحيوانية عن كيفية التعرف على طاعون المجترات ال�صغيرة و�ضرورة الإبالغ الفوري بمجرد الإ�شتباه فى �إ�صابة الحيوان به.
و�سيتم تعزيز ال�شراكة الفاعلة بين الخدمات البيطرية الحكومية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخا�ص ومنظمات
المجتمع المدني.
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�سوف ي�شجع هذا البرنامج ويي�سر �إ�ستخدام تكنولوجيا المعلومات والإت�صاالت ،و�سائل التوا�صل الإجتماعى ،البرامج
التلفزيونية والإذاعية للو�صول �إلى �أ�صحاب الم�صلحة المعنيين بالأمر.
على الم�ستوى الإقليمي ،ف�إن البرنامج �سوف يي�سر عقد �إجتماعات منتظمة للمنظمات المرتبطة ب�سل�سلة �إنتاج المجترات
ال�صغيرة ،وكذلك تطوير ال�شراكات مع المنظمات غير الحكومية وم�ؤ�س�سات القطاع الخا�ص الإقليمية ذات ال�صلة .و�سيعزز
البرنامج المعرفة حول حركة الحيوانات عبر الحدود و�سوف يعزز تن�سيق عمليات التح�صين بين الدول المتجاورة� .سيتم
دعوة منظمات المزارعين لح�ضور الإجتماعات التن�سيقية الإقليمية.
�سوف يتم تعزيز ال�صلة مع منظمات المزارعين على الم�ستويين الوطني والإقليمي من خالل عمل حلقات درا�سية وور�ش عمل
تدريبية ب�إنتظام.
على الم�ستوى الدولي� ،سوف يتم تحديد ودمج المنظمات/المنتديات الدولية للمجترات ال�صغيرة (مثل المنظمة الدولية
للمزارعين والجمعية الدولية للماعز) من خالل �شراكات فى تنفيذ البرنامج.
العن�صر  3 . 1الإطار القانوني
يعتبروجود الإطار قانوني المالئم هو حجر الزاوية الذي يوفر للخدمات البيطرية على وجه الخ�صو�ص على الم�ستوى الوطني
والمحلي ،ال�سلطة والقدرة على تنفيذ �أن�شطة الق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة .كما �أنه ي�شكل بيئة مواتية لدمج
�أ�صحاب الم�صلحة .لكل مرحلة نحو الق�ضاء على المر�ض ،ينبغي للإطار الت�شريعي الوطني المطبق بال�شكل ال�صحيح �أن
يمنح القوة وي�ضمن التنفيذ للأن�شطة التي يجب القيام بها.
قد تحتاج بع�ض الدول �إلى مراجعة وتحديث الت�شريعات القائمة ل�ضمان �أن الإطار القانوني لديها يدعم تنفيذ البرنامج
الوطني الخا�ص بها لل�سيطرة والق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة� .ستقوم لجنة طاعون المجترات ال�صغيرة ،جنبا
�إلى جنب مع ال�شركاء فى الأقاليم الرئي�سية وتلك الفرعية ،بتقديم الدعم الفني والم�شورة للدول لتحديث الأطر القانونية
خا�صتهم بال�شكل المنا�سب ليت�سنى تنفيذ الإجراءات الكافية للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة.
و�سيتم ت�شجيع الدول التي لم تطلب بالفعل تنفيذ بعثة للتعريف بالت�شريعات البيطرية في �إطار برنامج المنظمة العالمية
لل�صحة الحيوانية لدعم الت�شريع البيطري للقيام بذلك .وهذا �سوف ي�ساعد الدول التي تقوم بتحديث ت�شريعاتها البيطرية
لتقديم الدعم القانوني للوفاء ب�إلتزاماتها من �أجل الوقاية من وال�سيطرة والق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة� .إذا لزم
الأمر ،ف�إن ال�سلطات الوطنية ذات ال�صلة �سوف ت�ستعين بالخبراء القانونيين لتوجيه فرق العمل المتعددة التخ�ص�صات على
الم�ستوى الوطني في مراجعة الت�شريعات .و�سوف ي�شمل ذلك م�ساعدة الدول التي �سبق �أن تمت فيها بعثة للتعريف بالت�شريعات
البيطرية في �إطار برنامج المنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية لدعم الت�شريع البيطري قبل �إطالق الإ�ستراتيجية الدولية
لل�سيطرة والق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة في �أن يتم تكييف تلك الت�شريعات من �أجل دعم التنفيذ .المرحلة الثانية
من برنامج المنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية لدعم الت�شريع البيطري �سوف يتم فيها عمل م�سودة للإحتياجات التي تم
تحديدها خالل بعثة تحديد الت�شريعات البيطرية.
و�سيتم ت�شجيع الوزارات الوطنية الم�س�ؤولة عن تربية الما�شية لل�ضغط على الم�ؤ�س�سات الوطنية ذات ال�صلة لت�سريع عمليات
�إ�صدار واعتماد الت�شريعات المنقحة لدعم تنفيذ خطط الوقاية من وال�سيطرة والق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة.
قد تحتاج الأطر القانونية للدولة �إلى التحديث بين المراحل ل�ضمان �أنها �ستتتم ّكن من تنفيذ �إجراءات الوقاية من وال�سيطرة
على طاعون المجترات ال�صغيرة بكفاءة.
المخرجات الرئي�سية
•تم و�ضع جدول زمني لتطوير الإطار القانوني
•ال�سلطات البيطرية لديها ت�سل�سل ف ّعال للقيادة وجميع ال�صالحيات الالزمة لتنفيذ برامج ال�سيطرة على الأمرا�ض مثل
دخول المن�ش�آت و�أخذ العينات وفح�ص ال�سجالت وفر�ض الحجر ال�صحي والتحكم في حركة الحيوانات وم�صادرتها
•في الت�شريعات الوطنية ،الن�ص على �أن طاعون المجترات ال�صغيرة مر�ض يتم الإبالغ عن الإ�صابه به في الحيوانات
الم�ست�أن�سة والبرية
•حيثما كان ذلك ممكنا ،يتم تطبيق نظام تعريف للمجترات ال�صغيرة  ،لتح�سين التتبع والتحكم في الحركة
•�أن تت�ضمن الت�شريعات الوطنية الإجراءات الوقائية على واردات الحيونات الحية للتخفيف من خطر دخول المر�ض
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•يوجد تن�سيق �إقليمي للأُطر القانونية الوطنية للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة وفي مجال ال�صحة الحيوانية
ب�شكل عام
•�أن تتناول �سيا�سات المنظمات المجتمعية الإقت�صادية الإقليمية ق�ضايا محددة مثل �إنتقال المجترات ال�صغيرة عبر
الحدود (الرفق بالحيوان والتجارة)� ،إ�صدار ال�شهادات �أو برامج التعوي�ض
الأن�شطة الرئي�سية
�سوف يتم عمل تقييم للإطار القانوني على الم�ستوى الوطني لل�صحة الحيوانية مع التركيز على طاعون المجترات ال�صغيرة
ل�ضمان �أن تكون الخدمات البيطرية الحكومية مخولة لإتخاذ الإجراءات الالزمة� .سيتم توجيه الدول لتتقدم بطلب عمل بعثة
للتعريف بالت�شريعات البيطرية من خالل برنامج دعم الت�شريعات البيطرية للمنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية .و�سوف يتم
تح�سين الإطار القانوني للدول لدعم �إجراءات الوقاية والتخفيف من المخاطر للحيوانات – بما في ذلك مخاطر طاعون
المجترات ال�صغيرة التي �أتت من الخارج ،ربما للموائمة مع �آلية التعوي�ض.
على الم�ستوى الوطني� ،سيتم تنظيم دورات تدريبية لموظفي الخدمة المدنية وبع�ض الم�شاركين الرئي�سيين من �أجل تعزيز
المعرفة والممار�سة للإطار القانوني بدعم من برنامج دعم الت�شريع البيطري للمنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية وخدمة
التطوير القانونية التابعة لمنظمة الفاو بالإ�ضافة �إلى المنظمات الإقليمية االخرى ذات ال�صلة.
�سيدعم البرنامج بعثات التعريف بالت�شريع البيطري من خالل برنامج المنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية لدعم الت�شريع
البيطرى في الدول الم�ستهدفة.
على الم�ستوى الإقليمي ،التن�سيق التدريجي ل ُ
لأطر القانونية بين الدول وكفاءات الخدمات البيطرية ال�ضرورية لبناء �إطار
عمل م�شترك .قام المكتب الأفريقي للثروة الحيوانية التابع للإتحاد الأفريقي بالإ�شتراك مع المنظمة العالمية لل�صحة
الحيوانية ومنظمة الفاو بالفعل ب�إجراء خم�سة ندوات م�شتركة للمنظمات المجتمعية الإقت�صادية الإقليمية ب�ش�أن التن�سيق
الإقليمي للت�شريع البيطري من خالل برنامج «تعزيز الحوكمة البيطرية في �أفريقيا».
بالتعاون مع المجموعات الإقت�صادية الإقليمية ،ف�إن البرنامج �سوف يي�سر �إقامة الندوات الإقليمية لتن�سيق الإ�ستراتيجية
البيطرية ،بما في ذلك الت�شريع ،وتعزيز تبادل المعلومات ب�ش�أن �سيا�سات و�إ�ستراتيجيات ال�صحة الحيوانية .و�سوف يتم دعوة
منظمات المزارعين للم�شاركة في هذه العملية.
العن�صر : 4. 1تعزيز الخدمات البيطرية
ُيعد تعزيز الخدمات البيطرية من �أحد المكونات الثالثة الرئي�سية للإ�ستراتيجية الدولية لل�سيطرة والق�ضاء على طاعون
المجترات ال�صغيرة .حيث يخدم الم�سار الحالي لأداة المنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية لتقييم الخدمات البيطرية غر�ض
مراجعة قدرة الخدمات البيطرية الوطنية .ففي بداية عام  ،2015كان �أكثر من  130دولة ع�ضوا في المنظمة العالمية
لل�صحة الحيوانية قد طالبوا ببعثة تقييم للخدمات البيطرية لتقييم �أداء الخدمات البيطرية الخا�صة بهم عن طريق �أداة
المنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية لتقييم �أداء الخدمات البيطرية .وهذا ي�شمل  90في المئة من  76دولة ي�ستهدفها
البرنامج (الدول التي �أبلغت عن حاالت تف�شي طاعون المجترات ال�صغيرة �أو �أن و�ضع المر�ض لديها غير معروف) .و�إن الدول
بالفعل على دراية و�إرتياح لعملية تقييم �أداء الخدمات البيطرية حيث العديد منهم يعملون لتح�سين خدماتهم البيطرية على
�أ�سا�س هذا التقييم للأداء وتو�صياته .وهذا يعني �أن تقييم �أداء الخدمات البيطرية يمكنه �أن يخدم ب�شكل جيد للغاية باعتباره
الإطار المرجعي خالل تنفيذ البرنامج الدولي للق�ضاء على المر�ض ل�ضمان �أن القدرات الفنية والموارد في كل دولة في مكانها
ال�صحيح ،ال�سماح لهم بالتحرك بكل ثقة نحو تحقيق الهدف الدولي بالق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة .بالإ�ضافة
�إلى ذلك ،ف�إنه يمكن للمنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية �أن تتيح الدعم بالخبراء والدعم الم�ؤ�س�سي للدول الم�شاركة في
البرنامج الدولي للق�ضاء على المر�ض وذلك من خالل م�سار �أداة تقييم �أداء الخدمات البيطرية مثل تحليل الفجوات لأداء
الخدمات البيطرية ،برنامج دعم الت�شريعات البيطرية ،وم�شاريع التو�أمة بين المختبرات وبين م�ؤ�س�سات التعليم البيطري.
وبالن�سبة للتقييم المختبري يمكن �إ�ستخدام �أداة المنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية لتقييم �أداء الخدمات البيطرية الخا�صة
بالمختبرات و �أداة منظمة الفاو لتقييم المختبرات «�أداة ر�سم الخرائط لأداء المختبر».
فوفقا لتعريف المنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية ،ف�إن تعريف الخدمات البيطرية ي�شمل الخدمات البيطرية الوطنية
بالقطاعين العام والخا�ص ،وي�شمل م�ساعدي الأطباء البيطريين ،وفي بع�ض الدول هذا ي�شمل �أي�ضا العاملين في ال�صحة
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الحيوانية من �أع�ضاء المجتمع .ف�إذا كان هذا هو الحال ،ف�إنه يجب النظر في و�ضعهم القانوني وينبغي الو�ضع في االعتبار
التدريب المتكرر لهم.
المخرجات الرئي�سية
•مراجعة تقارير بعثات المنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية لتقييم �أداء الخدمات البيطرية وتقارير بعثة متابعة تقييم
الأداء ب�ش�أن طاعون المجترات ال�صغيرة في الدول الم�صابة والمعر�ضة للخطر وذلك لتحديد الإحتياجات الوطنية
للخدمات البيطرية لتعزيز وبناء القدرات لدعمها من �أجل تعزيز وبناء القدرات لدعم البرنامج الدولي للق�ضاء على
المر�ض.
•تحدد الأولويات لت�شمل �أن�شطة بناء القدرات وتخ�صي�ص الموارد على �أ�سا�س تقرير تقييم �أداء الخدمات البيطرية،
و�صناع ال�سيا�سات على
تقرير بعثة متابعة تقييم �أداء الخدمات البيطرية وذلك بالت�شاور مع الجهات ذات ال�صلة ٌ
الم�ستويين الوطني والإقليمي.
الأن�شطة الرئي�سية
�سوف ي�ساعد البرنامج الدول التي لديها بالفعل تقييم لأداء الخدمات البيطرية ،لمراجعة النتائج والتو�صيات مع الجهات
ذات ال�صلة و�صناع ال�سيا�سات في �سياق تنفيذ البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة من �أجل تحديد
النواحي الرئي�سية التي ت�ستدعي التعزيز والتمويل الكافي .الدول التي لم يكن لديها تقييم لأداء الخدمات البيطرية او التي
يعود التقييم �أو المتابعة لها �إلى �أكثر من خم�س �سنوات يتم حثها على طلب بعثة لتقييم �أداء الخدمات البيطرية �أو بعثة لعمل
متابعة لتقييم الأداء.
�سوف ي�شجع البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة الدول على تعزيز الخدمات البيطرية الخا�صة بها
ب�إ�ستخدام �أدوات وبرامج المنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية بما في ذلك تو�أمة المختبرات البيطرية ،تو�أمة م�ؤ�س�سات
التعليم البيطرية ،تو�أمة الهيئة البيطرية القانونية ،اتفاقات الت�شريع البيطري ،م�أموريات تقييم �أداء الخدمات البيطرية
المختبرية ،تحليل الفجوات في �أداء الخدمات البيطرية.
على الم�ستوى الإقليمي� ،سوف يدعم البرنامج المنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية لإجراء تدريب على الم�ستوى الإقليمي
لطاقم الخدمات البيطرية على الم�ستوى الوطني وفقا لكل حالة على حدة ،وذلك ب�إ�ستخدام �أداة المنظمة العالمية لل�صحة
الحيوانية لتقييم �أداء الخدمات البيطرية للم�ساعدة في تحمل الم�س�ؤلية عن نتائج تقرير �أداء الخدمات البيطرية الخا�ص بكل
دولة عالوة على التقييمات الذاتية للأداء� .سوف يتم عمل التحليل على الم�ستوى الإقليمي لأداء الخدمات البيطرية و�أي�ضا
تقارير تحليل الفجوات وذلك بالتعاون مع ممثلي الأقاليم الرئي�سية والفرعية للمنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية وذلك
بالتن�سيق مع المجموعات الإقت�صادية الإقليمية ذات ال�صلة من �أجل تحديد الإحتياجات ب�شكل �أف�ضل.
المكون  :2توفير الدعم لأن�شطة الت�شخي�ص والتق�صي
الغر�ض من هذا المكون هو القيام بدعم الجهود المبذولة من �أجل فهم �أف�ضل لوجود (�أو ربما لغياب) طاعون المجترات
ال�صغيرة في دولة ما �أو �إقليم ما ،مدى �إنت�شاره بين مختلف نظم التربية وفي نهاية المطاف� ،آثاره على هذه الأنظمة.
وهذا يتطلب تقييما للو�ضع الوبائي و�إن�شاء نظام جيد للتق�صي .حيث تم ت�صميم �أن�شطة التق�صي الحقلي التي ت�شمل �أدوات
البحث بالم�شاركة عن المر�ض ويتم ت�صميم وتنفيذ جمع العينات بوا�سطة �أطباء الوبائيات ،في حين يتم تحليل العينات في
المختبرات الت�شخي�صية البيطرية .وعلى الم�ستوى الوطني ،ينبغي �إن�شاء حوار دائم وثقة وتعاون م�ؤ�س�سي بين �أطباء الوبائيات
و�أطباء الت�شخي�ص المختبري من �أجل التطبيق الناجح لبرنامج الق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة.
ب�سبب الطبيعة العابرة للحدود لطاعون المجترات ال�صغيرة ،ف�إن الق�ضاء الفعال على هذا المر�ض لي�س مهمة دولة واحدة ولكن
جميع الدول� ،سواء الم�صابة �أو المعر�ضة للخطر،في �إقليم معين .فعند النظر في تلك الحقيقة ،فقد ت�ضمنت الإ�ستراتيجية
الدولية لل�سيطرة والق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة تنفيذ المنهج على الم�ستوى الإقليمي ،عقد �إجتماعات تن�سيقية
منتظمة وتبادل المعلومات بين �أ�صحاب الم�صلحة من مختلف الدول .وقد تبين �أن ال�شبكات هي �أف�ضل طريقة لمثل هذا
التعاون الوثيق .وهذا هو �أحد الدرو�س الم�ستفادة من نجاح البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون الأبقار ،الذي تم �أثنا�ؤه
تعزيز وتن�سيق �شبكات فعالة للمختبرات الت�شخي�صية لطاعون الأبقار وذلك من قبل التعاون الم�شترك بين منظمة الفاو/
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ق�سم التقنييات النووية في الغذاء والزراعة – وهذا لي�س مختبر لمنظمة الفاو فح�سب ولكنه
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�أي�ضا �أحد المراكز المتعاونة مع المنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية .وفي البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات
ال�صغيرة ،فمن المتوقع �أن يكون للتعاون الوثيق لمنظمة الفاو/ق�سم وكالة الطاقة الذرية معا ،مع المختبرات المرجعية
لطاعون المجترات ال�صغيرة لكل من منظمة الفاو/المنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية ،دورا تن�سيقيا في تنظيم المختبرات
�شاركة في البرنامج
في ال�شبكات الإقليمية والدولية لطاعون المجترات ال�صغيرة ،وتعزيز مختبرات الت�شخي�ص البيطرية ال ُم ِ
و�ضمان نقل التكنولوجيا الجديدة �إلى تلك المختبرات.
من خالل البرنامج� ،سوف تُج َمع البيانات الأ�سا�سية عن �آثار المر�ض لتي�سير التحليل الإقت�صادي لنتائج البرنامج.
المكون  2ي�شمل ثالثة عنا�صر:
•التقييم الوبائي؛
•تعزيز نظم التق�صي والقدرات المختبرية؛
• ال�شبكات الإقليمية للوبائيات والمختبرات.
العن�صر . 1. 2التقييم الوبائي
�سيو�ضح التقييم على الم�ستوى الوطني �أماكن �إ�ستمرار تواجد عدوى طاعون المجترات ال�صغيرة ،وما هي �أنماط �إنتقال
المر�ض و�أنواع الحيوانات الم�ؤثرة في ال�سيطرة عليه ،وذلك ليتم الإ�ستخدام الأمثل للموارد والق�ضاء على طاعون المجترات
ال�صغيرة بكفاءة من خالل الأنظمة الوبائية على الم�ستوى الإقليمي لمكافحته .التقييم الوبائي �سوف يكون بمثابة عملية
م�ستمرة ،تتكرر �سنويا ،و�سيتم �إبالغ النتائج خالل الإجتماعات التن�سيقية الإقليمية ب�إ�ستخدام �أداة مراقبة وتقييم طاعون
المجترات ال�صغيرة وذلك للتعريف بالتقييمات على الم�ستوى الإقليمي .عندما يتم ت�أ�سي�س �أنظمة التق�صي وت�ستكمل
التقييمات الحقلية الخا�صة بالحيوانات� ،سوف تتح�سن نوعية التقييمات على الم�ستويين الوطني والإقليمي.
ومن �أجل �أن يتحقق هذا العن�صر بالكامل ،ف�إن هناك حاجة �إلى وجود نظام فعال للتق�صي والذي يوفر معلومات دقيقة وواقعية
ب�ش�أن �إنت�شار طاعون المجترات ال�صغيرة .فيجب ،كحد �أدنى ،وجود تقرير عن المر�ض ،التق�صي الن�شط وال�سلبي ،التق�صي
الن�شط بالأعرا�ض والذى يت�ضمن �أ�ساليب التق�صي بالم�شاركة ،التحري عن الإ�صابات ،التق�صي في الحياة البرية .يوجد عدد
قليل من الدول التي يتوافر لديها هذه المتطلبات.
على الرغم من عدم وجود �أي دليل على وجود طاعون المجترات ال�صغيرة في الحياة البرية �أو الإبل تم الإبالغ عنه حتى الآن،
ف�إن الإ�ستمرار في تقييم الأدلة لوجود �إ�صابة في الحياة البرية والجمال هو ن�شاط هام وال يجب �إهماله .وبالإ�ضافة �إلى ذلك،
ف�إن غياب التفاعل الم�صلي في الحياة البرية على الم�ستوى الوطني (ور�ؤو�س الما�شية) يمكن �أن ُي�ستخدم ك�أدلة م�ؤيدة لعدم
وجود �إنت�شار للفيرو�س �أو عدوى في عوائله الرئي�سية.
�سيتم �إجراء تقييم وبائي من قبل فريق على الم�ستوى الوطني من الخبراء مع توجيهات محددة وتدريب على خطوات التقييم
وم�شاركة الخبراء الإ�ست�شاريين الأجانب عند ال�ضرورة� .سوف يكون تنفيذ هذا التقييم ديناميكيا و�سيتم تحديثه ب�شكل م�ستمر
في �ضوء المعلومات والتغيرات في الو�ضع الوبائي للدولة والإقليم .التحري عن المر�ض ومهارات التق�صي بالم�شاركة عنه ال
تقدر بثمن في هذه العملية .ولكن هناك حاجة للمزيد .وبالن�سبة لأولئك الم�س�ؤولون عن عمل التقييمات �سيكونون بحاجة �إلى
التدريب على تحليل المخاطر النوعي ومفاهيم عمل الخرائط ،ف�ضال عن قاعدة �صلبة را�سخة في مباديء وبائيات الأمرا�ض
المعدية .و�أخيرا ،يحتاج بناء قدرات التقييم �إلى توفير التوجيه ب�ش�أن كيفية الإلمام بهذه المعلومات المتنوعة في عمل خطة
مترابطة وهادفة للق�ضاء على المر�ض.
في الكثير من المناطق في العالم ،تمتد نظم الإنتاج و�شبكات �إت�صال الحيوان عبر الحدود الدولية ب�سبب �أنماط حركة
الن�شاط الرعوي و التجارة .لذا ف�إن هناك حاجة �إلى عمل تحليل على الم�ستوى الإقليمي لفهم وتحديد النظم الإقليمية الوبائية
من �أجل بناء خطط من�سقة وهادفة للق�ضاء على العدوي ب�شكل فعال .كما يجب تحديد المناطق الجغرافية التي ت�شترك في
�إنت�شار الفيرو�س �أو فى تعر�ضها لخطر وا�ضح من انت�شاره .وفي بع�ض الحاالت� ،سوف تت�ضمن النظم الوبائية الإقليمية �أكثر من
منظمة مجتمعية �إقت�صادية �إقليمية ،لذا يجب النظر في منهج المنطقة الوبائيةالتى تعمل على وبائية الأمرا�ض الحيوانية.
حيث �أن التقييمات الإقليمية والوطنية مترابطة وتتيح تبادل المعلومات .ف�إنه ب�إ�ستكمال التقييم على الم�ستوى الوطني،
�سي�ساهم ذلك في تحديث التحليل على الم�ستوى الإقليمي .التقييمات الإقليمية هي عملية حيوية يتم تحديثها �سنويا خالل
الإجتماعات التن�سيقية الإقليمية في �ضوء المعلومات والتغييرات في الو�ضع الوبائي في الدول والأقاليم.
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المخرجات الرئي�سية
•المعلومات الدقيقة عن تعداد العائل الداجني وفي الحياة البرية ،الحركة والترابط بين كل ذلك.
•المعرفة في الوقت المنا�سب ب�شان �إنت�شار و�إ�ستمرار طاعون المجترات ال�صغيرة (�أنواع وعدد الحيوانات الم�س�ؤولة عن
�إ�ستمرار وجود الفيرو�س وو�سائل �إنتقاله داخل وبين �أنواع المجترات ال�صغيرة).
•الأ�سباب الإقت�صادية والإجتماعية لإ�ستمرار وجود طاعون المجترات ال�صغيرة وفر�ص الق�ضاء عليه.
•م�سودات خطط التق�صي عن الما�شية والحياة البرية و�إ�ستهداف الق�ضاء على المر�ض الذي ي�شمل الأداء الذى يهدف
بدوره �إلى قيا�س التقدم الذى تم �إحرازه.
•عمل تحليل وخطة لنظم الإنتاج على الم�ستوى الإقليمي و�أنماط الإت�صال وكذلك الدوافع الإجتماعية والإقت�صادية
الكامنة وراء النظم الوبائية والإقليمية الم�شتركة.
•عمل تحليل وخريطة لمخاطر فيرو�س طاعون المجترات ال�صغيرة والإنت�شار المحتمل للفيرو�س.
•خطة من�سقة للتق�صي على الم�ستوى الإقليمي و�إ�ستهداف الق�ضاء على المر�ض.
•و�ضع �إطار �إ�ستراتيجي ي�ساهم في �سياق التقييمات الوبائية على الم�ستوى الوطني.
الأن�شطة الرئي�سية
على الم�ستوى الوطني� ،سيتم تحديث و�ضع طاعون المجترات ال�صغيرة �سنويا ب�إ�ستخدام �أداة مراقبة وتقييم طاعون
المجترات ال�صغيرة .وهذا بدوره �سوف ي�ساعد �أي�ضا في تحديد التقدم نحو الق�ضاء النهائي على المر�ض .و�سيتم تكوين
فريق في كل دولة لعمل التقييم الوبائي .هذا يتطلب مراجعة كل المطبوعات البحثية المتوفرة ،التقارير ،قواعد بيانات الثروة
الحيوانية ،عوائل الحياة البرية ،مخرجات �أن�شطة ونتائج التق�صي عن المر�ض .بالإ�ستعانة بالمباديء التوجيهية التي تقدمها
لجنة طاعون المجترات ال�صغيرة ،فكل دولة �سوف ت�ستخدم �أداة مراقبة وتقييم طاعون المجترات ال�صغيرة ل�صياغة خطة
تقييم على الم�ستوى الوطني تقوم على ثغرات البيانات الأ�سا�سية الواجب مل�ؤها �أو الفر�ضيات التي �سيتم �إختبارها� .سيجرى
تقييم حقلي لتحديد �أماكن الخطر ال�ساخنة و�سبل �إنتقال المر�ض من خالل تحليل نظم الوبائيات بما في ذلك �سال�سل الإنتاج
وتحليل المخاطر.
و�سيتم تنفيذ التقييمات على الم�ستوى الإقليمي لإ�ستمرار وجود طاعون المجترات ال�صغيرة على النحو التالي:
•دمج مراجعات المطبوعات البحثية ،نتائج التقييم الحقلي والمعلومات من علم الأوبئة الجزيئي.
•تحديد مناطق الخطر ال�ساخنة و�سبل �إنتقال المر�ض من خالل تحليل المناطق الوبائية بما في ذلك �سال�سل الإنتاج
وتحليل المخاطر.
•مراجعة ودمج التحليل الوطني مع تحليل النظم الوبائية الإقليمية.
•�إقتراح نظام وبائي �شامل للمراقبة/للتق�صي للإقليم (مع مكوناته الن�شطة وال�سلبية) وذلك بناء على تحليل على
الم�ستويين الوطني والإقليمي لتوجيه التخطيط الوطني.
•�إقتراح خطة ذات �إطار زمني محدد للق�ضاء على المر�ض ب�إ�ستخدام �سيناريوهات مختلفة وفقا للو�ضع الوبائي على
الم�ستويين الوطني/الإقليمي.
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العن�صر . 2 . 2تعزيز نظم التق�صي وقدرة المختبرات
ُيعد التق�صي بمثابة �أمر بالغ الأهمية لنجاح البرنامج .حيث �أنه تقوم بتوفير معلومات �أ�سا�سية في التقييمات الوبائية الجارية
لو�ضع الإ�ستراتيجية ،و�ضع �أهداف لجهود التح�صين وجمع المعزوالت الفيرو�سية المطلوبة للمعرفة الوبائية الجزيئية� .سوف
ي�ساعد التق�صي �أي�ضا في قيا�س التقدم والم�ساهمة ب�شكل تراكمي لتوفير الأدلة للتحقق من الق�ضاء على المر�ض.
في بداية البرنامج� ،سيكون الغر�ض من التق�صي هو المعرفة من �أجل �إعداد �إ�ستراتيجة التمكين من الق�ضاء على المر�ض.
ينبغي �أن يركز التق�صي على تحديد �أنماط الإنتقال بدال من محاولة تقدير معدل الإ�صابة .الهدف من ذلك هو تحديد الأنواع
الم�ؤثرة في �إ�ستمرار وجود الفيرو�س ومن ثم يتم تطوير �إ�ستراتيجية وخطة التح�صين المنا�سبة.
من ال�صواب في المراحل الأولى ،تطوير المهارات الوبائية الالزمة لإجراء التق�صي عن طاعون المجترات ال�صغيرة حيث
�أن هذا �أمر بالغ الأهمية .التحري عن المر�ض ،ت�أكيد المر�ض عن طريق الإختبار و التق�صي عن المر�ض بالم�شاركة ،كل ذلك
يكمل بع�ضه البع�ض .وت�شمل المهارات المطلوبة ،التعرف على المر�ض ،علم الوبائيات ،علم الأمرا�ض ،البحث عن المر�ض
والتحري عنه و�صوال �إلى ت�أكيد الت�شخي�ص وتتبع المر�ض .وهذا مطلوب من �أجل �صياغة �إ�ستراتيجية وللتركيز على العمل من
�أجل الق�ضاء على الفيرو�س.
خالل البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون الأبقار ،و�ضعت الجهود منذ البداية في �إختبار جل الآجار المناعي والرحالن
ناع ِّي ال ُم ْر َت ِب ِط بالإِ ْن ِز ْيم (الإليزا) ونقلها �إلى كل
المناعي المعاك�س وذلك قبل الإعتماد الكامل لإختبار ُم َقا َي َ�س ُة ال ُم ْمتَزِّ ال َم ِ
المختبرات الم�شاركة في البرنامج تقريبا .وقد �أحدث ظهور التكنولوجيات الحيوية ،والتكنولوجيا المعلوماتية الحيوية
(ا�ستخدام تكنولوجيا المعلومات �ضمن علم الأحياء) والأجهزة الإلكترونية ثورة في ت�شخي�ص المر�ض و�أداوات الإبالغ
عنه ،ت�سهيل التحديد الأكثر تخ�ص�صا ،الأ�سرع للم�سببات المر�ضية والتمكين من الإ�ستجابة ال�سريعة والفعالة .الإختبارات
الم�ستمدة من هذه التكنولوجيات الجديدة �آخذة في التح�سن والتطور ب�إ�ستمرار وهذا يعني �أن جهود بناء القدرات م�ستمرة
ومتوا�صلة في المختبرات البيطرية ،فيما يتعلق بتدريب فرق العمل� ،إمدادهم بالمعدات والكوا�شف المنا�سبة .تختلف
مختبرات الت�شخي�ص البيطرية في الدول التى يتوطن فيها طاعون المجترات ال�صغيرة في م�ستوياتها من حيث القدرة على
عمل هذه الإختبارات الجديدة حيث �أن بع�ضهم قادرا على �أداء الإختبارات الكال�سيكية فقط ب�سبب محدودية التمويل المتاح .
�سيقوم البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة بالتخفيف من نقاط ال�ضعف هذه وذلك عن طريق ن�شر
الجهود الرامية �إلى تعزيز القدرات على ت�شخي�ص �أمرا�ض الحيوان� .سوف يتم ت�صميم الدعم وفقا لم�ستوى كل مختبر ،مع
الأخذ في الح�سبان �أنه �سيكون من الم�ستحيل من الناحية المادية و�صول كل تلك المختبرات للمعايير العالية .ينبغي تقديم
الدعم حيث يتم التمكن من الت�شخي�ص التام لطاعون المجترات ال�صغيرة في الإقليم :بدءا من �إجراء �إختبار الإليزا وحتى
عزل الفيرو�س ومعرفة التركيب الوراثى وذلك بالتعاون مع المختبرات المرجعية للمنظمة العالمية ل�صحة الحيوان ومنظمة
الفاو والق�سم الم�شترك بين منظمة الفاو والوكالة الدولية للطاقة الذرية .في البداية ،يكون المطلوب الت�شخي�صي هو القدرة
على ت�أكيد العدوى ،ويوجد عدد من تقنيات الت�شخي�ص .الأن�سب من بينها هو �إختبار م�ست�ضد الفيرو�س و�إختبار تحديد
التركيب الوراثي .ولح�سن الحظ ،فحاليا متاح �إختبار ت�شخي�صي حقلي– �إختبار التدفق الجانبي بال�شريط الكروماتوغرافي
وهو�إختبار �سريع (وهو يعنى ذلك النوع من الإختبارات الت�شخي�صية الطبية التى تتم عند �أو بالقرب من نقطة رعاية الحيوان
المري�ض ،وهذا يتناق�ض مع النمط التاريخي حيث كان الإختبار كليا �أو في الغالب يقت�صر على المختبرات الطبية ،والتي
تنطوي على نقل العينات بعيدا عن نقطة الرعاية ومن ثم الإنتظار ل�ساعات �أو �أيام لمعرفة النتائج) – حيث يعطي نتيجة
في غ�ضون دقائق .الإختبار لديه ح�سا�سية عالية وتكلفته رخي�صة ن�سبيا .في العديد من المختبرات الوطنية ،الإختبارات
الأ�سا�سية الم�ستخدمة هي الإختبارات المعتمدة على �إختبار الإليزا لإلتقاط المناعة و �إختبار تفاعل البلمرة المت�سل�سل والذي
يتطلب معدات معملية وخبراء ،خا�ص ًة في الإختبارات المعتمدة على تفاعل البلمرة المت�سل�سل.
�أن�سب طريقة لإجراء الإختبارات الت�شخي�صية على الم�ستوى الوطني للحاالت الم�شتبه بها هي �إ�ستخدام الإختبار الحقلي
ال�سريع في الحقل ،ت�أكيد النتائج في المختبر ب�إ�ستخدام �إختبار الإليزا لإلتقاط المناعة �أو �إختبار البلمرة المت�سل�سل للوقت
الحقيقي وذلك قبل �إر�سال العينات ال ُممثلة الإيجابية �إلى المختبر المرجعي لإجراء مزيد من درا�سات التو�صيف الفيرو�سي.
من المتوقع �أن الدعم المخت�ص ب�أن�شطة دعم المختبرات البيطرية المقدم من برنامج التو�أمة للمنظمة العالمية لل�صحة
الحيوانية ،وكذلك الأن�شطة الم�شتركة بين منظمة الفاو وق�سم الوكالة الدولية للطاقة الذرية� ،سوف ُيمكن من �إختيار مختبر
واحد على الأقل �أو �إثنين في كل �إقليم و�شبكة ليتم تعزيزه لم�ستوى كاف من �أجل تنفيذ ناجح للتقنيات الحديثة ليت�سنى
التعريف والتو�صيف الكامل لفيرو�س طاعون المجترات ال�صغيرة.
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ت�شخي�ص طاعون المجترات ال�صغيرة �أثناء برنامج الق�ضاء عليه يمكن تق�سيمه �إلى �ست فئات رئي�سية وهي:
.1الإختبارات الحقلية ال�سريعة للت�شخي�ص في الحقل بوا�سطة المتخ�ص�صين وغير المتخ�ص�صيين في الت�شخي�ص المعملي.
.2الإختبار المعتمد على الم�صل ،الإليزا للك�شف عن الأج�سام الم�ضادة �أو للك�شف عن الفيرو�س عن طريق �إختبار الإليزا
لإلتقاط المناعة للك�شف عن فيرو�س طاعون المجترات ال�صغيرة من خالل ت�ضخيم الحم�ض النووي عند �إجراء �إختبار
البلمرة المت�سل�سل للوقت الحقيقي.
.3الك�شف عن فيرو�س طاعون المجترات ال�صغيرة من خالل �إجراء �إختبار البلمرة المت�سل�سل للوقت الحقيقي الكمي.
.4الإختبارات الم�صلية �أو الجزيئية هامة لت�شخي�ص �أمرا�ض المجترات ال�صغيرة االخرى الم�أخوذة في الإعتبار �ضمن
برنامج الق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة و�إختبارات الت�شخي�ص المقارن للأمرا�ض التى لها عالمات �سريرية
تت�شابه مع طاعون المجترات ال�صغيرة.
. 5عزل الفيرو�سات وتحديد التركيب الجيني في المختبر الإقليمي الرئي�سي� ،أو في المختبرات المرجعية التابعة للمنظمة
العالمية لل�صحة الحيوانية ومنظمة الفاو �أو من خالل المختبر الم�شترك بين منظمة الفاو و الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
 . 6عزل الفيرو�سات والت�صنيق الجيني في المختبر الإقليمي الرائد � ،أو في المختبرات المرجعية للمنظمة العالمية لل�صحة
الحيوانية  /منظمة الفاو �أو المختبر الم�شترك بين المنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
في الإ�ستراتيجية الدولية لل�سيطرة والق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة ،ف�إن ت�شخي�ص المر�ض ومراقبة التح�صين
�سيتم تنفيذه على �أربعة م�ستويات من الكفاءة .بالن�سبة للبرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة .تم �إ�ضافة
الإختبارات لفئات  5وما فوقها .حيث يعتبر �إختبار الإليزا حاليا بمثابة الأ�سا�س المختبري للت�شخي�ص ويقترب �إختبار تفاعل
البلمرة المت�سل�سل من نف�س الم�ستوى .وينبغي على جميع المختبرات الوطنية والإقليمية التي �ست�شارك في برنامج الق�ضاء
على طاعون المجترات ال�صغيرة �أن تكون قادرة على تنفيذ الإختبارات من الفئات من � 1إلى  .3و ينبغي �أي�ضا على المختبرات
الوطنية �أن ت�ضاعف من قدرتها على �أن تكون في و�ضع يمكنها من تنفيذ كافة الإختبارات و�صوال �إلى فئة  .5ويمكن �أن ُيجرى
التتبع الجينيي اوتحليل التتبع الجيني للفيرو�س من قبل عدد من الدول لت�أكيد معرفة النوع ال�سائد م�صليا و�إجراء الدرا�سات
الوبائية الجزيئية .وينبغي �أن يكون الفيرو�س الذى تم عزله في المختبرات الإقليمية الرائدة لمحاربة طاعون المجترات
ال�صغيرة متاحا للمختبرات المرجعية للمنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية ومنظمة الفاو �أو المعمل الم�شترك بين منظمة
االغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
من الناحية المثالية المن�شودة ف�إن المطلوب هو توفير بنية هيكلية �أو �شبكة من المختبرات الدولية والإقليمية والوطنية
لتقديم الدعم الفنى والتطوير الم�ستمر ،و�إتاحة تداول المعلومات من خالل الإجتماعات الإقليمية لأطباء الت�شخي�ص
المعملي و�أخ�صائيي الوبائيات في المختبرات الإقليمية والوطنية .كما �أنه يمكن تطوير نموذج خا�ص بطاعون المجترات
ال�صغيرة من �أداة تقييم �أداء المختبرات (ر�سم خرائط �أداء المختبرات) لمنظمة الفاو ويمكن تطبيقه في المختبرات
لت�سجيل قدراتهم على القيام ب�إختبارات طاعون المجترات ال�صغيرة في الفئات ال�ست المذكورة �أعاله .هذا النموذج قد يكون
بمثابة �أداة و�صفية لقدرات �إختبار طاعون المجترات ال�صغيرة و�أي�ضا ك�أداة للمراقبة والتقييم .بيانات �أداة ر�سم خرائط
�أداء المختبر يمكن �أن ت�شتمل على بيانات �إختبار الكفاءة .ويمكن �إ�ستكمال هذه البيانات من نظام الأدوات الخا�صة ب�إدارة
المختبر (المعني بتقييم �أداء المختبرات) لطاعون المجترات ال�صغيرة مع البيانات الموجودة في هذا ه النظام التي ت�صف
الوظائف العامة للمختبرات الت�شخي�صية .ويمكن �أن يتم �إ�ستخدام تطبيق نظام الأدوات الخا�صة ب�إدارة المختبر في الهاتف
المحمول ،و�أي�ضا تي�سيرات قاعدة بيانات �أداة ر�سم خرائط �أداء المختبر الدولية من بوابات ال�شبكة العنكبوتية (الإنترنت)
على الم�ستويين الوطني والدولي لإدارة البيانات التى يتم الح�صول عليها من نموذج �أداة ر�سم خرائط �أداء المختبر الخا�ص
بطاعون المجترات ال�صغيرة.
المخرجات الرئي�سية
•برنامج التدريب على الم�ستوى الوطني وفقا لإحتياجات الدولة في الوبائيات ،والتق�صي ،والت�شخي�ص المختبرى وغيرها
من جوانب �إدارة المر�ض.
•التدريب الموجه على الم�ستوى الإقليمي لبرامج تدريب المدربين.
•فرق العمل الم�ؤهلة على جميع الم�ستويات لتنفيذ البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة.
•تنفيذ نظام من�سق للتق�صي/الر�صد (مع المكونات الن�شطة وال�سلبية) ويت�ضمن ذلك:
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تطبيق نظام التق�صي الن�شط بالأعرا�ض ،بناء على تعريف الحالة لمتالزمة الإ�صابة الرئوية  -المعوية والذي ي�ستخدم�أ�ساليب التق�صي بالم�شاركة ونتائج �إختبارات طاعون المجترات ال�صغيرة.
تطبيق نظام التحري عن الإ�صابة الذى يقوم على كل من التحري وجمع عينات حاالت طاعون المجترات ال�صغيرة �أومتالزمة الإ�صابة الرئوية  -المعوية.
نظم الإبالغ عن طاعون المجترات ال�صغيرة و متالزمة الإ�صابة الرئوية  -المعوية (�أ�سبوعيا و�شهريا). تدفق المعلومات في نظام التق�صي.•توفر خدمات �أو �إمكانية الو�صول �إلى الت�شخي�ص القادر على ت�أكيد الك�شف عن فيرو�س طاعون المجترات ال�صغيرة �أو
�إجراء الت�شخي�ص المقارن والتحليل الجزيئي للفيرو�س الذى يتم عزله
•توثيق �إنت�شار الفيرو�س ب�إ�ستخدام المعلومات المختلفة بما فى ذلك علم الأوبئة الجزيئي
•الفهم الأف�ضل لخ�صائ�ص �إنتقال الفيرو�س وحدود الق�ضاء عليه.
الأن�شطة الرئي�سية
على الم�ستوى الوطني� ،سيوفر البرنامج �سل�سلة من الدورات التدريبية للمهنيين وم�ساعدي الأطباء البيطريين في:
 .iالتحري عن الإ�صابة؛
.iiعلـم الأوبئة والتق�صي بالأعرا�ض عن المر�ض ب�إ�ستخ ــدام منهج الم�شارك ــة و تطبي ــات الوبائي ــات وتقييم المخاطر .ف�ضال عن؛
�. iiiأداة مراقبة وتقييم طاعون المجترات ال�صغيرة؛
.ivتقييم ما بعد التح�صين؛
 .vالممار�سات ال�صحية.
و�سيدعم البرنامج تطوير برنامج التدريب الوبائي الميداني للأطباء البيطريين الذى تقوده منظمة الفاو مع التركيز
على طاعون المجترات ال�صغيرة على الم�ستويين الوطني /الإقليمي ،وجود عن�صر للتدريب الر�سمي بعد التخرج (برامج
للماج�ستير /الدكتوراه).
�سوف تقوم كل دولة ب�إعداد خطة للتق�صي (ب�إ�ستخدام المبادئ التوجيهية لمنظمة الفاو/المنظمة العالمية لل�صحة
الحيوانية) لتطبيق التق�صي بالأعرا�ض و�أن�شطة التحري عن الإ�صابة ،وكذلك عمل بحث بالم�شاركة عن المر�ض في الأماكن
التي ي�ضعف بها التق�صي �أو تكون بها ال�صورة الوبائية غير وا�ضحة .هذا البرنامج �سوف ي�ستحدث �أو يعزز الأنظمة الرقمية
للإبالغ عن المر�ض� .سوف يتم �أي�ضا تح�سين الموارد الب�شرية والبنية التحتية ليتم التطبيق ب�شكل �صحيح لأن�شطة التق�صي
والتقييم الميداني.
من الناحية المثالية ،ينبغي �إن�شاء مجموعة مت�صلة من المعلومات على الم�ستوى الوطني والتي من خاللها يتم تدريب
المدربين لإجراء ور�ش عمل تدريبية على الم�ستوى الوطني وعلى م�ستوى المناطق داخل الدولة .وبهذه الطريقة �سوف يكون
ه�ؤالء المتدربون م�س�ؤولون عن برنامج التق�صي والبحث عن الفيرو�س وعن المر�ض .الم�ستوى الأعلى للمدربين �أنف�سهم �سوف
يتطلب التطوير المهني الم�ستمر لم�ستوى متقدم؛ �أنجح و�سيلة لتحقيق ذلك هي �إعداد مجموعة عمل �إقليمية (وطنية) لتنفيذ
ور�ش عمل تدريبية والتي تتطلب في البداية توفير المدخالت من الخبراء الدوليين ب�إ�ستخدام الخبرة من الدول الم�شاركة
في البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة والتي �أحرزت تقدما في و�ضع البرنامج الخا�ص بهم� .سيحتاج
المدربين والممار�سين �إلى الدعم من خالل توفير حزمة من المعدات الالزمة للتحري عن المر�ض من خالل الو�صول �إلى
قاعدة بيانات مركزية عن حدوث المر�ض ،على �سبيل المثال الإبالغ عن طريق �إر�سال الر�سائل الق�صيرة عبر الهاتف.
التدريب لي�س ن�شاطا لمرة واحدة فقط بل المطلوب �أن يكون التدريب متكررا من �أجل التجديد على جميع الم�ستويات لبناء
و�إ�ستمرارية الخبرة .حيث مطلوب عمل دليل تدريبي للمدربين في التق�صي بالأعرا�ض والتق�صي بالم�شاركة عن المر�ض
وذلك لم�ساعدة المدربين .وينبغي �أن يكون دليل من هذا النوع� ،شديد الو�ضوح ويوفر المعلومات باللغات المحلية عن تحديد
�أعرا�ض المر�ض الذى نتحرى عنه (متالزمة الإ�صابة الرئوية  -المعوية)؛ الخ�صائ�ص ال�سريرية والوبائية للأمرا�ض داخل
هذه المتالزمة؛ تعريف الحالة الخا�ص بالمتالزمة؛ �أخذ العينات و�إ�ستخدام الإختبارات الت�شخي�صية؛ �إعداد التقارير؛
والتقنيات الأخرى الم�ستخدمة في المقابالت التى تتم في القرية والتحريات بالم�شاركة.
كما �سيتم تعزيز القدرات الت�شخي�صية المختبرية والإختبارات (بما في ذلك التعامل مع العينة ،الت�شخي�ص المقارن لطاعون
المجترات ال�صغيرة وتو�صيف معزوالت الفيرو�س الحقلي) .و�سيتم توفير التدريب والم�ساعدة في الموقع على �أنظمة �ضمان
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الجودة المختبرية واعتماد �إختبار طاعون المجترات ال�صغيرة .والهدف هو �أن يكون هناك واحدا �أو �أكثر من المختبرات
المعتمدة على الم�ستوى الوطني لطاعون المجترات ال�صغيرة (�إختبار الإليزا ،وربما �أي�ضا تفاعل البلمرة المت�سل�سل).
و�سيدعم البرنامج التحقق من �صحة ونقل التكنولوجيا لإختبار البلمرة المت�سل�سل المتعدد الذى تم تطويره م�ؤخرا من قبل
الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحديد �أربعة م�سببات مر�ضية للأمرا�ض التنف�سية التى ت�صيب المجترات ال�صغيرة.
على الم�ستوى الوطني� ،سيتم تقييم قدرات الت�شخي�ص المختبري بدعم م�شترك بين منظمة الفاو/والق�سم المعني من الوكالة
الدولية للطاقة الذرية و�سيتم �إعداد بيان جرد تف�صيلي للمختبر .و�سيتم جمع العينات وتحليلها ،على النحو المو�صى به من
قبل الإ�ستراتيجية الدولية لل�سيطرة والق�ضاء على المر�ض ،لتقييم مدى �إنت�شار المر�ض .و�سيتم تحليل المعزوالت الحالية
لفيرو�س طاعون المجترات ال�صغيرة كجزء من عمليات التقييم الميدانية.
�سوف يت�أكد البرنامج من �أن هناك ما يكفي من مخزون المواد الكيميائية والأجهزة والمعدات المختبرية في المختبرات
الرئي�سية التي �سوف ت�شارك في ت�شخي�ص طاعون المجترات ال�صغيرة.
على الم�ستوى الإقليمي� ،سيتم م�ساعدة الت�سعة مختبرات الإقليمية الرائدة لتطوير الخبرات المعتمدة ،ل�ضمان ممار�سة الجودة
للإختبارات الت�شخي�صية ودعم المختبرات الوطنية في الأداء القيا�سي لحزمة من الإختبارات المعملية ،لتقديم الخدمات
الت�شخي�صية المرجعية للآخرين ولأنف�سهم حتى يتم نقل الفيرو�سات �إلى المختبرات/المراكز المرجعية لمنظمة الفاو/
المنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية من �أجل التو�صيف المتقدم للفيرو�سات .تحتاج المختبرات الوطنية والإقليمية لعمل
تدريبات حلقية لإختبار الت�شخي�ص ،وخا�صة بالن�سبة للتق�صي الم�صلي ،ل�ضمان �أن المختبرات م�ؤهلة للقيام بهذه المهمة.
�إختبارات الكفاءة الدولية/الإقليمية لطاعون المجترات ال�صغيرة (التجارب الحقلية) ،التي يقودها �إما المختبر المرجعي
لمنظمة الفاو/المنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية �أو المختبر الإقليمي الرئي�سي الموجود داخل ال�شبكة الإقليمية ،حيث
�ستجرى �سنويا و �سوف تتم مناق�شة النتائج خالل �إجتماعات �شبكة الوبائيات و المختبرات على الم�ستوى الإقليمي .و�سوف
تقدم الم�ساعدة للدول لطلب وتلقي م�شاريع تو�أمة عند الحاجة.
على الم�ستوى الإقليمي� ،سيوفر البرنامج التدريب للمدربين على الوبائيات والتق�صي وكذلك طرق الت�شخي�ص و�ضمان
الجودة .وتتولى حاليا منظمة الفاو /المنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية طباعة �سل�سلة من دليل 4الإدارة وال�سيطرة على
طاعون المجترات ال�صغيرة (تحت الطبع عدد� 5-15 :صفحات؛ و فيديو :مدته من  4-3دقائق؛ للإ�ستخدام في التعليم
عن بعد وكذلك ندوات عبر الإنترنت) �سيتم تطويرها.
عن�صر . 3 . 2ال�شبكات الإقليمية للوبائيات والمختبرات
وقد كان ل�شبكات الوبائيات والمختبرات الإقليمية دور فعال خالل تنفيذ حملة الق�ضاء على طاعون الأبقار في عموم �أفريقيا
مما �أدى �إلى الق�ضاء النهائي على هذا المر�ض .ولقد دعمت منظمة الفاو �إن�شاء ال�شبكات الإقليمية للوبائيات/المختبرات في
عدة �أقاليم .و�سوف ين�شئ البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة �أو يعزز ال�شبكات الإقليمية للمختبرات
والوبائيات و�سوف يي�سر تخ�صي�ص مختبرا ت�شخي�صيا ليكون له الريادة على الم�ستوى الإقليمي وكذلك مركزا �إقليميا رائدا
للوبائيات في كل من الت�سعة �أقاليم الرئي�سية�/أقاليم فرعية .و�سيتم تنظيم �إجتماع �سنوي على الم�ستوى الإقليمى لتبادل
المعلومات والخبرات بين فرق العمل في المختبرات ومراكز الوبائيات على الم�ستوى الوطني في كل �إقليم.
المخرجات الرئي�سية
•تم تخ�صي�ص مختبر رائد على الم�ستوى الإقليمي لدعم غيره من المختبرات؛
•تم تخ�صي�ص مركز رائد للوبائيات على الم�ستوى الإقليمي؛
•تم �إنعقاد �إجتماعات �سنوية لل�شبكة الإقليمية للمختبرات ولمراكز الوبائيات؛
•تم بناء �أو تعزيز ال�شبكات الحالية للأمرا�ض العابرة للحدود �أو الأمرا�ض النا�شئة المعدية في المنطقة؛
•تم تنفيذ التو�أمة بين المختبرات ووحدات الوبائيات.
4 PPR recognition Disease investigation Syndromic surveillance Small ruminant welfare: Handling, transport, good practices
Taking samples for diagnostic Good laboratory practices etc.
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الأن�شطة الرئي�سية
�سوف يي�سرالبرنامج ،بالتعاون مع المجموعات الإقت�صادية الإقليمية ،تبادل المعلومات والتن�سيق بين الدول .و�سيتم تنظيم
�إجتماع واحد كل عام لل�شبكة الإقليمية بح�ضور �ضباط الإت�صال للمختبرات ومراكز الوبائيات ،بالتعاقب مع الإجتماعات
التن�سيقية.
مكون  : 3الإجراءات الداعمة للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة
كما هو مبين في الإ�ستراتيجية الدولية لل�سيطرة والق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة ف�إن الإجراءات الداعمة للق�ضاء
على المر�ض هي مزيج من الأدوات المختلفة ،والتي يمكن �أن ت�شمل التح�صين ،وتح�سين الأمن الحيوي ،وتعريف الحيوانات،
ومراقبة الحركة والحجر ال�صحي والإعدام للحيوانات الم�صابة .ومن المرجح �أنه خالل تقدم كل دولة على حدة على طول
م�سار البرنامج ،يتم تطبيق �أى �إجراء من هذه الإجراءات بم�ستويات مختلفة من القوة� .سوف يدعم البرنامج الدولي للق�ضاء
على طاعون المجترات ال�صغيرة الدول في تطبيق الأدوات المنا�سبة ،مع مراعاة الو�ضع الوبائي لكل دولة.
و�سوف يدعم البرنامج �أي�ضا الدول التي لم ي�سبق لها الإبالغ عن طاعون المجترات ال�صغيرة ليتم الت�صديق على �أنها خالية
منه.
وكحافز ،لت�سهيل تنفيذ البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة ولإ�ستغالل وفرة الحجم ،ف�إن البرنامج
�سوف يدعم ال�سيطرة على الأمرا�ض الأخرى ذات الأولوية التى ت�صيب المجترات ال�صغيرة.
ويتكون هذا المكون من ثالثة عنا�صر:
•العن�صر : 1. 3التح�صين وغيره من �إجراءات الوقاية من وال�سيطرة على طاعون المجترات ال�صغيرة؛
•العن�صر : 2. 3البرهنة على حالة الخلو من طاعون المجترات ال�صغيرة؛
•العن�صر : 3. 3ال�سيطرة على الأمرا�ض الأخرى التي ت�صيب المجترات ال�صغيرة بما يدعم الق�ضاء على طاعون
المجترات ال�صغيرة.
العن�صر . 1. 3التح�صين والإجراءات الأخرى للوقاية من وال�سيطرة على طاعون المجترات ال�صغيرة
يركز هذا العن�صر على خم�سة مجاالت رئي�سية للعمل:
•التح�صين؛
•تقييم ما بعد التح�صين؛
•تح�سين الأمن الحيوي؛
•خطط الطوارئ؛
•الإجراءات الأخرى للوقاية وال�سيطرة.
 . 1. 1. 3اللقاحات
اللقاحات المتوفرة حاليا هي �أ�شكال من فيرو�س طاعون المجترات ال�صغيرة الحي الم�ست�ضعف .هذه اللقاحات فعالة للغاية،
وتوفر حماية طويلة الأمد .يوجد نمط م�صلي واحد من فيرو�س طاعون المجترات ال�صغيرة ،و�أي �ساللة لقاح يبدو �أنها تكون
قادرة على الحماية �ضد �أي �ساللة طبيعية للفيرو�س ت�سبب �إ�صابة� .أحد القيود الرئي�سية بالن�سبة للقاحات المتوافرة حاليا
في ال�سوق هو التحمل المحدود للحرارة .وقد تم الآن معالجة هذه الم�شكلة عن طريق العديد من المختبرات و البد من نقل
التقنيات التي تم تطويرها لتح�سين الثبات الحراري للقاح طاعون المجترات ال�صغيرة �إلى ال�شركات الم�صنعة له .العيب
الثاني في لقاحات طاعون المجترات ال�صغيرة الم�ستخدمة حاليا هو �أنها ال تتيح التمييز بين الحيوانات الم�صابة وتلك
المح�صنة� .سيكون هناك لقاح يتيح التمييز بين الحيوانات الم�صابة والحيوانات المح�صنة� .سوف تكون هذه اللقاحات مفيدة
في تلك المرحلة من الحملة التي يجري فيها تنفيذ التق�صي عن المر�ض في نف�س الوقت مع تنفيذ التح�صين ،وخا�صة �إذا
كانت هذه اللقاحات غير مكلفة ودقيقة و�أن يكون الت�شخي�ص يتم بناء على الت�شخي�ص الحقلي ال�سريع.
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المخرجات الرئي�سية
•�إتاحة اللقاحات المعتمدة لطاعون المجترات ال�صغيرة
•تنفيذ تن�سيق لنظام ت�سجيل اللقاح على الم�ستوى الإقليمي
الأن�شطة الرئي�سية
تنفيذ مراقبة الجودة على اللقاح ي�ساعد على �ضمان �أن المختبرات التى تنتج لقاحات ذات نوعية جيدة يتم دعمها لتحقيق م�ستوى
عال من الأداء .و�ستكون هناك حاجة لتن�سيق الأن�شطة وخا�صة �إنتاج اللقاحات ومراقبة جودة اللقاحات وال�سيطرة على المر�ض.
ٍ
و�سيدعم البرنامج تنفيذ معايير الجودة للقاحات طاعون المجترات ال�صغيرة من خالل:
•دورات تدريبية في مجال �إنتاج اللقاحات ومراقبة الجودة لفريق العمل من الفنيين؛
•تنفيذ نظام �إدارة الجودة في جميع مختبرات �إنتاج اللقاح؛
•�إجراء �إختبار بين المختبرات لبناء القدرات من �أجل مراقبة الجودة الداخلية للقاحات المنتجة.
قد تكون هناك حاجة �إ�ضافية لدعم تنفيذ الممار�سات الجيدة في التخزين وال�شحن وتداول اللقاحات وذلك لمراقبة جودة
اللقاح وت�سليم اللقاح .كما �سيتم تقديم الدعم لمراقبة تنفيذ التح�صين في الحقل.
كل �شروط �ضمان �إعتماد لقاحات طاعون المجترات ال�صغيرة المنتجة �أو الم�ستوردة لأفريقيا توجد في مركز اللقاحات البيطرية
لعموم �أفريقيا التابع للإتحاد الأفريقي لكن هناك حاجة �أي�ضا لتوفير هذه القدرة في مكان �آخر.
وعلى الم�ستوى الإقليمي ،ول�ضمان �إنتاج نوعية جيدة من اللقاحات و�أن جميع اللقاحات معتمدة� ،سيتم عقد دورات تدريبية لتن�سيق
نظم ال�سالمة الحيوية في المختبرات و�ضمان الجودة ،و�سيتم �إن�شاء �شبكات المختبرات لتبادل الخبرات؛ تنا�سق الإجراءات الفنية،
التدريب وتطوير التبادل العلمي والفني؛ وحل الم�شاكل الرئي�سية المرتبطة ب�إنتاج اللقاح.
معظم الدول لديها �أنظمة مختلفة لمعايير جودة اللقاحات وت�سجيلها .هناك حاجة �إلى توحيد معايير جودة اللقاحات مع الف�صل
14.7من د�ستور المنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية ،جنبا �إلى جنب مع كل اللوائح المتعلقة بت�سجيل اللقاح .وهناك مخطط من�سق
للت�سجيل على الم�ستوى الإقليمي ي�سمح ب�أن ت�صدر التراخي�ص من خالل �إجراءات الإعتراف المتبادلة وهذا �سي�ؤدي �إلى �سرعة �إدخال
المزيد من اللقاحات ذات النوعية الجيدة في المناطق الم�ستهدفة.
وعلى ال�صعيد العالمي ،ال بد من البحث ويجري حاليا القيام بتطوير والتحقق من �سالمة لقاح يتيح التمييز بين الحيوانات الم�صابة
و الحيوانات المح�صنة ولقاح متعدد العترات لل�سيطرة على مر�ض واحد على الأقل ذو �أولوية من الأمرا�ض الأخرى التى ت�صيب
المجترات ال�صغيرة �إلى جانب ن�شاط الق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة .قد يتحرى البرنامج �أي�ضا عن �ضرورة �أن يكون هناك
�إجراءات من المنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية للت�صديق لمنتجي اللقاحات مثل طاعون المجترات ال�صغيرة ،جدري الأغنام/
جدري الماعز والحمى المتموجة.
 . 2. 1. 3التح�صين
وتقترح الإ�ستراتيجية الدولية لل�سيطرة والق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة �أن التح�صين الفعال يحتاج �إلى �أن يتم تنفيذه في
المرحلة  2لمدة عامين متتاليين يلى ذلك تح�صين الحيوانات ال�صغيرة العمر لمدة عام واحد �أو عامين متتاليين .وقد تم تحديد
ثالثة نظم رئي�سية للإنتاج :الرعي في الأماكن الرعوية؛ الزراعة المختلطة ؛ والإنتاج التجاري ،والنظم �شبه الح�ضرية والح�ضرية.
قد يختلف عدد الدورات من حمالت التح�صين (واحدة �أو اثنتين في ال�سنة) من نظام �إنتاج �إلى �آخر و قد �أو�صى �إجتماع ت�شاوري
للخبراء تم عقده في �أكتوبر  2015في روما �أن التركيز في المرحلة  2يجب �أن يكون على التح�صين من �أجل الق�ضاء على الفيرو�س،
من �أجل التقدم مبا�شرة �إلى المرحلة  - 4والهدف هو تقليل الإطار الزمني للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة على الم�ستوى
الوطني .ومن الم�سلم به �أن بع�ض الدول قد ال تكون قادرة على الم�ضي قدما بهذه ال�سرعة ،لأي �سبب من الأ�سباب ،ولهذا ال�سبب يجب
�أن تت�ضمن الإ�ستراتيجية والميزانية مكون التح�صين الطارئ.
وقد �أظهرت �إجتماعات خريطة الطريق الإقليمية �أن العديد من الدول و�ضعت نف�سها في مرحلة التقييم (في المرحلة )1
على الرغم من �أن تلك الدول قد ذكرت �أنها تطبق �أن�شطة التح�صين لطاعون المجترات ال�صغيرة .وكان البع�ض منهم يطبق
التح�صين لمدة ع�شر �سنوات �أو �أكثر ولكن يتم الو�صول �إلى تغطية في المتو�سط فقط من  30-15في المئة من عدد الر�ؤو�س،
مما ي�ؤكد �أهمية �إجراء تقييمات وبائية مف�صلة لتكون بمثابة الأ�سا�س لتقوية التح�صين الفعال .وبالن�سبة للدول التى تطبق
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بالفعل التح�صين حاليا وكذلك التح�صين لإحتواء �إنت�شار الإ�صابة ،ف�ستتم مراجعة �سريعة للأن�شطة الحالية لل�سيطرة على
الم�ستوى الوطني وكذلك لخطر �إنت�شار الإ�صابة في مناطق جديدة .و�سيتم تنفيذ خطوة هامة مبكرة تتكون من م�شاورات مع
الدول التى في المرحلة  1ويتم فيها التح�صين حاليا ،للإتفاق على مرحلة �إنتقالية يتم فيها تنفيذ التق�صي فقط .وقد تحدد
التو�صيات الأولية �أي�ضا مناطق هامة حيث قد تكون هناك حاجة للتح�صين لمنع �إنت�شار المر�ض �إلى مناطق خالية منه حاليا.
و�سوف يدعم البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة مراجعة طرق التح�صين للت�أكد من �أن الحمالت يتم
التخطيط لها ب�شكل �صحيح مع المجتمعات المعنية ،وتتوفر لها الموارد ب�شكل جيد ،بما في ذلك تبادل المعلومات الكافية
ل�ضمان الم�شاركة والإ�ستفادة من لقاح ثابت حراريا �إذا لزم الأمر.
�إعتمادا على بيانات التقييم والر�صد ،يجب �أن يكون التح�صين محددا ب�إطار زمني مع تغطية عالية (تهدف لتغطية ٪100
بالتح�صين لتحقيق المناعة الالزمة للحيوانات في المناطق المعر�ضة للخطر) لتحقيق الق�ضاء على المر�ض ،بدال من
التح�صين المطبق حاليا ،و التغطية منخف�ضة ،وحمالت التح�صين تتم �سنويا .و�سي�ستند بروتوكول التح�صين على التح�صين
لمدة عامين (في المرحلة  – 2العامين الثانى والثالث من البرنامج) مع عام واحد من المتابعة بزيارة المزرعة لتح�صين
الحيوانات ال�صغيرة العمر (من عمر �أربعة �أ�شهر �إلى عمر �سنة واحدة) والتي قد تحدث عندما ت�صل الدول �إلى المرحلة
� .3إذا لم يكن ذلك ممكنا ب�سبب م�شاكل لوج�ستية ،يمكن للدول �أن تقرر تنفيذ المتابعة على جميع الحيوانات (بمعنى،
الحيوانات البالغة ،اليافعة وال�صغيرة) .كما �سبق ذكره� ،سوف ت�ستر�شد خطط التح�صين الخا�صة بالدولة بالتقييم الوبائي
الأولي والتق�صي الذى يتم بناء عليه .يقدر مجموع ر�ؤو�س المجترات ال�صغيرة في الدول ال  76التى �سيتم التركيز عليها بعدد
 16,7بليون ر�أ�س والعدد الم�ستهدف بالتح�صين في المناطق المعر�ضة للخطر الكبير يقدر بنحو  1.3مليار ر�أ�س .والقيمة
التقديرية لدورة المتابعة بالتح�صين لل�صغار الما�شية �أو للتح�صين الطارئ بعدد  200مليون (نحو  15في المئة من عدد
الر�ؤو�س الم�ستهدفة في المناطق المعر�ضة للخطر) .ويقدر العدد الإجمالي للحيوانات التى يجب تح�صينها خالل البرنامج
الخما�سى بحوالي  1.5مليار.
الأن�شطة الرئي�سية
على الم�ستوى الوطني� ،سوف يتم و�ضع �إجراءات التح�صين الميداني ،و�إتاحة اللقاحات المعتمدة والمنتجة من مركز اللقاحات
البيطرية لعموم �أفريقيا التابع للإتحاد الأفريقي والمنتجة من المعاهد الأخرى ذات ال�صلة ،واللقاحات المقدمة للح�صول
على �شهادة الجودة الخارجية� .سوف يدعم البرنامج الدولي للق�ضاء على المر�ض ،التدريب التن�شيطى لتحديث المعارف حول
كيفية تطبيق التح�صين لطاعون المجترات ال�صغيرة في الحقل ،و�إجراءات العمل القيا�سية لإدارة �سل�سلة التبريد المنا�سبة
لتخزين اللقاح من المن ٍتج ،حتى يتم حقن الحيوان باللقاح.
و�سيتم تحديد م�شروعات طاعون المجترات ال�صغيرة المطبقة حاليا والأن�شطة الممولة وطنيا لتحديد جرعات اللقاح التي
تقدمها هذه الم�شروعات ،مقارنة مع جرعات اللقاح المقدرة في البرنامج الدولي للق�ضاء على المر�ض ،وذلك من �أجل
ح�ساب الثغرات في �إنتاج اللقاحات.
على الم�ستوى الإقليمي� ،سيتم تقييم �إحتياجات لقاحات طاعون المجترات ال�صغيرة المعتمدة �سنويا من قبل المنظمات
الإقليمية بالتعاون مع لجنة طاعون المجترات ال�صغيرة .و�سيتم دعم تن�سيق مواعيد التح�صين بين الدول المجاورة.
على الم�ستوى الدولي ،مع الأخذ بعين االعتبار خبرة مركز اللقاحات البيطرية لعموم �أفريقيا التابع للإتحاد الأفريقي� ،سيتم
التحقق من وجود منهج مماثل في �أقاليم �أخرى لإن�شاء مركز م�ستقل لمراقبة الجودة للقاحات الأمرا�ض الحيوانية لدعم
البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة .و�سيدعم البرنامج �أي�ضا �إ�ستخدام البنوك الإقليمية للقاح التابعة
للمنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية التي تكون قادرة على تي�سير و�صول اللقاحات ذات الجودة العالية للدول عند الطلب مع
التغلب على تحديات التخزين ،والحد من تعقيد �إجراءات ال�شراء وربما خف�ض التكاليف من خالل وفرة الحجم  .حتى في
الدول التي يتم فيها �إنتاج لقاح معتمد ،يمكن لبنوك اللقاح الإقليمية �أن تقدم وظيفة تكميلية ،وتوفر الو�صول ال�سريع للقاح
�إ�ضافي عندما يزداد الطلب عليه.
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 . 3. 1. 3تقييم ما بعد التح�صين
عند الإنتهاء من كل جولة من التح�صين� ،سيتم ت�شجيع الدول على �إجراء تقييم ما بعد التح�صين من خالل جمع البيانات
ومنحى -الم�ستوى المناعى
لتقييم نتائج برنامج التح�صين (الإ�ستجابة المناعية ،مناعة الحيوانات في توقيت زمني معينَ ،
�إذا ما تم تنفيذ حمالت تح�صين متتابعة) ومراقبة كامل �سل�سلة التح�صين وفقا لذلك .و ال تقت�صر �أن�شطة تقييم ما بعد
التح�صين على تقييم الإ�ستجابة المناعية في الحيوانات التي تم تح�صينها .بل ت�شمل �أي�ضا البحث الن�شط عن المر�ض
والإبالغ ال�سلبي عن الإ�صابات ،ف�ضال عن تنفيذ نظام مراقبة للت�أكد من �أنه يتم الحفاظ على �سل�سلة التبريد على طول نظام
�سل�سلة تو�صيل اللقاح و�أنه ال توجد نقاط الف�شل التي قد ت�ؤثر على كفاءة وفاعلية حملة التح�صين.
�سوف يطور البرنامج بروتوكوالت للم�سوحات الم�صلية (مع الأخذ بعين الإعتبار المبادئ الواردة في الإ�ستراتيجية الدولية
لل�سيطرة والق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة) ودعم الدول في تنفيذ �أن�شطة تقييم ما بعد التح�صين.
المخرجات الرئي�سية
•�إر�ساء عمل تقييم ما بعد التح�صين في الدول التى تطبق برامج تح�صين.
الأن�شطة الرئي�سية
•ت�صميم بروتوكوالت لتقييم ما بعد التح�صين
•تطبيق �أن�شطة تقييم ما بعد التح�صين.
 . 4. 1. 3تح�سين الأمن الحيوي
�سوف يدعم البرنامج الدولي للق�ضاء على المر�ض ال�سلطات البيطرية على الم�ستوى الوطني في التعرف على �سبل العمل مع
المجتمعات المحلية والخدمات الأخرى المعنية (وخا�صة ال�شرطة والجمارك و�أ�صحاب المجازر ومفت�شي مراقبة الحدود)
وذلك لتنفيذ ال�سيطرة على الحركة .و�سوف ي�شمل ذلك تطوير ون�شر مواد للتوعية وتنظيم �إجتماعات توعية .و�سيتم �صياغة
وتنفيذ �إجراءات العمل القيا�سية لآلية الإ�ستجابة في حالة الإ�شتباه في حدوث الإ�شتباه/الإ�صابة الم�ؤكدة .و�سيدعم البرنامج
�أي�ضا الدول لتنفيذ �أنظمة من ت�صاريح لحركة الحيوانات ب�إ�ستخدام نظم التعريف والتتبع للثروة الحيوانية عند ال�ضرورة.
 . 5. 1. 3خطط الطوارئ لطاعون المجترات ال�صغيرة والإجراءات الأخرى للوقاية وال�سيطرة على المر�ض
و�سوف يتم توفير الدعم للدول في و�ضع خطة الطوارئ الخا�صة بهم و�سيتم ب�إنتظام �إختبار تطبيقها من خالل تمارين محاكاة
يتم �إجرائها �إما بالمكتب �أو/و بالحقل .وبالنظر �إلى �أنه يمكن تح�صين حوالى خم�سة في المئة من تعداد المجترات ال�صغيرة
الم�ستحقة للتح�صين ،ف�إنه �سيتم الإحتياط بتجهيز اللقاحات للطوارئ.
عندما تكون القطعان الم�صابة قليلة العدد وتكون ن�سبيا �سهلة التحديد ف�سيتم ت�شجيع الدول على النظر في و�ضع �إجراءات
لتعوي�ض المزارعين (�أو لو�ضع خطط للت�أمين) حيث �سيكون الإعدام هو المطلوب في المراحل المبكرة من ظهور حاالت
جديدة .وينبغي تحديد �إطار قانوني ووحدة منا�سبة للتكلفة للتعوي�ض لكل دولة.
عن�صر  . 2. 3البرهنة على حالة الخلو من المر�ض
تحت هذا العن�صر الفرعي� ،سوف تتم م�ساعدة الدول التى لي�س لديها تاريخ لت�سجيل �إ�صابة بطاعون المجترات ال�صغيرة و/
�أو الدول التى في المرحلة  4من �أجل التقدم بطلب للح�صول على ت�صديق ر�سمي من المنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية على
حالة الخلو من طاعون المجترات ال�صغيرة.
وتم�شيا مع الإجراء الر�سمي للمنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية للت�صديق على حالة الخلو من طاعون المجترات ال�صغيرة ،
ف�إن الدول التي لم ي�سبق لها ت�سجيل �إ�صابة بطاعون المجترات ال�صغيرة� ،أو التي لم يعد يحدث فيها المر�ض �أو الإ�صابة منذ 25
�سنة على الأقل� ،أو حيث تم بالفعل الق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة يمكن الإعتراف ب�أنها خالية من العدوى دون تطبيق
برنامج التق�صي عن الم�سبب المر�ضي .واعتبارا من عام  ،2016هناك  79دولة في تلك الفئة.
الدخول في المرحلة  4يعني �أن الدولة �سوف تكون جاهزة لبدء تنفيذ مجموعة كاملة من الأن�شطة التي ينبغي �أن ت�ؤدي �إلى �أن
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يكون معترف ر�سميا ب�أنها خالية من طاعون المجترات ال�صغيرة؛ في المرحلة  ،4يحظر التح�صين .وتعتمد �إجراءات الق�ضاء
على المر�ض والوقاية منه على الك�شف المبكر عنه ،الإبالغ الفوري عن �أية حالة �إ�شتباه جديدة ،الإ�ستجابة لحاالت الطوارئ
والتخطيط للطوارئ.
بالغات عن تف�شي طاعون المجترات ال�صغيرة في ال 24

تحتاج �أي من هذه الدول لتقديم الأدلة التالية :عدم وجود �أية
�شهرا الما�ضية .ال توجد عدوى بفيرو�س طاعون المجترات ال�صغيرة وال يتم التح�صين �ضد المر�ض .وبالإ�ضافة �إلى ذلك،
يجب �أن تكون الواردات من المجترات الم�ست�أن�سة وال�سائل المنوي الخا�ص بها ،البوي�ضات �أو الأجنة تتم وفقا لد�ستور المنظمة
العالمية لل�صحة الحيوانية .يجب �أن يكون طاعون المجترات ال�صغيرة من الأمرا�ض الواجبة الإبالغ عنها في جميع �أنحاء الدولة
ككل/منطقة �أو مناطق جزئية من الدولة ،ويجب �أن تخ�ضع جميع العالمات ال�سريرية التى ترجح الإ�صابة بطاعون المجترات
ال�صغيرة للتحري الحقلي والفح�ص المختبري المنا�سب .يجب عمل برنامج توعية في المكان المنا�سب لت�شجيع الإبالغ عن
جميع الحاالت التي ي�شتبه في �إ�صابتها بطاعون المجترات ال�صغيرة .يجب �أي�ضا تنفيذ برنامج منا�سب للتق�صي قادر على
الك�شف عن وجود عدوى ،حتى في غياب الأعرا�ض ال�سريرية.
بمجرد �أن تح�صل الدول على الت�صديق من المنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية ب�أنها خالية من طاعون المجترات ال�صغيرة،
يكون ذلك دافعا للدول �أنها قد تعلمت البرنامج و�إكت�سبت خبرة من تجربة طاعون الأبقار و�أن لديها خطة لتدمير فيرو�س
طاعون المجترات ال�صغيرة وعزله .و�أنه ال يجب �أن تنتظر حتى عام  2030لبدء هذه العملية .الجهود المبذولة حاليا لطاعون
المجترات ال�صغيرة (الخدمات الت�شخي�صية تحت �سلطة الخدمات البيطرية ،كليات الطب البيطري ،ومختبرات علم الأمرا�ض،
والمن�ش�آت البحثية ومنتجي اللقاح) يمكن �أن ت�ساعد الجهود الجارية المتعلقة بطاعون المجترات ال�صغيرة ،حيث تتداخل
جغرافيا �آثارالو�ضع الحالي لطاعون المجترات ال�صغيرة مع الو�ضع التاريخي لطاعون الأبقار �إلى حد كبير.
الأن�شطة الرئي�سية
و�سوف ي�ساعد البرنامج الدولي للق�ضاء على المر�ض في  79دولة التي لم ت�شهد عدوى بطاعون المجترات ال�صغيرة لإعداد
ملفاتهم لطلب الت�صديق من المنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية على حالة الخلو من طاعون المجترات ال�صغيرة على �أ�سا�س
تاريخي (د�ستور المنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية ،الف�صل  )14.7وبالن�سبة للدول التى �سبق �إ�صابتها والتي توقفت عن
التح�صين� ،سوف يدعم البرنامج �إن�شاء نظام للتق�صي قادر على تقديم الدليل على عدم وجود عدوى بفيرو�س طاعون المجترات
ال�صغيرة وتوفير البيانات المطلوبة لإعداد ملف للتقدم بطلب للمنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية للت�صديق على حالة الخلو من
المر�ض .وينبغي عمل تدريب تن�شيطي للأطباء البيطريين وللم�ساعدين في الحقل على التق�صي بالأعرا�ض .ويجب دمج نتائج
التق�صي في ملف وتقديمه �إلى المنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية.
على الرغم من �أن التقدم بطلبات للت�صديق على حالة الخلو من طاعون المجترات ال�صغيرة المعتمدة المنظمة العالمية لل�صحة
الحيوانية ،يتم تطبيقها على الم�ستوى الوطني ،ف�إن الإقليم الذى تقع �ضمنه الدولة وكذلك لجنة طاعون المجترات ال�صغيرة
�سوف يلعبا دورا هاما في دعم وتن�سيق الأن�شطة في كل دولة.
العن�صر  . 3. 3ال�سيطرة على الأمرا�ض الأخرى التى ت�صيب المجترات ال�صغيرة لدعم الق�ضاء على
طاعون المجترات ال�صغيرة
ت�شجع الإ�ستراتيجية الدولية لل�سيطرة والق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة على الجمع بين �إ�سترتيجية الق�ضاء عليه
و�إ�ستراتيجيات ال�سيطرة على الأمرا�ض الهامة الأخرى التى ت�صيب المجترات ال�صغيرة ،وذلك لتح�سين الفعالية من حيث التكلفة
والإ�ستخدام الأمثل للموارد المتاحة وللخدمات البيطرية .في حين يعتبر البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة� ،أن
التركيز في الق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة �ضرورة حتمية� ،إال �أنه ال ينبغي �إغفال القيمة في دمج مكافحة الأمرا�ض الأخرى
التى ت�صيب المجترات ال�صغيرة في البرنامج  -حيث �أن ذلك �سي�شجع دعم المزارعين لتطبيق �إجراءات ال�سيطرة والق�ضاء على
طاعون المجترات ال�صغيرة .على �سبيل المثال ،ف�إن التق�صي بالأعرا�ض وبالم�شاركة عن متالزمة الإ�صابة الرئوية  -المعوية يمكن �أن
يوفر المعلومات التي ت�ساعد على �صياغة �إ�ستراتيجيات ال�سيطرة على الأمرا�ض �أخرى .التق�صي يمكن �أن ي�ساعد ال�سلطات الوطنية
في التعرف على الأمرا�ض االأخرى التي ت�ؤثر على الإنتاج والمنفعة� ،إ�ضافة درجة من ال�سيطرة على �أن�شطة الق�ضاء على طاعون
المجترات ال�صغيرة .يوجد عدد من الأمرا�ض الأخرى التى ت�صيب الأغنام والماعز تنت�شر في الت�سعة �أقاليم رئي�سية�/أقاليم فرعية
التي تم تحديدها لل�سيطرة على طاعون المجترات ال�صغيرة في الإ�ستراتيجية الدولية لل�سيطرة والق�ضاء على المر�ض .بع�ض من هذه
الأمرا�ض �شائعة في جميع �أنحاء الأقليم في حين �أن بع�ضها فريد من نوعه في دول محددة �أو م�ساحات جغرافية بعينها داخل الإقليم.
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�أي مقترح لبرنامج مجمع �سوف يتطلب درا�سة جدوى لمعالجة الق�ضايا ذات ال�صلة ،مثل وبائية الأمرا�ض الأخرى ،متى يكون
التح�صين هو الممكن ،طبيعة وفعالية اللقاحات المتاحة ،وتقدير القيمة الم�ضافة.
يجب التو�صل لفهم وا�ضح و�إلى حد كاف لوبائيات تلك الأمرا�ض الأخرى ،والذى ينبغي �أن ي�شمل نواحي مثل مدى الإنت�شار،
مو�سمية الحدوث ،وجود ناقل للمر�ض من عدمه. ،يمكن �أن يتم �إجراء تقييم �سريع بالم�شاركة في مناطق/مجتمعات محددة في
الدولة/الدول لتحديد الأولويات .ينبغي النظر خالل �إجتماعات خريطة الطريق على الم�ستوى الإقليمي �أو �أثناء تنفيذ البرامج
على الم�ستوى الوطني في �ضرورة الفهم الوا�ضح للإجراءات الوقائية القائمة التى يتم تطبيقها �سواء في الظروف العادية �أو عند
الإ�ستجابة للطوارئ بما في ذلك توافر اللقاحات
المخرجات الرئي�سية
•البيانات الوبائية عن الأمرا�ض التى ت�صيب المجترات ال�صغيرة وذات الأولوية
•خطة ال�سيطرة على الأمرا�ض المختارة التى ت�صيب المجترات ال�صغيرة وذات �أولوية.
الأن�شطة الرئي�سية
و�سوف يتم دعم الدول من �أجل �صياغة/ت�صميم والتحقق من �صحة وتنفيذ خطط ال�سيطرة المنا�سبة للأمرا�ض ذات الأولوية
التي ت�صيب المجترات ال�صغيرة .و�سيتم تطوير نموذج لذلك وللمبادئ التوجيهية المنا�سبة لكل من هذه الأمرا�ض ذات
الأولوية لم�ساعدة الدول على و�ضع الخطة الإ�ستراتيجية لها على الم�ستوى الوطني .وفيما يتعلق بقائمة الأمرا�ض التي يمكن
�أن تكون جنبا �إلى جنب مع طاعون المجترات ال�صغيرة دون تعري�ض �سالمة الجهود المبذولة لإ�ستئ�صاله للخطر ،فقد تم
بالفعل تطبيق العديد من التدريب على ذلك .بع�ض الأمرا�ض الفيرو�سية والبكتيرية هي بالفعل مر�شحة جيدة ،مثل جدري
الأغنام والماعز ،البا�ستريال والبرو�سيال .و�سيدعم البرنامج �أي�ضا الدول لتبين �إمكانية �إدراج �أمرا�ض �أخرى مثل حمى
الوادي المت�صدع ،الإلتهاب المعدي الرئوي البلوري للماعز في �أفريقيا ،مر�ض الحمى القالعية في �آ�سيا الو�سطى ،وكذلك
الطفيليات الداخلية والخارجية ،والت�سمم المعوي و الجمرة الخبيثة.
قرار الدمج مع الأمرا�ض الأخرى التى ت�صيب المجترات ال�صغيرة يتطلب معرفة ما �إذا كانت تتوافر البيانات الوبائية الكافية
للأمرا�ض ذات الأولوية ،بما في ذلك ،التوزيع الزمني والمو�سمي والجغرافي ،الأنواع �أو ال�سالالت المعنية ،مدى الإنت�شار،
وجود ناقالت للمر�ض من عدمه ،وجود �أمور محلية �أخرى هامة مثل مهرجانات �أوعادات �إجتماعية معينة .و�سيتم �إختبار
العينات التي يتم جمعها لطاعون المجترات ال�صغيرة �ضد الأمرا�ض الأخرى ذات الأولوية التى ت�صيب المجترات ال�صغيرة
عندما يتطلب الأمر ذلك .و�سوف تتم مناق�شة ما تم تحقيقه من تقدم وكذلك التحديات التي تمت مواجهتها في تنفيذ
�أن�شطة مكافحة الأمرا�ض الأخرى ذات الأولوية التى ت�صيب المجترات ال�صغيرة خالل الإجتماعات التن�سيقية على الم�ستوى
الإقليمي.
مكون  :4التن�سيق والإدارة
نجاح البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة يتطلب �إن�شاء �آليات فعالة للتن�سيق على الم�ستويات الدولي،
الإقليمي والوطني.
العن�صر  . 1. 4الم�ستوى الدولي
على الم�ستوى الدولي� ،سوف تكون لجنة طاعون المجترات ال�صغيرة هي الم�س�ؤولة عن الترابط العام وعن تي�سير التعاون بين
ال�شركاء في البرنامج الدولي للق�ضاء على المر�ض ،ومراقبة تنفيذه ،والتقييم ،والتح�سين و�إعداد التقارير .و�ستعمل لجنة
طاعون المجترات ال�صغيرة ب�شكل وثيق مع المنظمات الإقليمية والمختبرات/المراكز المرجعية والم�ؤ�س�سات الفنية والبحثية.
�سوف تقدم لجنة طاعون المجترات ال�صغيرة ،التى تخ�ضع ل�سلطة منظمة الفاو والمنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية ،تقريرا
�إلى لجنة �إدارة الإطار الدولى لل�سيطرة والق�ضاء التدريجيي على الأمرا�ض الحيوانية العابرة للحدود من �أجل التن�سيق مع
المبادرات والتوجيهات الأخري لل�سيطرة والق�ضاء التدريجيي على الأمرا�ض الحيوانية العابرة للحدود.
�سوف يتم �إن�شاء لجنة �إ�ست�شارية لطاعون المجترات ال�صغيرة لإجراء مراجعات �سنوية للبرنامج وتقديم الم�شورة للجنة
طاعون المجترات ال�صغيرة عن جوانب الإبتكار والتوجيه الإ�ستراتيجي ،التو�صيات والمقترحات .و�سوف تقوم هذه اللجنة
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الإ�ست�شارية �أي�ضا بمراجعة خطة العمل ال�سنوية ومراقبة التنفيذ الفني .و�ستنظر اللجنة الإ�ست�شارية �أي�ضا في التقدم نحو
تحقيق الأهداف المحددة للبرنامج والم�ستهدفات وتقديم المدخالت الإ�ستراتيجية من �أجل التح�سين �أو عمل الأبحاث
الالزمة.
�سوف يتم �إن�شاء ال�شبكة الدولية للبحث والخبرة لطاعون المجترات ال�صغيرة لتعزيز وبدء �إن�شاء �شبكة متكاملة و�شاملة في
البحث والخبرة والتي ت�ستطيع الإ�ستفادة من �أوجه الت�آزر التي يمكن �أن ت�سهم في الق�ضاء على التهديد الذي ت�شكله الأمرا�ض
التي ت�صيب المجترات ال�صغيرة (مع التركيز ب�شكل خا�ص على طاعون المجترات ال�صغيرة) �سوف تكون ال�شبكة الدولية
للبحث والخبرة لطاعون المجترات ال�صغيرة بمثابة منتدى للم�شاورات العلمية والفنية ولتعزيز النقا�شات المبتكرة القائمة
على العلم عن طاعون المجترات ال�صغيرة .بع�ض المجاالت البحثية التي يمكن النظر فيها ت�شمل:
•الممار�سات التقليدية� ،أنماط الحركة ،التفاعالت/ال�شبكات الإجتماعية؛
•النماذج التنب�ؤية لتقييم �إ�ستراتيجيات الق�ضاء على المر�ض الممكنة على الم�ستوى الوطني/الإقليمي؛
•اللقاحات :تح�سين الأدوات الموجودة ،وتطوير الكوا�شف الجديدة وتر�شيد �إ�ستخدامها في الحقل؛
•الت�شخي�ص :زيادة الوعي ،تطوير القدرات والتدريب ،وتنفيذ �أدوات جديدة وتحديث التق�صي؛
•علم الفيرو�سات وعلم الأوبئة� :إت�ساع المعرفة عن قابلية العائل للإ�صابة ،الإنتقال البيولوجي ،الإ�ستقرار البيئي
والتجارة؛
•البحوث الإجتماعية والإقت�صادية :تحديد ون�شر ت�أثير طاعون المجترات ال�صغيرة؛
•الأمرا�ض الأخرى التى ت�صيب المجترات ال�صغيرة :درا�سة العدوى الم�شتركة في الحاالت المر�ضية ك�أهداف
لل�سيطرة ،وتحديد العقبات والفر�ص المتاحة لتن�سيق التح�صين والجهود الأخرى لل�سيطرة عليها ،على التوازى مع
طاعون المجترات ال�صغيرة؛
•التو�سع في �إ�ستخدام تكنولوجيا المعلومات والإت�صاالت الجديدة.
المخرجات الرئي�سية
•تم تحقق كفاءة لجنة طاعون المجترات ال�صغيرة بالإ�شراف على تنفيذ البرنامج في �إطار لجنة �إدارة ال�سيطرة
والق�ضاء التدريجيى على الأمرا�ض الحيوانية العابرة للحدود واللجنة التوجيهية؛
•تم �إن�شاء اللجنة الإ�ست�شارية لطاعون المجترات ال�صغيرة وتجتمع مرتين في العام (�إجتماع واحد وجها لوجه)؛
•تم �إن�شاء ال�شبكة الدولية للبحث والخبرة لطاعون المجترات ال�صغيرة وتجتمع ب�إنتظام (وجها لوجه �أو عبر �شبكة
الإنترنت)
الأن�شطة الرئي�سية
�ستقوم لجنة طاعون المجترات ال�صغيرة ب�ضمان الإ�شراف العام ،ت�سهيل ،بناء توافق الآراء و�إدارة البرنامج الدولي للق�ضاء
على المر�ض ،وتقديم التقارير عندما يقت�ضي الأمر ذلك� ،إلى الهيئات الم�س�ؤولة بمنظمة الفاو والمنظمة العالمية لل�صحة
الحيوانية ،اللجنة الإ�ست�شارية لطاعون المجترات ال�صغيرة ،الجهات المانحة ،الدول والمنظمات الإقليمية� .ستقوم لجنة
طاعون المجترات ال�صغيرة �أي�ضا بتقديم التقارير �إلى �إدارة منظمة الفاو والمنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية من خالل
لجنة �إدارة ال�سيطرة والق�ضاء التدريجيي على الأمرا�ض الحيوانية العابرة للحدود واللجنة التوجيهية� .سيتم �إتخاذ الإجراءات
الالزمة ل ( )1تنظيم الإجتماعات ال�سنوية للجنة الإ�ست�شارية لطاعون المجترات ال�صغيرة ( )2دعم ال�شبكة الدولية للبحث
والخبرة لطاعون المجترات ال�صغيرة  -لجمع الخبرات في مجال البحوث وفي تحديد وتنفيذ برامج المكافحة وال�سيطرة
(� )3إن�شاء ال�شبكة الدولية لمختبرات طاعون المجترات ال�صغيرة و ( )4و�ضع قائمة من خبراء طاعون المجترات ال�صغيرة
لدعم تطبيق البرنامج.
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العن�صر  . 2. 4الم�ستوى الإقليمي
في �أفريقيا� ،سوف تكون لجنة طاعون المجترات ال�صغيرة في �شراكة مع مكتب الثروة الحيوانية التابع للإتحاد الأفريقي
والمجموعات الإقت�صادية الإقليمية الأفريقية لدعم جهود طاعون المجترات ال�صغيرة .في مناطق �أخرى� ،سوف تعمل اللجنة
مع رابطة �أمم جنوب �شرق �آ�سيا ،المنظمات الإقت�صادية المجتمعية ،مجل�س التعاون الخليجي ،رابطة جنوب �آ�سيا للتعاون
الإقليمي وغيرها من الم�ؤ�س�سات ذات ال�صلة.
توفر الإجتماعات الإقليمية التن�سيقية لطاعون المجترات ال�صغيرة منتدى لتبادل المعلومات والتحديثات على التقدم في
تنفيذ البرنامج ،تن�سيق الأن�شطة والتخطيط للم�ستقبل� .أنها تمد الدول بر�ؤية م�شتركة طويلة الأجل وتخلق حوافز لهم
لتطوير وال�شروع في و�ضع �إ�ستراتيجيات على الم�ستوى الوطني للحد من المخاطر مع م�سارات تقدم متماثلة ،مع المعالم
والحدود الزمنية التي تدعم الجهود الإقليمية .كل �إقليم �سوف يقوم بتر�شيح مجموعة �إ�ست�شارية �إقليمية مكونة من 3من
ر�ؤ�ساء الخدمات البيطرية ومن�سقي �شبكة الوبائيات الإقليمية و�شبكة المختبرات الإقليمية (�أع�ضاء م�صوتين) وممثلين عن
المنظمات المجتمعية الإقت�صادية الإقليمية ،ولجنة طاعون المجترات ال�صغيرة ،منظمة الفاو والمنظمة العالمية لل�صحة
الحيوانية (�أع�ضاء لي�س لهم حق الت�صويت) .تتولى المجموعة الإ�ست�شارية الإ�شراف على تنفيذ �أن�شطة ال�سيطرة على طاعون
المجترات ال�صغيرة في المنطقة وبالتالي فهى تكون م�س�ؤولة عن ما يلي :مراجعة التقييم الذاتي والتقييمات الخارجية
لمراحل ال�سيطرة والق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة .الم�ساعدة في �إعداد تو�صيات �إجتماع خريطة الطريق على
الم�ستوى الإقليمي لطاعون المجترات ال�صغيرة و�ضمان تنفيذها؛ تن�سيق والحفاظ على �إت�صال منتظم مع الدول على مدار
ال�سنة .توجيه �أن�شطة التدريب وتنمية القدرات لدعم الإ�ستراتيجيات الإقليمية والوطنية؛ وتقديم الم�شورة ب�ش�أن الق�ضايا �أو
للعوامل التي قد تحول دون التقدم الفعلي لخريطة طريق طاعون المجترات ال�صغيرة.
المخرجات الرئي�سية
•تم �إن�شاء لجان �إقليمية فاعلة لجميع الدول الم�شاركة
•يتم عقد الإجتماعات ال�سنوية التن�سيقية لطاعون المجترات ال�صغيرة على الم�ستوى الإقليمي.
•الأن�شطة الرئي�سية
على الم�ستوى الإقليمي ،ف�إن البرنامج الدولي للق�ضاء على المر�ض �سوف يدعم عقد �إجتماع تن�سيقي واحد على الأقل
لطاعون المجترات ال�صغيرة في الإقليم فى العام ،لمدة عامين (�أول عامين) من البرنامج ،حيث يتم جمع ر�ؤ�ساء الخدمات
البيطرية و�ضباط الإت�صال على الم�ستوى الوطني للمختبرات ومراكز الوبائيات وغيرهم من �أ�صحاب الم�صلحة .و�ستتيح هذه
الإجتماعات فر�صة لعمل:
 .iالمراجعة للتقدم الذى تم �إحرازه في مرحلة تلو مرحلة نحو الق�ضاء النهائي على المر�ض؛
.iiالتن�سيق بين ال�صحة الحيوانية والتجارة (تعريف الحيوانات ،و�إ�صدار ال�شهادات ،والحجر ال�صحي) ال�سيا�سات
والإ�ستراتيجيات التي ت�ؤثر على �سال�سل �إنتاج المجترات ال�صغيرة؛
.iiiالتي�سير للنقا�شات بين المجموعة الإ�ست�شارية وممثلي الدول .و�سيتم عمل التقييمات الخارجية للدولة لدول مختارة.
العن�صر  . 3. 4على الم�ستوى الوطني
و�سيدعم البرنامج الدول للقيام ،داخل الوزارة الم�س�ؤولة عن الثروة الحيوانية ،بت�شكيل لجنة على الم�ستوى الوطني لطاعون
المجترات ال�صغيرة لتكون بمثابة منتدى لتبادل المعلومات ،والتخطيط ،والإبالغ عن التقدم الذى تم �إحرازه وكذلك
التحديات القائمة.
المخرجات الرئي�سية
• تم ت�شكيل لجان فاعلة على الم�ستوى الوطني لطاعون المجترات ال�صغيرة في جميع الدول الم�شاركة في البرنامج.
الأن�شطة الرئي�سية
�سوف تقوم كل دولة بت�شكيل لجنة لطاعون المجترات ال�صغيرة على الم�ستوى الوطني لتي�سير الت�شاور وتعزيز م�شاركة �أ�صحاب
الم�صلحة .و�سوف يتم تعيين من�سق وطني لطاعون المجترات ال�صغيرة من قبل الوزارة المعنية للإ�شراف على تنفيذ البرنامج
على ال�صعيد الوطني .و�سوف يدعم البرنامج �إجتماعات التن�سيق للخدمات البيطرية على الم�ستوى المركزي والمحلي ،بما
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في ذلك المزارعين ،ال�شركاء من القطاع الخا�ص والمجتمع المدني وغيرها� .سيتم دعوة ممثلين على الم�ستوى الوطني
للم�شاركة في �شبكات الوبائيات والمختبرات على الم�ستوى الإقليمي .و�سيتم تعزيز التعاون بين الدول المتجاورة لو�ضع وتنفيذ
منهج المنطقة الوبائية المن�سق العابر للحدود من �أجل الق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة.

 . 2. 3الإ�ستمرارية
�سوف ي�ستفيد البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة من البيئة المواتية ،اعتمادا على ما يلي:
•الإلتزام ال�سيا�سي القوي من المجتمع الدولي ل�صالح الق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة ك�أداة هامة لمواجهة
التحديات الدولية الأخرى مثل التغذية والأمن الغذائي ،التخفيف من حدة الفقر ،تي�سير �سبل الت�أقلم ،تمكين المر�أة
وتغير المناخ .التما�شي مع الإ�ستراتيجية الدولية لطاعون المجترات ال�صغيرة ويكون لها نف�س الإطار الزمني ،لأهداف
الأمم المتحدة للتنمية الم�ستدامة ،و�أي�ضا تي�سير تحقيقها.
•�إ�شراك �أع�ضاء من المنظمات الدولية� ،أي منظمة الفاو والمنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية ،من خالل مجال�س
�إدارتهما .ولقد �إعتمد م�ؤتمر منظمة الفاو والجمعية العامة للمنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية والهيئات الإدارية
العليا ،القرارات الملزمة ،على التوالي ،في عام  2015و  ،2016والتي تدعم الإ�ستراتيجية الدولية لل�سيطرة والق�ضاء
على طاعون المجترات ال�صغيرة المعتمدة في �أبيدجان في ني�سان عام  ،2015وتعزز البرنامج الدولي للق�ضاء على
طاعون المجترات ال�صغيرة .بد�أت �إدارة هذه المنظمات في تنفيذ هذه القرارات عن طريق �إن�شاء اللجنة الم�شتركة
لمنظمة الفاو والمنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة في �أبريل .2016
•الدعم من مجتمع المزارعين .بتاريخ  22مايو عام � ،2016أكد رئي�س منظمة مزارعي العالم ما يلي »:طاعون
المجترات ال�صغيرة مر�شح لأن يكون المر�ض الحيواني المقبل ليتم الق�ضاء علية من العالم ،حيث �أنه ال يزال يحدث
في معظم الدول الأفريقية وال�شرق الأو�سط وو�سط �آ�سيا �إلى جنوب وجنوب �شرق �آ�سيا .وتدعو منظمة مزارعي العالم
المنظمات الحكومية الوطنية والدولية لزيادة الإ�ستثمار في �أدوات جديدة للق�ضاء على جميع هذه الأمرا�ض ال َفتّاكة».
•الإرتباط القوي باالبتكار والبحث .ف�إن تنفيذ البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة �سوف يعزز
البحوث في مجال اللقاحات (مثل تقييم الجودة ،مراقبة الجودة ،الثبات الحراري ،اللقاحات التى ت�سمح بالتمييز
بين الحيوانات الم�صابة والحيوانات المح�صنة ،اللقاحات المتعددة العترات)� ،إختبارات الت�شخي�ص الحقلي ال�سريع
�إختبارات ت�شخي�صية متخ�ص�صة ،الكوا�شف المختبرية ،التقنيات المختبرية ونقل التكنولوجيا والممار�سات المختبرية
الجيدة ،تعريف الحيوان ،التتبع ،علم الوبائيات ،الأثر الإجتماعي -الإقت�صادي ،وهكذا .و�ستكون منا�سبة لإطالق �أو
تن�شيط ال�شراكات بين القطاعين العام والخا�ص .و�سوف ي�ستفيد البحث في �أ�سا�سيات علم الفيرو�سات �أي�ضا من
البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة.
•توافر الأدوات ذات ال�صلة لمتابعة البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة.

 . 3 . 3المخاطر والفر�ضيات
المخاطر
الرجوع �إلى جدول  2للإطالع على تفا�صيل المخاطر.
الفر�ضيات
•الإلتزام الدائم من المجتمع الدولي من خالل م�شاركة منظمة الفاو والمنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية (اللجنة
الم�شتركة لطاعون المجترات ال�صغيرة) بدعم من ح�شد الجهات المانحة لتمويل البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون
المجترات ال�صغيرة بما في ذلك التمويل على الم�ستوى الوطني �أو التمويل التكميلي �سواء من الموارد الحكومية �أو من
القطاع الخا�ص.
•التن�سيق الإقليمي من خالل المجموعات الإقت�صادية الإقليمية وخرائط الطريق الإقليمية والمجموعات الإ�ست�شارية
الإقليمية.
كاف كميا ونوعيا.
•�إنتاج لقاح ٍ
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جدول  : 2المخاطر
العدد

تقييم املخاطر

الأثر

الإحتمال

الإجراءات املُ َخ ِف َفة

على امل�ستوى الوطني

1

العمليات احلقلية/امليدانية
تواجه �صعوبة �أو لي�س
بالإمكان �أن يتم الإبالغ عنها
وخطوط الت�شغيل والتوا�صل
عدم الإ�ستقرار ال�سيا�سي،
امل�شاكل الأمنية �أو ال�صراعات بني احلقل وامل�ستويات
املركزية تكون �ضعيفة �أو
غائبة .حيث ت�ستمر جهود
ال�سيطرة لفرتات طويلة.

متو�سط
عايل

2

املعلومات الوبائية لي�ست
�صحيحة و�إجراءات
غياب ال�شفافية من قبل
ال�سلطة على امل�ستوى الوطني ال�سيطرة/الق�ضاء على
فيما يتعلق بالو�ضع الوبائي املر�ض ال ميكن �أن يتم
لطاعون املجرتات ال�صغرية تنظيمها وتنفيذها بطريقة
مرتابطة.

متو�سط
عايل

3

4

5

ال ت�ؤخذ ق�ضية طاعون
املجرتات ال�صغرية يف
الدعم ال�سيا�سي ال�ضعيف
الإعتبار عند و�ضع الإطار
للق�ضاء على طاعون املجرتات
القانوين وامليزانية ال�سنوية،
ال�صغرية.
مما يعر�ض الربنامج يف
الدولة للخطر.
�سيا�سة وطنية �ضعيفة �أو غري
التعبئة والدعم على امل�ستوى
موجودة للق�ضاء على طاعون
الوطني منخف�ضة �أو غائبة.
املجرتات ال�صغرية
الو�سائل لتنفيذ اخلطة
امليزانية على امل�ستوى الوطني الإ�سرتاتيجية الوطنية لي�ست
كافية .دون امل�ساهمة على
�ضعيفة �أو غري موجودة
للق�ضاء على طاعون املجرتات امل�ستوى الوطني  ،ميكن �أن
يكون ح�شد/دعم املانحني
ال�صغرية.
منخف�ض.

�إ�ستهداف العمليات يف مناطق جغرافية
�آمنة وم�ستقرة.

الدعوة على امل�ستوى الدويل (منظمة الفاو،
املنظمة العاملية لل�صحة احليوانية ،اللجنة
امل�شرتكة) وعلى امل�ستوى الإقليمي املنظمات
املجتمعية الإقت�صادية الإقليمية� ،إلى القادة
واملديرين على امل�ستوى الوطني ،للح�صول
على �أف�ضل جودة للمعلومات ال�صحية.

متو�سط
عايل

م�شاورات رفيعة على امل�ستوى الدويل
والإقليمي ،مبا يف ذلك من خالل الهيئات
الإدارية الإقليمية ملنظمة الفاو واملنظمة
العاملية لل�صحة احليوانية ،ميكن �أن تدعم
�إ�شراك القادة ال�سيا�سيني على امل�ستوى
الوطني.

متو�سط
عايل

�صياغة و�إقرار اخلطة الإ�سرتتيجية على
امل�ستوى الوطني واملالحق الفنية.

متو�سط
عايل

الدعوة والتوعية على امل�ستوى الدويل
(الفاو ،املنظمة العاملية لل�صحة احليوانية،
اللجنة امل�شرتكة) واجلماعات الإقت�صادية
الإقليمية لوزارة املالية والتمويل مع الت�أكيد
على تر�شيد الفائدة/تكلفة للقاح.

6

�ضعف الدعم من املزارعني
ي�صعب الو�صول للحيوانات
والرعاة من �أجل الق�ضاء على
لتح�صينها .التق�صي �ضعيف.
طاعون املجرتات ال�صغرية.

7

الإطار القانوين لل�سيطرة
اخلدمات البيطرية ال متلك
متو�سط  -مراجعة الت�شريعات وعمل التحديث
والق�ضاء على طاعون
الأدوات وال�صالحيات التي
التدريجي للإطار القانوين.
عايل
املجرتات ال�صغرية ،غائب �أو
حتتاجها ملكافحة هذا املر�ض.
حمدود جدا.

8

املوارد الب�شرية للخدمات
البيطرية غري كافية من
حيث العدد واملهارات

بع�ض العنا�صر الرئي�سية
للربنامج ،مثل التق�صي
الوبائي والتح�صني� ،ضعيفة.

متو�سط -
التوا�صل والتوعية على امل�ستوى الوطني.
منخف�ض

متو�سط
منخف�ض

* تقدير الإحتماالت :عالية( ،متو�سطة – عالية) ( ،متو�سطة – منخف�ضة) � ،أو منخف�ضة

التوظيف والتدريب وبناء القدرات.

(يتبع)
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العدد

تقييم املخاطر

الأثر

الإحتمال

الإجراءات املُ َخ ِف َفة

على امل�ستوى الوطني

9

البنية الأ�سا�سية البيطرية
لي�ست منا�سبة (مبا يف ذلك
املخترب الوطني للت�شخي�ص)

�أداء �سل�سلة الت�شخي�ص (جمع
العينات ،نقلها �إلى املختربات،
تنفيذ تقنيات الت�شخي�ص،
حتديث التحليل لو�ضع
املر�ض) لي�ست ُمر�ض َّية.

متو�سط
منخف�ض

10

ال يوجد خمترب وطني لإنتاج
اللقاح �أو �سوء نوعية اللقاح
(على امل�ستوى الوطني)

عدد جرعات اللقاح لي�س
كافيا لبلوغ امل�ستهدف
من التح�صني للخطة
الإ�سرتاتيجية على امل�ستوى
الوطني.

تعزيز املوارد الب�شرية والبنية التحتية
واملعدات للمختربات على امل�ستوى الوطني �أو
متو�سط -
الإقليمي .الو�صول �إلى بنوك اللقاح التابعة
عايل
للمنظمة العاملية لل�صحة احليوانية .تي�سري
الو�صول �إلى خمتربات يف مناطق �أخرى.

11

تعزيز البنية التحتية وحتديث معدات
املختربات.

املرافق الأ�سا�سية ل�سل�سلة
التح�صني لي�ست يف الو�ضع
املنا�سب (ال�سيارات� ،سل�سلة
التربيد ،احلقن ،املعدات
ال�صغرية الأخرى)

�أداء �سل�سلة التح�صني لي�س
مر�ضي.

متو�سط
عايل

دعم الدول يف احل�صول على جميع املعدات
الأ�سا�سية والتدريب على �إ�ستخدامها.

12

�سعة تخزين اللقاح حمدودة

ت�أخري حملة التح�صني

متو�سط
عايل

تقييم الإحتياج احلقيقى للدول يف تخزين
اللقاح والدعم للح�صول على املعدات
والت�سهيالت الكافية.

13

التح�صني امل�ؤ�س�سي ب�إنتظام
ل�سنوات دون حتقيق �أية
نتائج �إيجابية

م�ضيعة للمال والوقت.
فقدان �إهتمام املزارعني
واخلدمات البيطرية.

متو�سط
عايل

التحول التدريجي ملنهج اللجنة الإ�سرتاتيجية
الدولية لل�سيطرة والق�ضاء على طاعون
املجرتات ال�صغرية فى التح�صني.

14

اجلمع بني جهود الق�ضاء
على طاعون املجرتات
ال�صغرية و�إجراءات
ال�سيطرة على الأمرا�ض
الأخرى التى ت�صيب
املجرتات ال�صغرية.

تقليل الرتكيز على الق�ضاء
على طاعون املجرتات
ال�صغرية.

15

منظمات املزارعني ال وجود
لها �أو غري فعالة

16

تقرير تقييم �أداء اخلدمات
البيطرية لي�س حديث ،غري
متوفر �أو غائب

هناك �صعوبات يف الو�صول
�إلى جمتمع املزارعني من �أجل
التدريب ،التوا�صل ،وتنظيم
حملة التح�صني والتق�صي.
املعلومات عن اخلدمات
البيطرية قدمية �أي غري
حمدثة.

17

ال تعترب بع�ض الأمرا�ض
الأخرى التى ت�صيب
املجرتات ال�صغرية ذات
�أولويات لل�سيطرة عليها.

مل يتم تنفيذ املكون الثالث
من الإ�سرتاتيجية الدولية
لل�سيطرة والق�ضاء على
طاعون املجرتات ال�صغرية.

متو�سط
عايل

املتابعة املنتظمة ،تقييم وتنفيذ الإجراءات
الت�صحيحية ،بوا�سطة �إدارة منظمة الفاو
واملنظمة العاملية لل�صحة احليوانية ،حتت
مظلة الإطار العاملي لل�سيطرة والق�ضاء
التدريجيى على الأمرا�ض احليوانية العابرة
للحدود.

متو�سط
منخف�ض

تعزيز �إن�شاء نقابات وجمعيات املزارعني.

متو�سط
منخف�ض

التحديث من خالل بعثات جديدة ملتابعة
تقييم �أداء اخلدمات البيطرية.

متو�سط
منخف�ض

دمج الأمرا�ض الأخرى التى ت�صيب املجرتات
ال�صغرية يف اخلطة الإ�سرتاتيجية على امل�ستوى
الوطني  ،وفقا للإ�سرتاتيجية الدولية لل�سيطرة
والق�ضاء على طاعون املجرتات ال�صغرية.

على امل�ستوى الإقيليمي
18

(يتبع)

الدولة امل�صابة التي تعاين من
عدم الإ�ستقرار ال�سيا�سي،
�أزمة ،ت�شكل تهديدا دائما للدول
امل�شاكل الأمنية �أو ال�صراعات
املجاورة.

متو�سط
عايل

�إ�ستهداف العمليات يف مناطق جغرافية
�آمنة وم�ستقرة.
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العدد

تقييم املخاطر

19

احلدود الربية طويلة

الأثر

الإحتمال

دخول الأمرا�ض العابرة للحدود ،متو�سط
عايل
وخا�صة للدول املعر�ضة للخطر.

20

ال يوجد خمترب �أو �شبكات
للوبائيات على امل�ستوى
الإقليمي

التق�صي الوبائي على امل�ستوى
الإقليمي �ضعيف.

متو�سط
منخف�ض

21

املختربات على امل�ستوى
الإقليمي ال ميكن �أن تفي
بالطلب على اللقاح

عدد جرعات اللقاح لي�س كافيا
لبلوغ �أهداف التح�صني على
امل�ستوى الإقليمي .عمليات
التح�صني وخطط الطوارئ ال
ميكن �أن تكتمل ب�شكل تام.

عايل

22

ال يوجد خمترب على امل�ستوى
عدم الت�أكد من جودة اللقاحات
الإقليمي لتقييم اللقاح و�إ�صدار
وفاعلية التح�صني.
ال�شهادات
�إ�شراك املنظمات املجتمعية
الإلتزام على امل�ستوى الإقليمي
الإقت�صادية على امل�ستوى
الإقليمي �ضعيف �أو غري كايف �ضعيف.

متو�سط
عايل

الإجراءات املُ َخ ِف َفة

تعزيز الإجتماعات على امل�ستوى الإقليمي
والرتكيز على الو�ضع الوبائي الإقليمي
والتق�صي على امل�ستوى الإقليمي.
دعم �إن�شاء ال�شبكات على امل�ستوى الإقليمي
للمختربات و الوبائيات.
تعزيز البنى التحتية وحتديث معدات
املختربات .تدريب فرق العمل .تي�سري
الو�صول �إلى بنوك اللقاحات التابعة
للمنظمة العاملية لل�صحة احليوانية.
دعم �إن�شاء خمترب على امل�ستوى الإقليمي
لتقييم اللقاح و�إ�صدار ال�شهادات .يف هذه
الأثناء ،يتم تي�سري تقييم اللقاحات يف
مركز اللقاحات البيطرية لعموم �أفريقيا
التابع للإحتاد الأفريقي.

متو�سط
منخف�ض

الدعوة وتعزيز م�شاركة املنظمات املجتمعية
الإقت�صادية على امل�ستوى الإقليمي.

24

حتركات احليوانات غري
معروفة �أو غري موثقة مبا
فيه الكفاية

التق�صي الوبائي على امل�ستوى
الإقليمي لي�س كايف ،ويزداد
خطر الإ�صابة بالأمرا�ض
العابرة للحدود.

متو�سط
منخف�ض

تعزيز اللقاءات والتعاون على امل�ستوى
الإقليمي لو�صف حتركات احليوان والرتحال
الرعوي (بحثا عن الكلأ).

25

مل يتم حتديث خريطة الطريق على
امل�ستوى الإقليمي والو�ضع الوبائي

حالة املر�ض لي�ست حمدثة.

متو�سط
منخف�ض

حتديث خرائط الطرق على امل�ستوى
الإقليمي من خالل الإجتماعات ال�سنوية.

23

26

27

على امل�ستوى الدويل
�أن تكون �إدارة التن�سيق الدويل،
مبا يف ذلك العالقات بني جلنة
طاعون املجرتات ال�صغرية،
اللجنة الإ�ست�شارية لطاعون
التن�سيق على امل�ستوى الدويل
املجرتات ال�صغرية ،ال�شبكة
غري فعال.
الدولية للبحث واخلربة
�إدارات منظمة الفاو واملنظمة
العاملية لل�صحة احليوانية -
بريوقراطية.
اللجنة الإ�ست�شارية لطاعون
وظيفة دعم امل�شورة
املجرتات ال�صغرية �أو ال�شبكة والإ�سهامات العلمية والتقنية
الدولية للبحث واخلربة ال تعمل غري فعالة.

متو�سط
منخف�ض

متابعة منتظمة وتقييم وتنفيذ الإجراءات
الت�صحيحية ،ب�إدارة منظمة الفاو واملنظمة
العاملية لل�صحة احليوانية ،حتت مظلة
الإطار الدويل لل�سيطرة والق�ضاء التدريجيي
على الأمرا�ض احليوانية العابرة للحدود.

متو�سط
منخف�ض

متابعة منتظمة ،تقييم وتنفيذ الإجراءات
الت�صحيحية ،من جلنة طاعون املجرتات
ال�صغرية و�إدارة منظمة الفاو واملنظمة
العاملية لل�صحة احليوانية.
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الجزء  4التمويل ،الر�صد ،التقييم والتوا�صل

 . 1. 4التمويل
الميزانية التقديرية لبرنامج الخم�س �سنوات (البرنامج الخما�سي) هي 996.4 :مليون دوالر �أمريكى
الميزانية ال�سنوية الكلية والمكونات هي على النحو التالي:
الميزانية ال�سنوية الكلية (جميع م�صادر التمويل)
م�ضروبا في  1000دوالر �أمريكي

العام 3

العام 2

العام 3

العام 4

العام 5

الإجمايل

املك ـ ـ ـ ـ ـ ــون :1

21627

2703

3129

4746

6081

4950

املك ـ ـ ـ ـ ـ ــون : 2

43769

2626

4263

8820

15865

12196

املك ـ ـ ـ ـ ـ ــون : 3

884167

798

123054

380145

380170

-

املك ـ ـ ـ ـ ـ ــون : 4

67669

18161

18236

18274

19674

13434

الإجمــال ـ ــي

1017232

24288

148745

411984

421789

30535

الميزانية الإجمالية لكل م�صدر من م�صادر التمويل
م�ضروبا في  1000دوالر �أمريكي

ب�ضمان برنامج طاعون
املجرتات ال�صغرية
القيمة

احلكومات
القيمة

%

برامج م�ستمرة
%

القيمة

%

�أخرى؟
Amount

الإجمايل
%

القيمة

املك ـ ــون :1

21 627

100%

-

0%

0%

0%

21 627

املك ـ ــون :2

43 769

100%

-

0%

0%

0%

43 769

املك ـ ــون :3

879 617

99%

4 550

1%

0%

0%

884 167

املك ـ ــون :4

51 397

76%

16 272

24%

0%

0%

67 669

الإجمــال ـ ــي

996 410

98%

20 822

2%

0%

0%

1 017 232

 . 2. 4الر�صد والتقييم
نظام الر�صد القوي هو �شرط �أ�سا�سي ل�ضمان تقديم �أن�شطة البرنامج،الخدمات ،المنتجات وت�أثيرها وذلك لل�سماح بقيا�س
الأداء وبتنفيذ رد الفعل الت�صحيحي.
و�سوف تتم مراقبة م�ستوى الأداء في البرنامج ب�شكل منتظم وفقا لأهداف البرنامج الدولي للق�ضاء على المر�ض والنتائج
التى يتم تحقيقها ،على النحو المبين في م�صفوفة النتائج على م�ستوى البرنامج� .سوف يتم �إجراء التعديالت الالزمة ل�صقل
م�صفوفة نتائج البرنامج ل�ضمان �أن الأهداف ت�سير على الطريق ال�صحيح و�أن الأهداف يتم تحقيقها في نهاية المطاف.
القيمة الرئي�سية لنظام مراقبة الأداء فى البرنامج تكمن في تعزيز الترابط بين مكونات البرنامج المختلفة والم�ساعدة في
تحقق تجان�س الأداء.
و�سيتولى فريق عمل متخ�ص�ص (يكون م�س�ؤال �أمام لجنة طاعون المجترات ال�صغيرة) ،الم�سئولية عن مراقبة تحقيق النتائج
على مختلف الم�ستويات ،ف�ضال عن الفر�ضيات المحتملة .و�سيتم جمع بيانات الر�صد والتقييم وفقا للخطة التى �سيتم عملها،
ويتم كتابة التقارير عنها جنبا �إلى جنب مع التقارير المتعلقة بالبرنامج على �أ�سا�س ن�صف �سنوي عن الم�ؤ�شرات على م�ستوى
المخرجات و�سنويا للم�ؤ�شرات على م�ستوى النتائج .تقارير الر�صد والتقييم �سوف تتيح معلومات لإ�ستخدامها من قبل �أ�صحاب
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الم�صلحة الرئي�سيين في تقييم التقدم الذى تم �إحرازه في الم�شروع و�إجراء التعديالت الالزمة من �أجل التح�سين الم�ستمر.
�سيتم �إجراء مراجعات دورية للتقدم الذي تم �إحرازه في ت�شاور وثيق مع الجهات المانحة ومكاتب المنظمة العالمية لل�صحة
الحيوانية على م�ستوى الأقاليم الرئي�سية والأقاليم الفرعية ومكاتب منظمة الفاو على الم�ستوى الوطني وم�ستوى الأقاليم
الرئي�سية والأقاليم الفرعية التابعة للمنظمة ،من �أجل تعديل خطط العمل للإ�ستجابة للإحتياجات والظروف الحقيقية.
وبالنظر �إلى نطاق البرنامج ومدى �إت�ساعه ،ف�إن تقييم ت�أثيره �سوف يكون على �أ�سا�س �إ�ستبيانات التقييم (�سيتم تحديدها)
والإعتماد على نظام الر�صد والتقييم الوارد هنا.
�سوف يكون كل من مكتب منظمة الفاو للتقييم والإدارة المخت�صة بالتقييم في المنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية معا
م�س�ؤولون عن تنظيم التقييم النهائي بالت�شاور مع �أ�صحاب الم�صلحة في الم�شروع.

 . 3. 4التوا�صل وتوفير الدعم
و�سوف يتم دعم البرنامج من خالل الدعوة القوية والتوا�صل بالتن�سيق بين منظمة الفاو والمنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية
لزيادة و�ضوح ر�ؤية �إنجازات البرنامج الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة و�ضمان التوا�صل الفعال لأن�شطته،
نتائجه و�أهدافه مع الم�ستفيدين الم�ستهدفين وال�شركاء و�أ�صحاب الم�صلحة الرئي�سيين على الم�ستويين الوطني والدولي.
وهذا �سوف ي�ساعد على خلق �إلتزام على المدى الطويل ،قيادة تنفيذ البرنامج ،وتعزيز ال�شراكة والملكية المحلية.
�سوف تقوم لجنة طاعون المجترات ال�صغيرة ب�ضمان �إتمام التوثيق والن�شر بما يو�ضح التقدم الذى يتم �إحرازه في البرنامج
الدولي للق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة ،الإنجازات ،وو�صول ذلك �إلى �شركاء التمويل و�صانعي ال�سيا�سات و�أ�صحاب
الم�صلحة داخل الدول.
�سوف تقوم منظمة الفاو والمنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية بالتن�سيق مع الجهات المانحة التي ت�ساهم بالأموال في الم�شروع
لتحديد قيمة الأخبار التى تحتويها الوثائق والمن�شورات ومناق�شة مدى مالئمة الت�صريحات ال�صحفية.
�سوف تقوم لجنة طاعون المجترات ال�صغيرة ب�ضمان و�ضوح ر�ؤية كاملة للبرنامج من خالل الإ�شتراك معا بعالمة مميزة
(الحكومة ومنظمة الفاو ،المنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية والجهات المانحة) عن طريق ال�شعارات واللوحات والمل�صقات
والمن�شورات ،وو�سائل الإعالم الوطنية والدولية.
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ملحق  1الإطار المنطقي

�سل�سلة النتائج

امل�ؤ�شرات

الآثر /الت�أثري

�إنخفا�ض اخل�سائر الإقت�صادية

الآثار ال�سلبية على �سبل العي�ش
لأ�صحاب املجرتات ال�صغرية،
�إنخفا�ض يف حجم التجارة وت�آثر
�صحة احليوان

�أو
زيادة يف �إنتاجية القطيع
�أو
حت�سن الدخل من عائد تربية
املجرتات ال�صغرية

مثال
احلد من الفقر وتعزيز الأمن
الغذائي والتغذية

النتيجة

و�سائل التحقق

الفر�ضيات

�إح�صائيات منظمة الفاو
ب�ش�أن الأمن الغذائي

 متو�سط املتاح منالربوتينات ذات الأ�صل
احليواين ،جم/الفرد/اليوم
دخل الأ�سرة ودرا�سات
(الأمن الغذائي  -امل�ؤن)
ملعرفة �سبل وم�ستويات
الإنفاق
 م�ستوى �إنت�شار نق�صالتغذية( ٪ ،الأمن الغذائي
�إح�صائيات البنك الدويل
 �إمكانية احل�صول على�أو الربنامج الإمنائي
الطعام)*
للأمم املتحدة
 معدل �إنت�شار الفقر (ن�سبةعدد من يعي�شون حتت خط
الفقر ،على م�ستوى الدولة)
نظام الوقاية من طوارئ ي�ستمر التعاون مع
�إنخفا�ض يف معدل �إنت�شار
احلكومات ليتم تدعيمه
ال�صحة احليوانية
املر�ض ومعدالت حدوث
ويبقى فعاال
الإ�صابة

�إنخفا�ض معدل �إنت�شار املر�ض يف
ال  76دولة امل�صابة ومت ت�صديق
املنظمة العاملية لل�صحة احليوانية
على حالة اخللو من املر�ض ل 40
دولة غري م�صابة به.
�إنخفا�ض كبري يف معدل حدوث
ن�سبة الدول التى �أحرزت تقدما نظام املعلومات الدويل
الأمرا�ض الأخرى ذات الأولوية التى من �أجل احل�صول على ت�صديق ل�صحة احليوان
ت�صيب املجرتات ال�صغرية
املنظمة العاملية لل�صحة احليوانية
على حالة اخللو من املر�ض

* ويرتبط هذا الم�ؤ�شر ب�إطار البرنامج الوطني لكل دولة وم�ؤ�شراته.

ال يزال الو�ضع ال�سيا�سي يف
الدول امل�ستهدفة م�ستقرا
لتكون قادرة على الو�صول
�إلى املواقع احلقلية
(يتبع)
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�سل�سلة النتائج

امل�ؤ�شرات

و�سائل التحقق

الفر�ضيات

العدد الرتاكمي من املتدربني الإ�ستبيانات قبل وبعد
النتيجة 1
امل�ستفيدين الذين ذكروا �أنهم التدريب
زيادة قدرات الوقاية وال�سيطرة على قد ح�صلوا على الإتقان يف
طاعون املجرتات ال�صغرية
جماالت املهارات املختارة/
املعرفة  ،امل�صنفة ح�سب
املو�ضوعات التدريبية
عدد �أ�صحاب امل�صلحة الذين قوائم امل�شاركني
النتيجة 2
مت الو�صول �إليهم �أو توعيتهم املواد الإعالمية ومواد
رفع الوعي ودمج �أ�صحاب امل�صلحة
التوعية
عدد املواد الإعالمية ومواد
الرئي�سيني
التوعية التى مت توفريها وتوزيعها

يتم تعيني فريق العمل الفنى
املنا�سب ليتم تدريبه من
قبل احلكومة

ن�سبة املختربات التى مت دعمها امل�صادر الرئي�سية هى
النتيجة 3
من الربنامج الدويل للق�ضاء تقارير املخترب
حت�سن قدرة املخترب والتق�صي من على طاعون املجرتات ال�صغرية
�أجل فهم و�ضع طاعون املجرتات
مع �إكت�ساب القدرة على
الت�شخي�ص ب�أمان ودقة للمر�ض تقارير تقييم �أداء
ال�صغرية ومدى �إنت�شاره ،وحتديد
اخلدمات البيطرية
املناطق العالية اخلطورة امل�س�ؤولة عن وغريه من �أمرا�ض املجرتات
�إ�ستمرار وجود العدوى بهذا املر�ض ال�صغرية ذات الأولوية
تقرير �أداة تقييم �أداء
املخترب (خرائط الأداء)
مت حتديد املناطق املرتفعة
اخلطورة ومت و�ضع
�إ�سرتاتيجيات ال�سيطرة بناء
على هذه املعلومات

قدرة املخترب تكون كافية
للقيام بجميع الإختبارات
الت�شخي�صية املطلوبة

النتيجة 4

مت و�ضع �أو حتديث اخلطط الوطنية
الإ�سرتاتيجية والفنية للتقييم
وال�سيطرة والق�ضاء على طاعون
املجرتات ال�صغرية
النتيجة 5

مت تعزيز وتنفيذ �إجراءات الوقاية
وال�سيطرة

(يتبع)

ت�سمح احلكومة بالو�صول
�إلى املواقع احلقلية
واحل�صول على البيانات
على امل�ستوى الوطني

ن�سبة الإ�سرتاتيجيات واخلطط الدليل على �إقرار
الوطنية التي مت �إقرارها على الإ�سرتاتيجيات واخلطط
امل�ستوى الوطني

تظل احلكومات
ملتزمة بامل�صادقة على
الإ�سرتاتيجيات واخلطط
املو�صى بها

مت تنفيذ التح�صني يف املناطق �سجالت التح�صني/
التقارير/ال�سجالت
العالية اخلطورة

ت�سمح احلكومة بالو�صول
�إلى مواقع التح�صني

ن�سبة الإ�سرتاتيجيات الإقليمية
التي مت �إقرارها على امل�ستوى
الإقليمي

احلكومات م�ستعدة للتعاون
�سجالت �إختبار خطط
عدد احليوانات التى مت
حت�صينها بلقاح م�ضمون اجلودة الطوارئ (التقارير ،الى �آخره) مع دول اجلوار يف تطبيق
�إجراءات الوقاية وال�سيطرة
عدد خطط الطوارئ التى مت
تواريخ برنامج التح�صني
حتديثها و�إختبارها
ن�سبة الدول التى لديها تواريخ
متجان�سة لربامج التح�صني
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�سل�سلة النتائج
النتيجة 6

مت تعزيز الإطار القانوين

امل�ؤ�شرات

و�سائل التحقق

بعثات برنامج الدعم للت�شريع
البيطرى لتحديد الثغرات
يف القانون تليها اتفاقيات
الربنامج ل�صياغة القوانني
الالزمة

تقارير بعثات برنامج
الدعم للت�شريع البيطرى
لتحديد الثغرات ونقاط
ال�ضعف يف ت�شريعات
الدولة

الفر�ضيات

احلكومات راغبة يف �سن
التغيريات يف الت�شريعات

الت�شريع اجلديد الذي مت
�صياغته ملعاجلة الثغرات
مت مراجعة تقارير بعثات احلكومات م�ستعدة وقادرة
مت عمل بعثات تقييم �أداء
النتيجة 7
على ت�صحيح الثغرات التي
اخلدمات البيطرية ومت عمل تقييم �أداء اخلدمات
مت حتديد التدخالت املطلوبة لتعزيز بعثات املتابعة ،من �أجل تقييم البيطرية وتقارير املتابعة مت حتديدها
اخلدمات البيطرية على امل�ستوى
�أداء اخلدمات البيطرية للدولة ومت حتديد الثغرات
الوطني
املرتبطة بالق�ضاء
على طاعون املجرتات
ال�صغرية
ت�ستمر احلكومات يف
احلاجة الى مزيد من
ن�سبة خطط ال�سيطرة التى
النتيجة 8
متت املوافقة عليها لأمرا�ض التفا�صيل من �أجل القدرة الإهتمام بغريه من
الأمرا�ض الأخرى التى
على حتديد م�صدر
مت ترتيب �أمرا�ض املجرتات ال�صغرية املجرتات ال�صغرية الأخرى
ت�صيب املجرتات ال�صغرية
البيانات
الأخرى ذات الأولوية و�إنخف�ض معدل ذات الأولوية التي هي قيد
حدوثها
ك�أولوية
التطبيق
ت�ستمر الدول املانحة والدول
مت �إن�شاء ال�شبكة الدولية
النتيجة 9
الأع�ضاء يف توفري الدعم
للبحث واخلربة لطاعون
للجنة طاعون املجرتات
مت �إن�شاء �آلية فعالة للتن�سيق لطاعون املجرتات ال�صغرية واللجنة
املجرتات ال�صغرية على جميع
ال�صغرية والربنامج الدويل
الإ�ست�شارية
امل�ستويات
للق�ضاء عليه
مت �إن�شاء جلان فعالة على
امل�ستوى الوطني/الإقليمي
لطاعون املجرتات ال�صغرية
مت تنظيم �إجتماعات �سنوية
لطاعون املجرتات ال�صغرية
مت �إن�شاء جلنة طاعون
املجرتات ال�صغرية لتمار�س
دورها بفاعلية

45

العن�صر  : 1تعزيز وتهيئة بيئة مواتية ودعم القدرات البيطرية
الإجمالـــي (م�ضروبــا فى  1000دوالر �أمريكى)

الكميــــــــــات

الوحدة العام  1العام  2العام  3العام  4العام  5الإجمايل

تكلفة الوحدة
(م�ضروب فى
 1000دوالر)

العام  1العام  2العام  3العام  4العام  5الإجمايل

ح�سابات
الإنفاق

م�صادر
التمويل

 .1التكاليف الإ�ستثمارية
العن�صر �. 1.1إ�سرتاتيجية طاعون املجرتات واخلطط الفنية

�أ  .الأن�شطة على امل�ستوى الإقليمى
فرد فى
ال�شهر

1

والإ�سرتاتيجية الدولية لل�سيطرة والق�ضاء على املر�ض (الهيئة احلكومية فرد فى
ال�شهر
للتنمية ،جمموعة جنوب �أفريقيا للتنمية) (�إ�ست�شاريني دوليني)

تطوير خطة �إ�سرتاتيجية �إقليمية لدول رابطة �أمم جنوب �شرق
�آ�سيا (�إ�ست�شاري دويل)

-

-

-

-

1

15

15

-

-

-

-

15

املوازنة بني الإ�سرتاتيجية الإقليمية لطاعون املجرتات ال�صغرية

1

-

-

-

-

1

15

15

-

-

-

-

15

 % 100خطة طاعون
�إ�ست�شاري املجرتات ال�صغرية

ور�شة عمل

6

-

-

-

-

6

41

248

-

-

-

-

248

 % 100خطة طاعون
ور�شة عمل املجرتات ال�صغرية

حتديث اخلطط الإ�سرتاتيجية والفنية على امل�ستوى الإقليمى /ب ور�شة عمل

-

-

6

3

-

9

41

-

-

248

124

-

373

 % 100خطة طاعون
�إ�ست�شاري املجرتات ال�صغرية

ور�شة عمل

2

2

41

83

-

-

-

-

83

 % 100خطة طاعون
ور�شة عمل املجرتات ال�صغرية

361

-

248

124

-

734

ور�ش عمل على امل�ستوى الإقيلمي ل�ضمان وت�أييد ون�شر اخلطة
الإ�سرتاتيجية�/أ

46

التدريب على �إ�ستخدام �أداة مراقبة وتقييم طاعون املجرتات
ال�صغرية /ت
املجموع اجلزئي
ب  .الأن�شطة على امل�ستوى الوطني
تطوير اخلطط الإ�سرتاتيجية والفنية على امل�ستوى
الوطني(�إ�ست�شاريني وطنيني)/ث
ور�ش عمل على امل�ستوى الوطني ل�ضمان ت�أييد ون�شر اخلطط
الإ�سرتاتيجيةوالتقنية/ج

ملحق  :2المكون1
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 % 100خطة طاعون
�إ�ست�شاري املجرتات ال�صغرية

حتديث اخلطط الإ�سرتاتيجية والفنية على امل�ستوى الوطني/ح
املجموع اجلزئي
املجموع اجلزئى 1. 1

فرد فى
ال�شهر

40

36

-

-

-

76

6

240

216

-

-

-

456

 % 100خطة طاعون
�إ�ست�شاري املجرتات ال�صغرية

ور�شة عمل

40

36

-

-

-

76

10

400

360

-

-

-

760

 % 100خطة طاعون
ور�شة عمل املجرتات ال�صغرية

40

36

-

76

10

-

-

400

360

-

760

 % 100خطة طاعون
ور�شة عمل املجرتات ال�صغرية

640

576

400

360

-

1 976

1 001

576

648

484

-

2 710

ور�شة
عمل

-

العن�صر  : 1تعزيز وتهيئة بيئة مواتية ودعم القدرات البيطرية
الإجمالـــي (م�ضروبــا فى  1000دوالر �أمريكى)

الكميــــــــــات

الوحدة العام  1العام  2العام  3العام  4العام  5الإجمايل

تكلفة الوحدة
(م�ضروب فى
 1000دوالر)

العام  1العام  2العام  3العام  4العام  5الإجمايل

ح�سابات
الإنفاق

م�صادر
التمويل

العن�صر  .1.2توعية و�إ�شراك �أ�صحاب امل�صلحة

تطوير �إ�سرتاتيجية لإ�ستخدام نظم متعددة من �أجل التوا�صل
وك�سب الت�أييد (�إ�ست�شاريني دوليني)
تطوير �إ�سرتاتيجية لإ�ستخدام نظم متعددة من �أجل التوا�صل
وك�سب الت�أييد (�إ�ست�شاريني دوليني)

فرد فى
ال�شهر

2

-

-

-

-

2

15

30

-

-

-

-

30

تطوير �شراكات مع اجلمعيات الدولية ملربى املجرتات ال�صغرية
واملنظمات غري احلكومية ذات ال�صلة/خ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

-

-

-

-

30

املجموع اجلزئى

 % 100خطة طاعون
�إ�ست�شاري املجرتات ال�صغرية
-

-

ب .الأن�شطة على امل�ستوى الإقليمي
عقد �إجتماعات على امل�ستوى الإقليمي مع اجلهات الفاعلة فى
�سل�سلة الإنتاج واملنظمات الإقليمية /د

ور�شة
عمل

9

9

9

9

9

45

41

373

373

373

373

373

1 863

 % 100خطة طاعون
ور�شة عمل املجرتات ال�صغرية

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

508

373

373

373

373

1 998

تطوير ال�شراكات مع العاملني فى املنظمات الإقليمية غري
احلكومية ذات ال�صلة والقطاع اخلا�ص /ذ
املجموع اجلزئي

-

-

ج .الأن�شطة على امل�ستوى الوطني
حتديد �أ�صحاب امل�صلحة �سواء من املنظمات �أوالأن�شطة
(�إ�ست�شاريني وطني)

فرد فى
ال�شهر

40

36

-

-

-

76

6

240

216

-

-

-

456

 % 100خطة طاعون
�إ�ست�شاري املجرتات ال�صغرية

تطوير �إ�سرتاتيجية الدعوة والتوا�صل على امل�ستوى الوطني
(�إ�ست�شاريني وطنيني)/ر

فرد فى
ال�شهر

40

36

-

-

-

76

6

240

216

-

-

-

456

 % 100خطة طاعون
�إ�ست�شاري املجرتات ال�صغرية

طرح �إ�سرتاتيجية الدعوة والتوا�صل

مبلغ
م�ستقطع

40

76

76

76

76

344

15

600

1 140

1 140

1 140

1 140

5 160

 % 100خطة طاعون
�إ�ست�شاري املجرتات ال�صغرية

1 080

1 572

1 140

1 140

1 140

6 072

1 618

1 945

1 513

1 513

1 513

8 100

املجموع اجلزئي
املجموع اجلزئى . 2 . 1
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تطوير �إ�سرتاتيجية �إقليمية للدعوة والتوا�صل (�إ�ست�شاريني
دوليني)

فرد فى
ال�شهر

9

-

-

-

-

9

15

135

-

-

-

-

135

 % 100خطة طاعون
�إ�ست�شاري املجرتات ال�صغرية

47

48

الإجمالـــي (م�ضروبــا فى  1000دوالر �أمريكى)

الكميــــــــــات

الوحدة العام  1العام  2العام  3العام  4العام  5الإجمايل

تكلفة الوحدة
(م�ضروب فى
 1000دوالر)

العام  1العام  2العام  3العام  4العام  5الإجمايل

ح�سابات
الإنفاق

م�صادر
التمويل

العن�صر  . 3. 1الإطار القانونى

�أ .الأن�شطة على امل�ستوى الإقليمي
ور�ش عمل على امل�ستوى الإقليمي لتن�سيق الأطر القانونية
البيطرية والإ�سرتاتيجيات مع املجموعات االقت�صادية
الإقليمية/ز

ور�شة عمل

-

5

4

-

-

9

41

املجموع اجلزئي

-

205

164

-

-

369

205

164

-

-

369

ور�شة عمل

 % 100خطة
طاعون املجرتات
ال�صغرية

ب.الأن�شطة على امل�ستوى الوطني
فرد فى
ال�شهر

19

19

19

19

-

76

6

114

114

114

114

-

456

 % 100خطة طاعون
�إ�ست�شاري املجرتات ال�صغرية

تقييم الإطار القانوين لل�صحة احليوانية مع الرتكيز على
طاعون املجرتات ال�صغرية (�إ�ست�شاريني وطنيني)
�إعداد ور�ش عمل على امل�ستوى الوطني متعددة التخ�ص�صات
ملراجعة الوثائق الت�شريعية� /س

ور�شة عمل

19

19

19

19

-

76

5.0

95

95

95

95

-

380

 % 100خطة طاعون
ور�شة عمل املجرتات ال�صغرية

�إعداد ور�ش عمل على امل�ستوى الوطني متعددة التخ�ص�صات
ملراجعة الوثائق الت�شريعية� /س

ور�شة عمل

-

40

36

-

-

76

11.0

-

440

396

-

-

836

 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية

13

13

8

8

8

50

17

221

221

136

136

136

850

430

870

741

345

136

2 522

430

1 075

905

345

136

2 891

�إر�سال البعثات لتحديد الت�شريعات البيطرية يف الدول
امل�ستهدفة (خرباء املنظمة العاملية ال�صحة احليوانية)

بعثة

املجموع اجلزئي
املجموع اجلزئى 3. 1

تدريب

 % 100خطة طاعون
�إ�ست�شاري املجرتات ال�صغرية

العن�صر  .4. 1توفري الدعم للخدمات البيطرية

�أ .الأن�شطة على امل�ستوى الإقليمي
تدريب كبار موظفي القطاع البيطري احلكومي على �إ�ستخدام �أداة
تقييم �أداء اخلدمات البيطرية�//ش

جل�سة
�إجتماع

5

4

-

-

-

9

25

127

102

-

-

-

229

عمل حتليل على امل�ستوى الإقليمي لتقارير �أداء اخلدمات البيطرية
و� /أو تقارير متابعة الأداء (�إ�ست�شاريني دوليني)

فرد فى
ال�شهر

5

4

-

-

-

9

15

75

60

-

-

-

135

202

162

-

-

-

364

املجموع اجلزئي

تدريب

 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية

 % 100خطة طاعون
�إ�ست�شاري املجرتات ال�صغرية
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العن�صر  : 1تعزيز وتهيئة بيئة مواتية ودعم القدرات البيطرية

العن�صر  : 1تعزيز وتهيئة بيئة مواتية ودعم القدرات البيطرية
الإجمالـــي (م�ضروبــا فى  1000دوالر �أمريكى)

الكميــــــــــات

الوحدة العام  1العام  2العام  3العام  4العام  5الإجمايل

تكلفة الوحدة
(م�ضروب فى
 1000دوالر)

العام  1العام  2العام  3العام  4العام  5الإجمايل

ح�سابات
الإنفاق

م�صادر
التمويل

ب .الأن�شطة على امل�ستوى الوطني
بعثة

�إر�سال بعثات متابعة تقييم �أداء اخلدمات البيطرية/ن
عمل تقييم �أويل لأداء اخلدمات البيطرية للدول امل�صابة ولتلك
املعر�ضة للخطر والتى لي�ست بالفعل م�شاركة يف م�سار املنظمة
بعثة
العاملية لل�صحة احليوانية لتقييم �أداء اخلدمات البيطرية�/ص
�إعداد ور�شة عمل على امل�ستوى الوطني ملراجعة النتائج
والتو�صيات املت�ضمنة فى تقرير تقييم �أداء اخلدمات البيطرية
ور�شة عمل
مع ال�سلطات ذات ال�صلة�/ض
توفري املعدات للخدمات البيطرية امليدانية /ط

مبلغ
م�ستقطع

10

10

10

10

40

30

300

300

300

300

-

1 200

 % 100خطة طاعون
�إ�ست�شاري املجرتات ال�صغرية

19

19

19

-

-

57

10

181

181

181

-

-

542

ور�شة عمل

 % 100خطة
طاعون املجرتات
ال�صغرية

20

20

20

-

-

60

15

300

300

300

-

-

900

معدات

 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية

901

901

901

300

-

3 002

1 103

1 062

901

300

-

3 365

4 151

4 658

3 967

2 642

1 649

17 066

املجموع اجلزئى
املجموع اجلزئى 4. 1
�إجمايل التكاليف الإ�ستثمارية
العن�صر  .3. 1الإطار القانونى

فريق عمل وطني م�س�ؤول عن املراجعة القانونية/ظ

مبلغ م�ستقطع

400

700

700

700

700

3 200

40

70

70

70

جمموع التكاليف املتكررة

400

700

700

700

700

3 200

�إجمايل املكون 1

4 551

5 358

4 667

3 342

2 349

20 266

� /أ عدد  2يوم *  35فرد فى ال�شهر * ُمن�سق /للإقليم من ال�ستة �أقاليم المختارة -تم ذلك بالفعل فى ثالثة �أقاليم
 /ب عدد  2يوم *  35فرد فى ال�شهر *ُ .من�سق /للإقليم
 /ج عدد  2يوم *  35فرد فى ال�شهر * ُمن�سق /للإقليم
 /د عدد  30يوم * �إ�ست�شاري وطني واحد  /للدولة
 /ه عدد  2يوم *  30فرد فى ال�شهر ُمن�سق /للدولة
 /ح عدد  2يوم *  30فرد فى ال�شهر *ُ .من�سق /للدولة
 /خ ال توجد �أية تكاليف محددة مرتبطة بهذا الن�شاط
 /د عدد  2يوم *  35فرد فى ال�شهر *ُ .من�سق /للإقليم
 /ذ ال توجد �أية تكاليف مرتبطة بهذا الن�شاط
 /ر عدد  30يوم * �إ�ست�شاري وطني واحد /للدولة

70

320

10

 % 100خطة طاعون
الرواتب والبدالت املجرتات ال�صغرية

 /ز عدد � 5أيام *  25فرد فى ال�شهر *ُ .من�سق /للإقليم
� /س  2يوم *  10فرد فى ال�شهر *ُ .من�سق /للدولة =  5100دوالر �أمريكى
� /ش عدد  2يوم *  20فرد فى ال�شهر *ُ .من�سق /للإقليم
� /ص بعثة لمتابعة �أدء الخدمات البيطرية فى عدد  40دولة بقيادة المنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية
� /ض البعثات الأولية لتقيم �أداء الخدمات البيطرية فى عدد  9دول بقيادة المنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية
 /ط  1يوم *  25فرد فى ال�شهر *ُ .من�سق /للدولة (فى عدد 57دولة)
/ظ تزويد الخدمات البيطرية بالمعدات و م�ساعدي الأطباء البيطرين (�أدوات جمع العينات� ،أجهزة تحديد المواقع
الجغرافية� ،إلخ) 15000 :دوالر �أمريكى /للدولة لعدد  60دولة
 /ع مبلغ م�ستقطع ليتم دفعه كبدل لأع�ضاء فريق العمل (� 4أفراد) بقيمة تقديرية  10000دوالر �أمريكى

البرنامج الدولي للق�ضاء على مر�ض طاعون المجترات ال�صغيرة  -خمـ�س �سنـوات ()2021 – 2017

3

3

3

-

-

9

40

120

120

120

-

-

360

�إ�ست�شاري

 % 100خطة
طاعون املجرتات
ال�صغرية

49

50

الكميــــــــــات
الوحدة

العام 1

العام 2

العام 3

العام 4

العام 5

الإجمايل

 . 1التكاليف الإ�ستثمارية

تكلفة الوحدة
(م�ضروب فى
 1000دوالر)

العام 1

العام 2

العام  3العام  4العام  5الإجمايل

ح�ساب
امل�صروفات

م�صادر
التمويل

العن�صر  . 2.1التقييم الوبائى

�أ .الأن�شطة على امل�ستوى الإقليمي

مراقبة الو�ضع الإقليمى ،حتليل املخاطر ودرا�سات معرفة
املر�ض عن طاعون املجرتات ال�صغرية ( الإنرتنت،
الإ�ست�شاريني)
حتديد �أماكن توزيع �أعداد املا�شية (ر�سم خرائط) على
امل�ستوى الإقليمي (�إ�ست�شاريني دوليني)
�صياغة خطط للتقييم على امل�ستوى الإقليمي لأ�سباب
�إ�ستمرار وجود طاعون املجرتات ال�صغرية وحتديد نقاط
التحكم احلرجة (الإنرتنت – الإ�ست�شاريني)

فرد فى
ال�شهر
فرد فى
ال�شهر

9

-

-

-

-

9

15

135

-

-

-

-

135

-

9

-

-

-

9

15

-

135

-

-

-

135

فرد فى
ال�شهر

-

9

-

-

-

9

15

-

135

-

-

-

135

135

270

-

-

-

405

ب .الأن�شطة على امل�ستوى الوطني
�إن�شاء وتدريب فرق للتقييم على امل�ستوى الوطني
(�إ�ست�شاريني دوليني(
مراجعة املطبوعات البحثية املتوفرة و�صياغة الفر�ضية
فرد فى
املحتملة حول �أ�سباب �إ�ستمرار وجود طاعون املجرتات
ال�شهر
ال�صغرية (�إ�ست�شاريني وطنيني)�/أ
و�ضع اخلطط للتقييم على امل�ستوى الوطني (�إ�ست�شاريني فرد فى
ال�شهر
وطنيني)/ب
�إعداد ور�ش عمل على امل�ستوى الوطني لتحديث املعرفة
عن و�ضع املر�ض فى الدولة ب�إ�ستخدام �أداة مراقبة
ور�شة عمل
وتقييم طاعون املجرتات ال�صغرية /ت
جمع مراجعات املطبوعات البحثية ،والنتائج التى تو�صلت فرد فى
ال�شهر
�إليها البعثة ،ونتائج التق�صي (�إ�ست�شاريني وطنيني)
حتديد املناطق العالية اخلطورة وطرق انتقال املر�ض من فرد فى
ال�شهر
خالل نظام التحليل الوبائي
فرد فى
مراجعة ودمج �أنظمة التحليل الوبائي على امل�ستوى
ال�شهر
الوطني مع تلك على امل�ستوى الإقليمي
املجموع اجلزئى
املجموع اجلزئى 1. 2
فرد فى
ال�شهر

 % 100خطة طاعون
�إ�ست�شاري املجرتات ال�صغرية
 % 100خطة طاعون
�إ�ست�شاري املجرتات ال�صغرية
 % 100خطة طاعون
�إ�ست�شاري املجرتات ال�صغرية

 % 100خطة طاعون
�إ�ست�شاري املجرتات ال�صغرية

40

36

-

-

-

76

15

600

540

-

-

-

1 140

20

18

-

-

-

38

6

120

108

-

-

-

228

20

18

-

-

-

38

6

120

108

-

-

-

228

76

-

76

-

76

228

10

787

-

787

-

787

2 360

ور�شة عمل

-

40

36

-

-

76

6

-

240

216

-

-

456

�إ�ست�شاري

-

40

36

-

-

76

6

-

240

216

-

-

456

�إ�ست�شاري

-

40

36

-

-

76

6

-

240

216

-

-

456

�إ�ست�شاري

1 627

1 476

1 435

-

787

5 324

1 762

1 746

1 435

-

787

5 729

 % 100خطة طاعون
�إ�ست�شاري املجرتات ال�صغرية
 % 100خطة طاعون
�إ�ست�شاري املجرتات ال�صغرية
 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية
 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية
 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية
 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية

ملحق  :3المكون2

الإجمالـــي (م�ضروبــا فى  1000دوالر �أمريكى)

البرنامج الدولي للق�ضاء على مر�ض طاعون المجترات ال�صغيرة  -خمـ�س �سنـوات ()2021 – 2017

المكون  : 2دعم �أنظمة الت�شخي�ص والتق�صي

المكون  : 2دعم �أنظمة الت�شخي�ص والتق�صي
الإجمالـــي (م�ضروبــا فى  1000دوالر �أمريكى)

الكميــــــــــات
الوحدة

العام 1

العام 2

العام 3

العام 4

العام 5

الإجمايل

تكلفة الوحدة
(م�ضروب فى
 1000دوالر)

العام 1

العام 2

العام  3العام  4العام  5الإجمايل

ح�ساب
امل�صروفات

م�صادر
التمويل

العن�صر  . 2. 2تعزيز �أنظمة التق�صي وقدرات الت�شخي�ص
املختربي

�أ .الأن�شطة على امل�ستوى الدويل

15

-

-

-

-

15

1

-

-

-

-

1

15

15

-

-

-

-

15

135

-

-

-

135

-

9

-

-

-

9

15

-

1

-

-

-

-

5

4

1

100

100

-

-

-

-

100

9

39

195

156

-

-

-

351

 % 100خطة طاعون
�إ�ست�شاري املجرتات ال�صغرية
 % 100خطة طاعون
�إ�ست�شاري املجرتات ال�صغرية
 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية
تدريب

-

9

-

-

-

9

15

-

135

-

-

-

135

 % 100خطة طاعون
�إ�ست�شاري املجرتات ال�صغرية

295

426

-

-

-

721

5

4

-

-

-

9

25

125

100

-

-

-

224

-

9

-

9

-

18

12

-

108

-

108

-

216

 % 100خطة طاعون
ور�شة عمل املجرتات ال�صغرية
 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية
تدريب

البرنامج الدولي للق�ضاء على مر�ض طاعون المجترات ال�صغيرة  -خمـ�س �سنـوات ()2021 – 2017

�أنظمة التق�صي
تطوير �إر�شادات توجيهية خلطة التق�صي على امل�ستويني
الإقليمي والوطني (�إ�ست�شاريني دوليني)
املجموع اجلزئى
ب .الأن�شطة على امل�ستوى الإقليمي
�أنظمة التق�صى
فرد فى
و�ضع خطة التق�صي على امل�ستوى الإقليمي (�إ�ست�شاريني
ال�شهر
دولييني)
مبلغ
�إنتاج ون�شر دليل لتدريب املتدربني يف جمال التق�صي
م�ستقطع
بالأعرا�ض املر�ضية
تدريب املدربني على امل�ستوى الإقليمي يف علم الوبائيات
�إجتماع
والتق�صى /ث
الفحو�ص امل�صلية التي ت�ستهدف فئات معينة من
فرد فى
احليوانات وتقييم عدد احلاالت التي ميكن �أن ت�سببها
ال�شهر
حالة واحدة (�إ�ست�شاريني دوليني)
املجموع اجلزئي
القدرات املختربية
التدريب على امل�ستوى الإقليمي على طرق الت�شخي�ص،
ور�شة عمل
و�ضمان اجلودة/ج
اختبارات الكفاءة على امل�ستوى الإقليمى/الدويل (املخترب مبلغ
م�ستقطع
املرجعي الدويل �أو املخترب الإقليمى)
فرد فى
ال�شهر

 % 100خطة طاعون
�إ�ست�شاري املجرتات ال�صغرية

51

52

الإجمالـــي (م�ضروبــا فى  1000دوالر �أمريكى)

الكميــــــــــات
الوحدة
الفحو�ص امل�صلية التي ت�ستهدف فئات معينة من
احليوانات وتقييم عدد احلاالت التي ميكن �أن ت�سببها
حالة واحدة (�إ�ست�شاريني دوليني)
املجموع اجلزئي
املجموع اجلزئي
ت  .الأن�شطة على امل�ستوى الوطني
�أنظمة التق�صي
فرد فى
تطوير خطة تق�صي على امل�ستوى الوطني (�إ�ست�شاريني
ال�شهر
وطنيني)
�إعداد ور�ش عمل على امل�ستوى الوطني للتحقق من �صحة
ور�شة عمل
خطط التق�صي/ح
�إن�شاء قاعدة للبيانات واملعدات الالزمة لأنظمة التق�صي التكلفة
ال�سنوى
الرقمية القائمة
فرد فى
ال�شهر

التدريب على التحري عن الإ�صابات/خ
التدريب على الوبائيات ،التق�صي وتقييم املخاطر/د
تدريب الأطباء البيطريني يف املجازر وال�صيادين لرفع
وعيهم عن طاعون املجرتات ال�صغرية/ذ
املجموع اجلزئي
القدرات املختربية
تقييم القدرات الت�شخي�صية للمخترب (�إ�ست�شاريني
وطنيني)
التدريب على الت�شخي�ص املختربي واالختبارات مبا يف
ذلك تداول العينات والت�شخي�ص املقارن/ر
التدريب على الت�شخي�ص املقارن لطاعون املجرتات
ال�صغرية وتو�صيف معزوالت الفريو�س احلقلي/ز

العام 1

العام 2

العام 3

العام 4

العام 5

الإجمايل

تكلفة الوحدة
(م�ضروب فى
 1000دوالر)

العام 1

العام 2

العام  3العام  4العام  5الإجمايل

-

-

-

-

-

-

5

4

-

-

-

125

208

-

108

-

440

420

634

-

108

-

1 176

6

240

216

-

-

-

456

40

36

-

-

-

76

440

396

-

-

-

836

40

36

-

-

-

76

11

1 000

900

-

-

1 900

-

40

36

-

-

76

25

-

-

-

-

722

�إجتماع

40

36

-

-

-

76

10

380

342

-

-

1 748

�إجتماع

40

36

-

-

-

76

23

920

828

-

-

623

�إجتماع

-

40

36

-

-

76

8

-

328

295

-

6 285

1 980

3 110

1 195

-

-

فرد فى
ال�شهر

40

36

-

-

-

76

6

240

216

-

-

-

456

ح�ساب
امل�صروفات

�إ�ست�شاري

م�صادر
التمويل

 % 100خطة
طاعون املجرتات
ال�صغرية

 % 100خطة طاعون
�إ�ست�شاري املجرتات ال�صغرية
 % 100خطة طاعون
ور�شة عمل املجرتات ال�صغرية
 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية
معدات
 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية
تدريب
 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية
تدريب
 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية
تدريب

 % 100خطة طاعون
�إ�ست�شاري املجرتات ال�صغرية

�إجتماع

40

36

-

-

-

76

14

560

504

-

-

-

1 064

تدريب

 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية

�إجتماع

40

36

-

-

-

76

14

560

504

-

-

-

1 064

تدريب

 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية

البرنامج الدولي للق�ضاء على مر�ض طاعون المجترات ال�صغيرة  -خمـ�س �سنـوات ()2021 – 2017

المكون  : 2دعم �أنظمة الت�شخي�ص والتق�صي

المكون  : 2دعم �أنظمة الت�شخي�ص والتق�صي
الإجمالـــي (م�ضروبــا فى  1000دوالر �أمريكى)

الكميــــــــــات
الوحدة
التدريب على نظام �ضمان اجلودة والإعتماد لإختبار
ت�شخي�ص طاعون املجرتات ال�صغرية�/س
تتم امل�ساعدة يف املوقع لنظام �ضمان جودة املختربات
واعتمادها لإختبار ت�شخي�ص طاعون املجرتات ال�صغرية/
�ش
خمزون من الكوا�شف والأجهزة واملعدات املختربية
الت�أكد من �صحة ونقل التكنولوجيا اخلا�صة ب�إختبار
تفاعل البلمرة املت�سل�سل املتعدد (�إجراء الإختبار على
امل�ستوى الوطني و�إر�سال بعثات من اخلرباء الدوليني)
املجموع اجلزئى
املجموع اجلزئى

�إجتماع

العام 1

العام 2

العام 3

العام 4

العام 5

الإجمايل

تكلفة الوحدة
(م�ضروب فى
 1000دوالر)

العام 1

العام 2

العام  3العام  4العام  5الإجمايل

15

15

20

-

-

50

10

146

146

195

-

-

488

ح�ساب
امل�صروفات

م�صادر
التمويل

تدريب

 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية

فرد فى
ال�شهر
مبلغ
م�ستقطع

4

4

5

-

-

13

15

56

56

75

-

-

188

40

36

-

-

-

76

50

2 000

1 800

-

-

-

3 800

 % 100خطة طاعون
�إ�ست�شاري املجرتات ال�صغرية
ب�ضائع % 100 /خطة طاعون
معدات
املجرتات ال�صغرية

مبلغ
م�ستقطع

-

15

15

15

15

60

3

-

45

45

45

45

180

 % 100خطة طاعون
�إ�ست�شاري املجرتات ال�صغرية

5 543

6 382

1 510

45

45

5 977

7 015

1 510

153

45

20 429

العن�صر �. 3 . 2شبكات الوبائيات واملختربات على امل�ستوى
الإقليمي

�أ  .الأن�شطة على امل�ستوى الإقليمي

فرد فى
ال�شهر

�إختيار املركز الإقليمي الرائد للوبائيات واملخترب الإقليمى
الرائد يف كل �إقليم من الت�سع �أقاليم املختارة�/ص
الإجتماعات ال�سنوية على امل�ستوى الإقليمي بني املخترب
ور�شة عمل
الوطني وفريق العمل بالوبائيات�/ض
املجموع اجلزئى
املجموع اجلزئى 3. 2
�إجمايل التكاليف الإ�ستثمارية
 .IIالتكاليف املتكررة

3

2

-

-

-

5

15

38

30

-

-

-

68

9

9

9

9

9

45

60

540

540

540

540

540

2 700

578

570

540

540

540

2 768

578

570

540

540

540

2 768

8 316

9 331

3 485

693

1 372

28 925

 % 100خطة طاعون
�إ�ست�شاري املجرتات ال�صغرية
 % 100خطة طاعون
ور�شة عمل املجرتات ال�صغرية

العن�صر  1. 2التقييم الوبائي

التقييم وتقدير الو�ضع الوبائى ميدانيا بامل�شاركة/ط

العن�صر  2. 2تعزيز �أنظمة التق�صي و القدرات املختربية

التق�صي مبا يف ذلك �أن�شطة التق�صي بالأعرا�ض،
بامل�شاركة للبحث عن املر�ض وللتحري عن الإ�صابات

مبلغ
م�ستقطع
مبلغ
م�ستقطع

40

40

36

76

-

76

76

-

-

-

152

192

30

40

1 200

1 600

1 080

3 040

-

3 040

2 280

-

-

-

4 560

الرواتب
والبدالت

7 680

الرواتب
والبدالت

 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية
 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية

البرنامج الدولي للق�ضاء على مر�ض طاعون المجترات ال�صغيرة  -خمـ�س �سنـوات ()2021 – 2017

املجموع اجلزئى 2. 2

3 563

3 272

315

45

45

7 239
13 524

53

54

الإجمالـــي (م�ضروبــا فى  1000دوالر �أمريكى)

الكميــــــــــات
الوحدة
مبلغ
جمع وحتليل العينات بوا�سطة الأطباء البيطريني فى
م�ستقطع
امليدان/ظ
مبلغ
حتليل معزوالت فريو�س طاعون املجرتات ال�صغرية التى
مت عزلها فى الوقت احلايل �أثناء عمل التقييم امليدانى/ع م�ستقطع
جمموع التكاليف املتكررة
الإجمالى ملكون 2

تكلفة الوحدة
(م�ضروب فى
 1000دوالر)

العام 1

العام 2

40

76

76

76

76

344

15

600

1 140

40

76

76

76

76

344

2

العام 1

العام 2

العام 3

العام 4

العام 5

الإجمايل

العام  3العام  4العام  5الإجمايل
1 140

1 140

1 140

5 160

60

114

114

114

114

516

3 460

5 374

4 294

3 534

1 254

17 916

7 779 14 705 11 776

4 227

2 626

46 841

� /أ عدد  51يوم * �إ�ست�شاري وطني /للدولة
 /ب عدد  51يوم * �إ�ست�شاري وطني /للدولة
 /ت عدد  2يوم *  03فرد فى ال�شهر * ُمن�سق /للدولة
 /ث عدد  3يوم *  03فرد فى ال�شهر * عدد ُ 2من�سق/للإقليم
 /ج عدد  3يوم *  51فرد فى ال�شهر * عدد ُ 2من�سق /للإقليم
 /ح عدد  2يوم *  03فرد فى ال�شهر * عدد ُ 1من�سق/للدولة
 /خ عدد  2يوم *  52فرد فى ال�شهر * عدد ُ 2من�سق/للدولة
 /د عدد  5يوم *  03فرد فى ال�شهر * عدد ُ 2من�سق/للدولة
 /ذرعدد  2يوم *  02فرد فى ال�شهر * عدد ُ 1من�سق/للدولة
 /ر عدد  4يوم *  51فرد فى ال�شهر * عدد ُ 1من�سق/للدولة (م�شخ�صات =  0003دوالر �أمريكى)
 /ز مثل ما �سبق
� /س عدد  4يوم *  51فرد فى ال�شهر * عدد ُ 1من�سق /للدولة  -فقط للدول المختارة (عدد  31دولة)
� /ش عدد � 1أ�سبوع �إ�ست�شاري دولى/للدولة فقط للدول المختارة
� /ص الإختيار ليتم التنفيذ بفريق مكون من عدد � 3أفراد فى ال�شهر فى كل �إقليم لعدد  51يوم
� /ض عدد � 3أيام *  54فرد لكل �إقليم (�أجور الترجمة  0063دوالر)
 /ط الم�أموريات الميدانية لفريق العمل بعدد  51طبيب بيطرى ميدانى لمدة  03يوم لكل منهم �سنويا (بدل الإعا�شة اليومي =  001 *03 * 02دوالر؛ الوقود =  0003دوالر ؛ للطوارئ =  0002دوالر)
 /ظ عدد  0003عينة فى ال�سنة بتكلفة  3دوالر لأخذ العينة و 2دوالر للتحليل لكل عينة =  00051دوالر
 /ع يتم جمع وتحليل حوالي  003معزولة بتكلفة  5دوالر لكل معزولة ،يتم عمل ذلك بالمختبر على الم�ستوى الوطني (للدول التى لديها القدرة لعمل ذلك) وكذلك فى المختبر الإقليمي والمختبر الدولي

ح�ساب
امل�صروفات

الت�شغيل
الت�شغيل

م�صادر
التمويل

 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية
 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية

البرنامج الدولي للق�ضاء على مر�ض طاعون المجترات ال�صغيرة  -خمـ�س �سنـوات ()2021 – 2017

المكون  : 2دعم �أنظمة الت�شخي�ص والتق�صي

المكون  : 3الإجراءات التى تدعم الق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة
الكميــــــــــات
الوحدة

العام 1

العام 3

العام 2

العام 5

العام 4

تكلفة الوحدة
(م�ضروب فى
 1000دوالر)

الإجمالى

العام 2

العام 1

العام  4العام 5

العام 3

الإجمالى

ح�ساب
امل�صروفات

م�صادر
التمويل

 .Iالتكاليف الإ�ستثمارية
العن�صر  : 1. 3التح�صني وغريه من الإجراءات
الوقائية من وال�سيطرة على طاعون املجرتات ال�صغرية

-

-

1

1

-

2

30

-

-

30

30

-

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

9

41

-

373

-

-

-

373

-

10

5

-

-

15

7

-

74

37

-

-

110

-

10

-

-

-

10

4

-

38

-

-

-

38

-

1

1

-

-

2

12

-

12

12

-

-

24

-

2

-

-

-

2

15

-

2

-

-

9

-

30

-

-

-

30

-

526

79

30

-

634

�إ�ست�شاري

 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية

-

-

 % 100خطة طاعون
ور�شة عمل املجرتات ال�صغرية
 % 100خطة طاعون
ور�شة عمل املجرتات ال�صغرية
 % 100خطة طاعون
�إ�ست�شاري املجرتات ال�صغرية
 % 100خطة طاعون
�إ�ست�شاري املجرتات ال�صغرية
 % 100خطة طاعون
�إ�ست�شاري املجرتات ال�صغرية

-

-

2

15

-

30

-

-

-

30

�إ�ست�شاري

 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية

-

-

9

4

-

34

-

-

-

34

�إ�ست�شاري

 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية
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� 1. 1. 3إنتاج اللقاح
�أ  .الأن�شطة على امل�ستوى الدولى
مبلغ
تدعيم التطوير والت�صنيع للقاحات التى تتيح
التمييز بني احليوانات امل�صابة و تلك املح�صنة م�ستقطع
ب  .الأن�شطة على امل�ستوى الإقليمي
تن�سيق جدول تواريخ برامج التح�صني للدول
املتجاورة� /أ
التدريب من �أجل جتان�س �أنظمة ال�سالمة احليوية ور�شة
عمل
و�ضمان اجلودة للمخترب/ب
ت  .الأن�شطة على امل�ستوى الوطني
تدريب فريق الفنيني العاملني فى خمتربات �إنتاج ور�شة
عمل
اللقاح /ت
فرد فى
تدعيم تنفيذ نظام �إدارة اجلودة يف املختربات
ال�شهر
امل�ستهدفة لإنتاج اللقاح
مبلغ
م�ستقطع
�إجراء الإختبار بني املختربات وبع�ضها/ث
توفري الدعم لتنفيذ املمار�سات اجليدة للتخزين فرد فى
ال�شهر
وال�شحن والتعامل مع اللقاحات/ج
املجموع اجلزئى 1. 1. 3
 2. 1. 3حمالت التح�صني
�أ  .الأن�شطة على امل�ستوى الدويل
درا�سة جدوى لإن�شاء خمترب واحد �إ�ضايف ل�ضمان فرد فى
ال�شهر
جودة اللقاحات على امل�ستوى الإقليمى/ح
ب .الأن�شطة على امل�ستوى الإقليمي
فرد فى
تقييم الإحتياجات لإ�صدار �شهادة للقاحات
ال�شهر
طاعون املجرتات ال�صغرية/خ

ملحق  : 4المكون 3

الإجمالـــي (م�ضروبــا فى  1000دوالر �أمريكى)

55

56

الإجمالـــي (م�ضروبــا فى  1000دوالر �أمريكى)

الكميــــــــــات
الوحدة
ت .الأن�شطة على امل�ستوى الوطني
دورات تدريبية تن�شيطية على التطبيق امليداين
للحقن بلقاح طاعون املجرتات ال�صغرية/د
�شراء اللقاحات/ذ
نقل التكنولوجيا لإنتاج لقاح طاعون املجرتات
ال�صغرية ثابت حراريا /ر
املجموع اجلزئى 2. 1. 3
 3. 1. 3تقييم ما بعد التح�صني

العام 2

العام 1

العام 4

العام 3

الإجمالى

العام 5

تكلفة الوحدة
(م�ضروب فى
 1000دوالر)

�إجتماع

-

60

-

-

120

الر�أ�س
فرد فى
ال�شهر

-

- 650 000 000 650 000 000

-

0.0001 1 300 000 000

-

-

تطوير بروتوكول لعمليات امل�سح امل�صلي/ز
املجموع اجلزئى 3. 1. 3
 4. 1. 3حت�سني الأمن احليوي
�صياغة �إجراءات العمل القيا�سية لآلية الإ�ستجابة فرد فى
ال�شهر
(�إ�ست�شاري دويل)

60

-

-

3

-

-

-

-

1

-

3

8

15

-

-

-

1

15

املجموع اجلزئى 4. 1. 3
 5. 1. 3خطط الطوارئ لطاعون املجرتات
ال�صغرية وغريذلك من �إجراءات الوقاية
وال�سيطرة

�إعداد واختبار خطة طوارئ للدول املُع َر�ضة
للخطر�/س

مبلغ
م�ستقطع

الر�أ�س
�شراء اللقاحات يف حاالت الطوارئ�/ش
فرد فى
و�ضع �إجراءات للتحكم و�إدارة الأحداث ال�صحية
املتعلقة بطاعون املجرتات ال�صغرية (�إ�ست�شاري دويل) ال�شهر
تطوير �إجراءات العمل القيا�سية من �أجل الإدارة فرد فى
ال�شهر
ال�سليمة ل�سل�سلة التربيد (�إ�ست�شاري دويل)
املجموع اجلزئى5. 1 . 3
املجموع اجلزئى1. 3

15

-

-

-

15

-

-

-

- 200 000 000

-

0.5

-

-

-

0.5

-

0.5

-

-

-

0.5

العام 2

العام 1

العام  4العام 5

العام 3

الإجمالى

ح�ساب
امل�صروفات

-

450

450

-

-

900

تدريب

-

65 000

65 000

-

-

130 000

ب�ضائع

-

-

38

-

-

38

-

65 514

65 488

-

-

131 001

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

-

-

-

15

-

15

-

-

-

15

188

30

13

-

-

-

188

200 000 000

0.0001

-

-

-

- 20 000

15

-

8

-

-

-

15

-

375
20 000
8

-

8

-

-

-

15

-

188 20 188

20 390

8

-

66 069

65 566

188 20 218

152 041

�إ�ست�شاري

�إ�ست�شاري

�إ�ست�شاري

�إ�ست�شاري
ب�ضائع

م�صادر
التمويل

 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية
 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية
 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية

 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية

 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية

 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية
 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية

�إ�ست�شاري

 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية

�إ�ست�شاري

 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية
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المكون  : 3الإجراءات التى تدعم الق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة

المكون  : 3الإجراءات التى تدعم الق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة
الإجمالـــي (م�ضروبــا فى  1000دوالر �أمريكى)

الكميــــــــــات
الوحدة

العام 1

العام 3

العام 2

العام 5

العام 4

تكلفة الوحدة
(م�ضروب فى
 1000دوالر)

الإجمالى

العام 2

العام 1

العام  4العام 5

العام 3

الإجمالى

ح�ساب
امل�صروفات

م�صادر
التمويل

العن�صر  : 2. 3الربهنة على حالة اخللو من طاعون
املجرتات ال�صغرية

14

14

-

-

14

14

14

70

15

5

4

-

9

39

-

20

30

50

11

210

210

210

210

210

1 050

210

210

210

210

210

1 050

-

-

193

154

-

347

-

-

193

154

-

347

-

-

-

220

330

550

-

-

-

220

330

550

-

-

193

374

330

1 947

�إ�ست�شاري

 % 100خطة طاعون
ور�شة عمل املجرتات ال�صغرية

تدريب

 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية

العن�صر : 3 . 3ال�سيطرة على الأمرا�ض الأخرى التى
ت�صيب املجرتات ال�صغرية للم�ساعدة فى الق�ضاء على
طاعون املجرتات ال�صغرية

�أ  .الأن�شطة على امل�ستوى الإقليمى
عمل حتديث عن التقدم والتن�سيق الذى يتم
�إحرازه/ط
املجموع اجلزئى
ب .الأن�شطة على امل�ستوى الوطني
و�ضع خطط ال�سيطرة على الأمر�ض ذات
الأولوية التى ت�صيب املجرتات ال�صغرية الأخرى
(�إ�ست�شاري وطني)
ور�شة عمل للت�صديق على اخلطة �أعاله/ظ
�شراء اللقاحات/ع
املجموع اجلزئى
املجموع اجلزئى 3 . 3
التكاليف الإ�ستثمارية الإجمالية

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

240

216

-

-

456

فرد فى
ال�شهر
ور�شة
عمل

-

40

36

-

-

76

6

-

373

-

-

787

-

40

36

-

-

76

10

-

414

10 000

- 10 000

الر�أ�س

-

- 50 000 000 50 000 000 50 000 000

150 000 000

0.0002

-

10 000

30 000

-

10 654

10 589

- 10 000

31 243

-

10 654

10 589

- 10 000

31 243

-

76 723

76 347

518 30 592

185 230

�إ�ست�شاري

 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية

 % 100خطة طاعون
�إ�ست�شاري املجرتات ال�صغرية
 % 100خطة طاعون
ور�شة عمل املجرتات ال�صغرية
 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية
الب�ضائع
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�أ  .الأن�شطة على امل�ستوى الدويل
تدعيم مراجعة ملفات طاعون املجرتات ال�صغرية فرد فى
للح�صول على الت�صديق على حالة اخللو من املر�ض ال�شهر
املجموع اجلزئي
�أ .الأن�شطة على امل�ستوى الإقليمي
تدعيم �إعداد ملف لطاعون املجرتات ال�صغرية
للت�صديق على حالة اخللو من املر�ض ليتم تقدميه ور�شة
عمل
�إلى املنظمة العاملية لل�صحة احليوانية�/ص
املجموع اجلزئى
ب  .الأن�شطة على امل�ستوى الوطني
جل�سة
�إجتماع
تدريب تن�شيطي حول التق�صي بالأعرا�ض�/ض
املجموع اجلزئي
املجموع اجلزئى 2. 3

 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية

57

58

الإجمالـــي (م�ضروبــا فى  1000دوالر �أمريكى)

الكميــــــــــات
الوحدة

العام 2

العام 1

العام 4

العام 3

الإجمالى

العام 5

تكلفة الوحدة
(م�ضروب فى
 1000دوالر)

العام 2

العام 1

العام  4العام 5

العام 3

الإجمالى

ح�ساب
امل�صروفات

م�صادر
التمويل

 .IIالتكاليف املتكررة

العن�صر  : 1. 3التح�صني والإجراءات الأخرى للوقاية
وال�سيطرة على طاعون املجرتات ال�صغرية

ت�سليم اللقاحات/غ

الر�أ�س

ت�سليم لقاحات الطوارئ/ف

الر�أ�س

200 000 000

مبلغ
م�ستقطع

�ضوابط التنقل بني املناطق املح�صنة/غري
املح�صنة//ق
�أن�شطة طاعون املجرتات ال�صغرية تقييم ما بعد
جمع
التح�صني (جمع العينات وحتليلها) بوا�سطة
العينات
الأطباء البيطريني امليدانيني/ك

-

- 650 000 000 650 000 000

-

0.0004 1 300 000 000

-

0.0004

-

200 000 000

- 260 000 260 000
-

-

-

80 000

520 000

الت�شغيل

80 000

الت�شغيل

-

15

20

35

-

70

65

-

975

1300

2 275

-

4 550

الرواتب
والبدالت

احلكومة

-

6 500

6 500

-

-

13 000

5

-

32 500

32 500

-

-

65 000

�إ�ست�شاري

 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية

500

الت�شغيل

 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية

30 000

الت�شغيل

 % 80خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية

العن�صر� : 2. 3إظهار حالة اخللو من طاعون املجرتات ال�صغرية

جمع وحتليل العينات بوا�سطة الأطباء البيطريني مبلغ
م�ستقطع
امليدانيني/ل

-

-

-

20

30

50

10

-

-

-

200

300

العن�صر : 3. 3ال�سيطرة على �أمرا�ض املجرتات ال�صغرية الأخرى لدعم
الق�ضاء على طاعون املجرتات ال�صغرية

ت�سليم اللقاحات/م
� إجمالى التكاليف املتكررة
جمموع املكون 3

الر�أ�س

 % 80خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية
 % 80خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية

-

- 50 000 000 50 000 000 50 000 000

150 000 000

0.0002

-

10 000

10 000

- 10 000

-

300 92 475 303 800 303 475

700 050

-

818 123 067 380 147 380 198

885 280

� /ش 200مليون جرعة من لقاح طاعون المجترات ال�صغيرة لتح�صين الحيوانات ال�صغيرة العمر وكذلك للتح�صين فى حالة الطوارئ فى
� /أ ال توجد تكاليف محددة
العام الرابع
 /ب عدد  2يوم *  30فرد * عدد ُ 2من�سق/للإقليم
� /ص �إعداد ور�شة عمل على الم�ستوى الإقليمي لمدة يومين لعدد  30م�شارك  +من�سق واحد فى عدد � 5أقاليم فى العام الثالث وفى � 4أقاليم
 /ت عدد  2يوم *  10فرد * عدد ُ 1من�سق /للإقليم فى عدد  15دولة  7350دوالر �أمريكى
فى العام الرابع
 /ث �سينظمها مختبر دولي مرجعي لمختبر لطاعون المجترات ال�صغيرة
�/ض ور�شة عمل على الم�ستوى الوطني لمدة يومين لعدد  30م�شارك ُ +من�سق واحد لكل دولة ق فى العام الرابع وفى العام الخام�س
 /ج لمدة �شهرين �إ�ست�شاري دولي لإعداد المبادئ التوجيهية المطلوبة
/ط ال توجد تكاليف محددة (تم ذلك �أثناء �إجتماعات التن�سيق على الم�ستوى الإقليمي)
 /ح لمدة  30يوم عدد � 2إ�ست�شاري دولي
 /ظ عدد  2يوم *  10فرد * عدد ُ 2من�سق
 /خ لمدة �أ�سبوع �إ�ست�شاري دولى لكل للإقليم فى العام الثانى
/ع عدد  50مليون جرعة فى العام من العام الثانى حتى العام الخام�س بتكلفة  0,2دوالر ل�شراء اللقاح والمخفف
 /د يوم واحد *  30فرد * ُمن�سق واحد/الدولة (المعدات =  1000دوالر �أمريكى)
 /ذ  3 , 1بليون جرعة من اللقاح للأعوام الثانى والثالث بتكلفة  0,1دوالر ل�شراء اللقاح والمخفف ( بما فى ذلك الت�سليم للخدمات /غ عدد  650مليون حيوان يتم تح�صينها فى العامين الثاتى والثالث بتكلفة  0,4دوالر لت�سليم اللقاح
 /ف عدد  200مليون حيوان يتم تح�صينها (الحيوانات ال�صغيرة العمر وفى حاالت الطوارئ) فى العام الرابع بتكلفة  0,4دوالر لت�سليم
البيطرية الوطنية)
اللقاح
 /ر لمدة �أ�سبوع بعثة للإ�ست�شاريين الدوليين لعدد  10من منتجي لقاح طاعون المجترات ال�صغيرة فى العام الثاني
/ق الوقود وبدل الإعا�شة اليومى للخدمات البيطرية الميدانية والأمن (الوقود =  20000دوالر؛ بدل الإعا�شة اليومى =  15يوم *30
/ز ال توجد تكاليف محددة
�/س �إ�ست�شاري وطني ليتولى عمل خطة الطوارئ و عدد  2يوم بدل �إعا�شة يومى لعدد  15فرد لإختبار الخطة (الإ�ست�شاري الوطنى = فرد* 100دوالر)
 6000دوالر ؛  100 * 15*2دوالر؛ التنقالت =  50* 15دوالر؛ تن�سيق الإجتماعات = *2دوالر*  1000و للطوارئ =  750دوالر /ك جمع العينات والتحليل لعدد  2000عينة فى العام بتكلفة  3دوالر لأخذ العينة و  2دوالر للتحليل فى العام الرابع والخام�س
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المكون  : 3الإجراءات التى تدعم الق�ضاء على طاعون المجترات ال�صغيرة

المكون  : 4التن�سيق والإدارة
الإجمالـــي (م�ضروبــا فى  1000دوالر �أمريكى)

الكميــــــــــات

العام 2

العام 4

 . 1التكاليف الإ�ستثمارية
عن�صر :1.4على امل�ستوى الدويل

�إجتماعات اللجنة الإ�ست�شارية لطاعون املجرتات ال�صغرية� /أ

�إجتماع

2

2

2

2

2

10

27

54

54

54

54

54

270

ور�شة عمل

 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية

�إجتماع ال�شبكة الدولية للبحث واخلربة لطاعون املجرتات
ال�صغرية /ب

�إجتماع

1

1

1

1

1

5

51

51

51

51

51

51

255

ور�شة عمل

 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية

�إجتماعات �شبكة خمتربات طاعون املجرتات ال�صغرية
الدولية الدولية

�إجتماع

1

1

1

1

1

5

35

35

35

35

35

35

175

ور�شة عمل

 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية

دعم خرباء طاعون املجرتات ال�صغرية من �أجل تنفيذ
الربنامج/ت
املجموع اجلزئي 1.4

فرد فى ال�شهر

5

5

5

5

-

20

15

75

75

75

75

-

300

�إ�ست�شارى

 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية

215

215

215

215

140

1 000

الإجتماع التن�سيقى لطاعون املجرتات ال�صغرية/ث
التقييم اخلارجي على امل�ستوى الوطنى للدول املختارة
(�إ�ست�شاريني دوليني)
املجموع اجلزئي 2.4

�إجتماع

9

9

9

9

9

45

39

347

فرد فى ال�شهر

-

3

3

-

-

5

15

347

347

347

347

1 737

-

38

38

-

-

75

347

385

385

347

347

1 812

ور�شة عمل
�إ�ست�شارى

 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية
 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية

عن�صر  : 3. 4على م�ستوى الدولة

جلنة التن�سيق الوطنية لطاعون املجرتات ال�صغرية/ج
امل�شاركة يف الإجتماعات التن�سيقية لطاعون املجرتات
ال�صغرية/ح
ال�سيارات والدراجات النارية (� 2سيارة و  20دراجة نارية
لكل دولة* 30دولة)
املجموع اجلزئى 3. 4
التكاليف الإ�ستثمارية الإجمالية

ور�شة عمل

80

152

152

152

152

688

6

480

912

912

912

912

4 128

مبلغ م�ستقطع
مبلغ م�ستقطع/
للدولة

40

76

76

76

76

344

7

292

555

555

555

555

2 511

20

10

-

-

-

30

140

2 800

1 400

-

-

-

4 200

3 572

2 867

1 467

1 467

1 467

10 839

4 134

3 467

2 067

2 029

1 954

13 651

ور�شة عمل

معدات

 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية
 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية
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العن�صر  . 2. 4امل�ستوى الإقليمى

ملحق  : 5المكون 4

الوحدة

تكلفة الوحدة
(م�ضروب فى
العام  1العام  2العام  3العام  4العام  5الإجمالى  1000دوالر) العام 1

العام 3

العام 5

الإجمالى

ح�ساب
امل�صروفات

م�صادر
التمويل

59

60

الإجمالـــي (م�ضروبــا فى  1000دوالر �أمريكى)

الكميــــــــــات

الوحدة

تكلفة الوحدة
(م�ضروب فى
العام  1العام  2العام  3العام  4العام  5الإجمالى  1000دوالر) العام 1

العام 2

العام 3

العام 4

العام 5

الإجمالى

ح�ساب
امل�صروفات

م�صادر
التمويل

 . 11التكاليف املتكررة

العن�صر  : 1. 4على امل�ستوى الدولى

�أ  .الرواتب وبدل الإعا�شة اليومى
مبلغ م�ستقطع

1

1

1

1

1

5

800

800

800

800

800

800

4 000

فريق العمل بلجنة طاعون املجرتات ال�صغرية /خ
ال�سفر/د
ب .تكاليف الت�شغيل

مبلغ م�ستقطع

1

1

1

1

1

5

72

72

72

72

72

72

360

تكاليف �إدارة املكاتب (الأدوات املكتبية وغريها)
املجموع اجلزئى 1. 4

مبلغ م�ستقطع

1

1

1

1

1

5

30

30

30

30

30

30

150

902

902

902

902

902

4 510

 % 100خطة طاعون
الرواتب -البدالت املجرتات ال�صغرية
 % 100خطة طاعون
الرواتب -البدالت املجرتات ال�صغرية

ت�شغيل

 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية

العن�صر : 2. 4على امل�ستوى الإقليمى

�أ .الرواتب وبدا الإعا�شة اليومى
مبلغم�ستقطع/الإقليم

5

9

9

9

9

41

220

1 100

1 980

1 980

1 980

1 980

9 020

 % 100خطة طاعون
الرواتب -البدالت املجرتات ال�صغرية

ال�سفر /ر
ب .تكاليف الت�شغيل

مبلغم�ستقطع/الإقليم

5

9

9

9

9

41

12

60

108

108

108

108

492

 % 100خطة طاعون
الرواتب -البدالت املجرتات ال�صغرية

تكاليف �إدارة املكاتب

مبلغم�ستقطع/الإقليم

5

9

9

9

9

41

20

205

369

369

369

369

1 681

2 457

2 457

2 457

11 193

فريق التن�سيق الإقليمي لطاعون املجرتات ال�صغرية  /ذ

املجموع اجلزئى 2. 4

2 457 1 365

ت�شغيل

 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية

العن�صر  : 3. 4على م�ستوى الدولة

�أ  .الرواتب وبدل الإعا�شة اليومى
الرواتب
من�سق طاعون املجرتات ال�صغرية
�أخ�صائى الوبائيات على م�ستوى اخلدمات البيطرية
املزدوجة (للتن�سيق :عدد  2فرد/الدولة  -واحد
 ،100%واحد )20%
املتخ�ص�صني فى التحليل املختربى على م�ستوى
املخترب البيطري املركزي (للتن�سيق :عدد  2فرد/
الدولة  ٪20 -بدوام جزئي)

فرد فى العام

40

76

76

76

76

344

12

480

912

912

912

912

4 128

الرواتب-
البدالت

احلكومة

فرد فى العام

48

91

91

91

91

413

10

461

876

876

876

876

3 963

الرواتب-
البدالت

احلكومة

فرد فى العام

16

30

30

30

30

30

10

154

292

292

292

292

292

الرواتب-
البدالت

احلكومة
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المكون  : 4التن�سيق والإدارة

المكون  : 4التن�سيق والإدارة
الإجمالـــي (م�ضروبــا فى  1000دوالر �أمريكى)

الكميــــــــــات

الوحدة

الأطباء البيطريني امليدانيني (للتن�سيق :عدد  15فرد
 /الدولة  ٪20 -بدوام جزئي)
امل�ساعدين الفنيني امليدانيني(للتن�سيق :عدد فرد/
الدولة  % 20دوام جزئى)
دعم فريق العمل (� 10أفراد/الدولة – عدد  2دوام
كامل ،الباقني  % 20دوام جزئى)
البدالت (الإ�شراف وال�سفر)
من�سق طاعون املجرتات ال�صغرية
�أخ�صائى الوبائيات على م�ستوى اخلدمات البيطرية
املزدوجة (للتن�سيق :فرد واحد /الدولة للعمل بدوام
كامل لطاعون املجرتات ال�صغرية)
فريق امل�ساعدين (للتن�سيق :عدد  2فرد/الدولة للعمل بدوام
كامل لطاعون املجرتات ال�صغرية ( �سائق وم�ساعد))

ت�شغيل و�صيانة و�سائل الإنتقال

فرد فى العام

120

228

228

228

228

228

8

936

1 778

1 778

1 778

1 778

1 778

فرد فى العام

320

608

608

608

608

608

5

2 918 1 536

2 918

2 918

2 918

2 918

فرد فى العام

144

274

274

274

274

760

4

605

1 149

1 149

1 149

1 149

3 192

فرد فى العام

40

76

76

76

76

344

6

240

456

456

456

456

2 064

فرد فى العام

40

76

76

76

76

344

5

192

365

365

365

365

1 651

فرد فى العام
مبلغ م�ستقطع/
الدولة

80

152

152

152

152

688

2

192

365

365

365

365

1 651

40

76

76

76

76

344

14

576

1 094

1 094

1 094

1 094

4 954

40

60

60

60

60

280

8

400

600

600

600

600

30

55

55

55

55

مبلغ م�ستقطع/
و�سائل الإنتقال
مبلغ م�ستقطع
للت�شغيل
وال�صياانة
مبلغ م�ستقطع/
الدولة

الرواتب-
البدالت
الرواتب-
البدالت
الرواتب-
البدالت

احلكومة

الرواتب-
البدالت

 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية

الرواتب-
البدالت
الرواتب-
البدالت
الرواتب-
البدالت

 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية
 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية
 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية

320

480

480

480

480

2 240

ت�شغيل

 % 100خطة طاعون
املجرتات ال�صغرية

0.4 2 800

160

240

240

240

240

1 120

ت�شغيل

22

660

1 210

1 210

1 210

1 210

5 500

ت�شغيل

6 511

35 452 12 135 12 135 12 135 12 135

ت�شغيل و�صيانة و�سائل الإنتقال
تكاليف �إدارة املكتب ( الأدوات املكنتبية ،الإيجار،
�إلخ)
املجموع اجلزئى 3. 4
�إجمالى التكاليف املتكررة

51 155 15 494 15 494 15 494 15 494 8 778

Total component 4

64 806 17 448 17 523 17 561 18 961 12 913
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 1000دوالر و للطوارئ = ( 500دوالر) مرتين فى العام لكل دولة
/ح  20يوم �سفر فى العام (بدل الإعا�شة اليومى =  200* 20دوالر؛ تذكرة العودة =  700 *4دوالر وللطوارئ =  1200دوالر)
/خ التكلفة لعدد � 5أفر اد ( 230808دوالر) ،موظف واحد ( 155712دوالر) ،م�ساعد �إدارى واحد () 107328

� 2/إجتماع لمدة يوم واحد لعدد  30م�شارك  51000 :دوالر
/ت عدد  2يوم بدل الإعا�شة اليومى *  20م�شارك  35000دوالر
/ث عدد  2يوم *  30فرد * عددُ 2من�سق/للإقليم
/ج يوم واحد بدل �إعا�شة * 30فرد (بدل الإعا�شة اليومى = 30دوالر * 100؛ ال�سفر =  50 * 30دوالر؛ مكان عقد الإجتماع =
 300دوالر =  72000دوالر
/د  240يوم �سفر فى العام لكامل الفريق لفريق لجنة الطاعون (يوم ال�سفر (التذكرة  +بدل الإعا�شة اليومى) القيمة التقديرية
/ز  120يوما من ال�سفر داخل الدولة �سنويا ،لكل دولة (يوم ال�سفر (النقل  +بدل الإعا�شة اليومى) القيمة التقديرية =  120دوالر)=
/ذ التكلفة لعدد  2فرد ( 360دوالر)
/ر  20يوم �سفر فى العام لكل منطقة ( يوم ال�سفر (التذكرة  +بدل الإعا�شة اليومى) القيمة التقديرية  300دوالر =  6000دوالر  14400دوالر

البرنامج الدولي للق�ضاء على مر�ض طاعون المجترات ال�صغيرة  -خمـ�س �سنـوات ()2021 – 2017
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ب  .تكاليف الت�شغيل

تكلفة الوحدة
(م�ضروب فى
العام  1العام  2العام  3العام  4العام  5الإجمالى  1000دوالر) العام 1

العام 2

العام 3

العام 4

العام 5
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