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الملخ�س التنفيذي

�لمجتر�ت �ل�ضغيرة )�لتى يبلغ عددها حو�لي 2.1 مليار ر�أ�ض في جميع �أنحاء �لعالم( ُتمثل �لما�ضية �لأ�ضا�ضية للعديد من �لأ�ضر 
محدودة �لدخل، و�لتي تعاني من نق�ض �لغذ�ء.  وتربى �ضمن نظم �لإنتاج �لمتنوعة، مما يوؤدي �إلى �إك�ضاب قيمة م�ضافة �إلى �لأر�ض.

موربيللي   فيرو�ض  ي�ضببه  و�لم�ضتاأن�ضة  �لبرية  �ل�ضغيرة  للمجتر�ت  �لعدوى  �ضديد  مر�ض  �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت  طاعون  يعتبر 
�أفريقيا )فيما عد� معظم دول �لجنوب ( وفي �ل�ضرق �لأو�ضط  �أنحاء  )عائلة فيرو�ضات بار�ميك�ضو(. وهو يحدث في جميع 
وتركيا وغرب وجنوب �آ�ضيا، و�ل�ضين. تم �لإبلغ عنه لأول مرة في عام 1942، وقد �إنت�ضر طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة بمعدل 
�لمليين  �أ�ضبحت مئات  وبذلك  �إ�ضابتها،  ت�ضبق  لم  �إلى مناطق  لي�ضل  �لما�ضية،   15 �ل  �ل�ضنو�ت  بالخطر على مدى  ينذر 
بحدوث خ�ضائر  �لمر�ض  �إرتبط هذ�   ، به  للإ�ضابة  قبل  تتعر�ض من  لم  في خطر. وفي مجتمعات  �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت  من 
�لمز�رعين  �ضغار  من  لمليين  و�لتغذية  �لغذ�ئي  و�لأمن  �لعي�ض  �ضبل  على  ج�ضيمة  و�أ�ضر�ر  مدمرة  و�إقت�ضادية  �إجتماعية 
مليار دولر1،  و2.1  دولر  مليار   1.4 بين  ما  �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت  لطاعون  �ل�ضنوية  �لدولية  �لآثار  تقدير  تم  وقد  و�لرعاة. 
خ�ضائر في �لما�ضية حيث �أن طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة يجبر �لرعاة و�لمز�رعين في �لمناطق �لريفية على �لهجرة بعيد� 
�لإ�ضتقر�ر  �لتغذية وعدم  �لفقر و�ضوء  �إلى حدوث  توؤدي  �لخ�ضائر  �أر��ضيهم وثقافاتهم بحثا عن �ضبل عي�ض بديلة. هذه  عن 

�لإجتماعي و�لإقت�ضادي، ون�ضوب �ل�ضر�ع.

�ضوف ي�ضهم �لإ�ضتثمار في �لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة �إ�ضهاما كبير� في تحقيق �لأمن �لغذ�ئي و�لحد من �لفقر 
�لعي�ض  �لفائدة �ضوف تعود مبا�ضرًة على �ضبل  �لعالم. ونتيجة لذلك فاإن  في �لمجتمعات �لرعوية و�لريفية �لأكثر �ضعفا في 
و�لإ�ضتقر�ر للمليين من �ضغار �لرعاة وملك �لما�ضية في �لبلد�ن و�لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة. وقد تم �إقر�ر 
�لمجتر�ت  على طاعون  و�لق�ضاء  لل�ضيطرة  �لدولي  �لموؤتمر  في  �لمر�ض  على هذ�  و�لق�ضاء  لل�ضيطرة  �لدولية  �لإ�ضتر�تيجية 
�ل�ضغيرة، �لذى نظمته منظمة �لأغذية و�لزر�عة للأمم �لمتحدة )�لفاو( و�لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية، و�لذي عقد 
في �أبيدجان، بكوت ديفو�ر، في �لفترة من  31 مار�ض - 2 �أبريل 2015.  وتهدف �لإ�ضتر�تيجية  �إلى �لق�ضاء على �لمر�ض 
بحلول عام 2030. مع فر�ضية �أن تعزيز �لخدمات �لبيطرية لدعم �لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة �ضوف ي�ضاعد 

�أي�ضا فى �ل�ضيطرة على �لأمر��ض �لأخرى �لتى ت�ضيب �لمجتر�ت �ل�ضغيرة ولها �لأولوية من قبل �أ�ضحاب �لم�ضلحة.

تم و�ضع �إطار للدفع من �أجل �لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة على م�ضتوى �لعالم كعملية ت�ضتمر لمدة 15 عام حتى 
2030. وقد و�ضع �لبرنامج �لدولي للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة خلل �لخم�ض �ضنو�ت �لأولى )�لبرنامج  عام 
�لخما�ضي(، �لأ�ضا�ض لتطبيق �لإ�ضتر�تيجية. حيث توؤثر �أن�ضطة هذه �لخم�ض �ضنو�ت �لأولى، وتعتبر مكملة، لتحقيق �لأهد�ف 
�لمجتر�ت  طاعون  على  للق�ضاء  �لدولي  �لبرنامج  �لم�ضتد�مة.  يهدف  للتنمية   2030 �أعمال  جدول  في  �لو�ردة  و�لغايات 
�لبرنامج  تنفيذ  �أثناء  تكونت  �لتي  �ل�ضر�كات  وبناء  تفعيل  و�إعادة  �لتنفيذ،  نماذج  لتعزيز  �ل�ضركاء  مع  �لعمل  �إلى  �ل�ضغيرة 

�لدولي لإ�ضتئ�ضال طاعون �لأبقار.

اأهداف البرنامج
ي�ضع �لبرنامج �لدولي للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة �لأ�ضا�ض من �أجل �لق�ضاء على �لمر�ض، في �لبد�ية بخف�ض 
�أي�ضا على تطوير قدر�ت �لدول غير �لم�ضابة لإثبات عدم وجود  �إنت�ضاره في �لدول �لم�ضابة حاليا.  كما �ضيعمل �لبرنامج 
فيرو�ض طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة بها، كاأ�ضا�ض للت�ضديق �لر�ضمي من �لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية على حالة �لخلو 
منه. وعلى مدى خم�ض �ضنو�ت من هذ� �لبرنامج، �ضوف ت�ضبح �لخدمات �لبيطرية �لوطنية �للعب �لأ�ضا�ضى في �لتنفيذ 
�لأمر��ض  �إنت�ضار  �لحد من  �إلى  �لر�مية  �لأن�ضطة  �أي�ضا  �لبرنامج  يدعم  �ضوف  �لمنا�ضبة،  و�لظروف  �لوقت  وفي  له.  �لناجح 
�لأخرى �لتي ت�ضيب �لمجتر�ت �ل�ضغيرة وتكون ذ�ت �أولوية، ول �ضيما تلك �لتى لديها �أف�ضل فر�ضة لتعزيز �أهد�ف �لبرنامج 
طاعون  على  للق�ضاء  �لدولي  للبرنامج  �لرئي�ضي  �لتركيز  يكون  و�ضوف  �ل�ضغيرة.  �لمجتر�ت  طاعون  على  للق�ضاء  �لدولي 
�لمجتر�ت �ل�ضغيرة على �لدول �ل 62 �لتي �أبلغت عن وجود طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة و�ل 14 دولة �لتى ي�ضتبه في  �إ�ضابتها 

و �أي�ضا تلك �لمعر�ضة لخطر �لإ�ضابة به.

2015 �لأمر��ض  على  و�لق�ضاء  لل�ضيطرة  �لدولية  �لإ�ضتر�تيجية   1
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منهج البرنامج
طاعون  على  للق�ضاء  �لدولية  �لإ�ضتر�تيجية  من  كجزء  �ل�ضغيرة،  �لمجتر�ت  طاعون  على  للق�ضاء  �لدولي  �لبرنامج  يعتبر 
�لمجتر�ت �ل�ضغيرة وهى �لأو�ضع نطاقا، عملية متعددة �لمر�حل وتتم في دول متعددة و �لتي من �ضاأنها �أن توؤدي �إلى تقليل 
م�ضتويات �لمخاطر �لوبائية وزيادة �لوقاية و�ل�ضيطرة. تت�ضمن �لمر�حل �لأربعة �لتى يحددها �لبرنامج، �لتقييم و�ل�ضيطرة 
و�لق�ضاء و�لحفاظ على حالة �لخلو من �لمر�ض. بغ�ض �لنظر عن �لمرحلة �لتي ُتقيَّم بها �لدولة نف�ضها في �لبد�ية، فاإنه �ضيتم 
�لمجتر�ت  و�ل�ضيطرة على طاعون  للوقاية من  �لرئي�ضية  �لعنا�ضر �لخم�ض  �لقدر�ت �لمطلوبة لدعم  �أجل تحقيق  دعمها من 
�ل�ضغيرة: نظام �لت�ضخي�ض؛ نظام �لتق�ضي؛ نظام �لوقاية و�ل�ضيطرة؛ �لإطار �لقانوني؛ ودمج �أ�ضحاب �لم�ضلحة. وو�ضع هذه 
�لعنا�ضر �لخم�ضة في �لمكان �ل�ضحيح، �ضوف يوؤدي �إلى تمكين �أي دولة من �لتحرك بثقة �إلى �لمرحلة �لتالية من �ل�ضيطرة 
و�لق�ضاء علي �لمر�ض. ويتم �إ�ضتخد�م �أد�ة �لر�ضد و�لتقييم لو�ضع طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة كجزء من عموم �لإ�ضتر�تيجية 
�لوبائية  بالمدخلت  �لدول  �إلز�م  خلل  من  مرحلة  كل  في  وتاأثير�تها  �لأن�ضطة  �لأد�ة  تقي�ض  حيث  عليه.  للق�ضاء  �لدولية 

و�لأن�ضطة �لمدعومة بالأدلة، و�لتي تتحول �إلى �لتوجيه وتحديد �لمعالم للأن�ضطة �لقائمة.

�أقاليم  �لدولية للق�ضاء عليه ت�ضعة  �لعابرة للحدود لطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة، فقد حددت �لإ�ضتر�تيجية  ب�ضبب �لطبيعة 
�لم�ضلحة.  �أ�ضحاب  بين  �لمعلومات  وتبادل  منتظمة  �إقليمية  تن�ضيقية  �إجتماعات  عقد  تعزز  و�أي�ضا  فرعية،  رئي�ضية/�أقاليم 
و�لذى  �لوبائية  �لمنطقة  منهج  يطبق  �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت  طاعون  على  للق�ضاء  �لدولي  �لبرنامج  فاإن  ذلك  �إلى  وبالإ�ضافة 
يتعامل مع �لدول �أو �لأقاليم �لتى تت�ضابه فى �لو�ضع �لوبائي و�لعو�مل �لوبائية كاإقليم وبائي و�حد )معاملة بالمثل( بغ�ض �لنظر 

عن �لحدود و�لم�ضافات �لجغر�فية مما يتطلب تن�ضيق جهود �لمكافحة و�لإ�ضتئ�ضال عبر �لحدود �لإقليمية.

اإطار البرنامج
�لأن�ضطة �لمخطط لها لل�ضنو�ت �لخم�ض �لمقبلة هي كما يلي:

مكون 1 : تعزيز وتهيئة بيئة مواتية ودعم القدرات البيطرية
�إطار منطقي ومنظم  �لبرنامج �لدولي للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة يتطلب وجود  �لمنا�ضبة لتنفيذ  �لبيئة  خلق 
للعمل، تقديم �لدعم �لكامل، دمج �لمز�رعين و�لرعاة فى تنفيذ �لبرنامج، و�ضع �لإطار �لقانوني �لمنا�ضب وتعزيز �لخدمات 

�لبيطرية.

عن�شر 1 . 1 : اإ�شتراتيجية طاعون المجترات ال�شغيرة والخطط الفنية 
�لدول �لتي تدخل نهج �لق�ضاء �لتدريجي على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة �ضوف ُتعد خطة �إ�ضتر�تيجية على �لم�ضتوى �لوطني 

وُت�ضتكمل بالخطط �لفنية ذ�ت �ل�ضلة على �لنحو �لتالي:

 �لخطة �لوطنية للتقييم )للدول �لتي تدخل في �لمرحلة 1(؛	. 
 �لخطة �لوطنية لل�ضيطرة  )للدول �لتي تدخل في �لمرحلة 2(؛		. 

 �لخطة �لوطنية للق�ضاء على �لمر�ض )للدول �لتي تدخل في �لمرحلة 3(.. 			
 

و�ضوف يتم دمج هذه �لخطط مع �لتقييم �لوبائي �لذي تم و�ضفه في مكون 2. و �ضوف يتم تدعيم �لمجتمعات �لإقت�ضادية 
�لدولية  �لإ�ضتر�تيجية  تتنا�ضب مع  �إقليم بحيث  �لم�ضتوى �لإقليمي خا�ضة بكل  �إ�ضتر�تيجيات على  �أي�ضا فى تطوير  �لإقليمية 

لل�ضيطرة و�لق�ضاء على �لأمر��ض.

عن�شر 1 . 2 . توعية ودمج اأ�شحاب الم�شلحة.
�إذ�  بالغ �لأهمية  �أمر  �لإنتاج للمجتر�ت �ل�ضغيرة  �لم�ضاركين في �ضل�ضلة  �لتوعية بطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة بين مختلف 
�أر�دو� �أن ي�ضاركو� بفاعلية في �لبرنامج. �ضيتم تحديد منظمات �أ�ضحاب �لم�ضلحة وكذلك �لأن�ضطة على �لم�ضتوى �لوطني، 
�إلى جانب �لعمل على ودعم ون�ضر �لإ�ضتر�تيجيات و�لمو�د �لإعلمية. و�ضيتم تعزيز �ل�ضر�كة �لفاعلة بين �لخدمات �لبيطرية 
�لدعم حيثما دعت  �لمدني.  و�ضوف يتم تقديم  �لمجتمع  �لحكومية و�لمنظمات غير �لحكومية و�لقطاع �لخا�ض ومنظمات 
تحت  يتم  �لذى  �لحيو�ن،  و�ضحة  للتوعية  �لمجتمعي  �لبرنامج  �ضمن  للعاملين  �لمنا�ضب  �لتدريب  تنفيذ  �أجل  من  �لحاجة 

�لإ�ضر�ف �لبيطري
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عن�شر 1 .3 : الإطار القانوني
يعتبر �لإطار �لقانوني �لملئم هو حجر �لز�وية ليت�ضنى لل�ضلطات �لوطنية و�لمحلية، و�لخدمات �لبيطرية على وجه �لخ�ضو�ض، 
�ل�ضلطة �للزمة و�لقدرة على تنفيذ �لإجر�ء�ت �لر�مية �إلى �لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة. ولل�ضماح لهذ� �أن يتم  
ولتنفيذ ذلك ف�ضوف ي�ضاعد برنامج �لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية �لمخت�ض بالدعم �لقانوني للت�ضريع �لبيطري، �لدول 
في تحديث �لأطر �لقانونية لها بال�ضكل �لمنا�ضب. وت�ضمل �لجو�نب �لقانونية �لأخرى، �لنظر مع �ل�ضلطات �لوطنية ذ�ت �ل�ضلة 
فيما يتعلق بحيازة �لأر��ضي و�لتجارة و�لإ�ضتير�د و�لت�ضدير، هيئة �لد�ضتور �لغذ�ئي، تجارة �ل�ضلع وعمالة �لأطفال. وبالتعاون 
مع �لمجموعات �لقت�ضادية �لإقليمية، �ضوف يي�ضر �لبرنامج �لدولي للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة عمل �لحلقات 

�لدر��ضية �لإقليمية لتن�ضيق �لإ�ضتر�تيجية �لبيطرية.

عن�شر 1 . 4: تعزيز الخدمات البيطرية
و�لدول �لتي تم بها بالفعل تنفيذ تقييم �لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية لأد�ء �لخدمات �لبيطرية �ضيكون لديها هذه �لنتائج 
و�لتو�ضيات �لتي تمت مر�جعتها بمعرفة �لجهات �لمعنية و�ضناع �ل�ضيا�ضات في �ضياق �لبرنامج �لدولي للق�ضاء على طاعون 
�لمجتر�ت �ل�ضغيرة، و�ضيتم ت�ضجيع �لدول �لتي مر على تقييم �أد�ء �لخدمات �لبيطرية بها �أكثر من خم�ض �ضنو�ت، باأن تتقدم 
بطلب لمتابعة التقييم، اأوعمل تحليل لنقاط ال�سعف )اإن لم يكن ذلك قد تم بالفعل( و�سيتم تحليل تقارير التقييم، وتقرير 
تحليل �لفجو�ت بو��ضطة ممثلي �لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية في �لأقاليم �لرئي�ضية/�لأقاليم �لفرعية، وبالتن�ضيق مع 

�لجماعات �لإقت�ضادية �لإقليمية ذ�ت �ل�ضلة،  من �أجل �أن  يتم تحديد �لإحتياجات ب�ضكل �أف�ضل.

مكون 2: دعم اأنظمة الت�شخي�ض والتق�شي
�ضوف يدعم �لبرنامج �لدولي للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة �لجهود �لر�مية �إلى فهم �أف�ضل لوجود )�أو ربما غياب( 
هذ� �لمر�ض في دولة �أو �إقليم، مدى �إنت�ضاره في مختلف نظم �لتربية، و�أخير�، معرفة �أثره على هذه �لأنظمة. وهذ� يتطلب 
تقييما للو�ضع �لوبائي و�إن�ضاء نظام عملي للتق�ضي. و�ضيدعم �لبرنامج �ل�ضبكات �لإقليمية للمختبر�ت و�لوبائيات فيما يتعلق 

بتح�ضين �لتن�ضيق وتبادل �لمعلومات.

عن�شر 2 . 1 . التقييم الوبائي
على �لم�ضتوى �لوطني، �ضيتم تحديث �لمعرفة بو�ضع طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة �ضنويا باإ�ضتخد�م �أد�ة مر�قبة وتقييم طاعون 
المجترات ال�سغيرة و�سوف تقوم الدول ب�سياغة خطة تقييم وطنية واإجراء تقييمات ميدانية لتحديد نقاط الخطر ال�ساخنة 
�إنتقال �لمر�ض، وذلك من خلل مبادئ تحليل �لمخاطر �لمطبقة في نظم علم �لوبائيات و�ضل�ضل �لإنتاج. كما  وم�ضار�ت 
�ضيتم �أي�ضا تنفيذ �لتقييم على �لم�ضتوى �لإقليمي من �أجل �لحفاظ على حالة �لخلو من �لمر�ض في دولة ما، حيثما يكون ذلك 

منا�ضب للتطبيق. 

عن�شر 2. 2.  تعزيز اأنظمة التق�شي والقدرات المختبرية
في بد�ية �لبرنامج، فاإن �لغر�ض من �لتق�ضي �ضيكون هو �لإفادة عن عمل �إ�ضتر�تيجية و�إمكانية للق�ضاء على �لمر�ض. �لهدف 
هو تحديد �لمجتمعات �لتي تعتبر موؤثرة في �إ�ضتمر�ر بقاء �لفيرو�ض، وبعد ذلك يتم و�ضع �لإ�ضتر�تيجيات �لمنا�ضبة للتح�ضين. 
و�ضيوفر �لبرنامج �ضل�ضلة من �لدور�ت �لتدريبية في �لتحري عن �لإ�ضابات، �لتحري �لوبائي بالم�ضاركة وكذلك �لتق�ضي عن 
�لأمر��ض بالم�ضاركة، بما في ذلك منهج �لتق�ضي بالأعر��ض و�لحالة �لوبائية وتقييم �لمخاطر. كما �ضيقدم �لبرنامج �أي�ضا 
طاعون  لمو�جهة  �لفاو  منظمة  تقوده  و�لذى  �لبيطريين  للأطباء  �لميد�ني/�لحقلي  �لوبائي  �لتدريب  بر�مج  لتطوير  �لدعم 

�لمجتر�ت �ل�ضغيرة.

وتو�ضيف  �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت  لطاعون  �لمقارن  و�لت�ضخي�ض  و�لفح�ض  للت�ضخي�ض  �لمختبرية  �لقدر�ت  تعزيز  يتم  و�ضوف 
�لمعزولت �لحقلية للفيرو�ض. على �لم�ضتوى �لإقليمي، �ضيتم تحديد ما ل يقل عن ت�ضعة مختبر�ت �إقليمية ر�ئدة و�ضوف يتم 
م�ضاعدتها في تطوير �لخبر�ت �لهامة �لم�ضمونة، وذلك ل�ضمان جودة �لإختبار�ت �لت�ضخي�ضية ودعم �لمختبر�ت �لوطنية. 

و�ضيتم �إجر�ء �إختبار�ت �لكفاءة  على �لم�ضتويين �لدولي/�لإقليمي.

عن�شر  2. 3. ال�شبكات الإقليمية للوبائيات والمختبرات
و�ضوف ين�ضئ �لبرنامج �أو يعزز �ضبكات �إقليمية للمختبر�ت وللوبائيات، و�ضوف ي�ضاعد في تي�ضير تحديد مختبر و�حد ر�ئد على 
�لم�ضتوى �لإقليمي وكذلك مركز و�حد ر�ئد في �لوبائيات في كل من �لت�ضعة �أقاليم رئي�ضية/�أقاليم فرعية. و�ضوف يتم ت�ضهيل 

�لتبادلت بين فرق �لعمل بالمختبر �لوطني وبمركز �لوبائيات في كل �إقليم من خلل �إجتماعات �ل�ضبكة �لإقليمية.
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مكون 3 : الإجراءات الداعمة للق�شاء على طاعون المجترات ال�شغيرة.
تدعم  �لتي  �لإجر�ء�ت  فاإن  �ل�ضغيرة،  �لمجتر�ت  طاعون  على  �لق�ضاء  و  لل�ضيطرة  �لدولية  �لإ�ضتر�تيجية  في  مبين  هو  كما 
�لق�ضاء عليه ت�ضمل �لتح�ضين وتح�ضين �لأمن �لحيوي وت�ضجيل وترقيم �لحيو�نات و�ل�ضيطرة على �لحركة و�لحجر �ل�ضحي 
و�لإعد�م. ومن �لمرجح �أن يتم تطبيق هذه �لأدو�ت �لمختلفة بم�ضتويات مختلفة من �لقوة �أثناء تحرك �لبلد نحو تحقيق حالة 

�لخلو من طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة.

عن�شر 3. 1. التح�شين والإجراءات الأخرى للوقاية من وال�شيطرة على طاعون المجترات ال�شغيرة
تعتبر �للقاحات �لمتوفرة حاليا )�أنو�ع من فيرو�ض طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة �لحية �لم�ضت�ضعفة( فعالة للغاية، وهى توفر 
�لحماية طويلة �لأمد. ومن �لمتوقع قريبا �أن ت�ضبح لقاحات طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة �لثابتة حر�ريا  متاحة على نطاق 
تجاري. و�ضوف يدعم �لبرنامج �لدولي للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة تطبيق معايير �لجودة �لقيا�ضية لإنتاج لقاح 

وت�ضليمه للإ�ضتخد�م وذلك وفقا )لإجر�ء�ت �لعمل �لقيا�ضية لممار�ضات �لتخزين و�ل�ضحن و�لتدو�ل(.

مع  ولكن   ،)1 )�لمرحلة  لديها  �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت  طاعون  و�ضع  عن  �لكاملة  �لوبائية  �لتقييمات  �لدول  بع�ض  ت�ضتكمل  لم 
ذلك يتم التح�سين بن�ساط. و�سيتم اإجراء م�ساورات مع هذه الدول لمراجعة طرق التح�سين، و�سمان اأن حمالته مخططة 
تخطيطا �ضليما و�أنه يتم توفير �لمو�رد �لمطلوبة لها، و �أنه يتم �إ�ضر�ك �لمجتمعات �لمحلية �لمعنية بالأمر. بناءً� على بيانات 
�لتقييم و�لتق�ضي، يجب �أن يكون �لتح�ضين مطبقا في �إطار زمني محدد )ويهدف �إلى تحقيق تغطية تح�ضينية ت�ضل �إلى 
%) من �أجل �لو�ضول لمناعة �لقطيع �ل�ضرورية في �لمناطق �لمعر�ضة للخطر( وذلك لإنجاز  �لق�ضاء على طاعون   100
�لأحيان  من  كثير  في  تحققها  �لتى  �لمنخف�ضة،  �لتغطية  �لإبتعاد عن  �أو  تجنب  هو  ذلك  و�لهدف من  �ل�ضغيرة.  �لمجتر�ت 
حملت �لتح�ضين �ل�ضنوية �لمبلغ عنها. و�ضي�ضتند �لبروتوكول على �لتح�ضين كل عامين، ومتابعة �لحيو�نات �ل�ضغيرة )من 
عمر �أربعة �أ�ضهر �إلى عمر �ضنة و�حدة( لمدة �ضنة و�حدة. �لم�ضتهدف خلل �لبرنامج هو تح�ضين ما مجموعه حو�لي مليار 
ون�ضف مليار )1.5( حيو�ن. بعد كل جولة من �لتح�ضين، �ضيتم ت�ضجيع �لدول على �إجر�ء تقييم ما بعد �لتح�ضين وتقديم 

تقرير بالنتائج �إلى �ضكرتارية كل من منظمة �لفاو و�لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية.

عن�شر 3 . 2 .البرهنة على  حالة الخلو من طاعون المجترات ال�شغيرة 
تاريخيا يوجد حو�لي 79 دولة خالية من طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة يمكنهم �لح�ضول على �لم�ضاعدة للتجهيز لتقديم طلب 
للح�ضول على �ضهادة �لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية بحالة �لخلو من �لمر�ض، �إذ� رغبو� في ذلك، بناءً� على �لأ�ض�ض 
�لتاريخية. وبالن�ضبة للدول �لتي تدخل في �لمرحلة 4، يجب �أن يكون نظام �لتق�ضي �لمطبق عندهم قادر على تقديم دليل 
على عدم وجود عدوى بفيرو�ض طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة وتوفير �لبيانات �لمطلوبة لتقديم ذلك للمنظمة �لعالمية لل�ضحة 

�لحيو�نية.
على  الق�شاء  لدعم  ال�شغيرة  المجترات  ت�شيب  التى  الأخرى  الأمرا�ض  على  ال�شيطرة   .3  .3 عن�شر 

طاعون المجترات ال�شغيرة
�ل�ضيطرة على طاعون  �إ�ضتر�تيجيات  بين  �لجمع  �إلى  �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت  للق�ضاء على طاعون  �لدولية  �لإ�ضتر�تيجية  تدعو 
�لمجتر�ت �ل�ضغيرة و �لجهود �لمبذولة لمكافحة �لأمر��ض �لأخرى �لهامة �لتى ت�ضيب �لمجتر�ت �ل�ضغيرة، من �أجل تر�ضيد 
�لنفقات وفاعليتها. �أينما تتو�فر �لبيانات �لوبائية �لكافية، و�ضيتم دعم �لدول في و�ضع وتنفيذ خطط �ل�ضيطرة على �أمر��ض 
�لمجتر�ت  �ل�ضيطرة على طاعون  �لجمع بين  �أن يكون قر�ر  �لأولوية. ويجب  �إعطائها  �لتى يرغبون في  �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت 
�ل�ضغيرة و �لأمر��ض �لأخرى �لتى ت�ضيب �لمجتر�ت �ل�ضغيرة مبنيا ب�ضكل كافي على �لبيانات �لوبائية �لمتوفرة عن هذه 

�لأمر��ض ذ�ت �لأولوية.

مكون 4 : التن�شيق والإدراة
و�لوطنية  و�لإقليمية  �لدولية  �لتن�ضيق  �آليات  وجود  �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت  للق�ضاء على طاعون  �لدولي  �لبرنامج  نجاح  يتطلب 

�لفعالة.

عن�شر  4 . 1 . الو�شع على الم�شتوى الدولي
�ل�ضغيرة )لجنة  �لمجتر�ت  �لق�ضاء على طاعون  و  لل�ضيطرة  �لدولية  �لإ�ضتر�تيجية  �إد�رة  �لدولي، تكون لجنة  �ل�ضعيد  على 
طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة( - تحت �ضلطة �إد�رة كل من منظمة �لفاو و�لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية - هي �لم�ضوؤلة 

عن �لإ�ضر�ف و�لتي�ضير وبناء تو�فق في �لآر�ء و�إد�رة �لبرنامج وتنفيذه، و�لتقييم، و�لتدقيق و�إعد�د �لتقارير.
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�لمرجعية  و�لمختبر�ت/�لمر�كز  �لإقليمية  �لمنظمات  مع  وثيق  ب�ضكل  �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت  طاعون  لجنة  تعمل  و�ضوف   
لجنة  ت�ضكيل  يتم  و�ضوف  �ل�ضلة.  ذ�ت  �لأخرى  �لمنظمات  مع  و��ضعة  �ضر�كات  تعزز  و�ضوف  و�لبحثية  �لفنية  و�لموؤ�ض�ضات 
�إنجاز�ت  و�إ�ضتمر�رية  وملئمة  �لمخت�ضة عن مدى �ضو�ب  للجنة  �لم�ضورة  لتقديم  �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت  لطاعون  �إ�ضت�ضارية 
�لعلمي  للت�ضاور  لتكون بمثابة منتدى  �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت  للبحث و�لخبرة لطاعون  �لدولية  �ل�ضبكة  �إن�ضاء  �لبرنامج. و�ضيتم 

و�لفني و�لمناظر�ت و�لمناق�ضات حول طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة، وت�ضجيع �لإبتكار.

عن�شر 4 . 2. الو�شع على الم�شتوى الإقليمي
�لتابع  �لحيو�نية  �لثروة  مكتب  مثل  و�لإقليمية  �لقارية  �لمنظمات  مع  �ضر�كة  �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت  لجنة طاعون  ن  ُتكوِّ �ضوف 
�لإقت�ضادية  �لمنظمات  �آ�ضيا  �ضرق  جنوب  �أمم  ر�بطة  �لأفريقية،  �لإقليمية  �لإقت�ضادية  و�لمجموعات  �لأفريقي  للإتحاد 
�لمجتمعية،  دول مجل�ض �لتعاون �لخليجي، ر�بطة جنوب �آ�ضيا  للتعاون �لإقليمي جنبا �إلى جنب مع غيرها من �لموؤ�ض�ضات ذ�ت 
�ل�ضلة و �لمكاتب �لتابعة لكل من منظمة �لفاو و�لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية على م�ضتوى �لأقاليم �لرئي�ضية و�لأقاليم  

�لفرعية وعلى م�ضتوى �لدول وذلك لدعم جهود �لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة.

طاعون  على  �ل�ضيطرة  �إجر�ء�ت  تنفيذ  على  �لإ�ضر�ف  لتتولى  �إقليمية  �إ�ضت�ضارية  مجموعة  بتر�ضيح  �إقليم  كل  يقوم  �ضوف 
�لإقليمية  �ل�ضبكة  من�ضق  �لبيطرية،  للخدمات  روؤ�ضاء  ثلثة  من  �لإ�ضت�ضارية  �لمجموعة  تت�ضكل  و�ضوف  �ل�ضغيرة.  �لمجتر�ت 
للأوبئة، من�ضق �ل�ضبكة �لإقليمية للمختبر�ت، ولجنة طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة، وممثلين �إثنين لمكاتب كل من منظمة �لفاو 
و�لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية في �لأقاليم �لرئي�ضية/�لفرعية وكذلك ممثلين للمنظمات بالأقاليم �لرئي�ضية/�لفرعية.

عن�شر 4. 3. الو�شع على الم�شتوى الوطني
و�ضيدعم �لبرنامج �لدول في ت�ضكيل لجنة وطنية لطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة، د�خل �لوز�رة �لم�ضوؤولة عن تربية �لما�ضية، 
�لمجتر�ت  �لوطني لطاعون  �لم�ضتوى  تعيين من�ضق على  و�ضيتم  �لم�ضلحة.  �أ�ضحاب  وتعزيز م�ضاركة  �لت�ضاور  ت�ضهيل  بهدف 
�ل�ضغيرة من قبل �لوز�رة �لمعنية للإ�ضر�ف على تنفيذ �لبرنامج. و�ضيتم تعزيز �لتعاون بين �لدول �لمتجاورة لو�ضع وتنفيذ 

منهج �لمنطقة �لوبائية �لمن�ضق عبر �لحدود في �لق�ضاء على �لمر�ض.

تكلفة البرنامج
اأمريكي دولر  مليون  �لميز�نية �لتقديرية لبرنامج �لخم�ض �ضنو�ت هي: 996،4  
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المقدمــــة

�أبيدجان،  في  ُعقد  �لذي  �ل�ضغيرة،  �لمجتر�ت  طاعون  و�إ�ضتئ�ضال  لمكافحة  �لدولي  �لموؤتمر  �أقر   ،2015 �أبريل  في 
�لعالمية  و�لمنظمة  �لفاو  و�ضعتها منظمة  �لتي  �ل�ضغيرة.  �لمجتر�ت  على طاعون  و�لق�ضاء  لل�ضيطرة  �لدولية  �لإ�ضتر�تيجية 

لل�ضحة �لحيو�نية وتهدف  �لإ�ضتر�تيجية �إلى �لق�ضاء على �لمر�ض بحلول عام 2030.

�لبرنامج �لدولي  تاأييد  �أعقاب تو�ضيات �لدورة �ل24 للجنة �لزر�عة و�لدورة �ل39 لموؤتمر منظمة �لفاو)2015(  تم  في 
�لحيو�نية   لل�ضحة  �لعالمية  و�لمنظمة  �لفاو  منظمة  قبل  من  تنفيذه  يتم  �أن  على  �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت  طاعون  على  للق�ضاء 

بالتو�زي مع �لإ�ضتر�تيجية �لدولية لل�ضيطرة و�لق�ضاء على �لمر�ض.

2016 تم  �لمنعقدة في مايو  �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية،  للمنظمة  �لعامة  �لدولية في �لجل�ضة  �لوفود  �إجتماع  �إنعقاد  خلل 
�لت�ضديق على قر�ر �ل�ضيطرة و�لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة على م�ضتوى �لعالم.

وفي �لوقت نف�ضه، في 24 ني�ضان عام 2016، �إعتمد وزر�ء �لزر�عة في �إجتماع مجموعة �لدول �ل�ضناعية �ل�ضبع �إعلن نيجاتا 
لل�ضحة  �لعالمية  و�لمنظمة  �لمتحدة  للأمم  و�لزر�عة  �لأغذية  منظمة  تبذلها  �لتى  �لجهود  ن�ضجع  »نحن  �لتالى،  �لبيان  مع 
�لحيو�نية للق�ضاء على �لأمر��ض �لرئي�ضية مثل طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة.1 “وفي 3 يونيو عام 2016، في �ضيان )�ل�ضين( 
�إعتمد وزر�ء �لزر�عة في مجموعة �لع�ضرين �إعلنا2 يوؤكد �أن �ضمود �ضغار �لمز�رعين و�لإنتاجية هو �لمفتاح لتحقيق �لأمن 

�لغذ�ئي و�لتغذية و�لنمو �لزر�عي �لم�ضتد�م و�لتنمية �لريفية في جميع �أنحاء �لعالم، في ظل �إقت�ضاد عالمي مبتكر و�ضامل.

وفي مطلع 2016 �ضكلت منظمة �لفاو و�لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية لجنة م�ضتركة دولية لطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة 
لو�ضع �لبرنامج �لدولي للق�ضاء على �لمر�ض وتن�ضيق تنفيذه.

مدته  برنامج  باإعتباره   )2021-2017( �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت  طاعون  على  للق�ضاء  �لدولي  للبرنامج  م�ضودة  عمل  تم  وقد 
خم�ض �ضنو�ت )�لبرنامج �لخما�ضي( من قبل هذه �للجنة �لم�ضتركة من كل من �لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية ومنظمة 
�لفاو، في �إطار عملية ت�ضاورية ت�ضمل �أ�ضحاب �لم�ضلحة �لرئي�ضيين مثل �لأخ�ضائيين �لفنيين و�لم�ضتفيدين على �لم�ضتوى 

�لإقليمي �أو �لوطني، و�ضناع �لقر�ر. 

من  �لعديد  مع  �لحيو�نية  لل�ضحة  �لعالمية  و�لمنظمة  �لفاو  منظمة  تعاونت   ،2015 عام  في  �أبيدجان  موؤتمر  �إنعقاد  منذ 
�لموؤ�ض�ضات �لإقليمية لتنظيم �إجتماعات خريطة �لطريق �لإقليمية بهدف:

i. تقديم �لإ�ضتر�تيجية �لدولية للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة و�أدو�تها بالتف�ضيل؛
ii.  �أن تقوم  كل دولة باأول تقييم ذ�تي لها عن و�ضع طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة لديها وعن قدرة �لخدمات �لبيطرية لديها 

لل�ضيطرة على �لمر�ض؛
iii. تعريف �لروؤى �لوطنية و�لإقليمية فيما يتعلق بالق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة؛

�لممكن  من  و�لتي  �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت  ت�ضيب  �لتى  �لأولوية  ذ�ت  �لأخرى  �لأمر��ض  على  بالمو�فقة  �لر�ضمي  iv.  �لإقر�ر 
�ل�ضيطرة عليها؛ 

�ل�ضيطرة على طاعون �لمجتر�ت  �أن�ضطة  �لإقليمية( للإ�ضر�ف على تنفيذ  �لإ�ضت�ضارية  �لإد�رة )�لمجموعة  v.  ت�ضكيل هيكل 
�ل�ضغيرة في �لإقليم. 

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 2016، نظمت لجنة لطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة �إجتماعا للع�ضف �لذهني في ناغاركوت- نيبال، حيث ناق�ضت 
�ل�ضلطات �لمختارة �لمعنية بالمر�ض كيفية �ضياغة �لبرنامج �لدولي للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة، حيث و�فقت 
عليه  للق�ضاء  دولي  لبرنامج  م�ضودة  و�ضع  �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت  لطاعون  �لعامة  �للجنة  تولت  ثم  تف�ضيلي.  ملخ�ض  على 

بم�ضاهمات من �لعديد من �لخبر�ء.3 

يوليو   12-11 في  روما  في  ُعقد  �لذي  للمر�جعة  �لزر�عة  وزر�ء  �إجتماع  ومناق�ضتها خلل  للبرنامج  م�ضودة  تقديم  تم  وقد 
2016، وقدمت تو�ضيات ب�ضاأن تطوير وتنقيح هذه �لوثيقة.

خلل �لخم�ض �ضنو�ت �لأولى �ضوف ي�ضلط �لبرنامج �ل�ضوء على �لأدو�ت �لفنية و�ل�ضيا�ضات �للزمة لو�ضع �لأ�ض�ض للق�ضاء 
على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة عن طريق �لحد من �نت�ضاره في �لدول �لم�ضابة به حاليا. كما �ضيعمل �لبرنامج على تطوير 
قدر�ت �لدول غير �لم�ضابة به لإثبات عدم وجود فيرو�ض طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة بها، كاأ�ضا�ض لت�ضديق �لمنظمة �لعالمية 
لل�ضحة �لحيو�نية �لر�ضمي على حالة خلو �لدولة منه. �ضوف يعزز �لبرنامج �لدولي للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة 
�لأمر،  للبرنامج. وعندما يقت�ضي  �لناجح  �لتنفيذ  �لرئي�ضي في  �لوطني ب�ضفتها �للعب  �لم�ضتوى  �لبيطرية على  �لخدمات 
�ضيدعم �لبرنامج �أي�ضا �إ�ضتهد�ف �ل�ضيطرة على �لأمر��ض �لأخرى �لتى ت�ضيب �لمجتر�ت �ل�ضغيرة وذ�ت �أولوية للدولة �إذ� 

كان ذلك �ضي�ضاعد في تطبيق �لبرنامج �لدولي للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة.

يتكون �لبرنامج �لدولي للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة من �أربعة �أجز�ء: 

i. مبرر�ت �لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة
ii. �أهد�ف ومناهج �لبرنامج

iii. اإطار البرنامج
iv. �لميز�نية، �لر�ضد، �لتقييم و�لتو��ضل

يتكون اإطار البرنامج من �أربعة مكونات متكاملة:

� تعزيز وتهيئة  بيئة مو�تية ودعم �لقدر�ت �لبيطرية؛
� دعم �أنظمة �لت�ضخي�ض و�لتق�ضي؛ 

� �لجر�ء�ت �لد�عمة للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة؛
� تن�ضيق و�إد�رة �لعملية.

وتتكون هذه �لمكونات )�لرئي�ضية( من 13  عن�ضر )فرعي(.

�ضي�ضاهم �لبرنامج �لدولي للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة في �أجندة �أعمال �لتنمية �لم�ضتد�مة 2030. وعلى نطاق 
�أو�ضع، �ضوف يكون للإ�ضتر�تيجية �لدولية لل�ضيطرة و�لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة تاأثير �إيجابي على �لتحديات 
2030 كموعد للق�ضاء  �لدولية �لرئي�ضية وعلى �لعديد من �أهد�ف �لتنمية �لم�ضتد�مة. حيث كلتا �لعمليتين ت�ضتهدفان عام 

على هذ� �لمر�ض.

3  S. Bandopadhyay, A. Diallo, A. ElIdrissi, G. Ferrari, T. Kimani, N. Nwankpa, J. Mariner, P. Roeder, D. Sherman and H. 
Wamwayi.



�لبرنامج �لدولي للق�ضاء على مر�ض طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة - خمـ�ض �ضنـو�ت  )2017 – 2021( 1

الجزء 1     اأ�سباب الق�ساء على طاعون المجترات ال�سغيرة

1 .1 المجترات ال�شغيرة وتاأثير طاعون المجترات ال�شغيرة

اأهمية المجترات ال�شغيرة
 59.7 2.1  بليون ر�أ�ض، منها  وفقا لقاعدة �لبيانات �لإح�ضائية لمنظمة �لفاو، فاإن ح�ضر �لمجتر�ت �ل�ضغيرة حاليا نحو 
في �لمئة في �آ�ضيا و 33.8 في �لمئة في �أفريقيا.  في �أفريقيا جنوب �ل�ضحر�ء �لكبرى، توجد �أغلبية �لمجتر�ت �ل�ضغيرة في 
�لمناطق �لقاحلة و�ضبه �لقاحلة. تعتبر �لمجتر�ت �ل�ضغيرة هي �لما�ضية �لرئي�ضية للعديد من �لأ�ضر �لتى تعانى من �لدخل 
�لمنخف�ض، و�لنق�ض �لغذ�ئي، وعندها قدرة �أف�ضل على �لتكيف مع �لبيئات �لأكثر ق�ضوة و�له�ضة حيث �لفقر �أكثر �إنت�ضار�.  

وعلى وجه �لخ�ضو�ض، يمكن للماعز �أن تبحث وتتغذى بكفاءة على �أنو�ع من �لنباتات �أكثر من �لما�ضية و حتى من �لأغنام.

 تعي�ض �لمجتر�ت �ل�ضغيرة في مختلف نظم �لإنتاج بما في ذلك �أر��ضي �لمر�عي و�لزر�عة �لمختلطة و�لتجارة و�لأنظمة �ضبه 
�لح�ضرية و�لح�ضرية. في �لنظم �لرعوية غالبا ي�ضكل �لماعز و�لأغنام قطيع مختلط و قد تعتمد �لأ�ضر كليا على �لحيو�نات 
من �أجل �لبقاء. وربما تنق�ضم �لقطعان بين مجموعات عائلية مختلفة وذلك لإ�ضتغلل مو�رد �لمر�عي �لمتاحة وتقليل خطر 

�لإ�ضابة بالأمر��ض. وفي كثير من �لأحيان تلعب �لأطفال و�لن�ضاء دور� هاما في رعاية �لأغنام و�لماعز.

�إنتاج �لمحا�ضيل في  �أ�ضغر لقطعان �لأغنام و�لماعز. يتم دمج �لمجتر�ت �ل�ضغيرة مع  وتتميز �لزر�عة �لمختلطة باأحجام 
�أثناء  �لُحر  �لرعي  من  �لمختلفة،  �لإد�رة  نظم  ظل 
�إلى عدم �لرعي نهائيا  �لنهار في �لأر��ضي �لعمومية 
من  قيمة  ت�ضيف  �ل�ضغيرة  و�لمجتر�ت  �لت�ضمين.  بل 
توفر  �لمقابل  وفي  �لمحا�ضيل،  بقايا  تناول  خلل 

�ل�ضماد �لذى ت�ضتد �لحاجة �إليه لتخ�ضيب �لتربة.

وتتلخ�ض مجموعة �ل�ضلع و�لخدمات من �ضل�ضل �إنتاج 
�لمجتر�ت �ل�ضغيرة في جدول1. 

حيث يتم �إ�ضتهلك جزء من �لمنتجات و�لخدمات �أو 
�إ�ضتخد�مها على م�ضتوى �لأ�ضرة، في حين ُتباع �لبقية 

للح�ضول على دخل للأ�ضرة.

يف جميع نظم �لإنتاج، ت�ضيف �ملجرت�ت �ل�ضغرية قيمة �إلى �لأر�ض، 
و�لعمل، و�لأ�ضول:

� حيث �أنها تنتج �حلليب و�للحوم و�ل�ضوف و�لألياف و�جللود.

وجتار  �جلملة  وجتار  و�مل�ضنعني  للتجار  �لعي�ض  �ضبل  تدعم  �أنها  �  كما 
�لتجزئة �مل�ضاركني يف �ضل�ضلة �لإنتاج.

�  جتارة �حليو�نات �حلية و�لأغنام و�ملاعز و�للحوم، وي�ضل حليب �ملاعز 
من �مل�ضتوى �ملحلي �إلى �لأ�ضو�ق �لوطنية و�لإقليمية و�لدولية

  جدول 1 : ملخ�ض مجموعة ال�شلع والخدمات فى �شل�شل اإنتاج المجترات ال�شغيرة

اجلهات الفاعلةاملنتجني
املنبع وامل�شب

اخلدمات واملوؤ�ش�شات الجتماعيةالإنتاج

الفوائدالفوائد الأخرىاملنتجات الثانوية/اخلدماتاملنتجات

�للحوم	•
�للنب	•
�جللد	•
�لألياف و�ل�ضوف	•
�حليو�نات �حلية 	•

�ل�ضماد و�ملخ�ضبات	•
�لوقود و�لغاز �حليوي	•
�لقرون	•
مكافحة �لأع�ضاب �ل�ضارة	•

قيمة �لقطيع �ملالية	•
ت�ضهيل �لتدفقات �لنقدية	•
�حلد من �ملخاطر و�لتنوع	•
�لطريق للخروج من �لفقر	•
�إمت�ضا�ض �ل�ضدمة و قوة �لتحمل 	•

و�ملثابرة
�لأمن �لغذ�ئي	•
حت�ضني �حلالة �لجتماعية	•

�ضبل �لعي�ض	•
�لدخل من �لأن�ضطة ذ�ت 	•

�لقيمة �مل�ضافة
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في   80  - �لمئة  في   60 بين  ما  ومنتجاتها  �لحية  �لحيو�نات  بيع  من  �لدخل  يمثل  �لرعوية،  و�لزر�عية  �لرعوية  �لنظم  في 
�لمئة من �إجمالي دخل �لأ�ضرة، وي�ضتخدم ل�ضر�ء �لحبوب وغيرها من �لإحتياجات �لمنزلية، وق�ضاء �لإلتز�مات �لإجتماعية 
على  �ل�ضيطرة  لهن  َتُكن  �لن�ضاء  فاإن  �لثقافات،  معظم  في  للأطباء.  �أو  للمدر�ضة  �لمطلوبة  �لم�ضروفات  وتدبير  و�لمالية، 
للمكا�ضب  �لعادل  و�لتوزيع  �لجن�ضين  بين  �لتو�زن  يح�ضن  وهذ�  بها.  �لمرتبط  �لدخل  وتدفق  �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت  تعاملت 
و�لأغذية �لحيو�نية د�خل �لأ�ضرة.  ويعتبر حليب �لماعز ذو قيمة خا�ضة للأطفال، وكذلك لمن يعانون من �ضوء �لتغذية من 

�لأمهات �لحو�مل وكبار �ل�ضن.

وبحلول عام 2050، ت�ضير �لتقدير�ت �إلى �أن عدد �ل�ضكان في �لعالم �ضيكون 9.6 مليار. مقارنة بقيا�ضات م�ضتويات �لإ�ضتهلك 
عام 2010، فمن �لمتوقع حدوث زياد�ت كبيرة بحلول عام 2050 لتكون: لحوم �لدو�جن بن�ضبة  170 في �لمئة؛ منتجات 
�لألبان بن�ضبة 80 - 100 في �لمئة ؛ لحم �ل�ضاأن بن�ضبة 80 - 100 في �لمئة ؛ لحوم �لأبقار تزد�د بن�ضبة 80 -100 في 
ت�ضير   ،2030 و   2000 عامي  بين  �لدولي،  �ل�ضعيد  وعلى  �لمئة.  في    70  - ن�ضبة  65  �إلى  ي�ضل  �لخنزير  ولحم  �لمئة ؛ 
�لتقدير�ت �إلى �أن �إ�ضتهلك لحم �ل�ضاأن �ل�ضنوي �ضيرتفع بن�ضبة �أكثر من 7 مليين طن متري، ومع توقع �أ�ضرع للنمو في �لدول 
�لنامية في جنوب �آ�ضيا و في �ل�ضحر�ء �لكبرى بجنوب �أفريقيا. فمن �لمرجح �أن يزيد �لإ�ضتهلك �ل�ضنوي في لحم �ل�ضاأن 
ومنتجات �لألبان بمقد�ر1.7 مليون طن متري و 1.8 مليون طن متري �ضنويا على �لتو�لي. في �لمرتبة �لثانية بعد �لدو�جن، 
يمثل هذ� �لطلب �لمتنامي على لحوم �لأغنام و�لماعز و�لحليب، منطقة نمو مهمة. وهذه �لزيادة في �لطلب �ضوف توؤدي �إلى  

توليد فر�ض جديدة للم�ضاركين في �ضل�ضلة �لإنتاج.

حاليا، تعتبر م�ضاهمات �لم�ضاركين في �ضل�ضلة �لإنتاج للثروة �لحيو�نية محدودة في �إ�ضتغلل هذه �لفر�ض ب�ضبب وجود �لعديد 
�لمجتر�ت  �لأمر��ض، طاعون  بين هذه  ومن  كبير.  تاأثير  لها  �لتى  �لحيو�نية  �لأمر��ض  �إنت�ضار  ذلك  في  بما  �لتحديات،  من 
�ل�ضغيرة حيث يبرز باإعتباره �لمت�ضبب في خ�ضائر كبيرة للمجتر�ت �ل�ضغيرة في �أجز�ء كثيرة من �لعالم. لذ� �أ�ضبح �لق�ضاء 
على �لمر�ض و�لحد من عبئه، وخا�ضة على �لفقر�ء من مربي �لما�ضية، هو �إلتز�م رئي�ضي لمنظمتى �لفاو و�ل�ضحة �لعالمية 

لل�ضحة �لحيو�نية.

مر�ض طاعون المجترات ال�شغيرة، والآثار المترتبة عليه
طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة هو مر�ض �ضديد �لعدوى ي�ضيب �لمجتر�ت �ل�ضغيرة �لبرية و�لم�ضتاأن�ضة تم �لإبلغ عنه لأول مرة، 
وتم و�ضفه في عام 1942 في كوت ديفو�ر. وهو ناتج عن فيرو�ض موربيلي �لذى ينتمي �إلى عائلة بار�ميك�ضو. يوجد طاعون 
�لمجتر�ت �ل�ضغيرة في جميع �أنحاء �أفريقيا )بخلف معظم دول �لجنوب( وكذلك في �ل�ضرق �لأو�ضط وتركيا وغرب وجنوب 
�آ�ضيا، و�ل�ضين. ويعي�ض حو�لي 5.4 بليون �ضخ�ض في �لمناطق �لمت�ضررة من طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة. لقد �إنت�ضر طاعون 
�لمجتر�ت �ل�ضغيرة ب�ضرعة في �لعقدين �لما�ضيين، غالبا في �أفريقيا و�آ�ضيا و�ل�ضرق �لأو�ضط، حيث يوجد نحو 80 في �لمئة 
ويوؤثر  �لعالم.  في  �لحيو�نية  �لثروة  �لفقر�ء من مربي  كبيرة من  �أغلبية  يعي�ض  وكذلك  �لعالم،  في  �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت  من 
طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة ب�ضكل مبا�ضر على �أكثر من 300 مليون �أ�ضرة ممن  يعتمدون في رزقهم على �لمجتر�ت �ل�ضغيرة.

لل�ضباب. لأنه  �لعمل  �لن�ضاء وفر�ض  �لتغذية وحياة  �لغذ�ئي وم�ضتوى  يوؤثر طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة على �لمعي�ضة، �لأمن 
بعيد�  �لريفية  �لمناطق  في  و�لمز�رعين  �لرعاة  ي�ضبب هجرة  ب�ضببه حيث  �لما�ضية  وفقد�ن  �لتغذية.  و�ضوء  �لفقر  يزيد من 
ن�ضوب  و�إلى  و�لإقت�ضادي  �لإجتماعي  �لإ�ضتقر�ر  عدم  �إلى  يوؤدي  وهو  بديلة.  عي�ض  �ضبل  عن  بحثا  وثقافاتهم  �أر��ضيهم  عن 
�ل�ضر�ع. �إن �لإ�ضتثمار في �لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة ي�ضاهم في تحقيق �لأمن �لغذ�ئي ويقلل من حدة �لفقر في 
�لمجتمعات �لرعوية و�لريفية �لأكثر �ضعفا في �لعالم، و�لإ�ضتفادة من ذلك ب�ضكل مبا�ضر تكون على، �ضبل �لعي�ض و�لإ�ضتقر�ر 

للمليين من �لرعاة و�أ�ضحاب �لحياز�ت �ل�ضغيرة من �لما�ضية في �لبلد�ن �لمت�ضررة.

تتنوع معدلت �لإ�ضابة و�لنفوق من طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة ولكن يمكن �أن ت�ضل �إلى  100 في �لمئة و 90-80 في �لمئة 
�لمجتر�ت  تعي�ض على  �لتى  للمجتمعات  �لمر�ض  ي�ضببها  �أن  �لتى يمكن  و�لتكلفة  �لخطورة  �إلى مدى  ي�ضير  �لتو�لي، مما  على 

�ل�ضغيرة. �لآثار �لمبا�ضرة وغير �لمبا�ضرة للمر�ض و�لنفوق ت�ضمل: 

�  يوؤدي نفوق �لحيو�نات و�ضعوبة بيعها �إلى �إ�ضتنز�ف �لأمو�ل و�لأ�ضول من �لمجتر�ت �ل�ضغيرة �لتى تمتلكها �لأ�ضرة؛

�  �إنخفا�ض �إنتاج �لحليب في �إناث �لأغنام و�لماعز �لمر�ضعات نتيجة �لعدوى و�لإجها�ض؛

�  �لتغيير�ت في هيكل �لقطيع ب�ضبب �لإجها�ض و�لنفوق؛

�  �لإير�د�ت �لمفقودة للأ�ضر و�أي�ضا �لم�ضاركين في �لأن�ضطة ذ�ت �لقيمة �لم�ضافة في مرحلة ما بعد �لإنتاج؛
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� �لتحولت فى م�ضادر �لدخل -  غالبا ما تكون لها �آثار �ضلبية؛ 
�  �إنعد�م �لأمن �لغذ�ئي و�لتحولت في م�ضادر �لغذ�ء؛

�  زيادة �لفقر وزيادة �ضعف �لأ�ضر؛

�  �لعوز، و�إنخفا�ض �لطلب على �ل�ضلع و�لخدمات �لمنزلية من �لأ�ضو�ق؛

�  تكاليف �ل�ضيطرة على �لمر�ض و�ل�ضلع و�لخدمات �لمنزلية من �لأ�ضو�ق.

ولقد قدرت خ�ضائر 15/ 2014 في �لهند ب�ضبب طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة  بمبلغ 12،04 بليون روبية بما يعادل 180  
�أمريكى )NIVEDI 2015(.  تبين �لبيانات �لمتاحة من كينيا وجمهورية تنز�نيا �لمتحدة وكوت ديفو�ر عن  مليون دولر 
�آثار طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة في مختلف �لنظم �لزر�عية  )�لزر�عية �لرعوية، �لرعوية فقط و�لزر�عية فقط(، �أن معدل 
�لنفوق يمكن �أن ي�ضتنفذ مبا�ضرة قاعدة �لأ�ضول من �لمجتر�ت �ل�ضغيرة  لدى �لأ�ضر �لمت�ضررة بن�ضبة تتر�وح بين  28و 68 
في �لمئة خلل فترة تتر�وح من �ضبعة �أ�ضهر �إلى �ضنتين بعد �أول مو�جهة مع �لفيرو�ض. ت�ضببت �لأوبئة �لتى حدثت في  2006 
-  2008 في كينيا في نفوق عدد  1.2مليون من  �لمجتر�ت �ل�ضغيرة، بقيمة تقديرية ت�ضل �إلى  23.6 مليون دولر �أمريكى 

و�نخفا�ض في �إنتاج �لحليب بمقد�ر  2.1 مليون لتر.

يحدث �لإ�ضتنز�ف �أي�ضا ب�ضبب تع�ضر �لبيع و�إنخفا�ض �لأ�ضعار و�لإعد�م. حيث في جمهورية تنز�نيا �لمتحدة، تم �إعد�م عدد 
2008، في حين تم بيع �لحيو�نات في كوت   - 2006 64661 من �لحيو�نات خلل نف�ض �لفترة من �لتعر�ض للوباء من  

ديفو�ر بن�ضف �ضعر �ل�ضوق �لعادي.

�لغذ�ء  �إلى حدوث تحولت في  �أي�ضا  و�أدى  �لمئة  �لفقر بن�ضبة ع�ضرة في  �إرتفاع م�ضتويات  �إلى  �لوباء  �أدى حدوث  في كينيا، 
و�لدخل.  وهذ� �ضمل:  زيادة �لإعتماد على �لأ�ضو�ق للح�ضول على �لطعام ؛ زيادة �لأطعمة �لبرية في �لوجبات �لغذ�ئية؛ باعت 

�لأ�ضر �لمي�ضورة �لماعز و�لما�ضية ل�ضر�ء �لغذ�ء؛ باعت �لأ�ضر �لفقيرة �لأطعمة �لبرية ومنتجات �لغابات.

�لفائدة �لمبا�ضرة من �لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة هي تجنب نفوق �لحيو�نات و�لخ�ضائر �لمرتبطة بذلك. وفي 
تحليل �لفو�ئد و�لتكاليف للق�ضاء �لدولي على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة، فاإن �لفو�ئد �لمح�ضومة �لمترتبة على تجنب �لنفوق 
فقط، على �أ�ضا�ض معدل خ�ضم خم�ضة في �لمئة و�أفق زمني مدته  100 عام ، قدرت بمبلغ 13.5 مليار دولر �أمريكى في 
�ل�ضيناريو �لأكثر �إحتمال، 5.8 مليار دولر �أمريكى في �ل�ضيناريو �لمنخف�ض �لنفوق،  34.7 مليار دولر �أمريكى في �ضيناريو 
�رتفاع معدل �لنفوقMariner et al، 2016(  1(  وقد تم تقدير �لآثار �لعالمية �ل�ضنوية لطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة 

ما بين 1.4 - 2.1 مليار دولر �أمريكى.2

و�إذ� ُترك طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة لحاله، فهو يمثل خطر� على �لأمن �لغذ�ئي و�ضبل �لعي�ض، ويجعل �لأمر �أكثر �ضعوبة بالن�ضبة 
للمنتجين للإ�ضتفادة من �لفر�ض �لتي يتيحها �لطلب �لمتز�يد على لحم �ل�ضاأن و�لحليب. وما لم نتحرك �لآن ف�ضوف ي�ضبح هذ� 

�لمر�ض �أحد �لعقبات �لرئي�ضية لإنتاج ما يكفي من �لبروتين في �لمناطق �لقاحلة و�ضبه �لقاحلة �لتي تعاني من تغير �لمناخ.

المبرارات والجدوى   2.  1

المبرارات والجدوى  للبرنامج العالمي للق�شاء على طاعون المجترات ال�شغيرة
�لتي  �لأو�ضط،  و�ل�ضرق  و�آ�ضيا  �أفريقيا  �لما�ضيين، غالبا في  �لعقدين  ب�ضرعة خلل  �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت  �إنت�ضر طاعون  لقد 
ت�ضم نحو 80 في �لمئة �لمجتر�ت �ل�ضغيرة �لتى ي�ضل عددها في �لعالم �إلى  2.1 مليار. وقد تم تحديد �لق�ضاء على طاعون 
�لمجتر�ت �ل�ضغيرة باإعتباره �أولوية ل�ضناع �لقر�ر �لمهتمين بجعل �ضل�ضل �لإنتاج للغذ�ء وتحركات �لحيو�نات �أقل خطورة 

للأفر�د �لمعنيين و�لم�ضتهلكين حيث هم بطبيعة �لحال م�ضوؤلون عن �إمد�دهم باإحتياجاتهم .

�إنت�ضار طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة يحتاج �إلى �لمعالجة و�إلى منع �لمزيد من �لخ�ضائر �لتى تحدث للما�ضية من �أجل:

 �  �لإ�ضتفادة �لق�ضوى من �إمكانيات �لمجتر�ت �ل�ضغيرة للحد من �لفقر في �لمناطق �لريفية؛

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

�ل�ضغيرة. �لمجتر�ت  طاعون  على  و�ل�ضيطرة  للق�ضاء  �لدولية  �لإ�ضتر�تيجية   5
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�  �لإ�ضتمر�رية في زيادة �لأمن �لغذ�ئي و م�ضتوى �لتغذية ؛

 �  تعزيز �ل�ضحة و�لرفاهية ل�ضكان �لمناطق �لريفية؛

�  �ضمان تو�فر فر�ض �لتعليم للفتيـــات - حيث في كثير من �لأحيــــان يتم دفــع �لم�ضروفات �لنثرية من خلل بيع 

�لمجتر�ت �ل�ضغيرة؛
�  �ضمان �إ�ضتد�مة تو�فر فر�ض �لعمل �لإنتاجي للن�ضاء و�ل�ضباب - و�لذين غالبا ما يكونو� هم �لم�ضوؤولون عن رعاية 

�لمجتر�ت �ل�ضغيرة؛
 �  تح�ضين  �لإنتاجية و�لإ�ضتمر�رية و�لقدرة على �لتاأقلم و�لتكيف ل�ضغار �لمز�رعين؛

�  تح�ضين موقف �لمنتجين في �آ�ضيا و�أفريقيا لتحقيق �لإ�ضتفادة �لق�ضوى من �لفر�ض �لتي يتيحها �لطلب �لمتز�يد على 
لحم �ل�ضاأن، من خلل تقليل �لخ�ضائر �لناجمة عن �لمر�ض وخف�ض تكاليف �ل�ضيطرة؛

�  �لحــد من عدم �لم�ضاو�ة بين �أ�ضحــــاب �لحياز�ت �ل�ضغيـــرة و �لناتجــة من عبء �لمر�ض و�لتي تتفاوت د�خل �لدول 

وفيما بينها؛
�  �سمان اإ�ستمرارية االأنماط ال�سغيرة الإ�ستهالك المجترات ال�سغيرة واإنتاجها، ال�سيما في المناطق القاحلة و�سبه 

�لقاحلة، حيث ت�ضتطيع هذه �لحيو�نات �أن تتكيف ب�ضورة �أف�ضل مع �لبيئات �لأكثر ق�ضوة و�له�ضة حيث ي�ضود �لفقر.
يهدف �لبرنامج �لدولي للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة �إلى �لعمل مع �ل�ضركاء من �أجل تعزيز �لتنفيذ، و�لتن�ضيط 

و�لمزيد من �لتو�ضع لل�ضر�كة �لتى تحققت �أثناء تنفيذ �لبرنامج �لدولي لإ�ضتئ�ضال طاعون �لأبقار.

توجد رو�بط قوية بين �لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة، و�لأمن �لغذ�ئي، و�لتخفيف من �لفقر وتح�ضين �لقدرة على 
�لتاأقلم. حيث تعتبر جميعها حجر �لز�وية لبناء �ل�ضلم .�نظر �لمربع 1.
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مربع 1: الق�شاء على طاعون المجترات ال�شغيرة واأهداف التنمية الم�شتدامة

وي�ضمل جدول �أعمال 2030  للتنمية �لم�ضتد�مة �أهد�ف متر�بطة متعلقة بالزر�عة و�لغذ�ء. حيث يحدد �لق�ضاء على 
�لفقر باإعتباره �لهدف �لأ�ضمى وهو يدمج �لأبعاد �لإقت�ضادية و�لإجتماعية و�لبيئية للتنمية �لم�ضتد�مة في �ضميمها.  
169 �لعالمية، في �لمناطق �لتى �ضيتم بها  17 للتنمية �لم�ضتد�مة و كذلك �لأهد�ف �ل  ولقد حددت �لأهد�ف �ل 

�لنهو�ض بالتنمية �لم�ضتد�مة.

�إن عر�ض برنامج �لتنمية �لم�ضتد�مة لعام 2030 من منظور  �لإ�ضترتيجية �لدولية لل�ضيطرة و�لق�ضاء على طاعون 
2030 ،  �لذى �أعدته منظمة �لفاو  و�لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية،  وتم  �لمجتر�ت �ل�ضغيرة  بحلول عام 
عر�ضه على �لمجتمع �لدولي فى �أبيدجان فى عام 2015 ،  يجعلنا نفكر مليا في �لأمر، وعلى �ضوء �لأهمية �ل�ضديدة 
للأغنام و�لماعز في م�ضتوى معي�ضة �لمز�رعين �لفقر�ء و�لمهم�ضين في �أفريقيا و�ل�ضرق �لأو�ضط و�آ�ضيا، يمكن �أن 
ننظر �إلى طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة فقط باعتباره ي�ضكل تهديد� للأمن �لغذ�ئي وم�ضتوى �لتغذية و�لتخفيف من 
حدة �لفقر في هذه �لمناطق. يمكن �أن ي�ضهم �لق�ضاء �لدولي على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة، في تحقيق �ثنين على 

�لأقل من �أهد�ف �لتنمية �لم�ضتد�مة:

هدف التنمية الم�ستدامة 1 : �لق�ضاء على �لفقر بجميع �أ�ضكاله في كل مكان؛ 

هدف التنمية الم�ستدامة 2 :  �لق�ضاء على �لجوع، وتحقيق �لأمن �لغذ�ئي وتح�ضين �لتغذية، وتعزيز �لزر�عة 
�لم�ضتد�مة.

�إنت�ضر طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة بمعدل ينذر بالخطر على مدى �ل�ضنو�ت �ل 15 �لما�ضية، لي�ضل �إلى مناطق لم 
ت�ضبق �إ�ضابتها، مما جعل �لمزيد من مئات �لمليين من �لمجتر�ت �ل�ضغيرة معر�ضة للخطر. و�إذ� ُترك هذ� �لمر�ض 
لحاله، فاإنه يمكن �أن ينت�ضر �إلى �أبعد من ذلك، مما �ضيت�ضبب في خ�ضائر �إجتماعية و�إقت�ضادية �أكثر تدمير� و�ضيلحق 
�أ�ضر�رً� ج�ضيمة على �لدخل و�لغذ�ء و�أمن �لمليين من �ضغار �لمز�رعين و�لرعاة �لذين يعتمدون في معي�ضتهم على 
�لأغنام و�لماعز، مع �إحتمال �أن يتم �ضحب �لفقر�ء و�لأكثر �ضعفا لم�ضتوى �أعمق من �لفقر. وهذ� يدل على وجود 
حاجة ملحة لتن�ضيق �لجهود �لعالمية �لر�مية �إلى �ل�ضيطرة و�لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة، وتعزيز قدرة 

�لمجتمعات �لمحلية �لفقيرة لحماية �ضبل �لمعي�ضة وما يمتلكونه من �لأ�ضول من �لما�ضية �ضد هذ� �لمر�ض �لفتاك.

غير  �أو  مبا�ضر  ب�ضكل  للإ�ضهام  مفتاحا  �أي�ضا  �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت  على طاعون  �لق�ضاء  في  �ل�ضريع  �لتقدم  ويعتبر 
مبا�ضر في تحقيق �لأهد�ف �لإ�ضتر�تيجية �لأخرى للتنمية مثل:

هدف التنمية الم�ستدامة 3 : �ضمان حياة �ضحية وتعزيز �لرفاهية للجميع في جميع �لأعمار؛

هدف التنمية الم�ستدامة 5 :  تحقيق �لم�ضاو�ة بين �لجن�ضين وتمكين �لن�ضاء و�لفتيات؛

هدف التنمية الم�ستدامة 8 :  تعزيز �لنمو �لإقت�ضادي �لم�ضتد�م و�ل�ضامل و�لعمالة �لمنتجة و�لعمل �للئق للجميع؛

هدف التنمية الم�ستدامة 12 :  تاأمين اأنماط االإ�ستهالك المنا�سبة واالإنتاج الم�ستدام؛ 

هدف التنمية الم�ستدامة: 17 : تعزيز و�ضائل �لتنفيذ وتن�ضيط �ل�ضر�كة �لعالمية من �أجل �لتنمية �لم�ضتد�مة.

�ضنو�ت  خم�ض  �أول  خلل  و�لتنفيذ  �ل�ضغيرة،  �لمجتر�ت  طاعون  على  �لق�ضاء  و  لل�ضيطرة  �لدولية  �لإ�ضتر�تيجية 
للبرنامج �لدولي للق�ضاء على �لمر�ض، �ضتكون عامل م�ضاعد� في �لم�ضاعدة على تحقيق �لأهد�ف و�لغايات �لو�ردة 
في جدول �أعمال عام 2030  للتنمية �لم�ضتد�مة، وخا�ضة في �لدول �لم�ضابة وتلك �لمعر�ضة  لخطر �لإ�ضابة. وما 
تتز�يد  �ضوف  و�لوطنية،  و�لإقليمية  �لدولية  �لم�ضتويات  فعال على  ب�ضكل  �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت  �إد�رة طاعون  تتم  لم 
�لخ�ضائر و�لآثار �لإجتماعية و�لإقت�ضادية و�ضوف ت�ضتمر في تقوي�ض �لجهود �لمبذولة للحد من �إنعد�م �لأمن �لغذ�ئي 

و�ضوء �لتغذية، و�لتخفيف من �لفقر وتحقيق �لتنمية �لم�ضتد�مة.
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الجدوى من الق�شاء على المر�ض
هناك �أربع حجج رئي�ضية تدعم �لبرنامج �لدولي للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة:

i. تو�فر �لأدو�ت و�لإجر�ء�ت �لفعالة للوقاية و�ل�ضيطرة ؛
ii. �لجدوى �لعلمية و�لفنية للق�ضاء على �لمر�ض خلل فترة 15 عاما؛

iii. تقدر ن�ضبة �لفو�ئد/�لتكلفة بنحو3 33,8؛ 
iv. �لإجماع �لدولي ل�ضالح �لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة.

تعتبر خ�ضائ�ض فيرو�ض طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة ل�ضالح �لق�ضاء على �لمر�ض، حيث �أن له فترة عدوى ق�ضيرة، ولي�ض 
هناك حالة حامل للمر�ض، وهو ينتقل �أ�ضا�ضا عن طريق �لإت�ضال �لمبا�ضر -  �إنه ل ينتقل بالح�ضر�ت ويبقى في �لبيئة فقط 
لفترة ق�ضيرة. على �لرغم من �أنه ي�ضيب �لكثير من �أنو�ع �لحيو�نات �لبرية، �إل �أنه ل يوجد دليل حتى �لآن ي�ضير �إلى بقائه في 
�لأنو�ع �لبرية ولكن �إثبات هذ� يحتاج �إلى مزيد من �لتحقيق. وللوقاية و�ل�ضيطرة يوجد لقاح حي م�ضت�ضعف �آمن جد� وفعال 
و يمنح مناعة لجميع �ل�ضللت على �لمدى �لطويل، بعد حقنة و�حدة. وتوجد �إختبار�ت ت�ضخي�ضية متاحة وفعالة. ومن �أجل 
ت�ضميم وتنفيذ �لبرنامج �لدولي، فاإنه يوجد �لكثير من �لدرو�ض �لم�ضتفادة �لتي يمكن �إ�ضتخل�ضها من �لإعلن �لر�ضمي في 
عام 2011 لمنظمة �لفاو و�لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية و�لخا�ض بالق�ضاء �لدولي على طاعون �لأبقار. وعلوة على 
ذلك، فاإنه قد تم و�ضع �لمعايير �لدولية ب�ضاأن طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة من قبل �لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية في 
د�ضتور �ل�ضحة للحيو�نات �لتى تعي�ض على �لياب�ضة وفي دليل �لإختبار�ت �لت�ضخي�ضية و�للقاحات للحيو�نات �لتى تعي�ض على 

�لياب�ضة.

�إن منتجي �للقاحات في ِخ�ضم تطبيق �لتكنولوجيا �للزمة لإنتاج لقاح طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة ثابت حر�ريا على نطاق 
بين  �لتمييز  )تتيح  �لتى  �للقاحات  ذلك   في  بما  �أخرى،  �إتجاهات  في  �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت  �أبحاث طاعون  تجاري. ت�ضتمر 
�لحيو�نات �لم�ضابة و �لحيو�نات �لمح�ضنة(، باإ�ضتخد�م نماذج لهذه �للقاحات، وفقا لعلم �لفيرو�ضات )تو�ضيف قابلية �لعائل 
للإ�ضابة بالعدوى و�لمر�ض- د�خل مختلف �لأنو�ع و بين �لأنو�ع ود�خل �لحيو�نات �لبرية(، ووفقا لعلم �لوبائيات في �ضياقات 
مختلفة وذلك لتح�ضين �لنماذج �لتنبوؤية لإ�ضتر�تيجيات �لق�ضاء على �لمر�ض. وحيث �أن �لفيرو�ض �لم�ضبب لطاعون �لمجتر�ت 
وفيرو�ض  �لأبقار  �لإن�ضان، طاعون  في  بة  �لَح�ضْ فيرو�ض  �أي�ضا  ت�ضم  �لتي  �لموربيلي،  فيرو�ضات  �إلى جن�ض   ينتمي  �ل�ضغيرة 
حمى �لكلب، فاإنه يمكن لأبحاث طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة �أن ت�ضتفيد من ما هو معروف بالفعل عن كيفية حدوث هذه 

�لأمر��ض- ويتم تغذية �لأبحاث �لم�ضتقبلية على �لفيرو�ضات ذ�ت �ل�ضلة.

الأبقار والعمل ال�شابق المتعلق بطاعون  طاعون  على  الق�شاء  من  الم�شتفادة  الدرو�ض   3  .1
المجترات ال�شغيرة

الدرو�ض الم�شتفادة من الق�شاء العالمي على طاعون الأبقار
�أدى �لبرنامج �لدولي لإ�ضتئ�ضال طاعون �لأبقار �إلى �لإعتر�ف، في عام 2011، �أن فيرو�ض طاعون �لأبقار لم يعد موجود� في 
�لحيو�نات �لم�ضتاأن�ضة و�لبرية. حيث �أظهر هذ� �لإنجاز �لر�ئع �أنه من �لممكن �لق�ضاء على �لأمر��ض �لحيو�نية على نطاق 
دولي  - وهو �إنجاز قد تحقق لأول مرة. وقد �أدي هذ� �لنجاح �إلى وجود �إهتمام متنامي في �لق�ضاء على �لمر�ض، وحر�ض 
�لعلماء �لمخت�ضون في �لق�ضاء على �لأمر��ض، على �إظهار �أن لديهم �لدرو�ض �لم�ضتفادة من �إ�ضتئ�ضال طاعون �لأبقار لتوجيه 

مبادر�ت �أخرى.

�لق�ضاء على مر�ض ما ل يقت�ضر فقط على مكافحة �لأوبئة.  حيث يجب �أن يكون مفهوما بو�ضوح �أن هناك مزيج من مكونات 
�إلى  يوؤدي  �ضوف  �لبيطرية،  �لخدمات  عن  �لُبعد  �أو  �لإجتماعي  �لتنظيم  مثل  �لتجارية،  �لممار�ضات  �لتربية  نظم  من  معينة 
�إ�ضتقر�ر �إختز�ن �لعدوى بالفيرو�ض وعند ذلك �ضيكون من �ل�ضعب، �إن لم يكن من �لم�ضتحيل، �لتخل�ض من �لفيرو�ض عن 
طريق �لأن�ضطة �لمعيارية لل�ضيطرة على �لأمر��ض مثل �لحملت �لم�ضتمرة  للتح�ضين �ل�ضامل. تعتبر �لدر��ضات �لوبائية �أمر 
بالغ �لأهمية. حيث يجب �أن تركز هذه �لدر��ضات على فهم �ل�ضل�ضل �لم�ضتمرة لإنتقال �لفيرو�ض وكيف يمكن و�ضع حد لها 

وقطعها.

3 Mariner, et al., 2016



�لبرنامج �لدولي للق�ضاء على مر�ض طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة - خمـ�ض �ضنـو�ت  )2017 – 2021( 7

تحديد �لعو�ئل �لخازنة للعدوى وتطبيق �لتح�ضين �لمكثف �لموجه، بهدف �لق�ضاء على �لفيرو�ض حيث يوجد و�أي�ضا عندما 
تعزيز  �لأولى هنا هى  �لخطوة  �لأبقار. وكانت  �إ�ضتئ�ضال طاعون  في  �لإهتمام  بوؤرة  هو  فاإن ذلك  �ل�ضرورة ذلك،  ت�ضتدعي 
�لتق�ضي. في �لمناطق �لخالية من �لفيرو�ض، حيث كانت  �لأولوية هى تاأكيد عدم وجود عدوى. وهذ� يتطلب وقف كل �أن�ضطة 
�لتح�ضين ولذلك فاإن �لبيانات �لم�ضلية، جنبا �إلى جنب مع تقنيات �لتق�ضي عن �لأمر��ض بالم�ضاركة وغيرها، يمكن �أن تقدم 

فهمًا قاطعًا عن حالة �لمر�ض.

�لدر�ض �لرئي�ضي من نجاح �إ�ضتئ�ضال طاعون �لأبقار هو �أن فهم وبائيات �لمر�ض هام جد� من �أجل �لق�ضاء عليه.  على �لرغم 
من �أن �لتح�ضين هو �أد�ة رئي�ضية لل�ضيطرة على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة، فاإن �لخبرة تقت�ضي و�ضع �لمحاذير في مكانها 
�ل�ضحيح ليتم �إ�ضتخد�مها، وذلك للتركيز على �إجر�ء ما يلزم. ومن �ل�ضروري �أي�ضا �أن نفهم �أن "�لدر��ضات �لوبائية "هي 

عملية ن�ضطة ول تقت�ضر على �لبحث عن �لمر�ض من خلل �لم�ضوحات �لم�ضلية.

�إن �لدر��ضات �لوبائية ت�ضهم ب�ضكل مبا�ضر في زيادة �لوعي بالمر�ض وتعزيز �لتق�ضي �ل�ضلبي. يعتبر �لتق�ضي عن �لمر�ض �أمر 
بالغ �لأهمية في تح�ضين فهمنا �لوبائي له. حيث �أنه ياأخذ �أ�ضكال عديدة ولكن عندما يكون بهدف �لق�ضاء على �لمر�ض فاإن 

مزيج من �لتق�ضي  بالأعر��ض و�لتق�ضي بالم�ضاركة يعتبر �أكثر �لأنظمة ثر�ء بالمعلومات.

في  �لمتمثل  �لتحدي  مو�جهة  في  مفيدة  �لمو��ضي،  �أ�ضحاب  فى  ممثلة  مجتمعية  بم�ضاركة  للتنفيذ  �لمبتكرة  �لآليات  وكانت 
كيفية تنفيذ خدمات �لتق�ضي و�لتح�ضين في �لمناطق �لم�ضتهدفة للإ�ضتئ�ضال �لدولي لطاعون �لأبقار.  �لق�ضاء على طاعون 

�لمجتر�ت �ل�ضغيرة و�لتى هى غالبا مناطق نائية، ومهم�ضة تحتاج كذلك �إلى تنفيذ حلول مبتكرة.

فلمعالجة �لق�ضايا �لمذكورة هنا، فاإن �لتدريب �لقوي و�إعادة تدريب �لأطباء �لبيطريين و�لفرق �لمعاونة و�للزمة لإكت�ضاب 
�لخبرة �للزمة لبناء �لخدمات �لبيطرية. يجب �أن ي�ضير بناء �لوعي لدى �أ�ضحاب �لما�ضية جنبا �إلى جنب مع هذ�. و�إن وجود 

قنو�ت قوية للتو��ضل بين �لخدمات �لبيطرية ومربي �لما�ضية، مبنية على �لحتر�م �لمتبادل يعتبر �ضروري جد�.

للغاية يحمي  لقاح فعال  اإ�ستخدام  االأبقار في  الدولي لطاعون  االإ�ستئ�سال  لنجاح  االأ�سا�سية  ال�سروط   حيث كان واحدا من 
�لحيو�نات �ضد جميع �ضللت فيرو�ض طاعون �لأبقار.

فمن �لخبر�ت �لمكت�ضبة من كل من �إ�ضتئ�ضال طاعون �لأبقار، وموؤخر� من محاولت �ل�ضيطرة على �إنفلونز� �لطيور �ل�ضديدة 
�أنه من �لنتائج �لرئي�ضية لجهود �ل�ضيطرة �لمن�ضقة في �لمناطق �لمعر�ضة للخطر هو �لتح�ضن  �أظهرت �لتجارب  �ل�ضر�وة، 
�لكبير في قدر�ت �لخدمات �لبيطرية و�لترتيبات �لموؤ�ض�ضية ذ�ت �ل�ضلة. وهذ� يوؤدي �إلى تح�ضين �لتحكم في �لأمر��ض �أخرى. 
ل ينبغي �أن ُتهمل تلك �لعو�مل �لخارجية عند تقييم �لتكاليف و�لفو�ئد �لمترتبة على �لمبادر�ت �لدولية للق�ضاء على �لأمر��ض.

التقدم الذى تم اإحرازه حتى الآن نحو ال�شيطرة على طاعون المجترات ال�شغيرة
يتم في جميع �لدول �لم�ضابة تقريبا  تعزيز قدر�ت �لتق�ضي عن �لمر�ض و�لت�ضخي�ض �لمختبري و�إنتاج �للقاحات وحملت 
�لتح�ضين، �ضو�ء من خلل �لتمويل �لحكومي �أو من خلل �لجهات �لمانحة، وت�ضمل �لأن�ضطة �لم�ضطلع بها في �لعديد من 
�لدول، ول �ضيما �لمناطق �لمت�ضررة من طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة �أو �لمعر�ضة لخطر كبير منه، ما يلى: حملت تح�ضين 
�لوعي و�لتدريب لتعريف �لمربين بالمر�ض وفرق �لعمل من �لبيطريين؛ على �لترتيب جمع �لعينات تحت �لظروف �لحقلية 

وعمل �لتحاليل �لمختبرية ؛تح�ضين �لمعرفة عن �لحركة �لم�ضروعة وغير �لم�ضروعة للثروة �لحيو�نية و�لمنتجات �لحيو�نية.

وقد تم تنفيذ هذه �لأن�ضطة ب�ضكل محدود ب�ضبب �لنق�ض في كل من �لمو�رد �لمالية و�لإ�ضتر�تيجيات �لمنا�ضبة. وحاليا تعتمد 
وتجري  �لتح�ضين.  حملت  على  �لأخرى  للأمر��ض  بالن�ضبة  وكذلك  �ل�ضغيرة،  �لمجتر�ت  طاعون  على  و�ل�ضيطرة  �لوقاية 
معظم هذه �لحملت في �إ�ضتجابة لتف�ضي �لمر�ض حيث يتم �لتركيز على منطقة �لتف�ضى )�أي �أنه تح�ضين حلقي(. ولقد قام 
عدد قليل من �لدول، مثل �لمغرب و�ل�ضومال، بتطبيق �لتح�ضين �ل�ضامل جنبا �إلى جنب مع �لتق�ضي �لمكثف �أو �لإجر�ء�ت 
�لأخرى لل�ضيطرة. وقد �أظهرت هذه �لحملت �لنجاح �ل�ضريع في �لتقليل �إلى حد كبير- وحتى ما يقرب من �لق�ضاء على -  
حدوث طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة، وبناء �لثقة �لذى ين�ضق للعمل على نطاق و��ضع يمكن �أن يوؤدي �إلى �لق�ضاء على �لمر�ض.

ولقد جعلت �لبيانات �لغير كاملة عن �لتق�ضي وبيانات تقارير �لإبلغ، من �ل�ضعب �أن نفهم تماما تاريخ طاعون �لمجتر�ت 
�ل�ضغيرة. حيث في �لما�ضي، �أبلغت �لدول عن تف�ضي طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة ولكن لي�ض من �لو��ضح ما �إذ� كانت جميع 
�أبلغت دولة عن وجود  �إذ�  �إليها حديثا.  هذه �لبلغات من �لدول �لتى هى خالية من �لمر�ض تاريخيا َتمَثل دخول �لفيرو�ض 
�أكثر من نوع �ضللة فيرو�ض طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة في �ل�ضنة �لأولى من �إدر�ك وجوده لديها، فاإنه من غير �لمحتمل �أن 
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هذ� �لدخول قد حدث في نف�ض �لفترة – بل من �لمحتمل �ن يكون قد حدث في وقت ما قبل �إدر�ك وجود �لفيرو�ض لديها. وهذ� 
�إلى �أن �لدول �لخالية من طاعون  �إلى �إحتمال دخول للفيرو�ض منذ بع�ض �لوقت دون �أن يلحظه �أحد، م�ضير�  �ل�ضيناريو ي�ضير 
�لمجتر�ت �ل�ضغيرة )�ضو�ء تاريخيا �أو بعد تنفيذ �إجر�ء�ت �لوقاية( يمكن �أن تكون معر�ضة جد� لدخول �لمر�ض خا�ضة عندما 
يكون بين �لدول �لعديد و�لمتكرر من تحركات �لحيو�نات �لخارجة عن  نطاق �ل�ضيطرة.  وي�ضلط هذ� �ل�ضيناريو �ل�ضوء على �أهمية 
�ليقظة �لعالية و�لتن�ضيق �لإقليمي للتق�ضي و�ل�ضيطرة، مع �لك�ضف �لمبكر عن �أية �إ�ضابة و�لإ�ضتجابة �ل�ضريعة في �لدول �لمعر�ضة 

للخطر وتلك �لم�ضابة، ويعقب ذلك  عمل �لتق�ضي �لمكثف جنبا �إلى جنب مع �لتح�ضين و�لإجر�ء�ت �لأخرى لإد�رة �لمر�ض.

البيطرية الخدمات   4.  1
و�ضعت �لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية تعريفا �ضامل للخدمات �لبيطرية �لوطنية، على �أنها ت�ضمل �لخدمات �لبيطرية 
�لحكومية وكذلك �لقطاع �لخا�ض. حيث �ضوف يتطلب �ل�ضيطرة و�لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة في كل دولة وجود 
خدمات بيطرية وطنية فعالة مزودة باإمكانيات جيدة.  وذلك لأن �لمكونات �لرئي�ضية لجهود �ل�ضيطرة و�لق�ضاء على �لأمر�ض 
مثل تحليل �لمخاطر و�لتق�ضي عن �لمر�ض و�لتحري عنه و�لت�ضخي�ض �لمختبري و�ضمان جودة �للقاحات وحملت �لتح�ضين 
�لفعالة ومر�قبة ما بعد �لتح�ضين هي في �لمقام �لأول م�ضئوولية �لخدمات �لبيطرية �لوطنية. ومن �أجل �لقيام بنجاح هذه 
�لبيطريين  �لأطباء  من  و�لموؤهلة  منا�ضب  ب�ضكل  �لمدربة  �لكو�در  �إلى  �لوطنية  �لبيطرية  �لخدمات  تحتاج  ف�ضوف  �لجهود، 
و�لم�ضاعدين �لبيطريين و�لمركبات و�لوقود و�لمعد�ت �للزمة لإجر�ء �لتق�ضي و�لتحري عن �لمر�ض و�لمختبر�ت �لتى تعمل 
�لتجاري  �لإنتاج  لتقييم  �أو  �لجودة  �للقاحات عالية  �لت�ضخي�ضية ولإنتاج  به للإختبار�ت  �لموثوق  �لأد�ء  �أجل  ب�ضكل جيد من 
منها، و�لبنية �لتحتية �لمنا�ضبة للحفاظ على �ضل�ضلة �لتبريد وذلك لإعطاء �للقاح بفاعلية في هذ� �لمجال و�لمو�رد �لب�ضرية 
�لكافية ونظم �لإت�ضالت و�إد�رة �لبيانات �لتى تعمل ب�ضكل جيد. ومطلوب �أي�ضا �إطار قانوني قوي ي�ضمح بالتدخلت �للزمة 
لل�سيطرة على المر�س، وتاأ�سي�س خطوط االإت�سال التي يمكن من خاللها اإ�سراك اأ�سحاب الم�سلحة على نحو فعال في فهم 

ودعم جهود �ل�ضيطرة و�لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة �لمعمول بها.

منذ �لبد�ية، ل بد لمن يتولون قيادة �لجهود �لمبذولة لإ�ضتئ�ضال طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة على �لم�ضتوى �لوطني و�لإقليمي 
و�لدولي وكذلك �لجهات �لمانحة �لتى ُطِلَب منها تقديم �لدعم، �أن يكون لديهم �ضورة و��ضحة عن �لعنا�ضر �لمطلوبة للتنفيذ 

�لفعال للبرنامج �لدولي للق�ضاء عليه، وفهم ما يو�زي ذلك  من �لقدر�ت و�لمعوقات �لموجودة على �لم�ضتوى �لوطني. 

في نهاية �لمطاف، عندما تتقدم �لدول بطلب �إلى �لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية للإعتر�ف بالخلو من طاعون �لمجتر�ت 
�إلى �لمنظمة و�لذى يوثق قدرة �لخدمات �لبيطرية ل�ضمان غياب �لمر�ض و�أن تكون  �ل�ضغيرة، �ضيكون عليها �لتقدم بملف 
�إجر�ء�ت �لتق�ضي �لقوي تتم بالفعل بال�ضورة �ل�ضحيحة ليت�ضنى �لك�ضف عن �أي تكر�ر محتمل لوجود �لفيرو�ض. وهناك منهج 
موحد لتقييم �لخدمات �لبيطرية �لوطنية ي�ضمح بتقييم �لتح�ضينات �لتى تم تحقيقها )�أو تقييم عدم وجود هذه �لتح�ضينات( 
ليت�ضنى مر�قبتها على نحو فعال على مدى فترة �لدفع من �أجل �لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة، و�ضوف ي�ضاعد ذلك 
على تحديد �أين توجد �لحاجة �إلى مو�رد لت�ضحيح �أوجه �لق�ضور. و�أي�ضا من �ل�ضروري �لتعرف �لموثق على �لتقدم �لذى تم 
�إحر�زه في مجالت رئي�ضية مثل �لقدر�ت �لمختبرية، و�ضمان جودة �للقاحات و�لقدرة فى مجال �لوبائيات من �أجل �لتق�ضي 

�لهادف عن �لمر�ض وكذلك �لتحري وذلك ل�ضمان �أن هذ� �لمر�ض يتم �لق�ضاء عليه فعليا في �لحقل.

تت�ضمن �أد�ة �لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية لتقييم م�ضار �أد�ء �لخدمات �لبيطرية عدد� من �لأدو�ت و�لأن�ضطة �لقيا�ضية 
و�لمفيدة من �أجل تقييم قدر�ت �لخدمات �لبيطرية �لوطنية. �أبرزها هو �أد�ة تقييم �لخدمات �لبيطرية. بتطبيق هذه �لأد�ة، 
يتولى فريقا من خبر�ء �لمنظمة تقييم �أد�ء �لخدمات �لبيطرية �لوطنية فيما يخ�ض �لتطابق مع 47 نقطة كفاءة حرجة من 
خلل مهمة تتم في �لموقع وُيعطي م�ضتوى لكل نقطة كفاءة حرجة حيث يمثل  تقييم �لم�ضتوى �لأول )�لحد �لأدنى من �لتطابق 

مع �لأد�ء �لقيا�ضي لنقطة �لكفاءة �لحرجة(  - تقييم �لم�ضتوى �لخام�ض )�لحد �لأق�ضى من �لتطابق(.

�لعمل  مجموعة  قبل  من  �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت  طاعون  على  و�لق�ضاء  لل�ضيطرة  �لدولية  �لإ�ضتر�تيجية  على  �لعمل  �أثناء  تبين 
الحرجة  الكفاءة  نقاط  اأن  ال�سغيرة  المجترات  لطاعون  الحيوانية(  لل�سحة  العالمية  والمنظمة  الفاو  )منظمة  الم�ستركة 
�لخا�ضة �لتى يتم تقييمها من خلل �أد�ة تقييم �أد�ء �لخدمات �لبيطرية قابلة للتطبيق للغاية. فعلى �ضبيل �لمثال، تم �لتعرف 
على عدد 12 نقطة كفاءة حرجة خا�ضة مما ي�ضاعد على �ضمان �لقدرة على �إجر�ء �لتقييمات �لوبائية �لمطلوبة في مرحلة 
تنفذ  �أن  يمكن  �لبيطرية  �لخدمات  �أن  من  بالتاأكد  �ضلة  ذ�ت  وهي  �إ�ضافية  حرجة  كفاءة  نقطة   15 �لأولي. وعدد  �لتقييم 
االأن�سطة التي تقت�سيها المرحلة الثانية )ال�سيطرة(. وترتبط اثنتين اإ�سافيتين من نقاط الكفاءة الحرجة الخا�سة مع اأن�سطة 
المر�س.  الق�ساء على  بعد  ما  بمرحلة  تت�سل  نقاط كفاءة حرجة خا�سة  واأربعة   المر�س(   الثالثة )الق�ساء على  المرحلة 
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خل�ضة كل ما قيل، �أن 33 من  �إجمالي  47  نقطة كفاءة حرجة خا�ضة مدرجة على �أنها مفيدة في مر�قبة �لتطور �لتدريجي 
في �أدء �لخدمات �لبيطرية �لوطنية، تدعم �لهدف �لنهائي �لمتمثل في تحقيق �لخلو من طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة.

15 نقطة كفاءة حرجة خا�ضة وهى تلك �لمرتبطة بالمرحلة �لثانية من �لبرنامج �لدولي  وكتو�ضيح لذلك يوجد �أدناه عدد 
للق�ضاء على  طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة )�ل�ضيطرة(. 

مربع 2: 15 نقطة كفاءة حرجة خا�شة مرتبطة بالمرحلة الثانية من البرنامج الدولي للق�شاء على  طاعون 
المجترات ال�شغيرة )ال�شيطرة( للمنظمة العالمية لل�شحة الحيوانية.

�لمهني و�لتقني للخدمات �لبيطرية - �لأطباء �لبيطريين وغيرهم من �لمهنيين )نقطة كفاءة حرجة I.1. �أ(  	  �لتوظيف 
للخدمات �لبيطرية - �لم�ضاعدين �لبيطريين وغيرهم من �لموظفين �لفنيين )نقطة كفاءة حرجة  و�لتقني  �لمهني  	  �لتوظيف 

I.1. ب(
I.2. ب( حرجة  كفاءة  )نقطة  �لبيطريين  �لم�ضاعدين  	  كفاء�ت 

)�لت�ضل�ضل �لقيادي( )نقطة كفاءة حرجة I.6. �أ( �لد�خلي  �لتن�ضيق   - �لتن�ضيق  على  �لبيطرية  �لخدمات  	  قدرة 
�لبيطرية على �لتن�ضيق - �لتن�ضيق �لخارجي )نقطة كفاءة حرجة I.6. ب( �لخدمات  	  قدرة 

)I.7 حرجة  كفاءة  )نقطة  �لمادية  	  �لمو�رد 
)I.8 نقطة كفاءة حرجة( �لت�ضغيلي   	  �لتمويل 

)I.11 كفاءة حرجة )نقطة  و�لعمليات  �لمو�رد  	  �إد�رة 
�ل�ضلبي  )نقطة كفاءة حرجة II.5. �أ( �لوبائي  �لتق�ضي   - �لمبكر  و�لك�ضف  �لوبائي  	  �لتق�ضي 

)II.7 و�ل�ضيطرة و�لق�ضاء عليه  )نقطة كفاءة حرجة �لمر�ض  من  	  �لوقاية 
و�ل�ضفة �لت�ضريحية قبل و بعد �لنفوق في �لمجازر و�أماكن �لعمل �لمرتبطة بها )نقطة كفاءة حرجة II.8 . ب( �لفح�ض  	  عمل 

) III.1 كفاءة حرجة )نقطة  	  �لتو��ضل 
)III .6 في بر�مج م�ضتركة )نقطة كفاءة حرجة �لمعنيين  �ل�ضركاء  من  و�لآخرين  �لمنتجين  	  م�ضاركة 

)IV.2 و�للو�ئح، و�لإمتثال لهذه )نقطة كفاءة حرجة �لت�ضريعات  	  تنفيذ 
)IV.7 مناطق معزولة خالية من �لمر�ض )نقطة كفاءة حرجة 	  وجود 

حيث �أن بناء قدر�ت �لخدمات �لبيطرية عملية ديناميكية، تعتمد غالبا على �لتحولت في ميز�نيات �لوز�ر�ت وتو�فر �لتمويل 
من �لجهات �لمانحة، فيمكن �أن ت�ضبح �لتقييمات �لتي �أجريت عند �لإ�ضتخد�م �لأولي لأد�ة تقييم �أد�ء �لخدمات �لبيطرية 
على  �لتي م�ضى  �لدول  في  �لتقييم  لمتابعة  بعثات  ينبغي عمل  باأنه  �لحيو�نية  لل�ضحة  �لمنظمة �لعالمية  تو�ضي  لذ�  قديمة. 

�لتقييم �ل�ضابق فيها خم�ض �ضنو�ت �أو �أكثر.

�لبيطرية  �لخدمات  قدر�ت  لتقييم  �إطار  بمثابة  �لمتابعة  تقرير  وكذلك  �لبيطرية  �لخدمات  �أد�ء  تقييم  تقرير  يكون  و�ضوف 
�لوطنية �أثناء تقدم �لدول من مر�حل جهود �لق�ضاء �لدولي على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة. و�ضوف تكون هذه �أي�ضا مفيدة 
جد� للدول في نهاية �لعملية عندما تتقدم بطلب للمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية للإعتر�ف �لر�ضمي بحالة �لخلو  من 

طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة.
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2 .1 اأهداف البرنامج
�لهدف من �لإ�ضتر�تيجية �لدولية �ل�ضاملة هو �لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة بحلول عام 2030 . بالن�ضبة للدول 
�لم�ضابة، وهذ� يتطلب تقليل تدريجي لمعدل حدوث �لفيرو�ض و�نت�ضاره، مما يوؤدي �إلى �لق�ضاء �لنهائي عليه. وفي �لدول غير 

�لم�ضابة، تاأكيد �لحفاظ على حالة �لخلو من طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة �لمعترف بها ر�ضميا.

تعزيز �لخدمات �لبيطرية لت�ضهيل �لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة، �ضوف ي�ضاعد في نف�ض �لوقت في �ل�ضيطرة على 
�لأمر��ض �لأخرى �لتى ت�ضيب �لمجتر�ت �ل�ضغيرة ولها �لأولوية من قبل �أ�ضحاب �لم�ضلحة.

مربع 3:  الهدف من البرنامج الدولي للق�شاء على طاعون المجترات ال�شغيرة 

�لغر�ض من �لبرنامج �لدولي للق�ضاء على �لمر�ض هو تعزيز م�ضاهمة قطاع �لمجتر�ت �ل�ضغيرة في �لأمن �لغذ�ئي �لدولي و�لتغذية 
و�ل�ضحة �لب�ضرية و�لنمو �لإقت�ضادي، وخا�ضًة في �لدول �لأقل نمو� - �لتخفيف من حدة �لفقر، وزيادة قدرة �لدولة على �لتكيف 

وخلق فر�ض للح�ضول على �لدخل، وتح�ضين �ضبل �لعي�ض ل�ضغار �لمربين و �لرفاهية للب�ضرية ب�ضفة عامة.

الأهداف الخا�شة بالبرنامج �لدولي �لخما�ضي للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة هي:

لو�ضع  للخطر(  �لمعر�ضة  )�لدول  بها  �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت  طاعون  و�ضع  معروف  �لغير  و�لدول  �لم�ضابة  للدول  	  بالن�ضبة 
�لأ�ض�ض و�لبدء في �لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة بو��ضطة:

تطوير �لقدر�ت؛. 	
فهم �لو�ضع �لوبائي على �لم�ضتويات �لوطنية و�لإقليمية و�لدولية؛. 		
تحديد �إ�ضتر�تيجيات �لتنفيذ �لمنا�ضبة على �لم�ضتوى �لوطني للحد من �إنت�ضار طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة ومن ثم . 			

�لق�ضاء على هذ� �لمر�ض.
	  بالن�ضبة للدول غير �لم�ضابة، تطوير �لقدرة على �إثبات عدم وجود فيرو�ض طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة و�لم�ضي قدما فى 

طريق �لت�ضديق �لر�ضمي على حالة �لخلو من �لمر�ض من �لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية، �لحفاظ على هذه �لحالة.

�ضوف يدعم �أي�ضا �لبرنامج �لخما�ضي �لدولي للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة �لدول في:

الأداة  وفقا  ال�سلة  و ذات  الحرجة  الكفاءة  نقاط  التطابق مع  تعزيز  الوطنية من خالل  البيطرية  الخدمات  اأداء  	  تح�سين 
�لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية لتقييم �أد�ء �لخدمات �لبيطرية و�لتنفيذ �لناجح للبرنامج �لدولي للق�ضاء على طاعون 

�لمجتر�ت �ل�ضغيرة؛ 

 	  تح�ضين �ل�ضيطرة على �لأمر��ض �لأخرى �لتى ت�ضيب �لمجتر�ت �ل�ضغيرة ولها  �أولوية.

 و�إعتبار� من �ضهر �ضبتمبر عام 2016، فيما يخ�ض عدد  208  دولة:

 	  فاإن عدد 53 دولة لديها ت�ضديق ر�ضمى من �لمنظمة �لعالميــــة لل�ضحة �لحيو�نيــــة على حالة �لخلــــو من طاعون �لمجتـــر�ت 
�ل�ضغيرة

�إ�ضابة بطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة و يمكنها �لتوجه نحو �لت�ضديق على حالة  79 دولة لم ي�ضبق لها �لإبلغ عن   	  وعدد 
�لخلو منه

 	 �أبلغت عدد 62 دولة عن وجود �إ�ضابات بطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة.
 	   و عدد 14 دولة �لو�ضع �لوبائي بها غير معروف من حيث كونها م�ضابة �أم معر�ضة للخطر.

و�ضوف يكون �لتركيز �لرئي�ضي علي �لمجموعتين  �لأخيرتين )عدد 76 بلد� في �لمجموع( بالبرنامج �لدولي للق�ضاء على �لمر�ض.

الجزء 2     اأهداف ومنهج البرنامج
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منهج البرنامج  2.2
ت�ضتند �لإ�ضتر�تيجية �لدولية �ل�ضاملة للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة على �أربعة مر�حل هي �لتي تحدد كيف �ضوف 
�إطارها. تدمج هذه �لمر�حل �لأربعة بين تقليل م�ضتويات �لمخاطر  للق�ضاء على �لمر�ض في  يعمل برنامج �لخم�ض �ضنو�ت 
�لوبائية مع زيادة م�ضتويات �لوقاية و�ل�ضيطرة. في �لمرحلة 1 يتم تقييم �لو�ضع �لوبائي. في �لمرحلة 2، يتم تطبيق �أن�ضطة 
�ل�ضيطرة بما في ذلك �لتح�ضين. ويتم �لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة في �لمرحلة 3. وفي �لمرحلة 4 يجب وقف 
�لتح�ضين. ويجب على �لدولة �أن توفر �أدلة على �أن فيرو�ض طاعون �لمجتر�ت لم يعد ينت�ضر �إما على م�ضتوى منطقة �أو مناطق 
�أو على م�ضتوى �لدولة ككل، و�أنها م�ضتعدة للتقدم للمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية للح�ضول على �لت�ضديق �لر�ضمي على 

حالة �لخلو من طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة.

وي�ضمل �لمنهج عملية متعددة �لمر�حل، ومتعددة �لدول تت�ضمن �لتقييم و�ل�ضيطرة و�لق�ضاء و�لحفاظ على حالة �لخلو من 
�لم�ضلحة  �أ�ضحاب  وتوعية  �لقدر�ت،  وبناء  �لتاأهب،  خطط  تقديم  �لتطبيق  يتطلب  �ل�ضغيرة.  �لمجتر�ت  طاعون  فيرو�ض 

وم�ضاركاتهم، وكذلك و�ضع �لأطر �لقانونية �لمنا�ضبة.

بغ�ض �لنظر عن �لمرحلة �لتي ت�ضع �لدولة في �لبد�ية نف�ضها فيها، فاإنه يجب تحقيق �لقدرة �لكافية بالن�ضبة لخم�ضة عنا�ضر 
رئي�ضية لكى تتمكن من �لإنتقال بثقة �إلى �لمرحلة �لتالية من �ل�ضيطرة و�لق�ضاء على �لمر�ض. حيث �لعنا�ضر �لتقنية �لخم�ضة 

هي: 

 نظام  ت�ضخي�ض طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة؛
 نظام �لتق�ضي عن  طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة؛

 نظام �لوقاية  من  طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة و�ل�ضيطرة؛
 �لإطار �لقانوني للوقاية من  و�ل�ضيطرة على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة؛

دمج �أ�ضحاب �لم�ضلحة في مجال �لوقاية من طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة و�ل�ضيطرة عليه.
خلل �إجتماعات خريطة �لطريق �لإقليمية في 2015-2016، قدمت �لدول موقفها باإ�ضتخد�م �أد�ة �لإ�ضتر�تيجية �لدولية 
و�لتي  �ل�ضغيرة،  �لمجتر�ت  طاعون  و�ضع  وتقييم  ر�ضد  �أد�ة  وهى  �ل�ضغيرة،  �لمجتر�ت  طاعون  على  و�لق�ضاء  لل�ضيطرة 
�ضاعدتهم على معرفة في �أية مرحلة يكونو� من خلل �لتقييم �لذ�تي. ويتم �إ�ضتخد�م �أد�ة �لر�ضد و�لتقييم �أي�ضا بالدول �لتي 
بد�أت بر�مج �لوقاية و�ل�ضيطرة، باإ�ضتخد�م علم �لوبائيات و�لأن�ضطة �لقائمة على �لأدلة بهدف تقديم �لتوجيه وتو�ضيح معالم 

�لأد�ء وتقي�ض �لأد�ة �لأن�ضطة وتاأثير�تها في كل مرحلة.

�لذى  �لتقدم  لتقييم  �لإقليمي  �لم�ضتوى  على  للتن�ضيق  �ل�ضنوية  �للقاء�ت  عقد  �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت  طاعون  لجنة  و�ضتو��ضل 
�إحر�زه نحو �لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة، بالتعاون مع �لمنظمات و�لمجتمعات �لإقت�ضادية �لإقليمية. تبعا  تم 
ت�ضيب  �لتى  �لأخرى  بالأمر��ض  �لمتعلقة  �لأن�ضطة  فاإن  �لطريق،  لخريطة  �لإقليمية  �لإجتماعات  ونتائج  �لوطنية  للطلبات 
�لمجتر�ت �ل�ضغيرة يمكن �إدر�جها �ضمن �لبرنامج �لدولي للق�ضاء على  طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة، لأنها قد تكون بمثابة 

حافز لتعزيز �أن�ضطة �لق�ضاء عليه.

�لرعاة، هم من يقومون بالرعي و�لزر�عة، �أ�ضحاب �لحياز�ت �ل�ضغيرة )بما في ذلك �لن�ضاء و�ل�ضباب �لذين هم في كثير 
�لدولي  �لبرنامج  م�ضتفيدون من  �لبيطرية كلهم  و�لخدمات  و�لتجار  �ل�ضغيرة(  �لمجتر�ت  رعاية  م�ضوؤلون عن  �لأحيان  من 
للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة، من خلل خف�ض معدلت �لإعتلل و�لنفوق للما�ضية. وي�ضمل �لم�ضتفيدون �لآخرون 
�لم�ضتهلكون و�لم�ضنعون ومن يقومون بالتجهيز و�لموزعون وتجار �لتجزئة على �إمتد�د �ضل�ضل �لإنتاج  للمجتر�ت �ل�ضغيرة.

التى تت�شمنها  اأربع مراحل  ال�شغيرة من خلل  المجترات  التدريجي على طاعون  والق�شاء  ال�شيطرة   :1 �ضكل 
الإ�شتراتيجية الدولية لل�شيطرة والق�شاء على طاعون المجترات ال�شغيرة

قبل املرحلة

1
املرحلة

1
املرحلة

2
املرحلة

3
املرحلة

4
بعد املرحلة

4 
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مع  و�لتكامل  �لتعاون  تطوير  و�إلى  �لخبرة  للإ�ضتفادة من  �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت  للق�ضاء على طاعون  �لدولي  �لبرنامج  ي�ضعى 
�لبر�مج و�لم�ضاريع �لحديثة �أو �لقائمة �لتي تهدف �إلى دعم قطاع �لثروة �لحيو�نية مثل: 

	••�لم�ضروع �لإقليمي لدعم �لرعي  في �ل�ضاحل ، بغرب �أفريقيا؛
	••�لم�ضروع �لإقليمي لتح�ضين وتعزيز �ضبل �لعي�ض في �لحياة �لرعوية؛

	••�لمعايير �لقيا�ضية  للقاحات وتطبيق �لمنهج �لإ�ضتر�ضادي لل�ضيطرة على  طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة في �أفريقيا، بغرب 
�أفريقيا؛

	••دعم  �لتاأقلم فى منطقة �لقرن �لأفريقي، �ضرق �أفريقيا؛
	••برنامج مكافحة طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة، �لهند؛

	••�ل�ضيطرة �لتدريجية على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة، باك�ضتان؛
	••و�ضع �إطار �ل�ضيطرة �لتدريجية على مر�ض �لحمى �لقلعية وطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة، �أفغان�ضتان؛

	••برنامج منظمة �لفاو للتعاون �لتقني و�لم�ضاريع �لممولة من �لمانحين على �لم�ضتويات �لدولية و�لإقليمية و�لوطنية.

المنطقة الوبائية  ومنهج  الوطني  الم�شتوى  على  الذاتي  التقييم   3.  2
حددت لجنة طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة �لحاجة �إلى جهود مكافحة �لمر�ض و�لق�ضاء عليه في وقت و�حد على �لم�ضتويين 
�لوطني و�لإقليمي و�لدولي. وب�ضبب �لطبيعة �لعابرة للحدود لطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة، فاإن للمو�ئمة و�لتن�ضيق �لإقليمي، 

�أهمية خا�ضة من �أجل �لق�ضاء على �لمر�ض ب�ضكٍل فعال.

حددت �لإ�ضتر�تيجية �لدولية لل�ضيطرة و�لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة ت�ضعة �أقاليم للتدخلت )�نظر �لخريطة 2(. 

�عتبار� من يونيو عام 2016، تم عقد �ضت جل�ضات لخريطة �لطريق على �لم�ضتوى �لإقليمي في �ضرق وو�ضط وغرب �أفريقيا 
و�ل�ضرق �لأو�ضط وجنوب �آ�ضيا وغرب �أور��ضيا. وكان �لهدف �لرئي�ضي من هذه �لإجتماعات �لأولية لخريطة �لطريق هو تقديم 
�لفر�ضة للدول في كل منطقة، لإجر�ء �لتقييم �لذ�تي للو�ضع �لحالي لطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة لديهم، وذلك باإ�ضتخد�م 

�أدلة �لتقييم و�لر�ضد لو�ضع طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة.

خريطة 2: الت�شعة اأقاليم التي تم تحديدها في الإ�شتراتيجية الدولية لل�شيطرة والق�شاء على طاعون المجترات ال�شغيرة 

 



�لبرنامج �لدولي للق�ضاء على مر�ض طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة - خمـ�ض �ضنـو�ت  )2017 – 2021( 14

من عدد �لـ 59 دولة �لتي �أجرت �لتقييم �لذ�تي:

	••و�ضعت دولتان �أنف�ضهم في »�لمرحلة �ضفر«، حيث لم يتم عمل تقييم منهجي لو�ضع طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة �لخا�ض 
بهما حتى �لآن.

لطاعون  �لوبائي  للو�ضع  �لدقيق  �لتحديد  عملية  في  يز�لون  ل  �أنهم  حيث  1؛  �لمرحلة  في  �أنها  دولة   40 عدد  	••�إعتبرت 
�لمجتر�ت �ل�ضغيرة في دولهم.

	••عدد 15 دولة و�ضعت نف�ضها في مرحلة �ل�ضيطرة )�لمرحلة 2(، و�لجهود �لمبذولة للمكافحة �لن�ضطة قيد �لتنفيذ، من 
خلل �لتح�ضين، و�أن �لو�ضع �لوبائي لطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة في �لبلد مفهوم جيد�.

	••حددت دولة و�حدة نف�ضها باأنها في مرحلة �لق�ضاء على �لمر�ض )�لمرحلة 3(، حيث يعتقد �أن �لمر�ض تحت �ل�ضيطرة 
و�لتق�ضي �لن�ضط يتم تنفيذه للك�ضف عن حدوث �أية �إ�ضابات بالمر�ض.

	••�أفادت دولة  �أخرى بتطبيقها لمنهج �لمناطق �لمعزولة، و�أن لديها جزء من �لبلد في �لمرحلة 3 وجزء في �لمرحلة 2.
ومن �لجدير بالذكر �أن �لعديد من �لدول قد و�ضعت نف�ضها في مرحلة �لتقييم برغم �أن لديها تقارير عن �أن�ضطة �لتح�ضين 
�ضد طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة.  حيث تطبق بع�ضها بر�مج �لتح�ضين منذ ع�ضر �ضنو�ت �أو �أكثر، دون تحقيق �لق�ضاء على 
�لمر�ض، وفي ذلك ما يوؤكد على �أهمية �إجر�ء تقييمات وبائية مف�ضلة لتكون بمثابة �لأ�ضا�ض لتقوية �لتح�ضين �لفعال. وبتطبيق 
�لتقييم  و�إ�ضتكمال  تنفيذ  على  �لقدرة  �لدول  تطور  �أن   بمجرد  �ل�ضغيرة،  �لمجتر�ت  على طاعون  للق�ضاء  �لدولي  �لبرنامج 
�لموجه على  �أن�ضطة �لتح�ضين  �أن تكون  �لمتوقع  �لكافية، فاإنه من  �لتق�ضي  �أنظمة  �ل�ضامل وتكون قادرة على و�ضع  �لوبائي 
مدى �ضنتين �إلى �أربع �ضنو�ت كافية لتحقيق �ل�ضيطرة على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة في �لبلد و�لإتجاه نحو �لق�ضاء عليه.

مع  �لمو�ءمة  �لمتجاورة. من خلل  �لدول  بين  �لفعال  و�لتعاون  �لتو��ضل  لتعزيز  ملمو�ضة  فو�ئد  له  �أقاليم  �لت�ضعة  �إن�ضاء  �إن 
د�خل  و�للوج�ضتي  �لإد�ري  �لدعم  لتقديم  كبيرة  فر�ض  هناك  �إقليم،  كل  في  �لموجودة  �لإقليمية  �لإقت�ضادية  �لمجموعات 
�أن تعزز �لبرنامج �لدولي للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة. ومن وجهة نظر وبائية، فاإن  �لأقاليم و�لتي من �ضاأنها 
�أمامه �لحدود �لوطنية كحائل لإنت�ضاره.  ومن حيث �لإعتبار�ت �لجغر�فية  �ضلوك �لمر�ض تحت �لظروف �لميد�نية ل تقف 
اإنت�سار  فاإن  اأخرى،  وعوامل  الوطنية  الحدود  المجتمعات عبر  وتوزيع  التجارة  الرعوية وطرق  التحركات  واأنماط  والمناخية 

المر�س قد يتبع االأنماط التي تتجاوز حدود هذه االأقاليم المحددة اإداريا. لذا يجب تقديم  وفهم منهج المنطقة الوبائية.

جهود  تكون  �أن  ذلك  ويتطلب  متنا�ضقة  �أقاليم  في  وبائيًا  �لمت�ضابهة  �لأقاليم/�لأماكن  بين  �لوبائية  �لمنطقة  منهج  يجمع    
�لمكافحة و�لق�ضاء من�ضقة عبر �لحدود �لإقليمية. وهذ� يعني تبادل �لمعلومات و في �لم�ضتقبل، �إمكانية �إعادة هيكلة/تقييم 
�أد�ء �لبرنامج �لدولي لل�ضيطرة و�لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة. حيث يتيح منهج �لمنطقة �لوبائية �لمرونة للدول  
�لمر�ض.  على  للق�ضاء  �لمبذولة  �لجهود  تن�ضيق  يتطلب  فذلك  �لوبائية،  �لخ�ضائ�ض  في  تت�ضاركان  ولكنهما   �أقاليم مختلفة 
على �لرغم من و�ضع منهج �لمنطقة �لوبائية في �لإعتبار، فمن �لمفهوم �أن ل �ضيء يجب �أن يمنع �لدول عن �لم�ضاركة في 
�لدولي  �لبرنامج  �لدول. من خلل  تتبعه هذه  �لإد�ري �لذى  �لإقليم  �لإقليمي في  �لم�ضتوى  �إجتماعات خريطة �لطريق على 
للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة  وبالتن�ضيق، مع �ل�ضبكة �لدولية للبحث و�لخبرة و�ل�ضبكات �لإقليمية لوبائية طاعون 

�لمجتر�ت �ل�ضغيرة �ضيتم �لتحديد وبدقة �أكبر للمناطق �لوبائية �لرئي�ضية.
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3 . 1 . المكونات والأن�شطة 
)�لوطني  �لتنفيذ  وم�ضتوى  �لمكون  ح�ضب  �لمقبلة  �ضنو�ت  �لخم�ض  خلل  تنفيذها  �لمخطط  �لأن�ضطة  �لف�ضل  هذ�  ي�ضف 

و�لإقليمي و�لدولي(. وي�ضتمل �لبرنامج على �لمكونات و�لعنا�ضر �لفرعية �لتالية:

مكون 1 - تعزيز وتهيئة بيئة مواتية ودعم القدرات البيطرية 

�لعن�ضر  1 . 1 : �إ�ضتر�تيجية طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة و�لخطط �لفنية 

�لعن�ضر1 .2 : توعية ودمج �أ�ضحاب �لم�ضلحة 

�لعن�ضر1 .3 : �لإطار �لقانوني

�لعن�ضر1 .4: تعزيز �لخدمات �لبيطرية 

مكون 2 - توفيرالدعم لأن�شطة الت�شخي�ض والر�شد 

�لعن�ضر2 .1 : تقييم �لموقف �لوبائي

�لعن�ضر2 .2 : تعزيز �أنظمة �لر�ضد وقدرة �لمختبر�ت

�لعن�ضر2 .3 : �إن�ضاء �ضبكات �لوبائيات و�لمختبر�ت �لإقليمية 

عن�شر 3 - اإجراءات توفير الدعم للق�شاء على طاعون المجترات ال�شغيرة 

�لعن�ضر3 .1 : تنفيذ �لتح�ضين و�لإجر�ء�ت �لأخرى للوقاية وللمكافحة و�ل�ضيطرة على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة 

�لعن�ضر3 .2 : �لبرهنة على  حالة �لخلو من طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة

�لعن�ضر3 .3 :  �ل�ضيطرة على  �أمر��ض �لمجتر�ت �ل�ضغيرة �لأخرى لدعم �لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة 

المكون 4 - التن�شيق والإدارة 

�لعن�ضر4 .1 :على �لم�ضتوى �لدولي

�لعن�ضر4 .2 : على �لم�ضتوى �لإقليمي

�لعن�ضر4 .3 : على �لم�ضتوى �لوطني

المكون 1: تعزيز وتهيئة بيئة مواتية ودعم القدرات البيطرية 

منذ �لبد�ية وفي كل مرحلة من مر�حل �لمنهج �لمتدرج، �ضيتم بدء وتنفيذ عملية �لق�ضاء على �لمر�ض في بيئة مو�تية قدر 
االإمكان. حيث يقف اأ�سحاب المجترات ال�سغيرة على الخطوط ااالأولى للمواجهة وهم الم�ساركون الرئي�سيون في ال�سراع 
�لكامل  دعمهم  وبدون  �لتق�ضي.  ونظام  �لوبائي  �لتقييم  في  �لأولى  �لو�ضل  حلقة  بمثابة  فهم  لذ�  �لمر�ض  هذ�  لمكافحة 
وم�ضاركاتهم تكون عملية �لتح�ضين �ضبه م�ضتحيلة. �إنهم �أي�ضا �أول �لم�ضتفيدين من �لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة، 
لهذ� �ل�ضبب فمن �ل�ضروري وعلى ر�أ�ض كل هذ� يجب �أن يتم رفع م�ضتوى �لوعي لديهم  وتاأمين دمجهم على �لم�ضتوى �لحقلى.

الجزء 3     اإطار البرنامج
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بناء بيئة مو�تية لتنفيذ �لبرنامج �لدولي للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة يتطلب �أي�ضا وجود �إطار منطقي ومنظم. 
تحديد �ل�ضورة بالكامل خا�ضة ما فيما يتعلق بالخطة �لإ�ضتر�تيجية �لوطنية ومرفقاتها، �لخطط �لفنية. �ضيتم تناول م�ضاألتين 
�لمنظمة  حددته  كما  �لبيطرية  �لخدمات  تعزيز  �لمر�ض؛  على  �لق�ضاء  عملية  لت�ضهيل  �لقانوني  �لإطار  مو�ئمة  رئي�ضيتين: 

�لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية على �أن يت�ضمن ذلك دمج �أ�ضحاب �لم�ضلحة من �لقطاعين �لعام و�لخا�ض.

يتم جلب كل هذه �لعنا�ضر معا في �لمكون1 كما هو مف�ضل �أدناه.

العن�شر 1 .1 اإ�شتراتيجية طاعون المجترات ال�شغيرة والخطط الفنية
من �لمتوقع من �لدول �لتي تدخل في نطاق �ل�ضيطرة و�لمنهج �لمتدرج للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة، �أن تقوم  
�لأهد�ف  �لوطني  �لم�ضتوى  على  �لإ�ضتر�تيجية  �لخطة  تت�ضمن  �ضوف  �لوطني.  �لم�ضتوى  على  �لإ�ضترتيجية  �لخطة  باإعد�د 
و�لأن�ضطة �لتي يتعين تنفيذها خلل �ل�ضنو�ت �لخم�ض �لمقبلة، جنبا �إلى جنب مع �لتكاليف �لمرتبطة بها، للو�ضول للهدف 
�لدولي في تحقيق �لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة في �لبلد على �لمدى �لبعيد �إمتثال للموعد �لنهائي �لدولي لعام 

 2030 للق�ضاء على هذ� �لمر�ض في جميع �أنحاء �لعالم.

على  �لإ�ضتر�تيجية  �لخطة  تعتبر  �ل�ضغيرة،  �لمجتر�ت  طاعون  على  و�لق�ضاء  لل�ضيطرة  �لدولية  �لإ�ضتر�تيجية  مع  وتم�ضيًا 
�لم�ضتوى �لوطني بمثابة وثيقة تاأييد تحتاج �إلى �لخطط �لفنية �لمدرجة �أدناه كمرفقات:

الخطة الوطنية للتقييم )للدول �لتي �ضتدخل في �لمرحلة 1(	•
الخطة الوطنية لل�شيطرة )للدول �لتي �ضتدخل �لمرحلة 2(	•
الخطة الوطنية للق�شاء على المر�ض )للدول �لتي �ضتدخل في �لمرحلة 3(.	•

على  �لق�ضاء  نحو  نهائية  كخطوة  �لدولة.  فيها  ت�ضير  �لتي  للمرحلة  وفقا  و�لتما�ضي  بالتتابع  فنية  خطة  كل  ُتنفذ  �أن  وينبغي 
�لمر�ض، ومن �لمتوقع لكل �لدول �إ�ضتكمال ملف �إعتر�ف �إلى �لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية للت�ضديق على حالة �لخلو 

من طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة.

�ضيدعم �لبرنامج �لدولي للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة �لدول لتطوير �لخطط �لإ�ضتر�تيجية على �لم�ضتوى �لوطني 
و�لخطط �لفنية لتنفيذ �لإ�ضتر�تيجية �لدولية لل�ضيطرة و�لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة في كل مرحلة.  �ضيتم دمج 
هذه �لعملية ب�ضكل وثيق مع �لتقييم �لوبائي �لذي تم و�ضفه في مكون 2. �ضوف ت�ضمن �لمر�جعة �لدورية لهذه �لوثائق �أنها 
و�أنها  �لمنطقة،  �ل�ضغيرة في  �لمجتر�ت  �لق�ضاء على طاعون  للدولة وعملية  �لمتطورة  �لإحتياجات  �لإعتبار  تاأخذ في عين 
ال تزال منا�سبة  لتحقيق الهدف. اإنخراط وم�ساركة مختلف اأ�سحاب الم�سلحة في تطوير ومراجعة الخطط االإ�ستراتيجية 

�لوطنية ٌيعد بمثابة �لمفتاح لتعزيز تحمل �لم�ضوؤلية، �لقبول و�لدعم �لم�ضتمر للإ�ضتر�تيجية .

وبالمثل �ضيتم دعم كل �لمنظمات �لمجتمعية �لإقت�ضادية �لإقليمية في �لت�ضعة �أقاليم من قبل �لبرنامج �لدولي للق�ضاء على 
باإ�ضتخد�م  �لإقليمية(  �لإ�ضتر�تيجية  �لخطة  )�أو  �لإقليمي  �لم�ضتوى  �إ�ضتر�تيجيتها على  لتطوير  �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت  طاعون 
�لنموذج �لمقدم من لجنة طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة. هذه �لإ�ضتر�تيجية �لإقليمية، �لم�ضممة وفقا للإ�ضتر�تيجية �لدولية 
لل�ضيطرة و�لق�ضاء على �لمر�ض، �ضوف يتم تمكين هذه �لت�ضع منظمات �لمجتمعية �لإقت�ضادية �لإقليمية من �لح�ضول على حق 

قيادة تحمل �لم�ضوؤلية للحملة على �لم�ضتوى �لإقليمي.

المخرجات الرئي�سية 

�لخطة �لإ�ضتر�تيجية �لوطنية و�لخطط �لتقنية:	•
- خطة �لتقييم على �لم�ضتوى �لوطني

- خطة �ل�ضيطرة على �لمر�ض على �لم�ضتوى �لوطني
- خطة �لق�ضاء على �لمر�ض على �لم�ضتوى �لوطني

تم �ضياغة �لخطة �لإ�ضتر�تيجية على �لم�ضتوى �لإقليمي في كل من �لأقاليم �لت�ضعة.	•



�لبرنامج �لدولي للق�ضاء على مر�ض طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة - خمـ�ض �ضنـو�ت  )2017 – 2021( 17

الأن�سطة الرئي�سية 

�ضوف يتم تدعيم �لدول في و�ضع �لخطط �لإ�ضتر�تيجية على �لم�ضتوى �لوطني - وما يرتبط بها من �لإ�ضتر�تيجيات على �لم�ضتوى 
�لإ�ضتر�تيجية  �إلى  بالإمتثال  وذلك   - �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت  طاعون  على  للق�ضاء  �لفرعية  وتلك  �لرئي�ضية  للأقاليم  �لإقليمي 
�لدولية لل�ضيطرة و�لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة، من خلل عمليات ت�ضاورية وت�ضاركية ت�ضمح ل�ضريحة و��ضعة من 
�أ�ضحاب �لم�ضلحة بالم�ضاركة. في كل مرحلة، و�ضوف يتم تدعيم �لدول في عمل �لخطط �لخا�ضة بكل دولة من �أجل �لتقييم 
تعاون  في  �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت  لجنة طاعون  �ضتعمل  �أفريقيا،   وفي  �لمر�ض.  على  و�ل�ضيطرة  �لق�ضاء  وكذلك خطط  �لفني 
وثيق مع �لمكتب �لأفريقي للثروة �لحيو�نية �لتابع للإتحاد �لأفريقي - و�لمنظمات �لمجتمعية �لإقت�ضادية �لإقليمية في دعم 
وتطوير ومر�جعة �لإ�ضتر�تيجيات �لوطنية و�لم�ضاعدة في �ضمان تحمل �لم�ضوؤلية على �لم�ضتوى �لوطني و�لتنفيذ. �ضوف يتم 
�آ�ضيا مع ر�بطة �أمم جنوب �ضرق �آ�ضيا، �لمنظمات  �لتعاون �لخليجى وفي  �ل�ضرق �لأو�ضط مع مجل�ض  تنفيذ تعاون مماثل في 
�لإقت�ضادية �لمجتمعية، ر�بطة جنوب �آ�ضيا للتعاون �لإقليمي. �ضيتم تطوير �لنماذج و�لمباديء �لتوجيهية، لمر�جعة �لأقر�ن 

وذلك لم�ضاعدة �لدول في �لم�ضاركة في تنمية �لخطة �لإ�ضتر�تيجية على �لم�ضتوى �لوطني.

�ضوف يتم توفير �لدعم ل�ضياغة )�أو �لتو�زي مع( �لإ�ضتر�تيجيات و�لخطط �لإقليمية وفقا للإ�ضتر�تيجية �لدولية لل�ضيطرة 
و�لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة. وفي �أفريقيا، فاإن �إ�ضتر�تيجية �لقارة لل�ضيطرة و�لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت 
�ل�ضغيرة �لتى و�ضعها �لمكتب �لإفريقي للثروة �لحيو�نية �لتابع للإتحاد �لإفريقي هى بالفعل مو�زية للإ�ضتر�تيجية �لدولية 
لل�ضيطرة و�لق�ضاء على �لمر�ض. فمن �إجمالي ت�ضعة �أقاليم، �ضتة منها بالفعل طورت من �لخطة �لإ�ضتر�تيجية لديها. و�ضوف 
يدعم �لبرنامج �لدولي لل�ضيطرة و�لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة ر�بطة �أمم جنوب �ضرق ��ضيا في تطوير خطتها، 
خططهم  بين  �لمو�ز�ة  في  للتنمية  �أقريقيا  جنوب  مجموعة  و�أي�ضا  للتنمية،  �لحكومية  �لهيئة  في  �لأع�ضاء  �لدول  وكذلك 

)�لخا�ضة بكل �إقليم( و �لإ�ضتر�تيجية �لدولية لل�ضيطرة و�لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة.

تطوير �لخطة �لإ�ضتر�تيجية على �لم�ضتوى �لوطني للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة و�لخطط �لملحقة بها �ضيتطلب 
خبرة فنية. وتنفيذ ذلك لن يكون ممكنا بدون �لح�ضول على �لإر�دة �ل�ضيا�ضية و�لدعم �لمالي على �لم�ضتوى �لوطني. حيث 
�أن �لتاأييد �ل�ضيا�ضي و�لدعم عن�ضر�ن �أ�ضا�ضيان لتنفيذ �لبرنامج بنجاح. و�ضتقوم �لوز�ر�ت �لمعنية و�أ�ضحاب �لم�ضلحة معا 
لجعل  دعمهم  و  بالتز�ماتهم  �لقيام  �أجل  من  �لوطني،  �لم�ضتوى  على  �لرئي�ضيين  �لقر�ر  �ضناع  بدعوة  و�لقيام  خطة  بو�ضع 

�لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة يحدث.

و�لتقييم  �لر�ضد  �أد�ة  �إ�ضتخد�م  ب�ضاأن كيفية  �ل�ضغيرة تدريبا  �لمجتر�ت  للق�ضاء على طاعون  �لدولي  �لبرنامج  يوفر  �ضوف 
لطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة بحيث يمكن للدول �لقيام باإجر�ء تقييم كامل في �ضياق �لخطط �لإ�ضتر�تيجية �لخا�ضة بهم على 
�لم�ضتوى �لوطني. و�ضيقوم طاقم �لعمل في �لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية في مكاتب �لأقاليم �لرئي�ضية وتلك �لفرعية 
وكذلك طاقم �لعمل �لتابع لمنظمة �لفاو في مكاتب �لأقاليم �لرئي�ضية وتلك �لفرعية بالتدريب على تقديم هذ�  �لدعم �لفني .

العن�شر 1 .2 توعية ودمج اأ�شحاب الم�شلحة
تعتبر مو�جهة تحديات تطوير �لوعي لدى �أ�ضحاب �لم�ضلحة و�لم�ضاركين على �إمتد�د �ضل�ضلة �لإنتاج للمجتر�ت �ل�ضغيرة �ضرورية 
�إذ� �أريد لهم �لم�ضاركة بفاعلية في حل �لم�ضاكل. فحاليا، �لطبيعة �لممتدة و��ضعة �لإنت�ضار لنظم �لإنتاج للمجتر�ت �ل�ضغيرة 
في �لعديد من �لأقاليم، وكثرة �أعد�د �أ�ضحاب �لحياز�ت �ل�ضغيرة تحد من �إمكانية و�ضول �لمعلومات لأ�ضحاب �لم�ضلحة على 

�لم�ضتوى �لوطني، يتنوع �لم�ضاركون في �ضل�ضلة �لإنتاج لطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة وي�ضمل ذلك تبعا للنظام �ل�ضائد:

مربو �لثروة �لحيو�نية )�لذكور و�لإناث �لرعاة، �لرعاه - �لمز�رعين، �أ�ضحاب �لحياز�ت �ل�ضغيرة(	•
موردو� �لُمدخلت	•
�ضناع �ل�ضيا�ضات �لحكومية ومقدمو� خدمات �ل�ضحة �لحيو�نية	•
مقدمو� خدمات �ل�ضحة �لحيو�نية بالقطاع �لخا�ض	•
�لمنتجون و�لجمعيات	•
�لتجار )�لتاجر �لأولي، �لثانوي، �لم�ضتوردين، �لم�ضدرين(  وجمعياتهم	•
�لقائمون بالنقل	•
�لعاملون بالمجازر	•
�لجز�رون	•
تجار �للحوم بالجملة و�لتجزئة	•



�لبرنامج �لدولي للق�ضاء على مر�ض طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة - خمـ�ض �ضنـو�ت  )2017 – 2021( 18

وي�ضمل �أ�ضحاب �لم�ضلحة كذلك �لمنظمات �لإقليمية و�لدولية. ولبد من �لح�ضول على �لم�ضاركة �لكاملة منهم جميعا في 
�لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة. وينبغي اأن تاأخذ طبيعة وم�ستوى الم�ساركة في االإعتبار االأدوار التى تخ�س اأنماط 
�أ�ضحاب �لم�ضلحة.  من ناحية، فاإن �لمنتجين يكون لديهم  �إهتمام بالمعلومات حول كيفية �لتعرف على طاعون �لمجتر�ت 
�ل�ضغيرة )وغيره من �لأمر��ض( في قطعان �لحيو�نات؛  ما هي �لإجر�ء�ت �لوقائية �لمتاحة؛  كيف ومتى و�أين يتم �لتو�ضل �إلى 
هذه �لإجر�ء�ت وكيفية �لإت�ضال؛  �لتكاليف �لمترتبة على ذلك و�لفو�ئد �لتي قد تعود نتيجة لل�ضيطرة على �لمر�ض؛  و�لأدو�ر 
�لتي من �لمتوقع �أن يقومو� بها في �لق�ضاء على �لمر�ض. من ناحية �أخرى، فاإن �لتجار �ضيكون لديهم �إهتمام كبير بكيفية تاأثير 
طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة في مجالت �لتجارة وكيفية �لتعرف على �لمر�ض، وماذ� ُيتوقع منهم �لقيام به لتقليل �لخ�ضائر 

�لتجارية �لمرتبطة بطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة.

وبما �أنه من �ل�ضعب �إ�ضر�ك جميع �لمنتجين و�لتجار على �لم�ضتوى �لفردي، فاإن جمعياتهم تمثل �أف�ضل مدخل لم�ضاركاتهم/
�لقائمة  �لتقليدية  و�لقياد�ت  �لمجتمعية  �لهياكل  �إ�ضتخد�م  في  يتمثل  �لنهج  فاإن  �لمز�رعين،   - للرعاة/للرعاة  �إدماجهم. 
بالفعل من �أجل تبادل �لمعلومات بدل من �إقامة هياكل جديدة. حاليا، توجد جمعيات مختلفة لمربي �لما�ضية على �لم�ضتوى 
�لوطني.  هذه �لجمعيات لت�ضارك  د�ئما ب�ضكل كامل في تخطيط وتنفيذ بر�مج �ل�ضيطرة على �لمر�ض حيث �ن �لإتجاه عادة 
يكون هو بالتعامل مع �لمز�رعين كاأفر�د خلل �لتح�ضين. ولم يكن هذ� فعال جد�، وخ�ضو�ضا عندما تكون �لبر�مج تت�ضمن 

�أن�ضطة متعددة للتنفيذ.

وكما تم خلل حملة �إ�ضتئ�ضال طاعون �لأبقار، فاإنه من �لمتوقع �أن �لمنظمات غير �لحكومية �ضوف تلعب دور� رئي�ضيا في دعم 
�لأن�ضطة �لرئي�ضية بما في ذلك �لتق�ضي و�لتح�ضين. و�ضيتم عند �لحاجة، تعزيز �لعاملين فى �لبرنامج �لمجتمعي لرعاية 

�لحيو�ن �لذين تلقو� تدريبا منا�ضبا ويعملون تحت �لإ�ضر�ف �لبيطري.

وبالن�ضبة للدول �لتي تو�جه �ضر�عا �أو م�ضاكل �أخرى رئي�ضية قد تمنعهم من �إتباع جميع عنا�ضر �لبرنامج �لخما�ضي �لدولي 
للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة، �ضوف تكون هناك حاجة �إلى خطط خا�ضة للتاأكد من �أن تلك �لدول قادرة على 
�لتقدم نحو �لق�ضاء على �لمر�ض على �لرغم من �لمعوقات �لخطيرة �لتى تو�جهها. �ضوف تركز هذه �لدول على تعزيز ودعم 
جميع قدر�ت تقديم خدمات �ل�ضحة �لحيو�نية �لمتاحة، من خلل �لمنظمات �لمجتمعية، �لعاملين في �لبرنامج �لمجتمعى 
لرعاية �لحيو�ن، �لمنظمات غير �لحكومية، وهكذ�، وذلك لتنفيذ �لتق�ضي عن و�ل�ضيطرة على �لمر�ض -  �لأن�ضطة �لأ�ضا�ضية 
�لبرنامج �لدولي  �لنوع �لإجتماعي، يجب على  لتحقيق عدم وجود عدوى بفيرو�ض طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة. من منظور 
على  �لح�ضول  �إمكانية  في  للمر�أة  �لمتاحة  و�لفر�ض  �لمعوقات  ويعالج  يحدد  �أن  �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت  طاعون  على  للق�ضاء 

�لتكنولوجيا، من �لم�ضتوى �لوطني �إلى �لم�ضتوى �ل�ضعبي.

وقد كانت هناك جهود لإن�ضاء �لجمعيات �لمعنية بالثروة �لحيو�نية على �لم�ضتوى �لإقليمي. على �ضبيل �لمثال، مجل�ض �ضمال 
�ضرق �أفريقيا للثروة �لحيو�نية وقد تم تاأ�ضي�ضه في عام 2015 مع �أع�ضاء من �لهيئة �لحكومية للتنمية، �ل�ضوق �لم�ضتركة ل�ضرق 

وجنوب �أفريقيا و �لمنظمة �لحكومية �لدولية �لإقليمية لجمهوريات كينيا، �أوغند� وجمهورية تنز�نيا �لمتحدة،.

المخرجات الرئي�سية

�إ�ضتر�تيجية للتو��ضل متاحة على جميع �لم�ضتويات	•
جعل �لمو�د �لتو��ضل متاحة للدول	•
حملت �لتوعية/�لتاأهيل ي�ضارك فيها جميع �أ�ضحاب �لم�ضلحة	•
م�ضاركة جمعيات منتجي وتجار �لمجتر�ت �ل�ضغيرة في �لمناق�ضات و�لبر�مج �لمتعلقة بطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة	•
�لمحلي 	• �لمجتمع  وقادة  �لما�ضية،  مربي  مع  �لمعلومات  تبادل  في  �لحيو�نية  �ل�ضحة  مجال  في  �لعاملين  مهار�ت 

و�لجمعيات.

الأن�سطة الرئي�سية

على �لم�ضتوى �لوطني، �ضيتم تحديد �لمنظمات و�لأن�ضطة لأ�ضحاب �لم�ضلحة. و�ضيتم �إعد�د ون�ضر �إ�ضتر�تيجيات �لترويج و�لتو��ضل 
)بما في ذلك �لبر�مج �لإذ�عية/�لتليفزيونية( و�لمو�د �لإعلمية على نطاق و��ضع. و�ضيدعم �لبرنامج خلق �لوعي بين مربي �لثروة 

�لحيو�نية عن كيفية �لتعرف على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة و�ضرورة �لإبلغ �لفوري بمجرد �لإ�ضتباه فى �إ�ضابة �لحيو�ن به.
ومنظمات  �لخا�ض  و�لقطاع  �لحكومية  غير  و�لمنظمات  �لحكومية  �لبيطرية  �لخدمات  بين  �لفاعلة  �ل�ضر�كة  تعزيز  و�ضيتم 

�لمجتمع �لمدني.
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�لبر�مج  �لإجتماعى،  �لتو��ضل  و�ضائل  و�لإت�ضالت،  �لمعلومات  تكنولوجيا  �إ�ضتخد�م  ويي�ضر  �لبرنامج  هذ�  ي�ضجع  �ضوف 
�لتلفزيونية و�لإذ�عية للو�ضول �إلى �أ�ضحاب �لم�ضلحة �لمعنيين بالأمر.

�لمجتر�ت  �إنتاج  ب�ضل�ضلة  �لمرتبطة  للمنظمات  �إجتماعات منتظمة  يي�ضر عقد  �ضوف  �لبرنامج  فاإن  �لإقليمي،  �لم�ضتوى  على 
�ل�ضغيرة، وكذلك تطوير �ل�ضر�كات مع �لمنظمات غير �لحكومية وموؤ�ض�ضات �لقطاع �لخا�ض �لإقليمية ذ�ت �ل�ضلة.  و�ضيعزز 
�لمتجاورة. �ضيتم  �لدول  �لتح�ضين بين  �لمعرفة حول حركة �لحيو�نات عبر �لحدود و�ضوف يعزز تن�ضيق عمليات  �لبرنامج 

دعوة منظمات �لمز�رعين لح�ضور �لإجتماعات �لتن�ضيقية �لإقليمية.

�ضوف يتم تعزيز �ل�ضلة مع منظمات �لمز�رعين على �لم�ضتويين �لوطني و�لإقليمي من خلل عمل حلقات در��ضية وور�ض عمل 
تدريبية باإنتظام.

�لدولية  �لمنظمة  �ل�ضغيرة )مثل  للمجتر�ت  �لمنظمات/�لمنتديات �لدولية  ودمج  تحديد  يتم  �ضوف  �لدولي،  �لم�ضتوى  على 
للمز�رعين و�لجمعية �لدولية للماعز( من خلل �ضر�كات فى تنفيذ �لبرنامج.

العن�شر 1 . 3 الإطار القانوني
يعتبروجود �لإطار قانوني �لملئم هو حجر �لز�وية �لذي يوفر للخدمات �لبيطرية على وجه �لخ�ضو�ض على �لم�ضتوى �لوطني 
لدمج  مو�تية  بيئة  ي�ضكل  �أنه  كما  �ل�ضغيرة.  �لمجتر�ت  طاعون  على  �لق�ضاء  �أن�ضطة  تنفيذ  على  و�لقدرة  �ل�ضلطة  و�لمحلي، 
�أن  �أ�ضحاب �لم�ضلحة. لكل مرحلة نحو �لق�ضاء على �لمر�ض، ينبغي للإطار �لت�ضريعي �لوطني �لمطبق بال�ضكل �ل�ضحيح  

يمنح �لقوة وي�ضمن �لتنفيذ للأن�ضطة �لتي يجب �لقيام بها. 

�لبرنامج  تنفيذ  يدعم  لديها  �لقانوني  �لإطار  �أن  ل�ضمان  �لقائمة  �لت�ضريعات  وتحديث  مر�جعة  �إلى  �لدول  بع�ض  تحتاج  قد 
�لوطني �لخا�ض بها  لل�ضيطرة و�لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة. �ضتقوم لجنة طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة، جنبا 
�إلى جنب مع �ل�ضركاء فى �لأقاليم �لرئي�ضية وتلك �لفرعية، بتقديم �لدعم �لفني و�لم�ضورة للدول لتحديث �لأطر �لقانونية 

خا�ضتهم بال�ضكل �لمنا�ضب ليت�ضنى تنفيذ �لإجر�ء�ت �لكافية للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة.

�لعالمية  �لمنظمة  برنامج  �إطار  في  �لبيطرية  بالت�ضريعات  للتعريف  بعثة  تنفيذ  بالفعل  تطلب  لم  �لتي  �لدول  ت�ضجيع  و�ضيتم 
لل�ضحة �لحيو�نية لدعم �لت�ضريع �لبيطري للقيام بذلك. وهذ� �ضوف ي�ضاعد �لدول �لتي تقوم بتحديث ت�ضريعاتها �لبيطرية 
لتقديم �لدعم �لقانوني للوفاء باإلتز�ماتها من �أجل �لوقاية من و�ل�ضيطرة و�لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة. �إذ� لزم 
�لأمر، فاإن �ل�ضلطات �لوطنية ذ�ت �ل�ضلة �ضوف ت�ضتعين بالخبر�ء �لقانونيين لتوجيه فرق �لعمل �لمتعددة �لتخ�ض�ضات على 
�لم�ضتوى �لوطني في مر�جعة �لت�ضريعات. و�ضوف ي�ضمل ذلك م�ضاعدة �لدول �لتي �ضبق �أن تمت فيها بعثة للتعريف بالت�ضريعات 
�لدولية  �لإ�ضتر�تيجية  �إطلق  �لبيطري قبل  �لحيو�نية لدعم �لت�ضريع  لل�ضحة  �لعالمية  �لمنظمة  برنامج  �إطار  �لبيطرية في 
لل�ضيطرة و�لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة في �أن يتم تكييف تلك �لت�ضريعات من �أجل دعم �لتنفيذ. �لمرحلة �لثانية 
من برنامج �لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية لدعم �لت�ضريع �لبيطري �ضوف يتم فيها عمل م�ضودة للإحتياجات �لتي تم 

تحديدها خلل بعثة تحديد �لت�ضريعات �لبيطرية.

و�ضيتم ت�ضجيع �لوز�ر�ت �لوطنية �لم�ضوؤولة عن تربية �لما�ضية لل�ضغط على �لموؤ�ض�ضات �لوطنية ذ�ت �ل�ضلة لت�ضريع عمليات 
�إ�ضد�ر و�عتماد �لت�ضريعات �لمنقحة لدعم تنفيذ خطط �لوقاية من و�ل�ضيطرة و�لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة.

قد تحتاج �لأطر �لقانونية للدولة �إلى �لتحديث بين �لمر�حل ل�ضمان �أنها �ضتتتمّكن من تنفيذ �إجر�ء�ت �لوقاية من و�ل�ضيطرة 
على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة بكفاءة. 

المخرجات الرئي�سية 

تم و�ضع جدول زمني لتطوير �لإطار �لقانوني	•
�ل�ضلطات �لبيطرية لديها ت�ضل�ضل فّعال للقيادة وجميع �ل�ضلحيات �للزمة لتنفيذ بر�مج �ل�ضيطرة على �لأمر��ض مثل 	•

دخول �لمن�ضاآت و�أخذ �لعينات وفح�ض �ل�ضجلت وفر�ض �لحجر �ل�ضحي و�لتحكم في حركة �لحيو�نات وم�ضادرتها 
في �لت�ضريعات �لوطنية، �لن�ض على �أن طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة مر�ض يتم �لإبلغ عن �لإ�ضابه به في �لحيو�نات 	•

�لم�ضتاأن�ضة و�لبرية 
حيثما كان ذلك ممكنا، يتم تطبيق نظام تعريف للمجتر�ت �ل�ضغيرة ، لتح�ضين �لتتبع و�لتحكم في �لحركة	•
�أن تت�ضمن �لت�ضريعات �لوطنية �لإجر�ء�ت �لوقائية على و�رد�ت �لحيونات �لحية للتخفيف من خطر دخول �لمر�ض	•
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يوجد تن�ضيق �إقليمي للأُطر �لقانونية �لوطنية للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة وفي مجال �ل�ضحة �لحيو�نية 	•
ب�ضكل عام

�ل�ضغيرة عبر 	• �لمجتر�ت  �إنتقال  �لإقليمية ق�ضايا محددة مثل  �لإقت�ضادية  �لمجتمعية  �لمنظمات  تتناول �ضيا�ضات  �أن 
�لحدود )�لرفق بالحيو�ن و�لتجارة(، �إ�ضد�ر �ل�ضهاد�ت �أو بر�مج �لتعوي�ض

الأن�سطة الرئي�سية 

�ضوف يتم عمل تقييم للإطار �لقانوني على �لم�ضتوى �لوطني لل�ضحة �لحيو�نية مع �لتركيز على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة 
ل�ضمان �أن تكون �لخدمات �لبيطرية �لحكومية مخولة لإتخاذ �لإجر�ء�ت �للزمة. �ضيتم توجيه �لدول لتتقدم بطلب عمل بعثة 
للتعريف بالت�ضريعات �لبيطرية من خلل برنامج دعم �لت�ضريعات �لبيطرية للمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية. و�ضوف يتم 
– بما في ذلك مخاطر طاعون  �إجر�ء�ت �لوقاية و�لتخفيف من �لمخاطر للحيو�نات  تح�ضين �لإطار �لقانوني للدول لدعم 

�لمجتر�ت �ل�ضغيرة �لتي �أتت من �لخارج، ربما للمو�ئمة مع �آلية �لتعوي�ض.

على �لم�ضتوى �لوطني، �ضيتم تنظيم دور�ت تدريبية لموظفي �لخدمة �لمدنية وبع�ض �لم�ضاركين �لرئي�ضيين من �أجل تعزيز 
�لمعرفة و�لممار�ضة للإطار �لقانوني بدعم من برنامج دعم �لت�ضريع �لبيطري للمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية وخدمة 

�لتطوير �لقانونية �لتابعة لمنظمة �لفاو بالإ�ضافة �إلى �لمنظمات �لإقليمية �لخرى ذ�ت �ل�ضلة. 

�ضيدعم �لبرنامج بعثات �لتعريف بالت�ضريع �لبيطري من خلل برنامج �لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية لدعم �لت�ضريع 
�لبيطرى في �لدول �لم�ضتهدفة.

�إطار  على �لم�ضتوى �لإقليمي، �لتن�ضيق �لتدريجي للأُطر �لقانونية بين �لدول وكفاء�ت �لخدمات �لبيطرية �ل�ضرورية لبناء 
لل�ضحة  �لعالمية  �لمنظمة  مع  بالإ�ضتر�ك  �لأفريقي   للإتحاد  �لتابع  �لحيو�نية  للثروة  �لأفريقي  �لمكتب  قام  م�ضترك.  عمل 
�لتن�ضيق  ب�ضاأن  �لإقليمية  �لإقت�ضادية  �لمجتمعية  للمنظمات  م�ضتركة  ندو�ت  باإجر�ء خم�ضة  بالفعل  �لفاو  ومنظمة  �لحيو�نية 

�لإقليمي للت�ضريع �لبيطري من خلل برنامج »تعزيز �لحوكمة �لبيطرية في �أفريقيا«.

�لإ�ضتر�تيجية  لتن�ضيق  �لإقليمية  �لندو�ت  �إقامة  يي�ضر  �ضوف  �لبرنامج  فاإن  �لإقليمية،  �لإقت�ضادية  �لمجموعات  مع  بالتعاون 
�لبيطرية، بما في ذلك �لت�ضريع، وتعزيز تبادل �لمعلومات ب�ضاأن �ضيا�ضات و�إ�ضتر�تيجيات �ل�ضحة �لحيو�نية. و�ضوف يتم دعوة 

منظمات �لمز�رعين للم�ضاركة في هذه �لعملية.

العن�شر1 .4 : تعزيز الخدمات البيطرية 

و�لق�ضاء على طاعون  لل�ضيطرة  �لدولية  للإ�ضتر�تيجية  �لرئي�ضية  �لثلثة  �لمكونات  �أحد  �لبيطرية من  �لخدمات  تعزيز  ُيعد 
�لمجتر�ت �ل�ضغيرة. حيث يخدم �لم�ضار �لحالي لأد�ة �لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية لتقييم �لخدمات �لبيطرية غر�ض 
�لعالمية  �لمنظمة  130 دولة ع�ضو� في  �أكثر من  2015، كان  بد�ية عام  �لوطنية. ففي  �لبيطرية  �لخدمات  مر�جعة قدرة 
�أد�ة  �أد�ء �لخدمات �لبيطرية �لخا�ضة بهم عن طريق  لل�ضحة �لحيو�نية قد طالبو� ببعثة تقييم للخدمات �لبيطرية لتقييم 
ي�ضتهدفها  دولة   76 من  �لمئة  في   90 ي�ضمل  وهذ�  �لبيطرية.  �لخدمات  �أد�ء  لتقييم  �لحيو�نية  لل�ضحة  �لعالمية  �لمنظمة 
�لبرنامج )�لدول �لتي �أبلغت عن حالت تف�ضي طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة �أو �أن و�ضع �لمر�ض لديها غير معروف(. و�إن �لدول 
بالفعل على در�ية و�إرتياح لعملية تقييم �أد�ء �لخدمات �لبيطرية  حيث �لعديد منهم يعملون لتح�ضين خدماتهم �لبيطرية على 
�أ�ضا�ض هذ� �لتقييم للأد�ء وتو�ضياته. وهذ� يعني �أن تقييم �أد�ء �لخدمات �لبيطرية يمكنه �أن يخدم ب�ضكل جيد للغاية باعتباره 
�لإطار �لمرجعي خلل تنفيذ �لبرنامج �لدولي للق�ضاء على �لمر�ض ل�ضمان �أن �لقدر�ت �لفنية و�لمو�رد في كل دولة في مكانها 
�ل�ضحيح، �ل�ضماح لهم بالتحرك بكل ثقة نحو تحقيق �لهدف �لدولي بالق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة. بالإ�ضافة 
�أن تتيح �لدعم بالخبر�ء و�لدعم �لموؤ�ض�ضي للدول �لم�ضاركة في  �إلى ذلك، فاإنه يمكن للمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية 
�لبرنامج �لدولي للق�ضاء على �لمر�ض وذلك من خلل م�ضار �أد�ة  تقييم �أد�ء �لخدمات �لبيطرية مثل تحليل �لفجو�ت لأد�ء 
�لخدمات �لبيطرية، برنامج دعم �لت�ضريعات �لبيطرية، وم�ضاريع �لتو�أمة بين �لمختبر�ت وبين موؤ�ض�ضات �لتعليم �لبيطري. 
وبالن�ضبة للتقييم �لمختبري يمكن �إ�ضتخد�م �أد�ة �لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية لتقييم �أد�ء �لخدمات �لبيطرية �لخا�ضة 

بالمختبر�ت و �أد�ة منظمة �لفاو لتقييم �لمختبر�ت »�أد�ة ر�ضم �لخر�ئط لأد�ء �لمختبر«.

�لوطنية  �لبيطرية  �لخدمات  ي�ضمل  �لبيطرية  �لخدمات  تعريف  فاإن  �لحيو�نية،  لل�ضحة  �لعالمية  �لمنظمة  لتعريف  فوفقا 
�ل�ضحة  �لعاملين في  �أي�ضا  ي�ضمل  �لدول هذ�  �لبيطريين، وفي بع�ض  �لأطباء  وي�ضمل م�ضاعدي  و�لخا�ض،  �لعام  بالقطاعين 
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�لحيو�نية من �أع�ضاء �لمجتمع.  فاإذ� كان هذ� هو �لحال، فاإنه يجب �لنظر في و�ضعهم �لقانوني وينبغي �لو�ضع في �لعتبار 
�لتدريب �لمتكرر لهم.

المخرجات الرئي�سية 

مر�جعة تقارير بعثات �لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية لتقييم �أد�ء �لخدمات �لبيطرية وتقارير بعثة متابعة تقييم 	•
�لوطنية  �لإحتياجات  لتحديد  وذلك  للخطر  و�لمعر�ضة  �لم�ضابة  �لدول  في  �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت  ب�ضاأن طاعون  �لأد�ء 
للخدمات �لبيطرية لتعزيز وبناء �لقدر�ت لدعمها من �أجل تعزيز وبناء �لقدر�ت لدعم �لبرنامج �لدولي للق�ضاء على 

�لمر�ض.
�لبيطرية، 	• �أد�ء �لخدمات  �أ�ضا�ض تقرير تقييم  بناء �لقدر�ت وتخ�ضي�ض �لمو�رد على  �أن�ضطة  لت�ضمل  تحدد �لأولويات 

على  �ل�ضيا�ضات  و�ٌضناع  �ل�ضلة  ذ�ت  �لجهات  مع  بالت�ضاور  وذلك  �لبيطرية  �لخدمات  �أد�ء  تقييم  متابعة  بعثة  تقرير 
�لم�ضتويين �لوطني و�لإقليمي. 

الأن�سطة الرئي�سية

�ضوف ي�ضاعد �لبرنامج �لدول �لتي لديها بالفعل تقييم لأد�ء �لخدمات �لبيطرية، لمر�جعة �لنتائج و�لتو�ضيات مع �لجهات 
ذ�ت �ل�ضلة و�ضناع �ل�ضيا�ضات في �ضياق تنفيذ �لبرنامج �لدولي للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة من �أجل تحديد 
�لنو�حي �لرئي�ضية �لتي ت�ضتدعي �لتعزيز و�لتمويل �لكافي. �لدول �لتي لم يكن لديها تقييم لأد�ء �لخدمات �لبيطرية �و �لتي 
يعود �لتقييم �أو �لمتابعة لها �إلى �أكثر من خم�ض �ضنو�ت يتم حثها على طلب بعثة لتقييم �أد�ء �لخدمات �لبيطرية �أو بعثة لعمل 

متابعة لتقييم �لأد�ء.

�ضوف ي�ضجع �لبرنامج �لدولي للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة �لدول على تعزيز �لخدمات �لبيطرية �لخا�ضة بها 
موؤ�ض�ضات  تو�أمة  �لبيطرية،  �لمختبر�ت  تو�أمة  ذلك  في  بما  �لحيو�نية  لل�ضحة  �لعالمية  �لمنظمة  وبر�مج  �أدو�ت  باإ�ضتخد�م 
�لبيطرية  �لخدمات  �أد�ء  تقييم  ماأموريات  �لبيطري،  �لت�ضريع  �تفاقات  �لقانونية،  �لبيطرية  �لهيئة  تو�أمة  �لبيطرية،  �لتعليم 

�لمختبرية، تحليل �لفجو�ت في �أد�ء �لخدمات �لبيطرية.

�لإقليمي  �لم�ضتوى  تدريب على  لإجر�ء  �لحيو�نية  لل�ضحة  �لعالمية  �لمنظمة  �لبرنامج  يدعم  �ضوف  �لإقليمي،  �لم�ضتوى  على 
لطاقم �لخدمات �لبيطرية على �لم�ضتوى �لوطني وفقا لكل حالة على حدة، وذلك باإ�ضتخد�م �أد�ة �لمنظمة �لعالمية لل�ضحة 
�لحيو�نية لتقييم �أد�ء �لخدمات �لبيطرية للم�ضاعدة في تحمل �لم�ضوؤلية عن نتائج تقرير �أد�ء �لخدمات �لبيطرية �لخا�ض بكل 
دولة علوة على �لتقييمات �لذ�تية للأد�ء. �ضوف يتم عمل �لتحليل على �لم�ضتوى �لإقليمي لأد�ء �لخدمات �لبيطرية و�أي�ضا 
وذلك  �لحيو�نية  لل�ضحة  �لعالمية  للمنظمة  و�لفرعية  �لرئي�ضية  �لأقاليم  ممثلي  مع  بالتعاون  وذلك  �لفجو�ت  تحليل  تقارير 

بالتن�ضيق مع �لمجموعات �لإقت�ضادية �لإقليمية ذ�ت �ل�ضلة من �أجل تحديد �لإحتياجات ب�ضكل �أف�ضل.

المكون 2: توفير الدعم لأن�شطة الت�شخي�ض والتق�شي 

�لغر�ض من هذ� �لمكون هو �لقيام بدعم �لجهود �لمبذولة من �أجل فهم �أف�ضل لوجود )�أو ربما لغياب( طاعون �لمجتر�ت 
�لأنظمة.  هذه  على  �آثاره  �لمطاف،  نهاية  وفي  �لتربية  نظم  مختلف  بين  �إنت�ضاره  مدى  ما،  �إقليم  �أو  ما  دولة  في  �ل�ضغيرة 
وهذ� يتطلب تقييما للو�ضع �لوبائي و�إن�ضاء نظام جيد للتق�ضي. حيث تم ت�ضميم �أن�ضطة �لتق�ضي �لحقلي �لتي ت�ضمل �أدو�ت 
�لبحث بالم�ضاركة عن �لمر�ض ويتم ت�ضميم وتنفيذ جمع �لعينات بو��ضطة �أطباء �لوبائيات، في حين يتم تحليل �لعينات في 
�لمختبر�ت �لت�ضخي�ضية �لبيطرية. وعلى �لم�ضتوى �لوطني، ينبغي �إن�ضاء حو�ر د�ئم وثقة وتعاون موؤ�ض�ضي بين �أطباء �لوبائيات 

و�أطباء �لت�ضخي�ض �لمختبري من �أجل �لتطبيق �لناجح لبرنامج �لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة.

ب�ضبب �لطبيعة �لعابرة للحدود لطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة، فاإن �لق�ضاء �لفعال على هذ� �لمر�ض لي�ض مهمة دولة و�حدة ولكن 
جميع �لدول، �ضو�ء �لم�ضابة �أو �لمعر�ضة للخطر،في �إقليم معين. فعند �لنظر في تلك �لحقيقة، فقد ت�ضمنت �لإ�ضتر�تيجية 
�لدولية لل�ضيطرة و�لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة تنفيذ �لمنهج على �لم�ضتوى �لإقليمي، عقد �إجتماعات تن�ضيقية 
لمثل هذ�  �أف�ضل طريقة  �ل�ضبكات هي  �أن  تبين  �لدول. وقد  �لم�ضلحة من مختلف  �أ�ضحاب  بين  �لمعلومات  وتبادل  منتظمة 
�أثناوؤه  �لذي تم  �لأبقار،  للق�ضاء على طاعون  �لدولي  �لبرنامج  �لم�ضتفادة من نجاح  �لدرو�ض  �أحد  �لوثيق. وهذ� هو  �لتعاون 
�لفاو/ �لتعاون �لم�ضترك بين منظمة  �لت�ضخي�ضية لطاعون �لأبقار وذلك من قبل  تعزيز وتن�ضيق �ضبكات فعالة للمختبر�ت 
�لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية ق�ضم �لتقنييات �لنووية في �لغذ�ء و�لزر�عة – وهذ� لي�ض مختبر لمنظمة �لفاو فح�ضب ولكنه 
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�أي�ضا �أحد �لمر�كز �لمتعاونة مع �لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية. وفي �لبرنامج �لدولي للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت 
�لمرجعية  �لمختبر�ت  مع  معا،  �لذرية  �لطاقة  وكالة  �لفاو/ق�ضم  لمنظمة  �لوثيق  للتعاون  يكون  �أن  �لمتوقع  فمن  �ل�ضغيرة، 
لطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة لكل من منظمة �لفاو/�لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية، دور� تن�ضيقيا في تنظيم �لمختبر�ت 
في �ل�ضبكات �لإقليمية و�لدولية لطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة، وتعزيز مختبر�ت �لت�ضخي�ض �لبيطرية �لُم�ضارِكة في �لبرنامج 

و�ضمان نقل �لتكنولوجيا �لجديدة �إلى تلك �لمختبر�ت.

من خلل �لبرنامج، �ضوف ُتجَمع �لبيانات �لأ�ضا�ضية عن �آثار �لمر�ض لتي�ضير �لتحليل �لإقت�ضادي لنتائج �لبرنامج.

�لمكون 2 ي�ضمل ثلثة عنا�ضر:

�لتقييم �لوبائي؛	•
تعزيز نظم �لتق�ضي  و�لقدر�ت �لمختبرية؛ 	•
 �ل�ضبكات �لإقليمية للوبائيات و�لمختبر�ت. 	•

العن�شر2 .1 . التقييم الوبائي

اإنتقال  اأنماط  وما هي  ال�سغيرة،  المجترات  تواجد عدوى طاعون  اإ�ستمرار  اأماكن  الوطني  الم�ستوى  على  التقييم  �سيو�سح 
�لمر�ض و�أنو�ع �لحيو�نات �لموؤثرة في �ل�ضيطرة عليه، وذلك ليتم �لإ�ضتخد�م �لأمثل للمو�رد و�لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت 
عملية  بمثابة  يكون  �ضوف  �لوبائي  �لتقييم  لمكافحته.  �لإقليمي  �لم�ضتوى  على  �لوبائية  �لأنظمة  خلل  من  بكفاءة  �ل�ضغيرة 
م�ضتمرة، تتكرر �ضنويا، و�ضيتم �إبلغ �لنتائج خلل �لإجتماعات �لتن�ضيقية �لإقليمية باإ�ضتخد�م �أد�ة مر�قبة وتقييم طاعون 
وت�ضتكمل  �لتق�ضي  �أنظمة  تاأ�ضي�ض  يتم  عندما  �لإقليمي.  �لم�ضتوى  على  بالتقييمات  للتعريف  وذلك  �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت 

�لتقييمات �لحقلية �لخا�ضة بالحيو�نات، �ضوف تتح�ضن نوعية �لتقييمات على �لم�ضتويين �لوطني و�لإقليمي.

ومن �أجل �أن يتحقق هذ� �لعن�ضر بالكامل، فاإن هناك حاجة �إلى وجود نظام فعال للتق�ضي و�لذي يوفر معلومات دقيقة وو�قعية 
ب�ضاأن �إنت�ضار طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة. فيجب، كحد �أدنى، وجود تقرير عن �لمر�ض، �لتق�ضي �لن�ضط و�ل�ضلبي، �لتق�ضي 
�لن�ضط بالأعر��ض و�لذى يت�ضمن �أ�ضاليب �لتق�ضي بالم�ضاركة، �لتحري عن �لإ�ضابات، �لتق�ضي في �لحياة �لبرية. يوجد عدد 

قليل من �لدول �لتي يتو�فر لديها هذه �لمتطلبات.

على �لرغم من عدم وجود �أي دليل على وجود طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة في �لحياة �لبرية �أو �لإبل تم �لإبلغ عنه حتى �لآن، 
فاإن االإ�ستمرار في تقييم االأدلة لوجود اإ�سابة في الحياة البرية والجمال هو ن�ساط هام وال يجب اإهماله. وباالإ�سافة اإلى ذلك، 
فاإن غياب �لتفاعل �لم�ضلي في �لحياة �لبرية على �لم�ضتوى �لوطني )وروؤو�ض �لما�ضية( يمكن �أن ُي�ضتخدم كاأدلة موؤيدة لعدم 

وجود �إنت�ضار للفيرو�ض �أو عدوى في عو�ئله �لرئي�ضية.

�ضيتم �إجر�ء تقييم وبائي من قبل فريق على �لم�ضتوى �لوطني من �لخبر�ء مع توجيهات محددة وتدريب على خطو�ت �لتقييم 
وم�ضاركة �لخبر�ء �لإ�ضت�ضاريين �لأجانب عند �ل�ضرورة. �ضوف يكون تنفيذ هذ� �لتقييم ديناميكيا و�ضيتم تحديثه ب�ضكل م�ضتمر 
في �ضوء �لمعلومات و�لتغير�ت في �لو�ضع �لوبائي للدولة و�لإقليم. �لتحري عن �لمر�ض ومهار�ت �لتق�ضي بالم�ضاركة عنه ل 
تقدر بثمن في هذه �لعملية. ولكن هناك حاجة للمزيد. وبالن�ضبة لأولئك �لم�ضوؤولون عن عمل �لتقييمات �ضيكونون بحاجة �إلى 
�لتدريب على تحليل �لمخاطر �لنوعي ومفاهيم عمل �لخر�ئط، ف�ضل عن قاعدة �ضلبة ر��ضخة في مباديء وبائيات �لأمر��ض 
�لمعدية. و�أخير�، يحتاج بناء قدر�ت �لتقييم �إلى توفير �لتوجيه ب�ضاأن كيفية �لإلمام بهذه �لمعلومات �لمتنوعة في عمل خطة 

متر�بطة  وهادفة للق�ضاء على �لمر�ض.   

اأنماط حركة  ب�سبب   الدولية  الحدود  الحيوان عبر  اإت�سال  و�سبكات  االإنتاج  نظم  تمتد  العالم،  في  المناطق  الكثير من  في 
الن�ساط الرعوي و التجارة. لذا فاإن هناك حاجة اإلى عمل تحليل على الم�ستوى االإقليمي لفهم وتحديد النظم االإقليمية الوبائية 
من �أجل بناء خطط من�ضقة وهادفة للق�ضاء على �لعدوي ب�ضكل فعال. كما يجب تحديد �لمناطق �لجغر�فية �لتي ت�ضترك في 
�إنت�ضار �لفيرو�ض �أو فى تعر�ضها لخطر و��ضح من �نت�ضاره. وفي بع�ض �لحالت، �ضوف تت�ضمن �لنظم �لوبائية �لإقليمية �أكثر من 

منظمة مجتمعية �إقت�ضادية �إقليمية، لذ� يجب �لنظر في منهج  �لمنطقة �لوبائية�لتى  تعمل على وبائية �لأمر��ض �لحيو�نية.

�لوطني،   �لم�ضتوى  على  �لتقييم  باإ�ضتكمال  فاإنه  �لمعلومات.  تبادل  وتتيح  متر�بطة  و�لوطنية  �لإقليمية  �لتقييمات  �أن  حيث 
�ضي�ضاهم ذلك في تحديث �لتحليل على �لم�ضتوى �لإقليمي. �لتقييمات �لإقليمية هي عملية حيوية يتم تحديثها �ضنويا خلل 

�لإجتماعات �لتن�ضيقية �لإقليمية في �ضوء �لمعلومات و�لتغيير�ت في �لو�ضع �لوبائي في �لدول و�لأقاليم. 
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المخرجات الرئي�سية

�لمعلومات �لدقيقة عن تعد�د �لعائل �لد�جني وفي �لحياة �لبرية، �لحركة و�لتر�بط بين كل ذلك.	•
�لمعرفة في �لوقت �لمنا�ضب ب�ضان �إنت�ضار و�إ�ضتمر�ر طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة )�أنو�ع وعدد �لحيو�نات �لم�ضوؤولة عن 	•

�إ�ضتمر�ر وجود �لفيرو�ض وو�ضائل �إنتقاله د�خل وبين �أنو�ع �لمجتر�ت �ل�ضغيرة(.
�لأ�ضباب �لإقت�ضادية و�لإجتماعية لإ�ضتمر�ر وجود طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة وفر�ض �لق�ضاء عليه.	•
م�ضود�ت خطط �لتق�ضي عن �لما�ضية و�لحياة �لبرية و�إ�ضتهد�ف �لق�ضاء على �لمر�ض �لذي ي�ضمل �لأد�ء �لذى يهدف 	•

بدوره �إلى قيا�ض �لتقدم �لذى تم �إحر�زه.
واالإقت�سادية 	• االإجتماعية  الدوافع  وكذلك  االإت�سال  واأنماط  االإقليمي  الم�ستوى  على  االإنتاج  لنظم  وخطة  تحليل  عمل 

�لكامنة ور�ء �لنظم �لوبائية و�لإقليمية �لم�ضتركة.
عمل تحليل وخريطة لمخاطر فيرو�ض طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة و�لإنت�ضار �لمحتمل للفيرو�ض.	•
خطة من�ضقة للتق�ضي على �لم�ضتوى �لإقليمي و�إ�ضتهد�ف �لق�ضاء على �لمر�ض.	•
و�ضع �إطار �إ�ضتر�تيجي ي�ضاهم في �ضياق �لتقييمات �لوبائية على �لم�ضتوى �لوطني.	•

الأن�سطة الرئي�سية  

طاعون  وتقييم  مر�قبة  �أد�ة  باإ�ضتخد�م  �ضنويا  �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت  طاعون  و�ضع  تحديث  �ضيتم  �لوطني،  �لم�ضتوى  على 
تكوين  و�ضيتم  �لمر�ض.  �لنهائي على  �لق�ضاء  �لتقدم نحو  �أي�ضا في تحديد  ي�ضاعد  �ل�ضغيرة. وهذ� بدوره �ضوف  �لمجتر�ت 
فريق في كل دولة لعمل �لتقييم �لوبائي. هذ� يتطلب مر�جعة كل �لمطبوعات �لبحثية �لمتوفرة، �لتقارير، قو�عد بيانات �لثروة 
�لحيو�نية، عو�ئل �لحياة �لبرية، مخرجات �أن�ضطة ونتائج �لتق�ضي عن �لمر�ض. بالإ�ضتعانة بالمباديء �لتوجيهية �لتي تقدمها 
لجنة طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة، فكل دولة �ضوف ت�ضتخدم �أد�ة مر�قبة وتقييم طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة ل�ضياغة خطة 
تقييم على �لم�ضتوى �لوطني تقوم على ثغر�ت �لبيانات �لأ�ضا�ضية �لو�جب ملوؤها �أو �لفر�ضيات �لتي �ضيتم �إختبارها. �ضيجرى 
تقييم حقلي لتحديد �أماكن �لخطر �ل�ضاخنة و�ضبل �إنتقال �لمر�ض من خلل تحليل نظم �لوبائيات بما في ذلك �ضل�ضل �لإنتاج 

وتحليل �لمخاطر.

و�ضيتم تنفيذ �لتقييمات على �لم�ضتوى �لإقليمي لإ�ضتمر�ر وجود طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة على �لنحو �لتالي:

دمج مر�جعات �لمطبوعات �لبحثية، نتائج �لتقييم �لحقلي و�لمعلومات من علم �لأوبئة �لجزيئي.	•
تحديد مناطق �لخطر �ل�ضاخنة و�ضبل �إنتقال �لمر�ض من خلل تحليل �لمناطق �لوبائية بما في ذلك �ضل�ضل �لإنتاج 	•

وتحليل �لمخاطر.
مر�جعة ودمج �لتحليل �لوطني مع تحليل �لنظم �لوبائية �لإقليمية.	•
على 	• تحليل  على  بناء  وذلك  و�ل�ضلبية(  �لن�ضطة  مكوناته  )مع  للإقليم  للمر�قبة/للتق�ضي  �ضامل  وبائي  نظام  �إقتر�ح 

�لم�ضتويين �لوطني و�لإقليمي لتوجيه �لتخطيط �لوطني.
�لوبائي على 	• للو�ضع  باإ�ضتخد�م �ضيناريوهات مختلفة وفقا  للق�ضاء على �لمر�ض  �إطار زمني محدد  �إقتر�ح خطة ذ�ت 

�لم�ضتويين �لوطني/�لإقليمي.
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العن�شر2 . 2 . تعزيز نظم التق�شي وقدرة المختبرات

ُيعد �لتق�ضي بمثابة �أمر بالغ �لأهمية لنجاح �لبرنامج. حيث �أنه تقوم بتوفير معلومات �أ�ضا�ضية في �لتقييمات �لوبائية �لجارية 
لو�ضع �لإ�ضتر�تيجية، و�ضع �أهد�ف لجهود �لتح�ضين وجمع �لمعزولت �لفيرو�ضية �لمطلوبة للمعرفة �لوبائية �لجزيئية. �ضوف 

ي�ضاعد �لتق�ضي �أي�ضا في قيا�ض �لتقدم و�لم�ضاهمة ب�ضكل تر�كمي لتوفير �لأدلة للتحقق من �لق�ضاء على �لمر�ض.

في بد�ية �لبرنامج، �ضيكون �لغر�ض من �لتق�ضي هو �لمعرفة من �أجل �إعد�د �إ�ضتر�تيجة �لتمكين من �لق�ضاء على �لمر�ض. 
ينبغي اأن يركز التق�سي على تحديد اأنماط االإنتقال بدال من محاولة تقدير معدل االإ�سابة. الهدف من ذلك هو تحديد االأنواع 

�لموؤثرة في �إ�ضتمر�ر وجود �لفيرو�ض ومن ثم يتم تطوير �إ�ضتر�تيجية وخطة �لتح�ضين �لمنا�ضبة.

من �ل�ضو�ب في �لمر�حل �لأولى،  تطوير �لمهار�ت �لوبائية �للزمة لإجر�ء �لتق�ضي عن طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة حيث 
�أن هذ� �أمر بالغ �لأهمية. �لتحري عن �لمر�ض، تاأكيد �لمر�ض عن طريق �لإختبار و �لتق�ضي عن �لمر�ض بالم�ضاركة، كل ذلك 
يكمل بع�ضه �لبع�ض. وت�ضمل �لمهار�ت �لمطلوبة، �لتعرف على �لمر�ض، علم �لوبائيات، علم �لأمر��ض، �لبحث عن �لمر�ض 
و�لتحري عنه و�ضول �إلى تاأكيد �لت�ضخي�ض وتتبع �لمر�ض. وهذ� مطلوب من �أجل �ضياغة �إ�ضتر�تيجية وللتركيز على �لعمل من 

�أجل �لق�ضاء على �لفيرو�ض.

خلل �لبرنامج �لدولي للق�ضاء على طاعون �لأبقار، و�ضعت �لجهود منذ �لبد�ية في �إختبار جل �لآجار �لمناعي و�لرحلن 
كل  �إلى  )�لإليز�( ونقلها  ُمَقاَي�َضُة �لُمْمَتزِّ �لَمناِعيِّ �لُمْرَتِبِط بالإِْنِزْيم  لإختبار  �لكامل  �لإعتماد  قبل  �لمعاك�ض وذلك  �لمناعي 
�لحيوية  �لمعلوماتية  و�لتكنولوجيا  �لحيوية،  �لتكنولوجيات  ظهور  �أحدث  وقد  تقريبا.  �لبرنامج  في  �لم�ضاركة  �لمختبر�ت 
�لإبلغ  و�أد�و�ت   �لمر�ض  ت�ضخي�ض  في  ثورة  �لإلكترونية   و�لأجهزة  �لأحياء(  علم  �لمعلومات �ضمن  تكنولوجيا  )��ضتخد�م 
عنه، ت�ضهيل �لتحديد �لأكثر تخ�ض�ضا، �لأ�ضرع للم�ضببات �لمر�ضية و�لتمكين من �لإ�ضتجابة �ل�ضريعة و�لفعالة. �لإختبار�ت 
�لم�ضتمدة من هذه �لتكنولوجيات �لجديدة �آخذة في �لتح�ضن و�لتطور باإ�ضتمر�ر وهذ� يعني �أن جهود بناء �لقدر�ت م�ضتمرة 
تختلف  �لمنا�ضبة.  و�لكو��ضف  بالمعد�ت  �إمد�دهم  �لعمل،  فرق  بتدريب  يتعلق  فيما  �لبيطرية،  �لمختبر�ت  في  ومتو��ضلة 
مختبر�ت �لت�ضخي�ض �لبيطرية في �لدول �لتى يتوطن فيها طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة في م�ضتوياتها من حيث �لقدرة على 
عمل هذه �لإختبار�ت �لجديدة حيث �أن بع�ضهم قادر� على �أد�ء �لإختبار�ت �لكل�ضيكية فقط ب�ضبب محدودية �لتمويل �لمتاح .

�سيقوم البرنامج الدولي للق�ساء على طاعون المجترات ال�سغيرة بالتخفيف من نقاط ال�سعف هذه وذلك عن طريق ن�سر 
�لجهود �لر�مية �إلى تعزيز �لقدر�ت على ت�ضخي�ض �أمر��ض �لحيو�ن. �ضوف يتم ت�ضميم �لدعم وفقا لم�ضتوى كل مختبر، مع 
�لأخذ في �لح�ضبان �أنه �ضيكون من �لم�ضتحيل من �لناحية �لمادية و�ضول كل تلك �لمختبر�ت للمعايير �لعالية. ينبغي تقديم 
�لدعم حيث يتم �لتمكن من �لت�ضخي�ض �لتام لطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة في �لإقليم: بدء� من �إجر�ء �إختبار �لإليز� وحتى 
عزل �لفيرو�ض ومعرفة �لتركيب �لور�ثى وذلك بالتعاون مع �لمختبر�ت �لمرجعية للمنظمة �لعالمية ل�ضحة �لحيو�ن ومنظمة 
�لفاو و�لق�ضم �لم�ضترك بين منظمة �لفاو و�لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية. في �لبد�ية، يكون �لمطلوب �لت�ضخي�ضي هو �لقدرة 
تحديد  و�إختبار  �لفيرو�ض  م�ضت�ضد  �إختبار  هو  بينها  من  �لأن�ضب  �لت�ضخي�ض.  تقنيات  من  عدد  ويوجد  �لعدوى،  تاأكيد  على 
�لتركيب �لور�ثي. ولح�ضن �لحظ، فحاليا متاح �إختبار ت�ضخي�ضي حقلي– �إختبار �لتدفق �لجانبي بال�ضريط �لكروماتوغر�في 
وهو�إختبار �ضريع )وهو يعنى ذلك �لنوع من  �لإختبار�ت �لت�ضخي�ضية �لطبية �لتى تتم عند �أو بالقرب من نقطة رعاية �لحيو�ن 
�لغالب يقت�ضر على �لمختبر�ت �لطبية، و�لتي  �أو في  �لتاريخي حيث كان �لإختبار كليا  �لمري�ض، وهذ� يتناق�ض مع �لنمط 
تنطوي على نقل �لعينات بعيد� عن نقطة �لرعاية ومن ثم �لإنتظار ل�ضاعات �أو �أيام لمعرفة �لنتائج( – حيث يعطي نتيجة 
�لإختبار�ت  �لوطنية،  �لمختبر�ت  �لعديد من  في  ن�ضبيا.  وتكلفته رخي�ضة  عالية  لديه ح�ضا�ضية  �لإختبار  دقائق.  في غ�ضون 
االأ�سا�سية الم�ستخدمة هي االإختبارات المعتمدة على اإختبار االإليزا الإلتقاط المناعة و اإختبار تفاعل البلمرة المت�سل�سل والذي 

يتطلب معد�ت معملية وخبر�ء، خا�ضًة في �لإختبار�ت �لمعتمدة على تفاعل �لبلمرة �لمت�ضل�ضل.

�لحقلي  �لإختبار  �إ�ضتخد�م  بها هي  �لم�ضتبه  للحالت  �لوطني  �لم�ضتوى  �لت�ضخي�ضية على  �لإختبار�ت  لإجر�ء  �أن�ضب طريقة 
ال�سريع في الحقل، تاأكيد النتائج في المختبر باإ�ستخدام اإختبار االإليزا الإلتقاط المناعة اأو اإختبار البلمرة المت�سل�سل للوقت 
�لحقيقي وذلك قبل �إر�ضال �لعينات �لُممثلة �لإيجابية �إلى �لمختبر �لمرجعي لإجر�ء مزيد من در��ضات �لتو�ضيف �لفيرو�ضي.

�لعالمية لل�ضحة  للمنظمة  �لتو�أمة  �لمقدم من برنامج  �لبيطرية  �لمختبر�ت  باأن�ضطة دعم  �لمخت�ض  �لدعم  �أن  �لمتوقع  من 
�لحيو�نية، وكذلك �لأن�ضطة �لم�ضتركة بين منظمة �لفاو وق�ضم �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية، �ضوف ُيمكن من �إختيار مختبر 
ليت�ضنى  �لحديثة  للتقنيات  ناجح  تنفيذ  �أجل  من  كاف  لم�ضتوى  تعزيزه  ليتم  و�ضبكة  �إقليم  كل  في  �إثنين  �أو  �لأقل  على  و�حد 

�لتعريف و�لتو�ضيف �لكامل لفيرو�ض طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة.
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ت�ضخي�ض طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة �أثناء برنامج �لق�ضاء عليه يمكن تق�ضيمه �إلى  �ضت فئات رئي�ضية وهي:

1.  �لإختبار�ت �لحقلية �ل�ضريعة  للت�ضخي�ض في �لحقل بو��ضطة �لمتخ�ض�ضين وغير �لمتخ�ض�ضيين في �لت�ضخي�ض �لمعملي. 
2.  �لإختبار �لمعتمد على �لم�ضل، �لإليز�  للك�ضف عن �لأج�ضام �لم�ضادة �أو للك�ضف عن �لفيرو�ض عن طريق �إختبار �لإليز� 
الإلتقاط المناعة للك�سف عن فيرو�س طاعون المجترات ال�سغيرة من خالل ت�سخيم الحم�س النووي عند اإجراء اإختبار 

�لبلمرة �لمت�ضل�ضل للوقت �لحقيقي.
3.  �لك�ضف عن فيرو�ض طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة من خلل �إجر�ء �إختبار �لبلمرة �لمت�ضل�ضل للوقت �لحقيقي �لكمي.

�ضمن  �لإعتبار  في  �لماأخوذة  �لخرى  �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت  �أمر��ض  لت�ضخي�ض  هامة  �لجزيئية  �أو  �لم�ضلية  4.  �لإختبار�ت 
�ضريرية  لها علمات  �لتى  للأمر��ض  �لمقارن  �لت�ضخي�ض  و�إختبار�ت  �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت  على طاعون  �لق�ضاء  برنامج 

تت�ضابه مع طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة.
�أو في �لمختبر�ت �لمرجعية �لتابعة للمنظمة  5 .  عزل �لفيرو�ضات وتحديد �لتركيب �لجيني في �لمختبر �لإقليمي �لرئي�ضي، 
�لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية ومنظمة �لفاو �أو من خلل �لمختبر �لم�ضترك بين منظمة �لفاو و �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية.

6 .  عزل �لفيرو�ضات و�لت�ضنيق �لجيني في �لمختبر �لإقليمي �لر�ئد ، �أو في �لمختبر�ت �لمرجعية للمنظمة �لعالمية لل�ضحة 
�لحيو�نية / منظمة �لفاو �أو �لمختبر �لم�ضترك بين �لمنظمة و�لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية. 

�لتح�ضين  ومر�قبة  �لمر�ض  ت�ضخي�ض  فاإن  �ل�ضغيرة،  �لمجتر�ت  و�لق�ضاء على طاعون  لل�ضيطرة  �لدولية  �لإ�ضتر�تيجية  في 
�ضيتم تنفيذه على �أربعة م�ضتويات من �لكفاءة. بالن�ضبة للبرنامج �لدولي للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة. تم �إ�ضافة 
�لإختبار�ت لفئات 5 وما فوقها. حيث يعتبر �إختبار �لإليز� حاليا بمثابة �لأ�ضا�ض �لمختبري للت�ضخي�ض ويقترب �إختبار تفاعل 
�لبلمرة �لمت�ضل�ضل من نف�ض �لم�ضتوى. وينبغي على جميع �لمختبر�ت �لوطنية و�لإقليمية �لتي �ضت�ضارك في برنامج �لق�ضاء 
على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة �أن تكون قادرة على تنفيذ �لإختبار�ت من �لفئات من 1 �إلى 3. و ينبغي �أي�ضا على �لمختبر�ت 
�لوطنية �أن ت�ضاعف من قدرتها على �أن تكون في و�ضع يمكنها من تنفيذ كافة �لإختبار�ت و�ضول �إلى فئة 5. ويمكن �أن ُيجرى 
�لتتبع �لجينيي �وتحليل �لتتبع �لجيني للفيرو�ض من قبل عدد من �لدول لتاأكيد معرفة �لنوع �ل�ضائد م�ضليا و�إجر�ء �لدر��ضات 
�لمجتر�ت  لمحاربة طاعون  �لر�ئدة  �لإقليمية  �لمختبر�ت  في  تم عزله  �لذى  �لفيرو�ض  يكون  �أن  وينبغي  �لجزيئية.  �لوبائية 
�أو �لمعمل �لم�ضترك بين منظمة  �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية ومنظمة �لفاو  �ل�ضغيرة متاحا للمختبر�ت �لمرجعية للمنظمة 

�لغذية و�لزر�عة و�لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية.

و�لوطنية  و�لإقليمية  �لدولية  �لمختبر�ت  من  �ضبكة  �أو  هيكلية  بنية  توفير  هو  �لمطلوب  فاإن  �لمن�ضودة  �لمثالية  �لناحية  من 
�لت�ضخي�ض  لأطباء  �لإقليمية  �لإجتماعات  خلل  من  �لمعلومات  تد�ول  و�إتاحة  �لم�ضتمر،  و�لتطوير  �لفنى  �لدعم  لتقديم 
�لمجتر�ت  بطاعون  خا�ض  نموذج  تطوير  يمكن  �أنه  كما  و�لوطنية.  �لإقليمية  �لمختبر�ت  في  �لوبائيات  و�أخ�ضائيي  �لمعملي 
�لمختبر�ت  في  تطبيقه  ويمكن  �لفاو  لمنظمة  �لمختبر�ت(  �أد�ء  خر�ئط  )ر�ضم  �لمختبر�ت  �أد�ء  تقييم  �أد�ة  من  �ل�ضغيرة 
لت�ضجيل قدر�تهم على �لقيام باإختبار�ت طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة في �لفئات �ل�ضت �لمذكورة �أعله. هذ� �لنموذج قد يكون 
�أد�ة ر�ضم خر�ئط   بيانات  و�لتقييم.  للمر�قبة  و�أي�ضا كاأد�ة  �لمجتر�ت �ل�ضغيرة  �إختبار طاعون  �أد�ة و�ضفية لقدر�ت  بمثابة 
�أد�ء �لمختبر يمكن �أن ت�ضتمل على بيانات �إختبار �لكفاءة. ويمكن �إ�ضتكمال هذه �لبيانات من نظام �لأدو�ت �لخا�ضة باإد�رة 
�لمختبر )�لمعني بتقييم �أد�ء �لمختبر�ت( لطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة مع �لبيانات �لموجودة في هذ� ه �لنظام �لتي ت�ضف 
�لوظائف �لعامة للمختبر�ت �لت�ضخي�ضية. ويمكن �أن يتم �إ�ضتخد�م تطبيق نظام �لأدو�ت �لخا�ضة باإد�رة �لمختبر في �لهاتف 
�لمحمول، و�أي�ضا تي�ضير�ت قاعدة بيانات �أد�ة ر�ضم خر�ئط  �أد�ء �لمختبر �لدولية من بو�بات �ل�ضبكة �لعنكبوتية )�لإنترنت( 
على �لم�ضتويين �لوطني و�لدولي لإد�رة �لبيانات �لتى يتم �لح�ضول عليها من نموذج �أد�ة ر�ضم خر�ئط  �أد�ء �لمختبر �لخا�ض 

بطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة.

المخرجات الرئي�سية

برنامج �لتدريب على �لم�ضتوى �لوطني وفقا لإحتياجات �لدولة في �لوبائيات، و�لتق�ضي، و�لت�ضخي�ض �لمختبرى وغيرها 	•
من جو�نب �إد�رة �لمر�ض.

�لتدريب �لموجه على �لم�ضتوى �لإقليمي لبر�مج تدريب �لمدربين.	•
فرق �لعمل  �لموؤهلة على جميع �لم�ضتويات لتنفيذ �لبرنامج �لدولي للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة.	•
تنفيذ نظام من�ضق للتق�ضي/�لر�ضد )مع �لمكونات �لن�ضطة و�ل�ضلبية( ويت�ضمن ذلك:	•
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-  تطبيق نظام �لتق�ضي �لن�ضط بالأعر��ض، بناء على تعريف �لحالة لمتلزمة �لإ�ضابة �لرئوية - �لمعوية  و�لذي ي�ضتخدم 
�أ�ضاليب �لتق�ضي بالم�ضاركة ونتائج �إختبار�ت طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة.

-   تطبيق نظام �لتحري عن �لإ�ضابة �لذى يقوم على كل من �لتحري وجمع عينات حالت  طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة �أو 
متلزمة �لإ�ضابة �لرئوية - �لمعوية.

-   نظم �لإبلغ عن طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة و متلزمة �لإ�ضابة �لرئوية - �لمعوية )�أ�ضبوعيا و�ضهريا(.
- تدفق �لمعلومات في نظام �لتق�ضي.

  توفر خدمات �أو �إمكانية �لو�ضول �إلى �لت�ضخي�ض �لقادر على تاأكيد �لك�ضف عن فيرو�ض طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة �أو 	•
�إجر�ء �لت�ضخي�ض �لمقارن و�لتحليل �لجزيئي للفيرو�ض �لذى يتم عزله

توثيق �إنت�ضار �لفيرو�ض باإ�ضتخد�م �لمعلومات �لمختلفة بما فى ذلك علم �لأوبئة �لجزيئي	•
  �لفهم �لأف�ضل لخ�ضائ�ض �إنتقال �لفيرو�ض وحدود �لق�ضاء عليه.	•

الأن�سطة الرئي�سية

على �لم�ضتوى �لوطني، �ضيوفر �لبرنامج �ضل�ضلة من �لدور�ت �لتدريبية للمهنيين وم�ضاعدي �لأطباء �لبيطريين في:

i.  �لتحري عن �لإ�ضابة؛
ii.   علـم �لأوبئة و�لتق�ضي بالأعر��ض عن  �لمر�ض باإ�ضتخـــد�م منهج �لم�ضاركـــة و تطبيـــات �لوبائيـــات وتقييم �لمخاطر.  ف�ضل عن؛

iii. �أد�ة مر�قبة وتقييم  طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة؛
iv. تقييم ما بعد �لتح�ضين؛

v.  �لممار�ضات �ل�ضحية.
�لتركيز  مع  �لفاو  منظمة  تقوده  �لذى  �لبيطريين  للأطباء  �لميد�ني  �لوبائي  �لتدريب  برنامج  تطوير  �لبرنامج  و�ضيدعم 
�لتخرج )بر�مج  بعد  �لر�ضمي  للتدريب  �لإقليمي، وجود عن�ضر  �لوطني/  �لم�ضتويين  �ل�ضغيرة على  �لمجتر�ت  على طاعون 

للماج�ضتير/ �لدكتور�ه(. 

لل�ضحة  �لعالمية  �لفاو/�لمنظمة  لمنظمة  �لتوجيهية  �لمبادئ  )باإ�ضتخد�م  للتق�ضي  خطة  باإعد�د  دولة  كل  تقوم  �ضوف 
�لحيو�نية( لتطبيق �لتق�ضي بالأعر��ض و�أن�ضطة �لتحري عن �لإ�ضابة، وكذلك عمل بحث بالم�ضاركة عن �لمر�ض في �لأماكن 
�لتي ي�ضعف بها �لتق�ضي �أو تكون بها �ل�ضورة �لوبائية غير و��ضحة. هذ� �لبرنامج �ضوف ي�ضتحدث �أو يعزز �لأنظمة �لرقمية 
للإبلغ عن �لمر�ض. �ضوف يتم �أي�ضا تح�ضين �لمو�رد �لب�ضرية و�لبنية �لتحتية ليتم �لتطبيق ب�ضكل �ضحيح لأن�ضطة �لتق�ضي 

و�لتقييم �لميد�ني.

تدريب  يتم  خللها  من  و�لتي  �لوطني  �لم�ضتوى  على  �لمعلومات  من  مت�ضلة  مجموعة  �إن�ضاء  ينبغي  �لمثالية،  �لناحية  من 
�لمدربين لإجر�ء ور�ض عمل تدريبية على �لم�ضتوى �لوطني وعلى م�ضتوى �لمناطق د�خل �لدولة. وبهذه �لطريقة �ضوف يكون 
هوؤلء �لمتدربون م�ضوؤولون عن برنامج �لتق�ضي و�لبحث عن �لفيرو�ض وعن �لمر�ض. �لم�ضتوى �لأعلى للمدربين �أنف�ضهم �ضوف 
يتطلب �لتطوير �لمهني �لم�ضتمر لم�ضتوى متقدم؛ �أنجح و�ضيلة لتحقيق ذلك هي �إعد�د مجموعة عمل �إقليمية )وطنية( لتنفيذ 
ور�ض عمل تدريبية و�لتي تتطلب في �لبد�ية توفير �لمدخلت من �لخبر�ء �لدوليين باإ�ضتخد�م �لخبرة من �لدول �لم�ضاركة 
في �لبرنامج �لدولي للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة و�لتي �أحرزت تقدما في و�ضع �لبرنامج �لخا�ض بهم. �ضيحتاج 
�لمدربين و�لممار�ضين �إلى �لدعم من خلل توفير حزمة من �لمعد�ت �للزمة للتحري عن �لمر�ض من خلل �لو�ضول �إلى 

قاعدة بيانات مركزية عن حدوث �لمر�ض، على �ضبيل �لمثال �لإبلغ عن طريق �إر�ضال �لر�ضائل �لق�ضيرة عبر �لهاتف.

�لتدريب لي�ض ن�ضاطا لمرة و�حدة فقط بل �لمطلوب �أن يكون �لتدريب متكرر� من �أجل �لتجديد على جميع �لم�ضتويات لبناء 
�لمر�ض  بالم�ضاركة عن  و�لتق�ضي  بالأعر��ض  �لتق�ضي  في  للمدربين  تدريبي  دليل  �لخبرة. حيث مطلوب عمل  و�إ�ضتمر�رية 
وذلك لم�ضاعدة �لمدربين. وينبغي �أن يكون دليل من هذ� �لنوع، �ضديد �لو�ضوح ويوفر �لمعلومات باللغات �لمحلية عن تحديد 
�أعر��ض �لمر�ض �لذى نتحرى عنه )متلزمة �لإ�ضابة �لرئوية -  �لمعوية(؛ �لخ�ضائ�ض �ل�ضريرية و�لوبائية للأمر��ض د�خل 
�لتقارير؛  �إعد�د  �لت�ضخي�ضية؛   �لإختبار�ت  و�إ�ضتخد�م  �لعينات  �أخذ  بالمتلزمة؛  �لخا�ض  �لحالة  تعريف  �لمتلزمة؛  هذه 

و�لتقنيات �لأخرى �لم�ضتخدمة في �لمقابلت �لتى تتم في �لقرية و�لتحريات بالم�ضاركة.

كما �ضيتم تعزيز �لقدر�ت �لت�ضخي�ضية �لمختبرية و�لإختبار�ت )بما في ذلك �لتعامل مع �لعينة، �لت�ضخي�ض �لمقارن لطاعون 
�لمجتر�ت �ل�ضغيرة وتو�ضيف معزولت �لفيرو�ض �لحقلي(. و�ضيتم توفير �لتدريب و�لم�ضاعدة في �لموقع على �أنظمة �ضمان 
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�لجودة �لمختبرية و�عتماد �إختبار طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة. و�لهدف هو �أن يكون  هناك و�حد� �أو �أكثر من �لمختبر�ت 
�لمت�ضل�ضل(.  �لبلمرة  تفاعل  �أي�ضا  وربما  �لإليز�،  )�إختبار  �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت  لطاعون  �لوطني  �لم�ضتوى  على  �لمعتمدة 
و�ضيدعم �لبرنامج �لتحقق من �ضحة ونقل �لتكنولوجيا لإختبار �لبلمرة �لمت�ضل�ضل �لمتعدد �لذى تم تطويره موؤخر� من قبل 

�لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية لتحديد �أربعة م�ضببات مر�ضية للأمر��ض �لتنف�ضية �لتى ت�ضيب �لمجتر�ت �ل�ضغيرة.

على �لم�ضتوى �لوطني، �ضيتم تقييم قدر�ت �لت�ضخي�ض �لمختبري بدعم م�ضترك بين منظمة �لفاو/و�لق�ضم �لمعني من �لوكالة 
�لدولية للطاقة �لذرية و�ضيتم �إعد�د بيان جرد تف�ضيلي للمختبر. و�ضيتم جمع �لعينات وتحليلها، على �لنحو �لمو�ضى به من 
�إنت�ضار �لمر�ض. و�ضيتم تحليل �لمعزولت �لحالية  لل�ضيطرة و�لق�ضاء على �لمر�ض، لتقييم مدى  قبل �لإ�ضتر�تيجية �لدولية 

لفيرو�ض طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة كجزء من عمليات �لتقييم �لميد�نية.

�لمختبر�ت  �لمختبرية في  �لكيميائية و�لأجهزة و�لمعد�ت  �لمو�د  �أن هناك ما يكفي من مخزون  �لبرنامج من  يتاأكد  �ضوف 
�لرئي�ضية �لتي �ضوف ت�ضارك في ت�ضخي�ض طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة.

على �لم�ضتوى �لإقليمي، �ضيتم م�ضاعدة �لت�ضعة مختبر�ت �لإقليمية �لر�ئدة لتطوير �لخبر�ت �لمعتمدة، ل�ضمان ممار�ضة �لجودة 
للإختبار�ت �لت�ضخي�ضية ودعم �لمختبر�ت �لوطنية في �لأد�ء �لقيا�ضي لحزمة من �لإختبار�ت �لمعملية، لتقديم �لخدمات 
�لفاو/ لمنظمة  �لمرجعية  �لمختبر�ت/�لمر�كز  �إلى  �لفيرو�ضات  نقل  يتم  حتى  ولأنف�ضهم  للآخرين  �لمرجعية  �لت�ضخي�ضية 
لعمل  و�لإقليمية  �لوطنية  �لمختبر�ت  تحتاج  للفيرو�ضات.  �لمتقدم  �لتو�ضيف  �أجل  من  �لحيو�نية  لل�ضحة  �لعالمية  �لمنظمة 

تدريبات حلقية لإختبار �لت�ضخي�ض، وخا�ضة بالن�ضبة للتق�ضي �لم�ضلي، ل�ضمان �أن �لمختبر�ت موؤهلة للقيام بهذه �لمهمة.

�إختبار�ت �لكفاءة �لدولية/�لإقليمية لطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة )�لتجارب �لحقلية(، �لتي يقودها �إما �لمختبر �لمرجعي 
حيث  �لإقليمية،  �ل�ضبكة  د�خل  �لموجود  �لرئي�ضي  �لإقليمي  �لمختبر  �أو  �لحيو�نية  لل�ضحة  �لعالمية  �لفاو/�لمنظمة  لمنظمة 
�ضتجرى �ضنويا و �ضوف تتم مناق�ضة �لنتائج خلل �إجتماعات �ضبكة �لوبائيات و �لمختبر�ت على �لم�ضتوى �لإقليمي. و�ضوف 

تقدم �لم�ضاعدة للدول لطلب وتلقي م�ضاريع تو�أمة عند �لحاجة.

و�ضمان  �لت�ضخي�ض  طرق  وكذلك  و�لتق�ضي  �لوبائيات  على  للمدربين  �لتدريب  �لبرنامج  �ضيوفر  �لإقليمي،  �لم�ضتوى  على 
�لجودة. وتتولى حاليا  منظمة �لفاو/ �لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية طباعة �ضل�ضلة من  دليل4 �لإد�رة و�ل�ضيطرة على 
طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة )تحت �لطبع عدد: 15-5  �ضفحات؛ و فيديو:  مدته من  3-4 دقائق؛ للإ�ضتخد�م في �لتعليم  

عن بعد وكذلك ندو�ت عبر �لإنترنت( �ضيتم تطويرها.

عن�شر2 . 3  . ال�شبكات الإقليمية للوبائيات والمختبرات

وقد كان ل�ضبكات �لوبائيات و�لمختبر�ت �لإقليمية دور فعال خلل تنفيذ حملة �لق�ضاء على طاعون �لأبقار في عموم �أفريقيا 
مما �أدى �إلى �لق�ضاء �لنهائي على هذ� �لمر�ض. ولقد دعمت منظمة �لفاو �إن�ضاء �ل�ضبكات �لإقليمية للوبائيات/�لمختبر�ت في 
عدة �أقاليم. و�ضوف ين�ضئ �لبرنامج �لدولي للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة �أو يعزز �ل�ضبكات �لإقليمية للمختبر�ت 
و�لوبائيات و�ضوف يي�ضر تخ�ضي�ض مختبر� ت�ضخي�ضيا ليكون له �لريادة على �لم�ضتوى �لإقليمي وكذلك مركز� �إقليميا ر�ئد� 
لتبادل  �لإقليمى  �لم�ضتوى  على  �ضنوي  �إجتماع  تنظيم  و�ضيتم  فرعية.  �لرئي�ضية/�أقاليم  �أقاليم  �لت�ضعة  من  كل  في  للوبائيات 

�لمعلومات و�لخبر�ت بين فرق �لعمل في �لمختبر�ت ومر�كز �لوبائيات على �لم�ضتوى �لوطني في كل �إقليم.

المخرجات الرئي�سية

تم تخ�ضي�ض مختبر ر�ئد على �لم�ضتوى �لإقليمي لدعم غيره من �لمختبر�ت؛	•
تم تخ�ضي�ض مركز ر�ئد للوبائيات على �لم�ضتوى �لإقليمي؛	•
تم �إنعقاد �إجتماعات �ضنوية لل�ضبكة �لإقليمية للمختبر�ت ولمر�كز �لوبائيات؛	•
تم بناء �أو تعزيز �ل�ضبكات �لحالية للأمر��ض �لعابرة للحدود �أو �لأمر��ض �لنا�ضئة �لمعدية في �لمنطقة؛	•
تم تنفيذ �لتو�أمة بين �لمختبر�ت ووحد�ت �لوبائيات.	•

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�سطة الرئي�سية

�ضوف يي�ضر�لبرنامج، بالتعاون مع �لمجموعات �لإقت�ضادية �لإقليمية، تبادل �لمعلومات و�لتن�ضيق بين �لدول. و�ضيتم تنظيم 
االإجتماعات  مع  بالتعاقب  الوبائيات،  ومراكز  للمختبرات  االإت�سال  �سباط  بح�سور  االإقليمية  لل�سبكة  عام  كل  واحد  اإجتماع 

�لتن�ضيقية.

مكون 3 : الإجراءات الداعمة للق�شاء على طاعون المجترات ال�شغيرة

كما هو مبين في �لإ�ضتر�تيجية �لدولية لل�ضيطرة و�لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة فاإن �لإجر�ء�ت �لد�عمة للق�ضاء 
على �لمر�ض هي مزيج من �لأدو�ت �لمختلفة، و�لتي يمكن �أن ت�ضمل �لتح�ضين، وتح�ضين �لأمن �لحيوي، وتعريف �لحيو�نات، 
ومر�قبة �لحركة و�لحجر �ل�ضحي و�لإعد�م للحيو�نات �لم�ضابة. ومن �لمرجح �أنه خلل تقدم كل دولة على حدة على طول 
م�ضار �لبرنامج، يتم تطبيق �أى �إجر�ء من هذه �لإجر�ء�ت بم�ضتويات مختلفة من �لقوة. �ضوف يدعم �لبرنامج �لدولي للق�ضاء 

على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة �لدول في تطبيق �لأدو�ت �لمنا�ضبة، مع مر�عاة �لو�ضع �لوبائي لكل دولة.

و�ضوف يدعم �لبرنامج �أي�ضا �لدول �لتي لم ي�ضبق لها �لإبلغ عن طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة ليتم �لت�ضديق على �أنها خالية 
منه.

وكحافز، لت�ضهيل تنفيذ �لبرنامج �لدولي للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة ولإ�ضتغلل وفرة �لحجم، فاإن �لبرنامج 
�ضوف يدعم �ل�ضيطرة على �لأمر��ض �لأخرى ذ�ت �لأولوية �لتى ت�ضيب �لمجتر�ت �ل�ضغيرة.

ويتكون هذ� �لمكون من ثلثة عنا�ضر:

�لعن�ضر3 .1 : �لتح�ضين وغيره من �إجر�ء�ت �لوقاية من و�ل�ضيطرة على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة؛	•
�لعن�ضر3 .2 :  �لبرهنة على  حالة �لخلو من طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة؛	•
�لعن�ضر3 .3   : �ل�ضيطرة على �لأمر��ض �لأخرى �لتي ت�ضيب �لمجتر�ت �ل�ضغيرة بما يدعم �لق�ضاء على طاعون 	•

�لمجتر�ت �ل�ضغيرة.

العن�شر3 .1 . التح�شين والإجراءات الأخرى للوقاية من وال�شيطرة على طاعون المجترات ال�شغيرة

يركز هذ� �لعن�ضر على خم�ضة مجالت رئي�ضية للعمل: 

�لتح�ضين؛	•
تقييم ما بعد �لتح�ضين؛	•
تح�ضين �لأمن �لحيوي؛	•
خطط �لطو�رئ؛	•
�لإجر�ء�ت �لأخرى للوقاية و�ل�ضيطرة.	•

�للقاحات  .  1.  1.  3
�للقاحات �لمتوفرة حاليا هي �أ�ضكال من فيرو�ض طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة �لحي �لم�ضت�ضعف. هذه �للقاحات فعالة للغاية، 
وتوفر حماية طويلة �لأمد. يوجد نمط م�ضلي و�حد من فيرو�ض طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة، و�أي �ضللة لقاح يبدو �أنها تكون 
قادرة على �لحماية �ضد �أي �ضللة طبيعية للفيرو�ض ت�ضبب �إ�ضابة. �أحد �لقيود �لرئي�ضية بالن�ضبة للقاحات �لمتو�فرة حاليا 
في �ل�ضوق هو �لتحمل �لمحدود للحر�رة. وقد تم �لآن معالجة هذه �لم�ضكلة عن طريق �لعديد من �لمختبر�ت و لبد من نقل 
�إلى �ل�ضركات �لم�ضنعة له. �لعيب  �لثبات �لحر�ري للقاح طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة  �لتي تم تطويرها لتح�ضين  �لتقنيات 
وتلك  �لم�ضابة  �لحيو�نات  بين  �لتمييز  تتيح  ل  �أنها  هو  حاليا  �لم�ضتخدمة  �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت  طاعون  لقاحات  في  �لثاني 
�لمح�ضنة. �ضيكون هناك لقاح يتيح �لتمييز بين �لحيو�نات �لم�ضابة و�لحيو�نات �لمح�ضنة. �ضوف تكون هذه �للقاحات مفيدة 
في تلك �لمرحلة من �لحملة �لتي يجري فيها تنفيذ �لتق�ضي عن �لمر�ض في نف�ض �لوقت مع تنفيذ �لتح�ضين، وخا�ضة �إذ� 

كانت  هذه �للقاحات غير مكلفة ودقيقة و�أن يكون �لت�ضخي�ض يتم بناء على �لت�ضخي�ض �لحقلي �ل�ضريع.
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المخرجات الرئي�سية

�إتاحة �للقاحات �لمعتمدة لطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة	•
تنفيذ تن�ضيق لنظام ت�ضجيل �للقاح على �لم�ضتوى �لإقليمي	•

الأن�سطة الرئي�سية

تنفيذ مر�قبة �لجودة على �للقاح ي�ضاعد على �ضمان �أن �لمختبر�ت �لتى تنتج لقاحات ذ�ت نوعية جيدة يتم دعمها لتحقيق م�ضتوى 
عاٍل من �لأد�ء. و�ضتكون هناك حاجة لتن�ضيق �لأن�ضطة وخا�ضة �إنتاج �للقاحات ومر�قبة جودة �للقاحات و�ل�ضيطرة على �لمر�ض. 

و�ضيدعم �لبرنامج تنفيذ معايير �لجودة للقاحات طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة من خلل:

دور�ت تدريبية في مجال �إنتاج �للقاحات ومر�قبة �لجودة لفريق �لعمل من �لفنيين؛	•
تنفيذ نظام �إد�رة �لجودة في جميع مختبر�ت �إنتاج �للقاح؛	•
�إجر�ء �إختبار بين �لمختبر�ت لبناء �لقدر�ت من �أجل مر�قبة �لجودة �لد�خلية للقاحات �لمنتجة.	•

 قد تكون هناك حاجة �إ�ضافية لدعم تنفيذ �لممار�ضات �لجيدة في �لتخزين و�ل�ضحن وتد�ول �للقاحات وذلك لمر�قبة جودة 
�للقاح وت�ضليم �للقاح. كما �ضيتم تقديم �لدعم لمر�قبة تنفيذ �لتح�ضين في �لحقل.

كل �سروط �سمان اإعتماد لقاحات طاعون المجترات ال�سغيرة المنتجة اأو الم�ستوردة الأفريقيا توجد في مركز اللقاحات البيطرية 
لعموم �أفريقيا �لتابع للإتحاد �لأفريقي لكن هناك حاجة �أي�ضا لتوفير هذه �لقدرة في مكان �آخر.

وعلى �لم�ضتوى �لإقليمي، ول�ضمان �إنتاج نوعية جيدة من  �للقاحات و�أن جميع �للقاحات معتمدة، �ضيتم عقد دور�ت تدريبية لتن�ضيق 
نظم �ل�ضلمة �لحيوية في �لمختبر�ت و�ضمان �لجودة، و�ضيتم �إن�ضاء �ضبكات �لمختبر�ت لتبادل �لخبر�ت؛ تنا�ضق �لإجر�ء�ت �لفنية، 

�لتدريب وتطوير �لتبادل �لعلمي و�لفني؛ وحل �لم�ضاكل �لرئي�ضية �لمرتبطة باإنتاج �للقاح.

معظم �لدول لديها �أنظمة مختلفة لمعايير جودة �للقاحات وت�ضجيلها. هناك حاجة �إلى توحيد معايير جودة �للقاحات مع �لف�ضل 
14.7من د�ضتور �لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية، جنبا �إلى جنب مع كل �للو�ئح �لمتعلقة بت�ضجيل �للقاح. وهناك مخطط من�ضق 
للت�ضجيل على �لم�ضتوى �لإقليمي ي�ضمح باأن ت�ضدر �لتر�خي�ض من خلل �إجر�ء�ت �لإعتر�ف �لمتبادلة وهذ� �ضيوؤدي �إلى �ضرعة �إدخال 

�لمزيد من �للقاحات ذ�ت �لنوعية �لجيدة في �لمناطق �لم�ضتهدفة.

وعلى �ل�ضعيد �لعالمي، ل بد من �لبحث ويجري حاليا �لقيام بتطوير و�لتحقق من �ضلمة لقاح يتيح �لتمييز بين �لحيو�نات �لم�ضابة 
و �لحيو�نات �لمح�ضنة ولقاح متعدد �لعتر�ت لل�ضيطرة على مر�ض و�حد على �لأقل ذو �أولوية من �لأمر��ض �لأخرى �لتى ت�ضيب 
المجترات ال�سغيرة اإلى جانب ن�ساط الق�ساء على طاعون المجترات ال�سغيرة. قد يتحرى البرنامج اأي�سا عن �سرورة اأن يكون هناك 
�إجر�ء�ت من �لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية للت�ضديق لمنتجي �للقاحات مثل  طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة، جدري �لأغنام/

جدري �لماعز و�لحمى �لمتموجة.

3 .1 .2 . �لتح�ضين
وتقترح �لإ�ضتر�تيجية �لدولية لل�ضيطرة و�لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة  �أن �لتح�ضين �لفعال يحتاج �إلى �أن يتم تنفيذه في 
�لمرحلة 2 لمدة عامين متتاليين يلى ذلك تح�ضين �لحيو�نات �ل�ضغيرة  �لعمر لمدة عام و�حد �أو عامين متتاليين. وقد تم تحديد 
ثلثة نظم رئي�ضية للإنتاج: �لرعي في �لأماكن �لرعوية؛ �لزر�عة �لمختلطة ؛ و�لإنتاج �لتجاري، و�لنظم �ضبه �لح�ضرية و�لح�ضرية. 
قد يختلف عدد �لدور�ت من حملت �لتح�ضين )و�حدة �أو �ثنتين في �ل�ضنة( من نظام �إنتاج �إلى �آخر و قد �أو�ضى �إجتماع ت�ضاوري 
للخبر�ء تم عقده في �أكتوبر 2015 في روما �أن �لتركيز في �لمرحلة  2 يجب �أن يكون على �لتح�ضين من �أجل �لق�ضاء على �لفيرو�ض، 
من �أجل �لتقدم مبا�ضرة �إلى �لمرحلة 4  - و�لهدف هو تقليل �لإطار �لزمني للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة على �لم�ضتوى 
�لوطني. ومن �لم�ضلم به �أن بع�ض �لدول قد ل تكون قادرة على �لم�ضي قدما بهذه �ل�ضرعة، لأي �ضبب من �لأ�ضباب، ولهذ� �ل�ضبب يجب  

�أن تت�ضمن �لإ�ضتر�تيجية و�لميز�نية مكون �لتح�ضين �لطارئ.

وقد �أظهرت �إجتماعات خريطة �لطريق �لإقليمية �أن �لعديد من �لدول و�ضعت نف�ضها في مرحلة �لتقييم )في �لمرحلة 1( 
على �لرغم من �أن تلك �لدول قد ذكرت �أنها تطبق �أن�ضطة �لتح�ضين لطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة. وكان �لبع�ض منهم يطبق 
�لتح�ضين لمدة ع�ضر �ضنو�ت �أو �أكثر ولكن يتم �لو�ضول �إلى تغطية في �لمتو�ضط فقط من 15-30 في �لمئة من عدد �لروؤو�ض، 
مما يوؤكد �أهمية �إجر�ء تقييمات وبائية مف�ضلة لتكون بمثابة �لأ�ضا�ض لتقوية �لتح�ضين �لفعال. وبالن�ضبة للدول �لتى تطبق 
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بالفعل �لتح�ضين حاليا وكذلك �لتح�ضين لإحتو�ء �إنت�ضار �لإ�ضابة، ف�ضتتم مر�جعة �ضريعة للأن�ضطة �لحالية لل�ضيطرة على 
�لم�ضتوى �لوطني وكذلك لخطر �إنت�ضار �لإ�ضابة في مناطق جديدة. و�ضيتم تنفيذ خطوة هامة مبكرة تتكون من م�ضاور�ت مع 
�لدول �لتى في �لمرحلة 1 ويتم فيها  �لتح�ضين حاليا، للإتفاق على مرحلة �إنتقالية يتم فيها تنفيذ �لتق�ضي فقط. وقد تحدد 
�لتو�ضيات �لأولية �أي�ضا مناطق هامة حيث قد تكون هناك حاجة للتح�ضين لمنع �إنت�ضار �لمر�ض �إلى مناطق خالية منه حاليا. 
و�ضوف يدعم �لبرنامج �لدولي للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة مر�جعة طرق �لتح�ضين للتاأكد من �أن �لحملت يتم 
�لتخطيط لها ب�ضكل �ضحيح مع �لمجتمعات �لمعنية، وتتوفر لها �لمو�رد ب�ضكل جيد، بما في ذلك تبادل �لمعلومات �لكافية 

ل�ضمان �لم�ضاركة و�لإ�ضتفادة من لقاح ثابت حر�ريا �إذ� لزم �لأمر.

�إعتماد� على بيانات �لتقييم و�لر�ضد، يجب �أن يكون �لتح�ضين محدد� باإطار زمني مع تغطية عالية )تهدف لتغطية ٪100 
من  بدل  �لمر�ض،  على  �لق�ضاء  لتحقيق  للخطر(  �لمعر�ضة  �لمناطق  في  للحيو�نات  �للزمة  �لمناعة  لتحقيق  بالتح�ضين 
�لتح�ضين �لمطبق حاليا، و �لتغطية منخف�ضة، وحملت �لتح�ضين تتم �ضنويا. و�ضي�ضتند بروتوكول �لتح�ضين على �لتح�ضين 
لمدة عامين )في �لمرحلة 2 – �لعامين �لثانى و�لثالث من �لبرنامج( مع عام و�حد من �لمتابعة بزيارة �لمزرعة لتح�ضين 
�إلى �لمرحلة  �إلى عمر �ضنة و�حدة( و�لتي قد تحدث عندما ت�ضل �لدول  �أ�ضهر  �أربعة  �لحيو�نات �ل�ضغيرة �لعمر )من عمر 
)بمعنى،  �لحيو�نات  جميع  على  �لمتابعة  تنفيذ  تقرر  �أن  للدول  يمكن  لوج�ضتية،  م�ضاكل  ب�ضبب  ممكنا  ذلك  يكن  لم  �إذ�   .3
�لحيو�نات �لبالغة، �ليافعة و�ل�ضغيرة(. كما �ضبق ذكره، �ضوف ت�ضتر�ضد خطط �لتح�ضين �لخا�ضة بالدولة بالتقييم �لوبائي 
�لأولي و�لتق�ضي �لذى يتم بناء عليه. يقدر مجموع روؤو�ض �لمجتر�ت �ل�ضغيرة في �لدول �ل 76 �لتى �ضيتم �لتركيز عليها بعدد 
16،7 بليون ر�أ�ض و�لعدد �لم�ضتهدف بالتح�ضين في �لمناطق �لمعر�ضة للخطر �لكبير يقدر بنحو 1.3 مليار ر�أ�ض. و�لقيمة 
�لتقديرية لدورة �لمتابعة بالتح�ضين لل�ضغار �لما�ضية �أو للتح�ضين �لطارئ بعدد 200 مليون )نحو 15 في �لمئة من عدد 
�لروؤو�ض �لم�ضتهدفة في �لمناطق �لمعر�ضة للخطر(. ويقدر �لعدد �لإجمالي للحيو�نات �لتى يجب تح�ضينها خلل �لبرنامج 

�لخما�ضى بحو�لي 1.5 مليار.

الأن�سطة الرئي�سية

على �لم�ضتوى �لوطني، �ضوف يتم و�ضع �إجر�ء�ت �لتح�ضين �لميد�ني، و�إتاحة �للقاحات �لمعتمدة و�لمنتجة من مركز �للقاحات 
�لبيطرية لعموم �أفريقيا �لتابع للإتحاد �لأفريقي و�لمنتجة من �لمعاهد �لأخرى ذ�ت �ل�ضلة، و�للقاحات �لمقدمة للح�ضول 
على �ضهادة �لجودة �لخارجية. �ضوف يدعم �لبرنامج �لدولي للق�ضاء على �لمر�ض، �لتدريب �لتن�ضيطى لتحديث �لمعارف حول 
كيفية تطبيق �لتح�ضين لطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة في �لحقل، و�إجر�ء�ت �لعمل �لقيا�ضية لإد�رة �ضل�ضلة �لتبريد �لمنا�ضبة 

لتخزين �للقاح من �لمنٍتج، حتى يتم حقن �لحيو�ن باللقاح.

و�ضيتم تحديد م�ضروعات طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة �لمطبقة حاليا و�لأن�ضطة �لممولة وطنيا لتحديد جرعات �للقاح �لتي 
�أجل  من  وذلك  �لمر�ض،  على  للق�ضاء  �لدولي  �لبرنامج  في  �لمقدرة  �للقاح  جرعات  مع  مقارنة  �لم�ضروعات،  هذه  تقدمها 

ح�ضاب �لثغر�ت في �إنتاج �للقاحات.

�لمنظمات  قبل  من  �ضنويا  �لمعتمدة  �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت  طاعون  لقاحات  �إحتياجات  تقييم  �ضيتم  �لإقليمي،  �لم�ضتوى  على 
�لإقليمية بالتعاون مع لجنة طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة. و�ضيتم دعم تن�ضيق مو�عيد �لتح�ضين بين �لدول �لمجاورة.

على �لم�ضتوى �لدولي، مع �لأخذ بعين �لعتبار خبرة مركز �للقاحات �لبيطرية لعموم �أفريقيا �لتابع للإتحاد �لأفريقي، �ضيتم 
�لحيو�نية لدعم  للقاحات �لأمر��ض  �أخرى لإن�ضاء مركز م�ضتقل لمر�قبة �لجودة  �أقاليم  �لتحقق من وجود منهج مماثل في 
�لبرنامج �لدولي للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة. و�ضيدعم �لبرنامج �أي�ضا �إ�ضتخد�م �لبنوك �لإقليمية للقاح �لتابعة 
للمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية �لتي تكون قادرة على تي�ضير و�ضول �للقاحات ذ�ت �لجودة �لعالية للدول عند �لطلب مع 
�لتغلب على تحديات �لتخزين، و�لحد من تعقيد �إجر�ء�ت �ل�ضر�ء وربما خف�ض �لتكاليف من خلل وفرة �لحجم . حتى في 
�لدول �لتي يتم فيها �إنتاج لقاح معتمد، يمكن لبنوك �للقاح �لإقليمية �أن تقدم وظيفة تكميلية، وتوفر �لو�ضول �ل�ضريع للقاح 

�إ�ضافي عندما يزد�د �لطلب عليه.
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3 .1 .3 . تقييم ما بعد �لتح�ضين
عند �لإنتهاء من كل جولة من �لتح�ضين، �ضيتم ت�ضجيع �لدول على �إجر�ء تقييم ما بعد �لتح�ضين من خلل جمع �لبيانات 
لتقييم نتائج برنامج �لتح�ضين )�لإ�ضتجابة �لمناعية، مناعة �لحيو�نات في توقيت زمني معين، ومنَحى -�لم�ضتوى �لمناعى 
�أن�ضطة تقييم ما بعد  �إذ� ما تم تنفيذ حملت تح�ضين متتابعة( ومر�قبة كامل �ضل�ضلة �لتح�ضين وفقا لذلك. و ل تقت�ضر 
�لمر�ض  عن  �لن�ضط  �لبحث  �أي�ضا  ت�ضمل  بل  تح�ضينها.  تم  �لتي  �لحيو�نات  في  �لمناعية  �لإ�ضتجابة  تقييم  على  �لتح�ضين 
و�لإبلغ �ل�ضلبي عن �لإ�ضابات، ف�ضل عن تنفيذ نظام مر�قبة للتاأكد من �أنه يتم �لحفاظ على �ضل�ضلة �لتبريد على طول نظام 

�سل�سلة تو�سيل اللقاح واأنه ال توجد نقاط الف�سل التي قد توؤثر على كفاءة وفاعلية حملة التح�سين.

�ضوف يطور �لبرنامج بروتوكولت للم�ضوحات �لم�ضلية )مع �لأخذ بعين �لإعتبار �لمبادئ �لو�ردة في �لإ�ضتر�تيجية �لدولية 
لل�ضيطرة و�لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة( ودعم �لدول في تنفيذ �أن�ضطة تقييم ما بعد �لتح�ضين. 

المخرجات الرئي�سية

�إر�ضاء عمل تقييم ما بعد �لتح�ضين في �لدول �لتى تطبق بر�مج تح�ضين.	•

الأن�سطة الرئي�سية

ت�ضميم بروتوكولت لتقييم ما بعد �لتح�ضين	•
تطبيق �أن�ضطة تقييم ما بعد �لتح�ضين.	•

�لحيوي  �لأمن  تح�ضين   .  4.  1.  3
�ضوف يدعم �لبرنامج �لدولي للق�ضاء على �لمر�ض �ل�ضلطات �لبيطرية على �لم�ضتوى �لوطني في �لتعرف على �ضبل �لعمل مع 
�لمجازر ومفت�ضي مر�قبة �لحدود(  و�أ�ضحاب  �ل�ضرطة و�لجمارك  �لمعنية )وخا�ضة  �لمحلية و�لخدمات �لأخرى  �لمجتمعات 
وذلك لتنفيذ �ل�ضيطرة على �لحركة. و�ضوف ي�ضمل ذلك تطوير ون�ضر مو�د للتوعية وتنظيم �إجتماعات توعية. و�ضيتم �ضياغة 
وتنفيذ �إجر�ء�ت �لعمل �لقيا�ضية لآلية �لإ�ضتجابة في حالة �لإ�ضتباه في حدوث �لإ�ضتباه/�لإ�ضابة �لموؤكدة. و�ضيدعم �لبرنامج 

�أي�ضا �لدول لتنفيذ �أنظمة من ت�ضاريح لحركة �لحيو�نات باإ�ضتخد�م نظم �لتعريف و�لتتبع للثروة �لحيو�نية عند �ل�ضرورة.

�لأخرى للوقاية و�ل�ضيطرة على �لمر�ض و�لإجر�ء�ت  �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت  لطاعون  �لطو�رئ  خطط   .  5.  1.  3
و�ضوف يتم توفير �لدعم للدول في و�ضع خطة �لطو�رئ �لخا�ضة بهم و�ضيتم باإنتظام �إختبار تطبيقها من خلل تمارين محاكاة 
يتم �إجر�ئها �إما بالمكتب �أو/و بالحقل. وبالنظر �إلى �أنه يمكن تح�ضين حو�لى خم�ضة في �لمئة من تعد�د �لمجتر�ت �ل�ضغيرة 

الم�ستحقة للتح�سين، فاإنه �سيتم االإحتياط بتجهيز اللقاحات للطوارئ.

عندما تكون �لقطعان �لم�ضابة قليلة �لعدد وتكون ن�ضبيا �ضهلة �لتحديد ف�ضيتم ت�ضجيع �لدول على �لنظر في و�ضع �إجر�ء�ت 
�لمبكرة من ظهور حالت  �لمر�حل  في  �لمطلوب  هو  �لإعد�م  �ضيكون  للتاأمين( حيث  لو�ضع خطط  )�أو  �لمز�رعين  لتعوي�ض 

جديدة. وينبغي تحديد �إطار قانوني  ووحدة منا�ضبة للتكلفة للتعوي�ض لكل دولة.

المر�ض من  الخلو  حالة  على  البرهنة   . عن�شر 3 .2 

تحت هذ� �لعن�ضر �لفرعي، �ضوف تتم م�ضاعدة �لدول �لتى لي�ض لديها تاريخ لت�ضجيل �إ�ضابة بطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة و/ 
�أو �لدول �لتى في �لمرحلة 4 من �أجل �لتقدم بطلب للح�ضول على ت�ضديق ر�ضمي من �لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية على 

حالة �لخلو من  طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة.

وتم�ضيا مع �لإجر�ء �لر�ضمي للمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية للت�ضديق على حالة �لخلو من طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة ، 
فاإن �لدول �لتي لم ي�ضبق لها ت�ضجيل �إ�ضابة بطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة، �أو �لتي لم يعد يحدث فيها �لمر�ض �أو �لإ�ضابة منذ 25 
�ضنة على �لأقل، �أو حيث تم بالفعل �لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة يمكن �لإعتر�ف باأنها خالية من �لعدوى دون تطبيق 

برنامج �لتق�ضي عن �لم�ضبب �لمر�ضي. و�عتبار� من عام 2016، هناك  79 دولة في تلك �لفئة.

�لدخول في �لمرحلة 4 يعني �أن �لدولة �ضوف تكون جاهزة لبدء تنفيذ مجموعة كاملة من �لأن�ضطة �لتي ينبغي �أن توؤدي �إلى �أن 
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يكون معترف ر�ضميا باأنها خالية من طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة؛ في �لمرحلة 4، يحظر �لتح�ضين. وتعتمد �إجر�ء�ت �لق�ضاء 
على �لمر�ض و�لوقاية منه على �لك�ضف �لمبكر عنه، �لإبلغ �لفوري عن �أية حالة �إ�ضتباه جديدة، �لإ�ضتجابة لحالت �لطو�رئ 

و�لتخطيط للطو�رئ.

 24 �ل  �لمجتر�ت �ل�ضغيرة في  �أية  بلغات عن تف�ضي طاعون  �لتالية: عدم وجود  �لأدلة  لتقديم  �لدول  �أي من هذه  تحتاج 
�ضهر� �لما�ضية. ل توجد عدوى بفيرو�ض طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة ول يتم �لتح�ضين �ضد �لمر�ض.  وبالإ�ضافة �إلى ذلك، 
يجب �أن تكون �لو�رد�ت من �لمجتر�ت �لم�ضتاأن�ضة و�ل�ضائل �لمنوي �لخا�ض بها، �لبوي�ضات �أو �لأجنة تتم وفقا لد�ضتور �لمنظمة 
�لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية .يجب �أن يكون طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة من �لأمر��ض �لو�جبة �لإبلغ عنها في جميع �أنحاء �لدولة 
ككل/منطقة �أو مناطق جزئية من �لدولة، ويجب �أن تخ�ضع جميع �لعلمات �ل�ضريرية �لتى ترجح �لإ�ضابة بطاعون �لمجتر�ت 
�ل�ضغيرة للتحري �لحقلي و�لفح�ض �لمختبري �لمنا�ضب. يجب عمل برنامج توعية في �لمكان �لمنا�ضب لت�ضجيع �لإبلغ عن 
�أي�ضا تنفيذ برنامج منا�ضب للتق�ضي قادر على  �إ�ضابتها بطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة. يجب  جميع �لحالت �لتي ي�ضتبه في 

�لك�ضف عن وجود عدوى، حتى في غياب �لأعر��ض �ل�ضريرية.

بمجرد �أن تح�ضل �لدول على �لت�ضديق من �لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية باأنها خالية من طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة، 
لتدمير فيرو�ض  و�أن لديها خطة  �لأبقار  و�إكت�ضبت خبرة من تجربة طاعون  �لبرنامج  تعلمت  �أنها قد  للدول  يكون ذلك د�فعا 
طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة وعزله. و�أنه ل يجب �أن تنتظر حتى عام 2030 لبدء هذه �لعملية. �لجهود �لمبذولة حاليا لطاعون 
�لمجتر�ت �ل�ضغيرة )�لخدمات �لت�ضخي�ضية تحت �ضلطة �لخدمات �لبيطرية، كليات �لطب �لبيطري، ومختبر�ت علم �لأمر��ض، 
تتد�خل  �ل�ضغيرة، حيث  �لمجتر�ت  �لمتعلقة بطاعون  �لجارية  �لجهود  ت�ضاعد  �أن  �للقاح( يمكن  �لبحثية ومنتجي  و�لمن�ضاآت 

جغر�فيا �آثار�لو�ضع �لحالي لطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة مع �لو�ضع �لتاريخي لطاعون �لأبقار �إلى حد كبير.

الأن�سطة الرئي�سية

و�ضوف ي�ضاعد �لبرنامج  �لدولي للق�ضاء على  �لمر�ض في 79 دولة �لتي لم ت�ضهد عدوى بطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة لإعد�د 
ملفاتهم لطلب �لت�ضديق من �لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية على حالة �لخلو من طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة على �أ�ضا�ض 
تاريخي )د�ضتور �لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية، �لف�ضل 14.7( وبالن�ضبة للدول �لتى �ضبق �إ�ضابتها و�لتي توقفت عن 
�لتح�ضين، �ضوف يدعم �لبرنامج �إن�ضاء نظام للتق�ضي قادر على تقديم �لدليل على عدم وجود عدوى بفيرو�ض طاعون �لمجتر�ت 
�ل�ضغيرة وتوفير �لبيانات �لمطلوبة لإعد�د ملف للتقدم بطلب للمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية للت�ضديق على حالة �لخلو من 
�لمر�ض. وينبغي عمل تدريب تن�ضيطي للأطباء �لبيطريين وللم�ضاعدين في �لحقل على �لتق�ضي بالأعر��ض. ويجب دمج نتائج 

�لتق�ضي  في ملف وتقديمه �إلى �لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية.

على �لرغم من �أن �لتقدم بطلبات للت�ضديق على حالة �لخلو من طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة �لمعتمدة �لمنظمة �لعالمية لل�ضحة 
�لحيو�نية، يتم تطبيقها على �لم�ضتوى �لوطني، فاإن �لإقليم �لذى تقع �ضمنه �لدولة وكذلك لجنة طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة 

�ضوف يلعبا دور� هاما في دعم وتن�ضيق �لأن�ضطة في كل دولة.

العن�شر 3 .3 . ال�شيطرة على الأمرا�ض الأخرى التى ت�شيب المجترات ال�شغيرة لدعم الق�شاء على 
طاعون المجترات ال�شغيرة

عليه  �لق�ضاء  �إ�ضترتيجية  بين  �لجمع  على  �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت  طاعون  على  و�لق�ضاء  لل�ضيطرة  �لدولية  �لإ�ضتر�تيجية  ت�ضجع 
و�إ�ضتر�تيجيات �ل�ضيطرة على �لأمر��ض �لهامة �لأخرى �لتى ت�ضيب �لمجتر�ت �ل�ضغيرة، وذلك لتح�ضين �لفعالية من حيث �لتكلفة 
و�لإ�ضتخد�م �لأمثل للمو�رد �لمتاحة وللخدمات �لبيطرية. في حين يعتبر �لبرنامج �لدولي للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة، �أن 
�لتركيز في �لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة �ضرورة حتمية، �إل �أنه ل ينبغي �إغفال �لقيمة في دمج مكافحة �لأمر��ض �لأخرى 
�لتى ت�ضيب �لمجتر�ت �ل�ضغيرة في �لبرنامج - حيث �أن ذلك �ضي�ضجع دعم �لمز�رعين لتطبيق �إجر�ء�ت �ل�ضيطرة و�لق�ضاء على 
طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة. على �ضبيل �لمثال، فاإن �لتق�ضي بالأعر��ض وبالم�ضاركة عن متلزمة �لإ�ضابة �لرئوية - �لمعوية يمكن �أن 
يوفر �لمعلومات �لتي ت�ضاعد على �ضياغة �إ�ضتر�تيجيات �ل�ضيطرة على �لأمر��ض �أخرى. �لتق�ضي يمكن �أن ي�ضاعد �ل�ضلطات �لوطنية 
�أن�ضطة �لق�ضاء على طاعون  �إ�ضافة درجة من �ل�ضيطرة على  توؤثر على �لإنتاج و�لمنفعة،  في �لتعرف على �لأمر��ض ��لأخرى �لتي 
�لمجتر�ت �ل�ضغيرة. يوجد عدد من �لأمر��ض �لأخرى �لتى ت�ضيب �لأغنام و�لماعز تنت�ضر في �لت�ضعة �أقاليم رئي�ضية/�أقاليم فرعية 
�لتي تم تحديدها لل�ضيطرة على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة في �لإ�ضتر�تيجية �لدولية لل�ضيطرة و�لق�ضاء على �لمر�ض. بع�ض من هذه 
�لأمر��ض �ضائعة في جميع �أنحاء �لأقليم في حين �أن بع�ضها فريد من نوعه  في دول محددة �أو م�ضاحات جغر�فية بعينها  د�خل �لإقليم.
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�أي مقترح لبرنامج مجمع �ضوف يتطلب در��ضة جدوى لمعالجة �لق�ضايا ذ�ت �ل�ضلة، مثل وبائية �لأمر��ض �لأخرى، متى يكون 
�لتح�ضين هو �لممكن، طبيعة وفعالية �للقاحات �لمتاحة، وتقدير �لقيمة �لم�ضافة.

يجب �لتو�ضل لفهم و��ضح و�إلى حد كاف لوبائيات تلك �لأمر��ض �لأخرى، و�لذى ينبغي �أن ي�ضمل نو�حي مثل مدى �لإنت�ضار، 
مو�ضمية �لحدوث، وجود ناقل للمر�ض من عدمه، .يمكن �أن يتم �إجر�ء تقييم �ضريع بالم�ضاركة في مناطق/مجتمعات محددة في 
�لدولة/�لدول لتحديد �لأولويات. ينبغي �لنظر خلل �إجتماعات خريطة �لطريق على �لم�ضتوى �لإقليمي �أو �أثناء تنفيذ �لبر�مج 
على �لم�ضتوى �لوطني في �ضرورة �لفهم �لو��ضح للإجر�ء�ت �لوقائية �لقائمة �لتى يتم تطبيقها �ضو�ء في �لظروف �لعادية �أو عند 

�لإ�ضتجابة للطو�رئ بما في ذلك تو�فر �للقاحات

المخرجات الرئي�سية

�لبيانات �لوبائية عن �لأمر��ض �لتى ت�ضيب �لمجتر�ت �ل�ضغيرة وذ�ت �لأولوية	•
خطة �ل�ضيطرة على �لأمر��ض �لمختارة �لتى ت�ضيب  �لمجتر�ت �ل�ضغيرة وذ�ت �أولوية.	•

الأن�سطة الرئي�سية

و�ضوف يتم دعم �لدول من �أجل �ضياغة/ت�ضميم و�لتحقق من �ضحة وتنفيذ خطط �ل�ضيطرة �لمنا�ضبة للأمر��ض ذ�ت �لأولوية 
ذ�ت  �لأمر��ض  هذه  من  لكل  �لمنا�ضبة  �لتوجيهية  وللمبادئ  لذلك  نموذج  تطوير  و�ضيتم  �ل�ضغيرة.  �لمجتر�ت  ت�ضيب  �لتي 
�لأولوية لم�ضاعدة �لدول على و�ضع �لخطة �لإ�ضتر�تيجية لها على �لم�ضتوى �لوطني.  وفيما يتعلق بقائمة �لأمر��ض �لتي يمكن 
�أن تكون جنبا �إلى جنب مع طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة دون تعري�ض �ضلمة �لجهود �لمبذولة لإ�ضتئ�ضاله للخطر، فقد تم 
بالفعل تطبيق �لعديد من �لتدريب على ذلك. بع�ض �لأمر��ض �لفيرو�ضية و�لبكتيرية هي بالفعل مر�ضحة جيدة، مثل جدري 
حمى  مثل  �أخرى  �أمر��ض  �إدر�ج  �إمكانية  لتبين  �لدول  �أي�ضا  �لبرنامج  و�ضيدعم  و�لبرو�ضيل.  �لبا�ضتريل  و�لماعز،  �لأغنام 
�لو�دي �لمت�ضدع، �لإلتهاب �لمعدي �لرئوي �لبلوري للماعز في �أفريقيا، مر�ض �لحمى �لقلعية في �آ�ضيا �لو�ضطى، وكذلك 

�لطفيليات �لد�خلية و�لخارجية، و�لت�ضمم �لمعوي و �لجمرة �لخبيثة.

قر�ر �لدمج مع �لأمر��ض �لأخرى �لتى ت�ضيب �لمجتر�ت �ل�ضغيرة يتطلب معرفة ما �إذ� كانت تتو�فر �لبيانات �لوبائية �لكافية 
�أو �ل�ضللت �لمعنية، مدى �لإنت�ضار،  للأمر��ض ذ�ت �لأولوية، بما في ذلك، �لتوزيع �لزمني و�لمو�ضمي و�لجغر�في، �لأنو�ع 
�إختبار  �إجتماعية معينة. و�ضيتم  �أوعاد�ت  �أخرى هامة مثل مهرجانات  �أمور محلية  وجود ناقلت للمر�ض من عدمه، وجود 
�لعينات �لتي يتم جمعها لطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة �ضد �لأمر��ض �لأخرى ذ�ت �لأولوية �لتى ت�ضيب �لمجتر�ت �ل�ضغيرة 
تنفيذ  في  مو�جهتها  تمت  �لتي  �لتحديات  وكذلك  تقدم  من  تحقيقه  تم  مناق�ضة ما  تتم  و�ضوف  ذلك.  �لأمر  يتطلب  عندما 
�أن�ضطة مكافحة �لأمر��ض �لأخرى ذ�ت �لأولوية �لتى ت�ضيب �لمجتر�ت �ل�ضغيرة خلل �لإجتماعات �لتن�ضيقية على �لم�ضتوى 

�لإقليمي.

مكون 4: التن�شيق والإدارة

نجاح �لبرنامج �لدولي للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة يتطلب �إن�ضاء �آليات فعالة للتن�ضيق على �لم�ضتويات �لدولي، 
�لإقليمي و�لوطني.

العن�شر 4 .1  . الم�شتوى الدولي

على �لم�ضتوى �لدولي، �ضوف تكون لجنة طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة هي �لم�ضوؤولة عن �لتر�بط �لعام وعن تي�ضير �لتعاون بين 
�ل�ضركاء في �لبرنامج �لدولي للق�ضاء على �لمر�ض، ومر�قبة تنفيذه، و�لتقييم، و�لتح�ضين و�إعد�د �لتقارير. و�ضتعمل لجنة 
طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة ب�ضكل وثيق مع �لمنظمات �لإقليمية و�لمختبر�ت/�لمر�كز �لمرجعية و�لموؤ�ض�ضات �لفنية و�لبحثية. 
�ضوف تقدم لجنة طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة، �لتى تخ�ضع ل�ضلطة منظمة �لفاو و�لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية، تقرير� 
�إلى لجنة �إد�رة �لإطار �لدولى لل�ضيطرة و�لق�ضاء �لتدريجيي على �لأمر��ض �لحيو�نية �لعابرة للحدود من �أجل �لتن�ضيق مع 

�لمبادر�ت و�لتوجيهات �لأخري لل�ضيطرة و�لق�ضاء �لتدريجيي على �لأمر��ض �لحيو�نية �لعابرة للحدود.

للجنة  �لم�ضورة  وتقديم  للبرنامج  �ضنوية  مر�جعات  لإجر�ء  �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت  لطاعون  �إ�ضت�ضارية  لجنة  �إن�ضاء  يتم  �ضوف 
طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة عن جو�نب �لإبتكار و�لتوجيه �لإ�ضتر�تيجي، �لتو�ضيات و�لمقترحات. و�ضوف تقوم هذه �للجنة 
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�أي�ضا في �لتقدم نحو  �أي�ضا بمر�جعة خطة �لعمل �ل�ضنوية ومر�قبة �لتنفيذ �لفني. و�ضتنظر �للجنة �لإ�ضت�ضارية  �لإ�ضت�ضارية 
�لأبحاث  عمل  �أو  �لتح�ضين  �أجل  من  �لإ�ضتر�تيجية  �لمدخلت  وتقديم  و�لم�ضتهدفات  للبرنامج  �لمحددة  �لأهد�ف  تحقيق 

�للزمة.

�ضوف يتم �إن�ضاء �ل�ضبكة �لدولية للبحث و�لخبرة لطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة لتعزيز وبدء �إن�ضاء �ضبكة متكاملة و�ضاملة في 
�لبحث و�لخبرة و�لتي ت�ضتطيع �لإ�ضتفادة من �أوجه �لتاآزر �لتي يمكن �أن ت�ضهم في �لق�ضاء على �لتهديد �لذي ت�ضكله �لأمر��ض 
�لتي ت�ضيب �لمجتر�ت �ل�ضغيرة )مع �لتركيز ب�ضكل خا�ض على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة( �ضوف تكون �ل�ضبكة �لدولية 
للبحث و�لخبرة لطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة بمثابة منتدى للم�ضاور�ت �لعلمية و�لفنية ولتعزيز �لنقا�ضات �لمبتكرة �لقائمة 

على �لعلم عن طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة. بع�ض �لمجالت �لبحثية �لتي يمكن �لنظر فيها ت�ضمل:

الممار�سات التقليدية، اأنماط الحركة، التفاعالت/ال�سبكات االإجتماعية؛	•
�لنماذج �لتنبوؤية لتقييم �إ�ضتر�تيجيات �لق�ضاء على �لمر�ض �لممكنة على �لم�ضتوى �لوطني/�لإقليمي؛	•
�للقاحات:  تح�ضين �لأدو�ت �لموجودة، وتطوير �لكو��ضف �لجديدة وتر�ضيد �إ�ضتخد�مها في �لحقل؛	•
�لت�ضخي�ض: زيادة �لوعي، تطوير �لقدر�ت و�لتدريب، وتنفيذ �أدو�ت جديدة وتحديث �لتق�ضي؛	•
علم �لفيرو�ضات وعلم �لأوبئة: �إت�ضاع �لمعرفة عن قابلية �لعائل للإ�ضابة، �لإنتقال �لبيولوجي، �لإ�ضتقر�ر �لبيئي 	•

و�لتجارة؛
�لبحوث �لإجتماعية و�لإقت�ضادية: تحديد ون�ضر تاأثير طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة؛	•
�لأمر��ض �لأخرى �لتى ت�ضيب �لمجتر�ت �ل�ضغيرة: در��ضة �لعدوى �لم�ضتركة في �لحالت �لمر�ضية كاأهد�ف 	•

لل�ضيطرة، وتحديد �لعقبات و�لفر�ض �لمتاحة لتن�ضيق �لتح�ضين و�لجهود �لأخرى لل�ضيطرة عليها، على �لتو�زى مع 
طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة؛

�لتو�ضع في �إ�ضتخد�م تكنولوجيا �لمعلومات و�لإت�ضالت �لجديدة.	•

المخرجات الرئي�سية

تم تحقق كفاءة لجنة طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة بالإ�ضر�ف على تنفيذ �لبرنامج في �إطار لجنة �إد�رة �ل�ضيطرة 	•
و�لق�ضاء �لتدريجيى على �لأمر��ض �لحيو�نية �لعابرة للحدود و�للجنة �لتوجيهية؛

تم �إن�ضاء �للجنة �لإ�ضت�ضارية لطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة وتجتمع مرتين في �لعام )�إجتماع و�حد وجها لوجه(؛	•
تم �إن�ضاء �ل�ضبكة �لدولية للبحث و�لخبرة لطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة وتجتمع باإنتظام )وجها لوجه �أو عبر �ضبكة 	•

�لإنترنت(

الأن�سطة الرئي�سية

�ضتقوم لجنة طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة ب�ضمان �لإ�ضر�ف �لعام، ت�ضهيل، بناء تو�فق �لآر�ء و�إد�رة �لبرنامج �لدولي للق�ضاء 
على �لمر�ض، وتقديم �لتقارير عندما يقت�ضي �لأمر ذلك، �إلى �لهيئات �لم�ضوؤولة بمنظمة �لفاو و�لمنظمة �لعالمية لل�ضحة 
لجنة  �ضتقوم  �لإقليمية.  و�لمنظمات  �لدول  �لمانحة،  �لجهات  �ل�ضغيرة،  �لمجتر�ت  لطاعون  �لإ�ضت�ضارية  �للجنة  �لحيو�نية، 
�إلى �إد�رة منظمة �لفاو و�لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية من خلل  �أي�ضا بتقديم �لتقارير  طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة 
لجنة �إد�رة �ل�ضيطرة و�لق�ضاء �لتدريجيي على �لأمر��ض �لحيو�نية �لعابرة للحدود و�للجنة �لتوجيهية. �ضيتم �إتخاذ �لإجر�ء�ت 
�للزمة ل )1( تنظيم �لإجتماعات �ل�ضنوية للجنة �لإ�ضت�ضارية لطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة )2( دعم �ل�ضبكة �لدولية للبحث 
و�لخبرة لطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة - لجمع �لخبر�ت في مجال �لبحوث وفي تحديد وتنفيذ بر�مج �لمكافحة و�ل�ضيطرة 
)3( �إن�ضاء �ل�ضبكة �لدولية لمختبر�ت طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة و )4( و�ضع قائمة من خبر�ء طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة 

لدعم تطبيق �لبرنامج.
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العن�شر 4 .2  . الم�شتوى الإقليمي

�لأفريقي  �لتابع للإتحاد  �لحيو�نية  �لثروة  �ل�ضغيرة في �ضر�كة مع مكتب  �لمجتر�ت  �أفريقيا، �ضوف تكون لجنة طاعون  في 
و�لمجموعات �لإقت�ضادية �لإقليمية �لأفريقية لدعم جهود طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة. في مناطق �أخرى، �ضوف تعمل �للجنة 
�آ�ضيا للتعاون  �آ�ضيا، �لمنظمات �لإقت�ضادية �لمجتمعية، مجل�ض �لتعاون �لخليجي، ر�بطة جنوب  �أمم جنوب �ضرق  مع ر�بطة 

�لإقليمي وغيرها من �لموؤ�ض�ضات ذ�ت �ل�ضلة.
في  �لتقدم  على  و�لتحديثات  �لمعلومات  لتبادل  منتدى  �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت  لطاعون  �لتن�ضيقية  �لإقليمية  �لإجتماعات  توفر 
لهم  حو�فز  وتخلق  �لأجل  طويلة  م�ضتركة  بروؤية  �لدول  تمد  للم�ضتقبل. �أنها  و�لتخطيط  �لأن�ضطة  تن�ضيق  �لبرنامج،  تنفيذ 
�لمعالم  �لمخاطر مع م�ضار�ت تقدم متماثلة، مع  للحد من  �لوطني  �لم�ضتوى  �إ�ضتر�تيجيات على  و�ل�ضروع في و�ضع  لتطوير 
�إقليمية مكونة من 3من  �إ�ضت�ضارية  بتر�ضيح مجموعة  يقوم  �ضوف  �إقليم  �لإقليمية. كل  �لجهود  تدعم  �لتي  �لزمنية  و�لحدود 
روؤ�ضاء �لخدمات �لبيطرية ومن�ضقي �ضبكة �لوبائيات �لإقليمية و�ضبكة �لمختبر�ت �لإقليمية )�أع�ضاء م�ضوتين( وممثلين عن 
�لعالمية لل�ضحة  �لفاو و�لمنظمة  �ل�ضغيرة، منظمة  �لمجتر�ت  �لإقليمية، ولجنة طاعون  �لإقت�ضادية  �لمجتمعية  �لمنظمات 
�لحيو�نية )�أع�ضاء لي�ض لهم حق �لت�ضويت(. تتولى �لمجموعة �لإ�ضت�ضارية �لإ�ضر�ف على تنفيذ �أن�ضطة �ل�ضيطرة على  طاعون 
�لخارجية  و�لتقييمات  �لذ�تي  �لتقييم  مر�جعة  يلي:  ما  عن  م�ضوؤولة  تكون  فهى  وبالتالي  �لمنطقة  في  �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت 
�لطريق على  �إجتماع خريطة  تو�ضيات  �إعد�د  في  �لم�ضاعدة  �ل�ضغيرة.  �لمجتر�ت  و�لق�ضاء على طاعون  �ل�ضيطرة  لمر�حل 
�لم�ضتوى �لإقليمي لطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة و�ضمان تنفيذها؛ تن�ضيق و�لحفاظ على �إت�ضال منتظم مع �لدول على مد�ر 
�ل�ضنة.  توجيه �أن�ضطة �لتدريب وتنمية �لقدر�ت لدعم �لإ�ضتر�تيجيات �لإقليمية و�لوطنية؛ وتقديم �لم�ضورة ب�ضاأن �لق�ضايا �أو 

للعو�مل �لتي قد تحول دون �لتقدم �لفعلي لخريطة طريق طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة.

المخرجات الرئي�سية

تم �إن�ضاء لجان �إقليمية فاعلة لجميع �لدول �لم�ضاركة	•
يتم عقد �لإجتماعات �ل�ضنوية �لتن�ضيقية لطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة على �لم�ضتوى �لإقليمي.	•
�لأن�ضطة �لرئي�ضية	•

�لأقل  على  و�حد  تن�ضيقي  �إجتماع  عقد  يدعم  �ضوف  �لمر�ض  على  للق�ضاء  �لدولي  �لبرنامج  فاإن  �لإقليمي،  �لم�ضتوى  على 
لطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة في �لإقليم فى �لعام، لمدة عامين )�أول عامين( من �لبرنامج، حيث يتم جمع روؤ�ضاء �لخدمات 
البيطرية و�سباط االإت�سال على الم�ستوى الوطني للمختبرات ومراكز الوبائيات وغيرهم من اأ�سحاب الم�سلحة. و�ستتيح هذه 

�لإجتماعات فر�ضة لعمل:
i.   �لمر�جعة للتقدم �لذى تم �إحر�زه  في مرحلة تلو مرحلة نحو �لق�ضاء �لنهائي على �لمر�ض؛

�ل�ضيا�ضات  �ل�ضحي(  و�لحجر  �ل�ضهاد�ت،  و�إ�ضد�ر  �لحيو�نات،  )تعريف  و�لتجارة  �لحيو�نية  �ل�ضحة  بين  ii.  �لتن�ضيق  
و�لإ�ضتر�تيجيات �لتي توؤثر على �ضل�ضل �إنتاج �لمجتر�ت �ل�ضغيرة؛ 

iii. �لتي�ضير للنقا�ضات بين �لمجموعة �لإ�ضت�ضارية وممثلي �لدول. و�ضيتم عمل �لتقييمات �لخارجية للدولة لدول مختارة.

العن�شر 4 .3  . على الم�شتوى الوطني

و�ضيدعم �لبرنامج �لدول للقيام، د�خل �لوز�رة �لم�ضوؤولة عن �لثروة �لحيو�نية، بت�ضكيل لجنة على �لم�ضتوى �لوطني لطاعون 
وكذلك  �إحر�زه  تم  �لذى  �لتقدم  عن  و�لإبلغ  و�لتخطيط،  �لمعلومات،  لتبادل  منتدى  بمثابة  لتكون  �ل�ضغيرة  �لمجتر�ت 

�لتحديات �لقائمة.

المخرجات الرئي�سية

 تم ت�ضكيل لجان فاعلة على �لم�ضتوى �لوطني لطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة في جميع �لدول �لم�ضاركة في �لبرنامج.	•

الأن�سطة الرئي�سية

�ضوف تقوم كل دولة بت�ضكيل لجنة لطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة على �لم�ضتوى �لوطني لتي�ضير �لت�ضاور وتعزيز م�ضاركة �أ�ضحاب 
�لم�ضلحة. و�ضوف يتم تعيين من�ضق وطني لطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة من قبل �لوز�رة �لمعنية للإ�ضر�ف على تنفيذ �لبرنامج 
على �ل�ضعيد �لوطني. و�ضوف يدعم �لبرنامج �إجتماعات �لتن�ضيق للخدمات �لبيطرية على �لم�ضتوى �لمركزي و�لمحلي، بما 
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�لوطني  �لم�ضتوى  وغيرها.  �ضيتم دعوة ممثلين على  �لمدني  و�لمجتمع  �لخا�ض  �لقطاع  �ل�ضركاء من  �لمز�رعين،  في ذلك 
للم�ضاركة في �ضبكات �لوبائيات و�لمختبر�ت على �لم�ضتوى �لإقليمي. و�ضيتم تعزيز �لتعاون بين �لدول �لمتجاورة لو�ضع وتنفيذ 

منهج �لمنطقة �لوبائية �لمن�ضق �لعابر للحدود من �أجل �لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة.

3 .2  . الإ�شتمرارية
�ضوف ي�ضتفيد �لبرنامج �لدولي للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة من �لبيئة �لمو�تية، �عتماد� على ما يلي:

الإلتزام ال�شيا�شي القوي من �لمجتمع �لدولي ل�ضالح �لق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة كاأد�ة هامة لمو�جهة 	•
�لتحديات �لدولية �لأخرى مثل �لتغذية و�لأمن �لغذ�ئي، �لتخفيف من حدة �لفقر، تي�ضير �ضبل �لتاأقلم، تمكين �لمر�أة 
وتغير �لمناخ. �لتما�ضي مع �لإ�ضتر�تيجية �لدولية لطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة ويكون لها نف�ض �لإطار �لزمني، لأهد�ف 

�لأمم �لمتحدة للتنمية �لم�ضتد�مة، و�أي�ضا تي�ضير تحقيقها. 
مجال�ض 	• خلل  من  �لحيو�نية،  لل�ضحة  �لعالمية  و�لمنظمة  �لفاو  منظمة  �أي  �لدولية،  �لمنظمات  من  اأع�شاء  اإ�شراك 

�لإد�رية  و�لهيئات  �لحيو�نية  لل�ضحة  �لعالمية  للمنظمة  �لعامة  و�لجمعية  �لفاو  منظمة  موؤتمر  �إعتمد  ولقد  �إد�رتهما. 
�لعليا، �لقر�ر�ت �لملزمة، على �لتو�لي، في عام 2015 و 2016، و�لتي تدعم �لإ�ضتر�تيجية �لدولية لل�ضيطرة و�لق�ضاء 
على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة �لمعتمدة في �أبيدجان في ني�ضان عام 2015، وتعزز �لبرنامج �لدولي للق�ضاء على 
طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة. بد�أت �إد�رة هذه �لمنظمات في تنفيذ هذه �لقر�ر�ت عن طريق �إن�ضاء �للجنة �لم�ضتركة 

لمنظمة �لفاو  و�لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية  للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة في �أبريل 2016.
طاعون 	• يلي:«  ما  �لعالم  مز�رعي  منظمة  رئي�ض  �أكد   ،2016 عام  مايو   22 بتاريخ  المزارعين.  مجتمع  من  الدعم 

�لمجتر�ت �ل�ضغيرة مر�ضح لأن يكون  �لمر�ض �لحيو�ني �لمقبل ليتم �لق�ضاء علية من �لعالم، حيث �أنه ل يز�ل يحدث 
في معظم �لدول �لأفريقية و�ل�ضرق �لأو�ضط وو�ضط �آ�ضيا �إلى جنوب وجنوب �ضرق �آ�ضيا. وتدعو منظمة مز�رعي �لعالم 

�لمنظمات �لحكومية �لوطنية و�لدولية لزيادة �لإ�ضتثمار في �أدو�ت جديدة للق�ضاء على جميع هذه �لأمر��ض �لَفّتاكة«.
االإرتباط القوي باالبتكار والبحث.  فاإن تنفيذ �لبرنامج �لدولي للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة �ضوف يعزز 	•

بالتمييز  ت�ضمح  �لتى  �للقاحات  �لحر�ري،  �لثبات  �لجودة،  مر�قبة  �لجودة،  تقييم  )مثل  �للقاحات  مجال  في  �لبحوث 
بين �لحيو�نات �لم�ضابة و�لحيو�نات �لمح�ضنة، �للقاحات �لمتعددة �لعتر�ت(، �إختبار�ت �لت�ضخي�ض �لحقلي �ل�ضريع 
�إختبار�ت ت�ضخي�ضية متخ�ض�ضة، �لكو��ضف �لمختبرية، �لتقنيات �لمختبرية ونقل �لتكنولوجيا و�لممار�ضات �لمختبرية 
�أو  �لجيدة، تعريف �لحيو�ن، �لتتبع، علم �لوبائيات، �لأثر �لإجتماعي- �لإقت�ضادي، وهكذ�. و�ضتكون منا�ضبة لإطلق 
من  �أي�ضا  �لفيرو�ضات  علم  �أ�ضا�ضيات  في  �لبحث  ي�ضتفيد  و�ضوف  و�لخا�ض.  �لعام  �لقطاعين  بين  �ل�ضر�كات  تن�ضيط 

�لبرنامج �لدولي للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة.
تو�فر الأدوات ذات ال�شلة لمتابعة �لبرنامج �لدولي للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة.	•

3 . 3 . المخاطر والفر�شيات
المخاطر

�لرجوع �إلى جدول 2 للإطلع على تفا�ضيل �لمخاطر. 

الفر�سيات

)�للجنة 	• �لحيو�نية  لل�ضحة  �لعالمية  و�لمنظمة  �لفاو  م�ضاركة منظمة  �لدولي من خلل  �لمجتمع  �لد�ئم من  �لإلتز�م 
�لم�ضتركة لطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة( بدعم من ح�ضد �لجهات �لمانحة لتمويل �لبرنامج �لدولي للق�ضاء على طاعون 
�لمجتر�ت �ل�ضغيرة بما في ذلك �لتمويل على �لم�ضتوى �لوطني �أو �لتمويل �لتكميلي �ضو�ء من �لمو�رد �لحكومية �أو من 

�لقطاع �لخا�ض.
�لإ�ضت�ضارية 	• و�لمجموعات  �لإقليمية  �لطريق  وخر�ئط  �لإقليمية  �لإقت�ضادية  �لمجموعات  �لإقليمي من خلل  �لتن�ضيق 

�لإقليمية.
�إنتاج لقاح كاٍف كميا ونوعيا.	•



�لبرنامج �لدولي للق�ضاء على مر�ض طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة - خمـ�ض �ضنـو�ت  )2017 – 2021( 37

جدول 2 : المخاطر

الإجراءات املَُخِفَفةالإحتمالالأثرتقييم املخاطرالعدد

على امل�شتوى الوطني

1
عدم �لإ�ضتقر�ر �ل�ضيا�ضي، 

�مل�ضاكل �لأمنية �أو �ل�ضر�عات

�لعمليات �حلقلية/�مليد�نية 
تو�جه �ضعوبة �أو لي�ض 

بالإمكان �أن يتم �لإبلغ عنها  
وخطوط الت�سغيل والتوا�سل 

بني �حلقل و�مل�ضتويات 
�ملركزية تكون �ضعيفة �أو 

غائبة. حيث ت�ضتمر جهود 
�ل�ضيطرة لفرت�ت طويلة.

متو�ضط 
عايل

�إ�ضتهد�ف �لعمليات يف مناطق جغر�فية 
�آمنة وم�ضتقرة.

2

غياب �ل�ضفافية من قبل 
�ل�ضلطة على �مل�ضتوى �لوطني 

فيما يتعلق بالو�ضع �لوبائي 
لطاعون �ملجرت�ت �ل�ضغرية

�ملعلومات �لوبائية لي�ضت 
�ضحيحة و�إجر�ء�ت 

�ل�ضيطرة/�لق�ضاء على 
�ملر�ض ل ميكن �أن يتم 

تنظيمها وتنفيذها بطريقة 
مرت�بطة.

متو�ضط 
عايل

�لدعوة على �مل�ضتوى �لدويل )منظمة �لفاو، 
�ملنظمة �لعاملية لل�ضحة �حليو�نية، �للجنة 

�مل�ضرتكة( وعلى �مل�ضتوى �لإقليمي �ملنظمات 
�ملجتمعية �لإقت�ضادية �لإقليمية، �إلى �لقادة 

و�ملديرين على �مل�ضتوى �لوطني، للح�ضول 
على �أف�ضل جودة للمعلومات �ل�ضحية.

3

�لدعم �ل�ضيا�ضي �ل�ضعيف 
للق�ضاء على طاعون �ملجرت�ت 

�ل�ضغرية.

ل توؤخذ ق�ضية طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية يف 

�لإعتبار عند و�ضع �لإطار 
�لقانوين و�مليز�نية �ل�ضنوية، 

مما يعر�ض �لربنامج يف 
�لدولة للخطر.

متو�ضط 
 عايل

م�ضاور�ت رفيعة على �مل�ضتوى �لدويل 
و�لإقليمي، مبا يف ذلك من خلل �لهيئات 

�لإد�رية �لإقليمية ملنظمة �لفاو و�ملنظمة 
�لعاملية لل�ضحة �حليو�نية، ميكن �أن تدعم 

�إ�ضر�ك �لقادة �ل�ضيا�ضيني على �مل�ضتوى 
�لوطني.

4

�ضيا�ضة وطنية �ضعيفة �أو غري 
موجودة للق�ضاء على طاعون 

�ملجرت�ت �ل�ضغرية 

�لتعبئة و�لدعم على �مل�ضتوى 
�لوطني منخف�ضة �أو غائبة.

متو�ضط 
عايل

�ضياغة و�إقر�ر �خلطة �لإ�ضرتتيجية على 
�مل�ضتوى �لوطني و�مللحق �لفنية.

5

�مليز�نية على �مل�ضتوى �لوطني 
�ضعيفة �أو غري موجودة 

للق�ضاء على طاعون �ملجرت�ت 
�ل�ضغرية.

�لو�ضائل لتنفيذ �خلطة 
�لإ�ضرت�تيجية �لوطنية لي�ضت 

كافية. دون �مل�ضاهمة على 
�مل�ضتوى �لوطني ، ميكن �أن 
يكون ح�ضد/دعم �ملانحني 

منخف�ض.

متو�ضط
 عايل

�لدعوة و�لتوعية على �مل�ضتوى �لدويل 
)�لفاو، �ملنظمة �لعاملية لل�ضحة �حليو�نية، 
�للجنة �مل�ضرتكة( و�جلماعات �لإقت�ضادية 
�لإقليمية لوز�رة �ملالية و�لتمويل مع �لتاأكيد 

على تر�ضيد  �لفائدة/تكلفة للقاح.

6

�ضعف �لدعم من �ملز�رعني 
و�لرعاة من �أجل �لق�ضاء على 

طاعون �ملجرت�ت �ل�ضغرية.

ي�ضعب �لو�ضول للحيو�نات 
لتح�ضينها .�لتق�ضي �ضعيف.

متو�ضط - 
�لتو��ضل و�لتوعية على �مل�ضتوى �لوطني.منخف�ض

7

�لإطار �لقانوين لل�ضيطرة 
و�لق�ضاء على طاعون 

�ملجرت�ت �ل�ضغرية، غائب �أو 
حمدود جد�.

�خلدمات �لبيطرية ل متلك 
�لأدو�ت و�ل�ضلحيات �لتي 

حتتاجها ملكافحة هذ� �ملر�ض.

متو�ضط - 
عايل

مر�جعة �لت�ضريعات وعمل �لتحديث 
�لتدريجي للإطار �لقانوين.

8

�ملو�رد �لب�ضرية للخدمات 
�لبيطرية غري كافية من 

حيث �لعدد و�ملهار�ت

بع�ض �لعنا�ضر �لرئي�ضية 
للربنامج، مثل �لتق�ضي 

�لوبائي و�لتح�ضني، �ضعيفة.

متو�ضط
�لتوظيف و�لتدريب وبناء �لقدر�ت. منخف�ض

)يتبع(* تقدير �لإحتمالت:  عالية، )متو�ضطة – عالية( ، )متو�ضطة – منخف�ضة( ، �أو منخف�ضة 
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على امل�شتوى الوطني

9

�لبنية �لأ�ضا�ضية �لبيطرية 
لي�ضت منا�ضبة )مبا يف ذلك 
�ملخترب �لوطني للت�ضخي�ض(

�أد�ء �ضل�ضلة �لت�ضخي�ض )جمع 
�لعينات، نقلها �إلى �ملخترب�ت، 

تنفيذ تقنيات �لت�ضخي�ض، 
حتديث �لتحليل لو�ضع 

�ملر�ض( لي�ضت ُمر�ضيَّة.

متو�ضط 
 منخف�ض

تعزيز �لبنية �لتحتية وحتديث معد�ت 
�ملخترب�ت.

10

ل يوجد خمترب وطني لإنتاج 
�للقاح �أو �ضوء نوعية �للقاح 

)على �مل�ضتوى �لوطني(

عدد جرعات �للقاح لي�ض 
كافيا لبلوغ �مل�ضتهدف 
من  �لتح�ضني للخطة 

�لإ�ضرت�تيجية على �مل�ضتوى 
�لوطني.

متو�ضط -
 عايل

تعزيز �ملو�رد �لب�ضرية و�لبنية �لتحتية 
و�ملعد�ت للمخترب�ت على �مل�ضتوى �لوطني �أو 

�لإقليمي. �لو�ضول �إلى بنوك �للقاح �لتابعة 
للمنظمة �لعاملية لل�ضحة �حليو�نية.  تي�ضري 

�لو�ضول �إلى خمترب�ت يف مناطق �أخرى.

11

�ملر�فق �لأ�ضا�ضية ل�ضل�ضلة 
�لتح�ضني لي�ضت يف �لو�ضع 

�ملنا�ضب )�ل�ضيار�ت، �ضل�ضلة 
�لتربيد، �حلقن، �ملعد�ت 

�ل�ضغرية �لأخرى(

�أد�ء �ضل�ضلة �لتح�ضني لي�ض 
مر�ضي.

متو�ضط 
 عايل

دعم �لدول يف �حل�ضول على جميع �ملعد�ت 
�لأ�ضا�ضية و�لتدريب على �إ�ضتخد�مها.

متو�ضط تاأخري حملة �لتح�ضني�ضعة تخزين �للقاح حمدودة12
 عايل

تقييم �لإحتياج �حلقيقى للدول يف تخزين 
�للقاح و�لدعم للح�ضول على �ملعد�ت 

و�لت�ضهيلت �لكافية.

13

�لتح�ضني �ملوؤ�ض�ضي باإنتظام 
ل�ضنو�ت دون حتقيق �أية 

نتائج �إيجابية

م�ضيعة للمال و�لوقت. 
فقد�ن �إهتمام �ملز�رعني 

و�خلدمات �لبيطرية.

متو�ضط 
 عايل

�لتحول �لتدريجي ملنهج �للجنة �لإ�ضرت�تيجية 
�لدولية لل�ضيطرة و�لق�ضاء على طاعون 

�ملجرت�ت �ل�ضغرية فى �لتح�ضني.

14

�جلمع بني جهود �لق�ضاء 
على طاعون �ملجرت�ت 

�ل�ضغرية و�إجر�ء�ت 
�ل�ضيطرة على �لأمر��ض 

�لأخرى �لتى ت�ضيب 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية.

تقليل �لرتكيز على �لق�ضاء 
على طاعون �ملجرت�ت 

�ل�ضغرية.

متو�ضط 
  عايل

�ملتابعة �ملنتظمة، تقييم وتنفيذ �لإجر�ء�ت 
�لت�ضحيحية، بو��ضطة �إد�رة منظمة �لفاو 
و�ملنظمة �لعاملية لل�ضحة �حليو�نية، حتت 

مظلة �لإطار �لعاملي لل�ضيطرة و�لق�ضاء 
�لتدريجيى على �لأمر��ض �حليو�نية �لعابرة 

للحدود.

15
منظمات �ملز�رعني ل وجود 

لها �أو غري فعالة

هناك �ضعوبات يف �لو�ضول 
�إلى جمتمع �ملز�رعني من �أجل  

�لتدريب، �لتو��ضل، وتنظيم 
حملة �لتح�ضني و�لتق�ضي.

متو�ضط 
تعزيز �إن�ضاء نقابات وجمعيات �ملز�رعني. منخف�ض

16

تقرير تقييم �أد�ء �خلدمات 
�لبيطرية  لي�ض حديث، غري 

متوفر �أو غائب

�ملعلومات عن �خلدمات 
�لبيطرية قدمية �أي غري 

حمدثة.

متو�ضط 
 منخف�ض

�لتحديث من خلل بعثات جديدة ملتابعة 
تقييم �أد�ء �خلدمات �لبيطرية.

17

ل تعترب بع�ض �لأمر��ض 
�لأخرى �لتى ت�ضيب 

�ملجرت�ت �ل�ضغرية ذ�ت  
�أولويات لل�ضيطرة عليها.

مل يتم تنفيذ �ملكون �لثالث 
من �لإ�ضرت�تيجية �لدولية  

لل�ضيطرة و�لق�ضاء على 
طاعون �ملجرت�ت �ل�ضغرية.

متو�ضط 
 منخف�ض

دمج �لأمر��ض �لأخرى �لتى ت�ضيب �ملجرت�ت 
�ل�ضغرية يف �خلطة �لإ�ضرت�تيجية  على �مل�ضتوى 
�لوطني ، وفقا للإ�ضرت�تيجية �لدولية  لل�ضيطرة 

و�لق�ضاء على طاعون �ملجرت�ت �ل�ضغرية.

على �مل�ضتوى �لإقيليمي 

18
عدم �لإ�ضتقر�ر �ل�ضيا�ضي، 

�مل�ضاكل �لأمنية �أو �ل�ضر�عات

�لدولة �مل�ضابة  �لتي تعاين من 
�أزمة، ت�ضكل تهديد� د�ئما للدول 

�ملجاورة.

متو�ضط
 عايل

�إ�ضتهد�ف �لعمليات يف مناطق جغر�فية 
�آمنة وم�ضتقرة.

)يتبع(
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دخول �لأمر��ض �لعابرة للحدود، �حلدود �لربية طويلة19
وخا�ضة للدول �ملعر�ضة للخطر.

متو�ضط 
 عايل

تعزيز �لإجتماعات على �مل�ضتوى �لإقليمي 
و�لرتكيز على �لو�ضع �لوبائي �لإقليمي 

و�لتق�ضي على �مل�ضتوى �لإقليمي.

20

ل يوجد خمترب �أو �ضبكات 
للوبائيات على �مل�ضتوى 

�لإقليمي 

�لتق�ضي �لوبائي على �مل�ضتوى 
�لإقليمي �ضعيف.

متو�ضط 
 منخف�ض

دعم �إن�ضاء �ل�ضبكات على �مل�ضتوى �لإقليمي 
للمخترب�ت و �لوبائيات.

21

�ملخترب�ت على �مل�ضتوى 
�لإقليمي ل ميكن �أن تفي 

بالطلب على �للقاح

عدد جرعات �للقاح لي�ض كافيا 
لبلوغ �أهد�ف �لتح�ضني على 

�مل�ضتوى �لإقليمي. عمليات 
�لتح�ضني وخطط �لطو�رئ ل 

ميكن �أن تكتمل ب�ضكل تام.

عايل 

تعزيز �لبنى �لتحتية وحتديث معد�ت 
�ملخترب�ت. تدريب فرق �لعمل .تي�ضري 

�لو�ضول �إلى بنوك �للقاحات �لتابعة 
للمنظمة �لعاملية لل�ضحة �حليو�نية.

22

ل يوجد خمترب على �مل�ضتوى 
�لإقليمي لتقييم �للقاح و�إ�ضد�ر 

�ل�ضهاد�ت

عدم �لتاأكد من جودة �للقاحات 
وفاعلية �لتح�ضني.

متو�ضط
 عايل

دعم �إن�ضاء خمترب على �مل�ضتوى �لإقليمي 
لتقييم �للقاح و�إ�ضد�ر �ل�ضهاد�ت. يف هذه 

�لأثناء، يتم تي�ضري تقييم  �للقاحات يف 
مركز �للقاحات �لبيطرية لعموم �أفريقيا 

�لتابع للإحتاد �لأفريقي.

23

�إ�ضر�ك �ملنظمات �ملجتمعية 
�لإقت�ضادية على �مل�ضتوى 

�لإقليمي �ضعيف �أو غري كايف
�لإلتز�م على �مل�ضتوى �لإقليمي 

�ضعيف.
متو�ضط 
 منخف�ض

�لدعوة وتعزيز م�ضاركة �ملنظمات �ملجتمعية 
�لإقت�ضادية على �مل�ضتوى �لإقليمي.

24

حتركات �حليو�نات غري 
معروفة �أو غري موثقة مبا

فيه �لكفاية

�لتق�ضي �لوبائي على �مل�ضتوى 
�لإقليمي لي�ض كايف، ويزد�د 

خطر �لإ�ضابة بالأمر��ض 
�لعابرة للحدود.

متو�ضط 
 منخف�ض

تعزيز �للقاء�ت و�لتعاون على �مل�ضتوى 
�لإقليمي لو�ضف حتركات �حليو�ن و�لرتحال 

�لرعوي )بحثا عن �لكلأ(.

25
مل يتم حتديث خريطة �لطريق على 

متو�ضط حالة �ملر�ض لي�ضت حمدثة.�مل�ضتوى �لإقليمي و�لو�ضع �لوبائي
 منخف�ض

حتديث خر�ئط �لطرق على �مل�ضتوى 
�لإقليمي من خلل �لإجتماعات �ل�ضنوية.

على �مل�ضتوى �لدويل

26

�أن تكون �إد�رة �لتن�ضيق �لدويل، 
مبا يف ذلك �لعلقات بني جلنة 

طاعون �ملجرت�ت �ل�ضغرية، 
�للجنة �لإ�ضت�ضارية لطاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية، �ل�ضبكة 

�لدولية للبحث و�خلربة 
�إد�ر�ت منظمة �لفاو و�ملنظمة 

�لعاملية لل�ضحة �حليو�نية - 
بريوقر�طية.

�لتن�ضيق على �مل�ضتوى �لدويل 
غري فعال.

متو�ضط 
 منخف�ض

متابعة منتظمة وتقييم وتنفيذ �لإجر�ء�ت 
�لت�ضحيحية، باإد�رة منظمة �لفاو و�ملنظمة 

�لعاملية لل�ضحة �حليو�نية، حتت مظلة 
�لإطار �لدويل لل�ضيطرة و�لق�ضاء �لتدريجيي 

على �لأمر��ض �حليو�نية �لعابرة للحدود.

27

�للجنة �لإ�ضت�ضارية لطاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية �أو �ل�ضبكة 

�لدولية للبحث و�خلربة ل تعمل

وظيفة دعم �مل�ضورة 
و�لإ�ضهامات �لعلمية و�لتقنية 

غري فعالة.

متو�ضط 
 منخف�ض

متابعة منتظمة، تقييم وتنفيذ �لإجر�ء�ت 
�لت�ضحيحية، من جلنة طاعون �ملجرت�ت 

�ل�ضغرية و�إد�رة منظمة �لفاو و�ملنظمة 
�لعاملية لل�ضحة �حليو�نية.
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الجزء 4      التمويل، الر�سد، التقييم والتوا�سل

4 .1 . التمويل
دولر اأمريكى مليون  �لميز�نية �لتقديرية لبرنامج �لخم�ض �ضنو�ت )�لبرنامج �لخما�ضي( هي: 996.4 

�لميز�نية �ل�ضنوية �لكلية و�لمكونات هي على �لنحو �لتالي:
الميزانية ال�شنوية الكلية )جميع م�شادر التمويل(

اأمريكي  دولر  م�شروبا في 1000 

الإجمايلالعام 5العام 4العام 3العام 2العام 3

2162727033129474660814950�ملكـــــــــــــون 1:

437692626426388201586512196�ملكـــــــــــــون 2 :

-884167798123054380145380170�ملكـــــــــــــون 3 :

676691816118236182741967413434�ملكـــــــــــــون 4 :

10172322428814874541198442178930535�لإجمــالـــــي

الميزانية الإجمالية لكل م�شدر من م�شادر التمويل

م�شروبا في 1000 دولر اأمريكي

ب�شمان برنامج طاعون 
املجرتات ال�شغرية

الإجمايلاأخرى؟برامج م�شتمرةاحلكومات

القيمة%Amount%القيمة%القيمة%القيمة

627 21%0%0%0-%627100 21�ملكـــــون 1:

769 43%0%0%0-%769100 43�ملكـــــون 2:

167 884%0%0%5501 4%61799 879�ملكـــــون 3:

669 67%0%0%27224 16%39776 51�ملكـــــون 4:

232 017 1%0%0%8222 20%41098 996�لإجمــالـــــي

4 .2 . الر�شد والتقييم
نظام الر�سد القوي هو �سرط اأ�سا�سي ل�سمان تقديم اأن�سطة البرنامج،الخدمات، المنتجات وتاأثيرها وذلك لل�سماح بقيا�س 

�لأد�ء وبتنفيذ رد �لفعل  �لت�ضحيحي.

و�ضوف تتم مر�قبة م�ضتوى �لأد�ء في �لبرنامج ب�ضكل منتظم وفقا لأهد�ف �لبرنامج �لدولي للق�ضاء على �لمر�ض و�لنتائج 
�لتى يتم تحقيقها، على �لنحو �لمبين في م�ضفوفة �لنتائج على م�ضتوى �لبرنامج. �ضوف يتم �إجر�ء �لتعديلت �للزمة ل�ضقل 
و�أن �لأهد�ف يتم تحقيقها في نهاية �لمطاف.  �أن �لأهد�ف ت�ضير على �لطريق �ل�ضحيح  �لبرنامج ل�ضمان  نتائج  م�ضفوفة 
�لقيمة �لرئي�ضية لنظام مر�قبة �لأد�ء فى �لبرنامج تكمن في تعزيز �لتر�بط بين مكونات �لبرنامج �لمختلفة و�لم�ضاعدة في 

تحقق تجان�ض �لأد�ء.

و�ضيتولى فريق عمل متخ�ض�ض )يكون م�ضوؤل �أمام لجنة طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة(، �لم�ضئولية عن مر�قبة تحقيق �لنتائج 
على مختلف �لم�ضتويات، ف�ضل عن �لفر�ضيات �لمحتملة. و�ضيتم جمع بيانات �لر�ضد و�لتقييم وفقا للخطة �لتى �ضيتم عملها، 
ويتم كتابة �لتقارير عنها جنبا �إلى جنب مع �لتقارير �لمتعلقة بالبرنامج على �أ�ضا�ض ن�ضف �ضنوي عن �لموؤ�ضر�ت على م�ضتوى 
�لمخرجات و�ضنويا للموؤ�ضر�ت على م�ضتوى �لنتائج. تقارير �لر�ضد و�لتقييم �ضوف تتيح معلومات لإ�ضتخد�مها من قبل �أ�ضحاب 
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�لم�ضلحة �لرئي�ضيين في تقييم �لتقدم �لذى تم �إحر�زه  في �لم�ضروع و�إجر�ء �لتعديلت �للزمة من �أجل �لتح�ضين �لم�ضتمر.

�ضيتم �إجر�ء مر�جعات دورية للتقدم �لذي تم �إحر�زه في ت�ضاور وثيق مع �لجهات �لمانحة ومكاتب �لمنظمة �لعالمية لل�ضحة 
�لأقاليم  وم�ضتوى  �لوطني  �لم�ضتوى  �لفاو على  �لفرعية ومكاتب منظمة  و�لأقاليم  �لرئي�ضية  �لأقاليم  م�ضتوى  �لحيو�نية على 

�لرئي�ضية و�لأقاليم �لفرعية �لتابعة للمنظمة، من �أجل تعديل خطط �لعمل للإ�ضتجابة للإحتياجات و�لظروف �لحقيقية.

وبالنظر �إلى نطاق �لبرنامج ومدى �إت�ضاعه، فاإن تقييم تاأثيره �ضوف يكون على �أ�ضا�ض �إ�ضتبيانات �لتقييم )�ضيتم تحديدها( 
و�لإعتماد على نظام �لر�ضد و�لتقييم �لو�رد هنا.

�لحيو�نية معا  لل�ضحة  �لعالمية  �لمنظمة  في  بالتقييم  �لمخت�ضة  و�لإد�رة  للتقييم  �لفاو  منظمة  مكتب  من  كل  يكون  �ضوف 
م�ضوؤولون عن تنظيم �لتقييم �لنهائي بالت�ضاور مع �أ�ضحاب �لم�ضلحة في �لم�ضروع.

الدعم  وتوفير  التوا�شل   .  3.  4
و�ضوف يتم دعم �لبرنامج من خلل �لدعوة �لقوية و�لتو��ضل بالتن�ضيق بين منظمة �لفاو و�لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية 
�إنجاز�ت �لبرنامج �لدولي للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة و�ضمان �لتو��ضل �لفعال لأن�ضطته،  لزيادة و�ضوح روؤية 
و�لدولي.  �لوطني  �لم�ضتويين  �لرئي�ضيين على  �لم�ضلحة  و�أ�ضحاب  و�ل�ضركاء  �لم�ضتهدفين  �لم�ضتفيدين  و�أهد�فه مع  نتائجه 

وهذ� �ضوف ي�ضاعد على خلق �إلتز�م على �لمدى �لطويل، قيادة تنفيذ �لبرنامج، وتعزيز �ل�ضر�كة و�لملكية �لمحلية.

�ضوف تقوم لجنة طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة ب�ضمان �إتمام �لتوثيق و�لن�ضر بما يو�ضح �لتقدم �لذى يتم �إحر�زه في �لبرنامج 
�لدولي للق�ضاء على طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة، �لإنجاز�ت، وو�ضول ذلك �إلى �ضركاء �لتمويل و�ضانعي �ل�ضيا�ضات و�أ�ضحاب 

�لم�ضلحة د�خل �لدول.

�ضوف تقوم منظمة �لفاو و�لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية بالتن�ضيق مع �لجهات �لمانحة �لتي ت�ضاهم بالأمو�ل في �لم�ضروع 
لتحديد قيمة �لأخبار �لتى تحتويها �لوثائق و�لمن�ضور�ت ومناق�ضة مدى ملئمة �لت�ضريحات �ل�ضحفية.

�لإ�ضتر�ك معا بعلمة مميزة  للبرنامج من خلل  �ل�ضغيرة ب�ضمان و�ضوح روؤية كاملة  �ضوف تقوم لجنة طاعون �لمجتر�ت 
)�لحكومة ومنظمة �لفاو، �لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية و�لجهات �لمانحة( عن طريق �ل�ضعار�ت و�للوحات و�لمل�ضقات 

و�لمن�ضور�ت، وو�ضائل �لإعلم �لوطنية و�لدولية.
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الفر�شياتو�شائل التحققاملوؤ�شرات�شل�شلة النتائج

�لآثر/ �لتاأثري 

 
�لآثار �ل�ضلبية على �ضبل �لعي�ض 
لأ�ضحاب �ملجرت�ت �ل�ضغرية، 

�إنخفا�ض يف حجم �لتجارة  وتاآثر 
�ضحة �حليو�ن

�إنخفا�ض �خل�ضائر �لإقت�ضادية

�أو
زيادة يف �إنتاجية �لقطيع

�أو
حت�ضن �لدخل من عائد تربية 

�ملجرت�ت �ل�ضغرية

مثال

�حلد من �لفقر وتعزيز �لأمن 
�لغذ�ئي و�لتغذية

-  متو�ضط �ملتاح من 
�لربوتينات ذ�ت �لأ�ضل 

�حليو�ين، جم/�لفرد/�ليوم 
)�لأمن �لغذ�ئي  - �ملوؤن(

-  م�ضتوى �إنت�ضار نق�ض 
�لتغذية، ٪ )�لأمن �لغذ�ئي 

 - �إمكانية �حل�ضول على 
�لطعام(*

 - معدل �إنت�ضار �لفقر )ن�ضبة 
عدد من يعي�ضون  حتت خط 
�لفقر، على م�ضتوى �لدولة(

�إح�ضائيات منظمة �لفاو 
ب�ضاأن �لأمن �لغذ�ئي

دخل �لأ�ضرة ودر��ضات 
ملعرفة �ضبل وم�ضتويات 

�لإنفاق

�إح�ضائيات �لبنك �لدويل 
�أو �لربنامج �لإمنائي 

للأمم �ملتحدة

�لنتيجة

�إنخفا�ض معدل �إنت�ضار �ملر�ض يف 
�ل 76  دولة �مل�ضابة ومت ت�ضديق 
�ملنظمة �لعاملية لل�ضحة �حليو�نية 
على حالة �خللو من �ملر�ض ل 40 

دولة غري م�ضابة به.

�إنخفا�ض يف معدل �إنت�ضار 
�ملر�ض ومعدلت حدوث 

�لإ�ضابة

نظام �لوقاية من طو�رئ 
�ل�ضحة �حليو�نية

ي�ضتمر �لتعاون مع 
�حلكومات ليتم تدعيمه 

ويبقى فعال

�إنخفا�ض  كبري يف معدل حدوث 
�لأمر��ض �لأخرى ذ�ت �لأولوية  �لتى 

ت�ضيب �ملجرت�ت �ل�ضغرية

تقدما  �أحرزت  �لتى  �لدول  ن�ضبة 
ت�ضديق  على  �حل�ضول  �أجل  من 
�ملنظمة �لعاملية لل�ضحة �حليو�نية 

على حالة �خللو من �ملر�ض

نظام �ملعلومات �لدويل 
ل�ضحة �حليو�ن

ل يز�ل �لو�ضع �ل�ضيا�ضي يف 
�لدول �مل�ضتهدفة م�ضتقر� 
لتكون قادرة على �لو�ضول 

�إلى �ملو�قع �حلقلية

ملحق 1 الإطار المنطقي

)يتبع(* ويرتبط هذ� �لموؤ�ضر باإطار �لبرنامج �لوطني لكل دولة وموؤ�ضر�ته.



�لبرنامج �لدولي للق�ضاء على مر�ض طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة - خمـ�ض �ضنـو�ت  )2017 – 2021( 44

الفر�شياتو�شائل التحققاملوؤ�شرات�شل�شلة النتائج

�لنتيجة 1 

زيادة قدر�ت �لوقاية و�ل�ضيطرة على 
طاعون �ملجرت�ت �ل�ضغرية

�لعدد �لرت�كمي من �ملتدربني 
�مل�ضتفيدين �لذين ذكرو� �أنهم 

قد ح�ضلو� على �لإتقان يف 
جمالت �ملهار�ت �ملختارة/

�ملعرفة ، �مل�ضنفة ح�ضب 
�ملو�ضوعات �لتدريبية

�لإ�ضتبيانات قبل وبعد 
�لتدريب

يتم تعيني فريق �لعمل �لفنى 
�ملنا�ضب ليتم تدريبه من 

قبل �حلكومة

�لنتيجة 2

رفع �لوعي ودمج �أ�ضحاب �مل�ضلحة 
�لرئي�ضيني

عدد �أ�ضحاب �مل�ضلحة �لذين 
مت �لو�ضول �إليهم �أو توعيتهم

عدد �ملو�د �لإعلمية ومو�د 
�لتوعية �لتى مت توفريها وتوزيعها

 قو�ئم �مل�ضاركني
�ملو�د �لإعلمية ومو�د 

�لتوعية

�لنتيجة 3

حت�ضن قدرة �ملخترب و�لتق�ضي من 
�أجل فهم و�ضع طاعون �ملجرت�ت 

�ل�ضغرية ومدى �إنت�ضاره، وحتديد 
�ملناطق �لعالية �خلطورة �مل�ضوؤولة عن 

�إ�ضتمر�ر وجود �لعدوى بهذ� �ملر�ض

ن�ضبة �ملخترب�ت �لتى مت  دعمها 
من �لربنامج  �لدويل للق�ضاء 

على طاعون �ملجرت�ت �ل�ضغرية  
مع �إكت�ضاب �لقدرة على 

�لت�ضخي�ض باأمان ودقة للمر�ض 
وغريه من �أمر��ض �ملجرت�ت 

�ل�ضغرية ذ�ت �لأولوية 

مت حتديد �ملناطق �ملرتفعة 
�خلطورة ومت و�ضع 

�إ�ضرت�تيجيات �ل�ضيطرة بناء 
على هذه �ملعلومات

�مل�ضادر �لرئي�ضية هى 
تقارير �ملخترب

تقارير تقييم �أد�ء 
�خلدمات �لبيطرية

تقرير �أد�ة تقييم �أد�ء 
�ملخترب )خر�ئط �لأد�ء(

قدرة �ملخترب تكون كافية 
للقيام بجميع �لإختبار�ت 

�لت�ضخي�ضية �ملطلوبة

ت�ضمح �حلكومة بالو�ضول 
�إلى �ملو�قع �حلقلية 

و�حل�ضول على �لبيانات 
على �مل�ضتوى �لوطني 

�لنتيجة 4 

مت و�ضع �أو حتديث �خلطط �لوطنية 
�لإ�ضرت�تيجية و�لفنية للتقييم 

و�ل�ضيطرة و�لق�ضاء على طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية 

ن�ضبة �لإ�ضرت�تيجيات و�خلطط 
�لوطنية �لتي مت �إقر�رها على 

�مل�ضتوى �لوطني

ن�ضبة �لإ�ضرت�تيجيات �لإقليمية 
�لتي مت �إقر�رها على �مل�ضتوى 

�لإقليمي

�لدليل على �إقر�ر 
�لإ�ضرت�تيجيات و�خلطط

تظل �حلكومات 
ملتزمة بامل�ضادقة على 

�لإ�ضرت�تيجيات و�خلطط 
�ملو�ضى بها

�لنتيجة 5

مت  تعزيز وتنفيذ �إجر�ء�ت �لوقاية 
و�ل�ضيطرة

مت تنفيذ �لتح�ضني  يف �ملناطق 
�لعالية �خلطورة

عدد �حليو�نات �لتى مت 
حت�ضينها بلقاح م�ضمون �جلودة

عدد خطط �لطو�رئ �لتى مت 
حتديثها و�إختبارها

ن�ضبة �لدول �لتى لديها تو�ريخ 
متجان�ضة  لرب�مج �لتح�ضني

�ضجلت �لتح�ضني/
�لتقارير/�ل�ضجلت

�ضجلت �إختبار خطط 
�لطو�رئ )�لتقارير، �لى �آخره(

تو�ريخ برنامج �لتح�ضني

ت�ضمح �حلكومة بالو�ضول 
�إلى مو�قع �لتح�ضني

�حلكومات م�ضتعدة للتعاون 
مع دول �جلو�ر يف  تطبيق 

�إجر�ء�ت �لوقاية و�ل�ضيطرة

)يتبع(
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الفر�شياتو�شائل التحققاملوؤ�شرات�شل�شلة النتائج

�لنتيجة 6 

مت تعزيز �لإطار �لقانوين

بعثات برنامج �لدعم للت�ضريع 
�لبيطرى  لتحديد �لثغر�ت 
يف �لقانون تليها �تفاقيات 

�لربنامج ل�ضياغة �لقو�نني 
�للزمة

تقارير بعثات برنامج 
�لدعم للت�ضريع �لبيطرى 
لتحديد الثغرات ونقاط 

�ل�ضعف يف ت�ضريعات 
�لدولة

�لت�ضريع �جلديد �لذي مت 
�ضياغته ملعاجلة �لثغر�ت

�حلكومات ر�غبة يف �ضن 
�لتغيري�ت يف �لت�ضريعات

�لنتيجة 7 

مت حتديد �لتدخلت �ملطلوبة لتعزيز 
�خلدمات �لبيطرية على �مل�ضتوى 

�لوطني

مت عمل بعثات تقييم �أد�ء 
�خلدمات �لبيطرية ومت عمل 

بعثات �ملتابعة، من �أجل تقييم 
�أد�ء �خلدمات �لبيطرية للدولة 

مت مر�جعة تقارير بعثات 
تقييم �أد�ء �خلدمات 

�لبيطرية وتقارير �ملتابعة 
ومت حتديد �لثغر�ت  

�ملرتبطة بالق�ضاء 
على طاعون �ملجرت�ت 

�ل�ضغرية

�حلكومات م�ضتعدة وقادرة 
على ت�ضحيح �لثغر�ت �لتي 

مت حتديدها

�لنتيجة 8 

مت ترتيب �أمر��ض �ملجرت�ت �ل�ضغرية 
�لأخرى ذ�ت �لأولوية و�إنخف�ض معدل 

حدوثها

ن�ضبة خطط �ل�ضيطرة �لتى 
متت �ملو�فقة عليها لأمر��ض 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية �لأخرى 

ذ�ت �لأولوية �لتي هي قيد 
�لتطبيق

�حلاجة �لى مزيد من 
�لتفا�ضيل من �أجل �لقدرة 

على حتديد م�ضدر 
�لبيانات

ت�ضتمر �حلكومات يف 
�لإهتمام بغريه من 

�لأمر��ض �لأخرى �لتى 
ت�ضيب �ملجرت�ت �ل�ضغرية 

كاأولوية

�لنتيجة 9

مت �إن�ضاء �آلية فعالة للتن�ضيق لطاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية على جميع 

�مل�ضتويات

مت �إن�ضاء �ل�ضبكة �لدولية 
للبحث و�خلربة لطاعون 

�ملجرت�ت �ل�ضغرية و�للجنة 
�لإ�ضت�ضارية

مت �إن�ضاء جلان فعالة على 
�مل�ضتوى �لوطني/�لإقليمي 

لطاعون �ملجرت�ت �ل�ضغرية

مت تنظيم �إجتماعات �ضنوية 
لطاعون �ملجرت�ت �ل�ضغرية 

 مت �إن�ضاء جلنة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية لتمار�ض 

دورها بفاعلية

ت�ضتمر �لدول �ملانحة و�لدول 
�لأع�ضاء يف  توفري �لدعم 

للجنة طاعون �ملجرت�ت 
�ل�ضغرية و�لربنامج �لدويل 

للق�ضاء عليه
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العن�شر 1 :  تعزيز وتهيئة بيئة مواتية ودعم القدرات البيطرية

الإجمالـــي )م�شروبــا فى 1000 دولر اأمريكى(الكميــــــــــات

�لإجمايل�لعام 5�لعام 4�لعام 3�لعام 2�لعام 1الوحدة
تكلفة الوحدة
)م�شروب فى 
�لإجمايل�لعام 5�لعام 4�لعام 3�لعام 2�لعام 10001 دولر(

ح�شابات 
الإنفاق

م�شادر 
التمويل 

1. التكاليف الإ�شتثمارية
العن�شر 1.1 .اإ�شرتاتيجية طاعون املجرتات واخلطط الفنية

                اأ . الأن�شطة على امل�شتوى الإقليمى

تطوير خطة �إ�ضرت�تيجية �إقليمية لدول ر�بطة �أمم جنوب �ضرق 
�آ�ضيا )�إ�ضت�ضاري دويل(

فرد فى 
�إ�ضت�ضاري15----11515----1�ل�ضهر 

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

�ل�ضغرية  �ملجرت�ت  لطاعون  �لإقليمية  �لإ�ضرت�تيجية  بني  �ملو�زنة 
و�لإ�ضرت�تيجية �لدولية لل�ضيطرة و�لق�ضاء على �ملر�ض )�لهيئة �حلكومية 

للتنمية، جمموعة جنوب �أفريقيا للتنمية( )�إ�ضت�ضاريني دوليني(
فرد فى 
�إ�ضت�ضاري15----11515----1�ل�ضهر 

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

ور�ض عمل على �مل�ضتوى �لإقيلمي ل�ضمان وتاأييد ون�ضر �خلطة 
ور�ضة عمل248----641248----6ور�ضة عمل�لإ�ضرت�تيجية/�أ

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

�إ�ضت�ضاري373-248124--941-63--ور�ضة عمل حتديث �خلطط �لإ�ضرت�تيجية و�لفنية على �مل�ضتوى �لإقليمى/ ب
100 % خطة طاعون 

�ملجرت�ت �ل�ضغرية

�لتدريب على �إ�ضتخد�م �أد�ة مر�قبة وتقييم  طاعون �ملجرت�ت 
ور�ضة عمل83----24183    2ور�ضة عمل �ل�ضغرية/ ت

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

  734-248124-361        املجموع اجلزئي

                ب . الأن�شطة على امل�شتوى الوطني
تطوير �خلطط �لإ�ضرت�تيجية و�لفنية على �مل�ضتوى 

�لوطني)�إ�ضت�ضاريني وطنيني(/ث
فرد فى 
�إ�ضت�ضاري456---766240216---4036�ل�ضهر

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

ور�ض عمل على �مل�ضتوى �لوطني ل�ضمان تاأييد ون�ضر �خلطط 
ور�ضة عمل760---7610400360---4036ور�ضة عمل�لإ�ضرت�تيجية و�لتقنية/ج

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

حتديث �خلطط �لإ�ضرت�تيجية و�لفنية على �مل�ضتوى �لوطني/ح
ور�ضة  

ور�ضة عمل760-400360--7610-4036 -عمل
100 % خطة طاعون 

�ملجرت�ت �ل�ضغرية

  976 1-640576400360        املجموع اجلزئي

  710 2-001576648484 1        املجموع اجلزئى 1 .1

ملحق 2:  المكون1
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الإجمالـــي )م�شروبــا فى 1000 دولر اأمريكى(الكميــــــــــات

�لإجمايل�لعام 5�لعام 4�لعام 3�لعام 2�لعام 1الوحدة
تكلفة الوحدة
)م�شروب فى 
�لإجمايل�لعام 5�لعام 4�لعام 3�لعام 2�لعام 10001 دولر(

ح�شابات 
الإنفاق

م�شادر 
التمويل 

                العن�شر 1.2. توعية واإ�شراك اأ�شحاب امل�شلحة

تطوير �إ�ضرت�تيجية لإ�ضتخد�م نظم متعددة من �أجل �لتو��ضل 
                وك�ضب �لتاأييد )�إ�ضت�ضاريني دوليني(

تطوير �إ�ضرت�تيجية لإ�ضتخد�م نظم متعددة من �أجل �لتو��ضل 
وك�ضب �لتاأييد )�إ�ضت�ضاريني دوليني(

فرد فى 
�إ�ضت�ضاري30----21530----2�ل�ضهر

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

تطوير �ضر�كات مع �جلمعيات �لدولية  ملربى �ملجرت�ت �ل�ضغرية 
----------------و�ملنظمات غري �حلكومية ذ�ت �ل�ضلة/خ

  30----30        املجموع اجلزئى

                ب. الأن�شطة على امل�شتوى الإقليمي

تطوير �إ�ضرت�تيجية �إقليمية للدعوة و�لتو��ضل )�إ�ضت�ضاريني 
دوليني(

فرد فى 
�إ�ضت�ضاري135----915135----9�ل�ضهر 

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

عقد �إجتماعات على �مل�ضتوى �لإقليمي مع �جلهات �لفاعلة فى 
�ضل�ضلة �لإنتاج و�ملنظمات �لإقليمية/ د

ور�ضة
ور�ضة عمل863 9999945413733733733733731 عمل

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

تطوير �ل�ضر�كات مع �لعاملني فى  �ملنظمات �لإقليمية غري 
----------------�حلكومية ذ�ت �ل�ضلة و�لقطاع �خلا�ض/ ذ

  998 5083733733733731         املجموع اجلزئي

                ج. الأن�شطة على امل�شتوى الوطني

حتديد �أ�ضحاب �مل�ضلحة �ضو�ء من �ملنظمات �أو�لأن�ضطة 
)�إ�ضت�ضاريني وطني(

فرد فى 
�إ�ضت�ضاري456---766240216---4036�ل�ضهر 

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

تطوير �إ�ضرت�تيجية �لدعوة و�لتو��ضل على �مل�ضتوى �لوطني 
)�إ�ضت�ضاريني وطنيني(/ر

فرد فى 
�إ�ضت�ضاري456---766240216---4036�ل�ضهر 

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

طرح �إ�ضرت�تيجية �لدعوة و�لتو��ضل 
مبلغ 

�إ�ضت�ضاري160 1405 1401 1401 1401 4076767676344156001م�ضتقطع
100 % خطة طاعون 

�ملجرت�ت �ل�ضغرية

  072 1406 1401 1401 5721 0801 1         املجموع اجلزئي

  100 5138 5131 5131 9451 6181 1         املجموع اجلزئى 1 . 2 .

العن�شر 1 :  تعزيز وتهيئة بيئة مواتية ودعم القدرات البيطرية
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الإجمالـــي )م�شروبــا فى 1000 دولر اأمريكى(الكميــــــــــات

�لإجمايل�لعام 5�لعام 4�لعام 3�لعام 2�لعام 1الوحدة
تكلفة الوحدة
)م�شروب فى 
�لإجمايل�لعام 5�لعام 4�لعام 3�لعام 2�لعام 10001 دولر(

ح�شابات 
الإنفاق

م�شادر 
التمويل 

                العن�شر 1 .3 . الإطار القانونى

                اأ. الأن�شطة على امل�شتوى الإقليمي
ور�ض عمل على �مل�ضتوى �لإقليمي لتن�ضيق �لأطر �لقانونية 

�لبيطرية و�لإ�ضرت�تيجيات مع �ملجموعات �لقت�ضادية 
ور�ضة عمل369--205164-941--54-ور�ضة عمل �لإقليمية/ز

100 % خطة 
طاعون �ملجرت�ت 

�ل�ضغرية

  369--205164-        املجموع اجلزئي

                 ب.الأن�شطة على امل�شتوى الوطني
تقييم �لإطار �لقانوين لل�ضحة �حليو�نية مع �لرتكيز على 

طاعون �ملجرت�ت �ل�ضغرية )�إ�ضت�ضاريني وطنيني(
فرد فى 
�إ�ضت�ضاري456-766114114114114-19191919�ل�ضهر

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

�إعد�د ور�ض عمل على �مل�ضتوى �لوطني متعددة �لتخ�ض�ضات 
ور�ضة عمل380-765.095959595-19191919ور�ضة عمل ملر�جعة �لوثائق �لت�ضريعية/ �ض 

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

�إعد�د ور�ض عمل على �مل�ضتوى �لوطني متعددة �لتخ�ض�ضات 
تدريب836--440396-7611.0--4036-ور�ضة عمل ملر�جعة �لوثائق �لت�ضريعية/ �ض 

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

�إر�ضال �لبعثات لتحديد �لت�ضريعات �لبيطرية يف �لدول 
�إ�ضت�ضاري13138885017221221136136136850بعثة�مل�ضتهدفة )خرب�ء �ملنظمة �لعاملية �ل�ضحة �حليو�نية(

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

  522 4308707413451362        املجموع اجلزئي

  891 0759053451362 4301        املجموع اجلزئى 1 .3 

                العن�شر 1 .4. توفري الدعم للخدمات البيطرية

                اأ. الأن�شطة على امل�شتوى الإقليمي 
تدريب كبار موظفي �لقطاع �لبيطري �حلكومي على �إ�ضتخد�م �أد�ة 

تقييم �أد�ء �خلدمات �لبيطرية//�ض
جل�ضة 
تدريب229---925127102---54�إجتماع

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

عمل حتليل على �مل�ضتوى �لإقليمي لتقارير �أد�ء �خلدمات �لبيطرية 
و/ �أو تقارير متابعة �لأد�ء )�إ�ضت�ضاريني دوليني(

فرد فى 
�إ�ضت�ضاري135---9157560---54�ل�ضهر

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

  364---202162        املجموع اجلزئي

العن�شر 1 :  تعزيز وتهيئة بيئة مواتية ودعم القدرات البيطرية
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الإجمالـــي )م�شروبــا فى 1000 دولر اأمريكى(الكميــــــــــات

�لإجمايل�لعام 5�لعام 4�لعام 3�لعام 2�لعام 1الوحدة
تكلفة الوحدة
)م�شروب فى 
�لإجمايل�لعام 5�لعام 4�لعام 3�لعام 2�لعام 10001 دولر(

ح�شابات 
الإنفاق

م�شادر 
التمويل 

                ب. الأن�شطة على امل�شتوى الوطني

�إ�ضت�ضاري200 1-4030300300300300 10101010بعثة�إر�ضال بعثات متابعة تقييم �أد�ء �خلدمات �لبيطرية/ن 
100 % خطة طاعون 

�ملجرت�ت �ل�ضغرية

عمل تقييم �أويل لأد�ء �خلدمات �لبيطرية للدول �مل�ضابة ولتلك 
�ملعر�ضة  للخطر و�لتى لي�ضت  بالفعل م�ضاركة يف م�ضار �ملنظمة 
�إ�ضت�ضاري360--940120120120--333بعثة�لعاملية لل�ضحة �حليو�نية  لتقييم �أد�ء �خلدمات �لبيطرية/�ض

100 % خطة 
طاعون �ملجرت�ت 

�ل�ضغرية

�إعد�د ور�ضة عمل على �مل�ضتوى �لوطني ملر�جعة �لنتائج 
و�لتو�ضيات �ملت�ضمنة فى تقرير  تقييم �أد�ء �خلدمات �لبيطرية 

ور�ضة عمل542--5710181181181--191919ور�ضة عملمع �ل�ضلطات ذ�ت �ل�ضلة/�ض

100 % خطة 
طاعون �ملجرت�ت 

�ل�ضغرية

توفري املعدات للخدمات البيطرية امليدانية/ ط
مبلغ 

معد�ت900--6015300300300--202020م�ضتقطع
100 % خطة طاعون 

�ملجرت�ت �ل�ضغرية

  002 3-901901901300        املجموع اجلزئى

  365 3-062901300 1031 1         املجموع اجلزئى 1 .4 

  066 64917 6421 9672 6583 1514 4        اإجمايل التكاليف الإ�شتثمارية 

                العن�شر 1 .3.  الإطار القانونى

�لرو�تب و�لبدلت200 4070707070320104007007007007003مبلغ م�ضتقطعفريق عمل وطني م�ضوؤول عن �ملر�جعة �لقانونية/ظ
100 % خطة طاعون 

�ملجرت�ت �ل�ضغرية

  200 4007007007007003        جمموع التكاليف املتكررة

  266 34920 3422 6673 3584 5515 4        اإجمايل املكون 1

/ �أ عدد 2   يوم * 35 فرد فى �ل�ضهر * ُمن�ضق/ للإقليم من �ل�ضتة �أقاليم �لمختارة- تم ذلك بالفعل فى ثلثة �أقاليم 
/ ب عدد 2 يوم * 35 فرد فى �ل�ضهر *. ُمن�ضق/ للإقليم 

/ ج عدد 2 يوم * 35 فرد فى �ل�ضهر * ُمن�ضق/ للإقليم
/ د عدد 30 يوم * �إ�ضت�ضاري وطني و�حد / للدولة

/ ه عدد 2 يوم * 30  فرد فى �ل�ضهر ُمن�ضق/ للدولة
/ ح عدد 2 يوم * 30  فرد فى �ل�ضهر *. ُمن�ضق/ للدولة

/ خ ال توجد اأية تكاليف محددة مرتبطة بهذا الن�ساط
/ د عدد 2 يوم * 35 فرد فى �ل�ضهر *. ُمن�ضق/ للإقليم

/ ذ ال توجد اأية تكاليف مرتبطة بهذا الن�ساط
/ ر عدد  30 يوم * �إ�ضت�ضاري وطني و�حد/ للدولة

/ ز عدد 5 �أيام * 25  فرد فى �ل�ضهر *. ُمن�ضق/ للإقليم
/ �ض 2 يوم * 10  فرد فى �ل�ضهر *. ُمن�ضق/ للدولة = 5100 دولر �أمريكى

/ �ض عدد 2 يوم * 20  فرد فى �ل�ضهر *. ُمن�ضق/ للإقليم
/ �ض بعثة لمتابعة �أدء �لخدمات �لبيطرية فى عدد 40 دولة بقيادة �لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية 

/ �ض �لبعثات �لأولية لتقيم �أد�ء �لخدمات �لبيطرية فى عدد 9 دول بقيادة �لمنظمة �لعالمية لل�ضحة �لحيو�نية
/ ط 1 يوم * 25  فرد فى �ل�ضهر *. ُمن�ضق/ للدولة )فى عدد57 دولة(

�لمو�قع    تحديد  �أجهزة  �لعينات،  جمع  )�أدو�ت  �لبيطرين  �لأطباء  م�ضاعدي  و  بالمعد�ت  �لبيطرية  �لخدمات  تزويد  /  ظ 
�لجغر�فية، �إلخ(: 15000 دولر �أمريكى /للدولة لعدد 60 دولة 

/ ع مبلغ م�ضتقطع ليتم دفعه كبدل لأع�ضاء فريق �لعمل )4 �أفر�د( بقيمة تقديرية 10000 دولر �أمريكى

العن�شر 1 :  تعزيز وتهيئة بيئة مواتية ودعم القدرات البيطرية
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الإجمالـــي )م�شروبــا فى 1000 دولر اأمريكى(الكميــــــــــات

�لإجمايل�لعام 5�لعام 4�لعام 3�لعام 2�لعام 1الوحدة
تكلفة الوحدة
)م�شروب فى 
�لإجمايل�لعام 5�لعام 4�لعام 3�لعام 2�لعام 10001 دولر(

ح�شاب  
امل�شروفات

م�شادر 
التمويل 

الإ�شتثمارية التكاليف   .  1                

                العن�شر 2.1 . التقييم الوبائى

                اأ. الأن�شطة على امل�شتوى الإقليمي

مر�قبة �لو�ضع �لإقليمى، حتليل �ملخاطر ودر��ضات معرفة 
�ملر�ض عن طاعون �ملجرت�ت �ل�ضغرية ) �لإنرتنت، 

�لإ�ضت�ضاريني(
فرد فى 
�إ�ضت�ضاري135----915135----9�ل�ضهر

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

حتديد �أماكن توزيع �أعد�د �ملا�ضية )ر�ضم خر�ئط( على 
�مل�ضتوى �لإقليمي )�إ�ضت�ضاريني دوليني(

فرد فى 
�إ�ضت�ضاري135---135-915---9-�ل�ضهر

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

�ضياغة خطط للتقييم على �مل�ضتوى �لإقليمي لأ�ضباب 
اإ�ستمرار وجود  طاعون املجرتات ال�سغرية وحتديد نقاط 

�لتحكم �حلرجة )�لإنرتنت – �لإ�ضت�ضاريني(
فرد فى 
�إ�ضت�ضاري135---135-915---9-�ل�ضهر

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

        135270---405  

                ب. الأن�شطة على امل�شتوى الوطني

�إن�ضاء وتدريب فرق للتقييم على �مل�ضتوى �لوطني 
)�إ�ضت�ضاريني دوليني)

فرد فى 
�إ�ضت�ضاري140 1---7615600540---4036�ل�ضهر

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

مر�جعة �ملطبوعات �لبحثية �ملتوفرة و�ضياغة �لفر�ضية  
�ملحتملة حول �أ�ضباب �إ�ضتمر�ر وجود طاعون �ملجرت�ت 

�ل�ضغرية )�إ�ضت�ضاريني وطنيني(/�أ
فرد فى 
�إ�ضت�ضاري228---386120108---2018�ل�ضهر

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

و�ضع �خلطط للتقييم على �مل�ضتوى �لوطني )�إ�ضت�ضاريني 
وطنيني(/ب

فرد فى 
�إ�ضت�ضاري228---386120108---2018�ل�ضهر

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

�إعد�د ور�ض عمل على �مل�ضتوى �لوطني لتحديث �ملعرفة 
عن و�ضع �ملر�ض فى �لدولة باإ�ضتخد�م �أد�ة مر�قبة 

ور�ضة عمل360 7872-787-7622810787-76-76ور�ضة عملوتقييم  طاعون �ملجرت�ت �ل�ضغرية/ ت
100 % خطة طاعون 

�ملجرت�ت �ل�ضغرية
جمع مر�جعات �ملطبوعات �لبحثية، و�لنتائج �لتى تو�ضلت 

�إليها �لبعثة، ونتائج �لتق�ضي )�إ�ضت�ضاريني وطنيني(
فرد فى 
�إ�ضت�ضاري456--240216-766--4036-�ل�ضهر

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

حتديد �ملناطق �لعالية �خلطورة وطرق �نتقال �ملر�ض من 
خلل نظام �لتحليل �لوبائي

فرد فى 
�إ�ضت�ضاري456--240216-766--4036-�ل�ضهر

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

مر�جعة ودمج �أنظمة �لتحليل �لوبائي على �مل�ضتوى 
�لوطني مع تلك على �مل�ضتوى �لإقليمي

فرد فى 
�إ�ضت�ضاري456--240216-766--4036-�ل�ضهر

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

  324 7875-435 4761 6271 1        املجموع اجلزئى

  729 7875-435 7461 7621 1        املجموع اجلزئى 2 .1 

ن2
كو

لم
:  ا

ق 3
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م
المكون 2 : دعم اأنظمة الت�شخي�ض والتق�شي
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الإجمالـــي )م�شروبــا فى 1000 دولر اأمريكى(الكميــــــــــات

�لإجمايل�لعام 5�لعام 4�لعام 3�لعام 2�لعام 1الوحدة
تكلفة الوحدة
)م�شروب فى 
�لإجمايل�لعام 5�لعام 4�لعام 3�لعام 2�لعام 10001 دولر(

ح�شاب  
امل�شروفات

م�شادر 
التمويل 

العن�شر 2 .2 . تعزيز اأنظمة التق�شي  وقدرات الت�شخي�ض 
                املختربي

                اأ .الأن�شطة على امل�شتوى الدويل

                �أنظمة �لتق�ضي

تطوير �إر�ضاد�ت توجيهية خلطة �لتق�ضي على �مل�ضتويني 
�لإقليمي و�لوطني )�إ�ضت�ضاريني دوليني(

فرد فى 
�إ�ضت�ضاري15----11515----1�ل�ضهر

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

  15----15        املجموع اجلزئى

                ب. الأن�شطة على امل�شتوى الإقليمي

                �أنظمة �لتق�ضى

و�ضع خطة �لتق�ضي على �مل�ضتوى �لإقليمي )�إ�ضت�ضاريني 
دولييني(

فرد فى 
�إ�ضت�ضاري135---135-915---9-�ل�ضهر

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

�إنتاج ون�ضر دليل لتدريب �ملتدربني يف جمال �لتق�ضي 
بالأعر��ض �ملر�ضية

مبلغ 
�إ�ضت�ضاري100----1100100----1م�ضتقطع

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

تدريب �ملدربني على �مل�ضتوى �لإقليمي يف علم �لوبائيات 
تدريب351---939195156   54�إجتماعو�لتق�ضى/ ث

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

�لفحو�ض �مل�ضلية �لتي ت�ضتهدف فئات معينة من 
�حليو�نات وتقييم عدد �حلالت �لتي ميكن �أن ت�ضببها 

حالة و�حدة  )�إ�ضت�ضاريني دوليني(
فرد فى 
�إ�ضت�ضاري135---135-915---9-�ل�ضهر

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

  721---295426        املجموع اجلزئي

                �لقدر�ت �ملختربية

�لتدريب على �مل�ضتوى �لإقليمي على طرق �لت�ضخي�ض، 
ور�ضة عمل224---925125100---54ور�ضة عملو�ضمان �جلودة/ج

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

�ختبار�ت �لكفاءة على �مل�ضتوى �لإقليمى/�لدويل )�ملخترب 
�ملرجعي �لدويل �أو �ملخترب �لإقليمى(

مبلغ 
تدريب216-108-108-1812-9-9-م�ضتقطع

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

المكون 2 : دعم اأنظمة الت�شخي�ض والتق�شي
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الإجمالـــي )م�شروبــا فى 1000 دولر اأمريكى(الكميــــــــــات

�لإجمايل�لعام 5�لعام 4�لعام 3�لعام 2�لعام 1الوحدة
تكلفة الوحدة
)م�شروب فى 
�لإجمايل�لعام 5�لعام 4�لعام 3�لعام 2�لعام 10001 دولر(

ح�شاب  
امل�شروفات

م�شادر 
التمويل 

�لفحو�ض �مل�ضلية �لتي ت�ضتهدف فئات معينة من 
�حليو�نات وتقييم عدد �حلالت �لتي ميكن �أن ت�ضببها 

حالة و�حدة  )�إ�ضت�ضاريني دوليني(
فرد فى 
�إ�ضت�ضاري------  ---54�ل�ضهر

100 % خطة 
طاعون �ملجرت�ت 

�ل�ضغرية

  440-108-125208       املجموع اجلزئي

  176 1-108-420634        املجموع اجلزئي

                ت . الأن�شطة على امل�شتوى الوطني

                �أنظمة �لتق�ضي

تطوير خطة تق�ضي على �مل�ضتوى �لوطني )�إ�ضت�ضاريني 
وطنيني(

فرد فى 
�إ�ضت�ضاري456---766240216---4036�ل�ضهر

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

�إعد�د ور�ض عمل على �مل�ضتوى �لوطني للتحقق من �ضحة 
ور�ضة عمل836---7611440396---4036ور�ضة عملخطط �لتق�ضي/ح

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

�إن�ضاء قاعدة للبيانات و�ملعد�ت �للزمة لأنظمة �لتق�ضي 
�لرقمية �لقائمة

�لتكلفة 
معد�ت900 1--000900 1-7625--4036-�ل�ضنوى

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

تدريب722---7610380342---4036�إجتماع�لتدريب على �لتحري عن �لإ�ضابات/خ
100 % خطة طاعون 

�ملجرت�ت �ل�ضغرية

تدريب748 1---7623920828---4036�إجتماع�لتدريب على �لوبائيات، �لتق�ضي وتقييم �ملخاطر/د
100 % خطة طاعون 

�ملجرت�ت �ل�ضغرية
تدريب �لأطباء �لبيطريني يف �ملجازر و�ل�ضيادين لرفع 

تدريب623--328295-768--4036-�إجتماعوعيهم عن طاعون �ملجرت�ت �ل�ضغرية/ذ
100 % خطة طاعون 

�ملجرت�ت �ل�ضغرية

  285 6--195 1101 9803 1        املجموع اجلزئي

                �لقدر�ت �ملختربية

تقييم �لقدر�ت �لت�ضخي�ضية للمخترب )�إ�ضت�ضاريني 
وطنيني(

فرد فى 
�إ�ضت�ضاري456---766240216---4036�ل�ضهر

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

�لتدريب على �لت�ضخي�ض �ملختربي و�لختبار�ت مبا يف 
تدريب064 1---7614560504---4036�إجتماعذلك تد�ول �لعينات و�لت�ضخي�ض �ملقارن/ر

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

�لتدريب على �لت�ضخي�ض �ملقارن لطاعون �ملجرت�ت 
تدريب064 1---7614560504---4036�إجتماع�ل�ضغرية وتو�ضيف معزولت �لفريو�ض �حلقلي/ز

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

المكون 2 : دعم اأنظمة الت�شخي�ض والتق�شي
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الإجمالـــي )م�شروبــا فى 1000 دولر اأمريكى(الكميــــــــــات

�لإجمايل�لعام 5�لعام 4�لعام 3�لعام 2�لعام 1الوحدة
تكلفة الوحدة
)م�شروب فى 
�لإجمايل�لعام 5�لعام 4�لعام 3�لعام 2�لعام 10001 دولر(

ح�شاب  
امل�شروفات

م�شادر 
التمويل 

�لتدريب على نظام �ضمان �جلودة و�لإعتماد لإختبار 
تدريب488--5010146146195--151520�إجتماعت�ضخي�ض طاعون �ملجرت�ت �ل�ضغرية/�ض

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

تتم �مل�ضاعدة يف �ملوقع لنظام �ضمان جودة �ملخترب�ت 
و�عتمادها لإختبار ت�ضخي�ض طاعون �ملجرت�ت �ل�ضغرية/ 

�ض
فرد فى 
�إ�ضت�ضاري188--1315565675--445�ل�ضهر

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

خمزون من �لكو��ضف و�لأجهزة و�ملعد�ت �ملختربية
مبلغ 

800 3---800 0001 76502---4036م�ضتقطع
ب�ضائع/
معد�ت

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

�لتاأكد من �ضحة ونقل �لتكنولوجيا �خلا�ضة باإختبار 
تفاعل �لبلمرة �ملت�ضل�ضل  �ملتعدد )�إجر�ء �لإختبار على 
مبلغ �مل�ضتوى �لوطني و�إر�ضال بعثات من �خلرب�ء �لدوليني(

�إ�ضت�ضاري45454545180-15151515603-م�ضتقطع
100 % خطة طاعون 

�ملجرت�ت �ل�ضغرية

  239 27231545457 5633 3        املجموع اجلزئى

  524 510454513 3821 5436 5        املجموع اجلزئى

  429 5101534520 0151 9777 5        املجموع اجلزئى 2 .2

العن�شر 2 . 3 .�شبكات  الوبائيات واملختربات على امل�شتوى 
                الإقليمي

                اأ . الأن�شطة على امل�شتوى الإقليمي

�إختيار �ملركز �لإقليمي �لر�ئد للوبائيات و�ملخترب �لإقليمى 
�لر�ئد يف كل �إقليم من �لت�ضع �أقاليم �ملختارة/�ض

فرد فى 
�إ�ضت�ضاري68---5153830---32�ل�ضهر

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

�لإجتماعات �ل�ضنوية على �مل�ضتوى �لإقليمي بني �ملخترب 
ور�ضة عمل700 9999945605405405405405402ور�ضة عمل�لوطني وفريق �لعمل  بالوبائيات/�ض

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

  768 5785705405405402        املجموع اجلزئى

  768 5785705405405402         املجموع اجلزئى 2 .3 

  925 37228 4856931 3313 3169 8        اإجمايل التكاليف الإ�شتثمارية

املتكررة التكاليف   .II                

                العن�شر 2 .1 التقييم الوبائي

التقييم وتقدير الو�سع الوبائى ميدانيا  بامل�ساركة/ط
مبلغ 

560 4-280 2-080 2001 152301-76-4036م�ضتقطع
�لرو�تب 
و�لبدلت

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

                العن�شر 2 .2 تعزيز اأنظمة التق�شي و القدرات املختربية

�لتق�ضي مبا يف ذلك �أن�ضطة �لتق�ضي بالأعر��ض، 
بامل�ضاركة للبحث عن �ملر�ض وللتحري عن �لإ�ضابات  

مبلغ 
680 7--040 0403 6003 192401--407676م�ضتقطع

�لرو�تب 
و�لبدلت

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

المكون 2 : دعم اأنظمة الت�شخي�ض والتق�شي



54
 

)2
02

1 
– 

20
17

( 
ت 

نـو�
 �ض

�ض
خمـ

 - 
رة

ضغي
ل�

ت �
تر�

مج
ن �ل

عو
طا

�ض 
مر

لى 
ء ع

�ضا
للق

لي 
دو

ج �ل
نام

لبر
�

الإجمالـــي )م�شروبــا فى 1000 دولر اأمريكى(الكميــــــــــات

�لإجمايل�لعام 5�لعام 4�لعام 3�لعام 2�لعام 1الوحدة
تكلفة الوحدة
)م�شروب فى 
�لإجمايل�لعام 5�لعام 4�لعام 3�لعام 2�لعام 10001 دولر(

ح�شاب  
امل�شروفات

م�شادر 
التمويل 

جمع وحتليل �لعينات بو��ضطة �لأطباء �لبيطريني فى 
�مليد�ن/ظ

مبلغ 
�لت�ضغيل160 1405 1401 1401 1401 4076767676344156001م�ضتقطع

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

حتليل معزولت فريو�ض طاعون �ملجرت�ت �ل�ضغرية �لتى 
مت عزلها فى �لوقت �حلايل �أثناء عمل �لتقييم �مليد�نى/ع

مبلغ 
�لت�ضغيل4076767676344260114114114114516م�ضتقطع

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

  916 25417 5341 2943 3744 4605 3         جمموع التكاليف املتكررة

  841 62646 2272 7794 7057 77614 11        الإجمالى ملكون 2

 / �أ عدد 51 يوم * �إ�ضت�ضاري وطني/ للدولة
/ ب عدد 51 يوم * �إ�ضت�ضاري وطني/ للدولة

للدولة ُمن�ضق/   * �ل�ضهر  فى  / ت عدد 2 يوم * 03 فرد 
/ ث عدد 3 يوم * 03 فرد فى �ل�ضهر * عدد 2 ُمن�ضق/للإقليم
/ ج عدد 3 يوم * 51 فرد فى �ل�ضهر * عدد 2 ُمن�ضق/ للإقليم

/ ح عدد 2 يوم * 03 فرد فى �ل�ضهر * عدد 1 ُمن�ضق/للدولة
/ خ عدد 2 يوم * 52 فرد فى �ل�ضهر * عدد 2 ُمن�ضق/للدولة
/ د عدد 5 يوم * 03 فرد فى �ل�ضهر * عدد 2 ُمن�ضق/للدولة

/ ذرعدد 2 يوم * 02 فرد فى �ل�ضهر * عدد 1 ُمن�ضق/للدولة
1 ُمن�ضق/للدولة )م�ضخ�ضات = 0003 دولر �أمريكى( عدد   * �ل�ضهر  فى  51 فرد   * / ر عدد 4 يوم 

/ ز مثل ما �ضبق
/ �ض عدد 4 يوم * 51 فرد فى �ل�ضهر * عدد 1 ُمن�ضق /للدولة - فقط للدول �لمختارة )عدد 31 دولة(

/ �ض عدد 1 �أ�ضبوع �إ�ضت�ضاري دولى/للدولة فقط للدول �لمختارة
/ �ض �لإختيار ليتم �لتنفيذ بفريق مكون من عدد 3 �أفر�د فى �ل�ضهر فى كل �إقليم لعدد 51 يوم

/ �ض عدد 3 �أيام * 54 فرد لكل �إقليم )�أجور �لترجمة 0063 دولر(
/ ط الماأموريات الميدانية لفريق العمل  بعدد 51 طبيب بيطرى ميد�نى لمدة  03 يوم  لكل منهم �ضنويا )بدل �لإعا�ضة �ليومي = 02 * 03*  001 دولر؛ �لوقود = 0003 دولر ؛ للطو�رئ = 0002 دولر( 

/ ظ عدد 0003 عينة فى �ل�ضنة بتكلفة 3 دولر لأخذ �لعينة و2 دولر للتحليل لكل عينة = 00051 دولر
/ ع يتم جمع وتحليل حو�لي 003 معزولة  بتكلفة 5 دولر لكل معزولة، يتم عمل ذلك بالمختبر على �لم�ضتوى �لوطني )للدول �لتى لديها �لقدرة لعمل ذلك( وكذلك فى �لمختبر �لإقليمي و�لمختبر �لدولي

المكون 2 : دعم اأنظمة الت�شخي�ض والتق�شي
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الإجمالـــي )م�شروبــا فى 1000 دولر اأمريكى(الكميــــــــــات

�لإجمالى�لعام 5�لعام 4�لعام 3�لعام 2�لعام 1الوحدة
تكلفة الوحدة
)م�شروب فى 
�لإجمالى�لعام 5�لعام 4�لعام 3�لعام 2�لعام 10001 دولر(

ح�شاب  
امل�شروفات

م�شادر 
التمويل 

الإ�شتثمارية التكاليف   .I                

العن�شر 3 .1 :  التح�شني وغريه من الإجراءات 
                الوقائية من وال�شيطرة على طاعون املجرتات ال�شغرية 

اللقاح اإنتاج   1.  1.  3                

                اأ . الأن�شطة على امل�شتوى الدولى

تدعيم �لتطوير و�لت�ضنيع للقاحات �لتى تتيح 
�لتمييز بني �حليو�نات �مل�ضابة و تلك �ملح�ضنة

مبلغ 
�إ�ضت�ضاري60-3030--230-11--م�ضتقطع

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

                ب . الأن�شطة على امل�شتوى الإقليمي

تن�ضيق جدول تو�ريخ بر�مج �لتح�ضني للدول 
----------------�ملتجاورة/ �أ

�لتدريب من �أجل جتان�ض �أنظمة �ل�ضلمة �حليوية 
و�ضمان �جلودة للمخترب/ب

ور�ضة 
ور�ضة عمل373---373-941---9-عمل

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

                ت . الأن�شطة على امل�شتوى الوطني

تدريب فريق �لفنيني �لعاملني فى خمترب�ت  �إنتاج 
�للقاح/ ت

ور�ضة 
ور�ضة عمل110--7437-157--105-عمل

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

تدعيم تنفيذ نظام �إد�رة �جلودة يف �ملخترب�ت 
�مل�ضتهدفة لإنتاج �للقاح 

فرد فى 
�إ�ضت�ضاري38---38-104---10-�ل�ضهر

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

�إجر�ء �لإختبار بني �ملخترب�ت وبع�ضها/ث
مبلغ 

�إ�ضت�ضاري24--1212-212--11-م�ضتقطع
100 % خطة طاعون 

�ملجرت�ت �ل�ضغرية
توفري �لدعم لتنفيذ �ملمار�ضات �جليدة للتخزين 

و�ل�ضحن و�لتعامل مع �للقاحات/ج
فرد فى 
�إ�ضت�ضاري30---30-215---2-�ل�ضهر

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

  634-5267930-         املجموع اجلزئى 3 .1 .1

التح�شني حملت   2.  1.  3                

                اأ . الأن�شطة على امل�شتوى الدويل

در��ضة جدوى لإن�ضاء خمترب و�حد �إ�ضايف ل�ضمان 
جودة �للقاحات على �مل�ضتوى �لإقليمى/ح

فرد فى 
�إ�ضت�ضاري30---30-215---2-�ل�ضهر

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

                ب. الأن�شطة على امل�شتوى الإقليمي

تقييم �لإحتياجات لإ�ضد�ر �ضهادة للقاحات 
طاعون �ملجرت�ت �ل�ضغرية/خ

فرد فى 
�إ�ضت�ضاري34---34-94-- 9-�ل�ضهر

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

المكون 3 : الإجراءات التى تدعم الق�شاء على طاعون المجترات ال�شغيرة
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الإجمالـــي )م�شروبــا فى 1000 دولر اأمريكى(الكميــــــــــات

�لإجمالى�لعام 5�لعام 4�لعام 3�لعام 2�لعام 1الوحدة
تكلفة الوحدة
)م�شروب فى 
�لإجمالى�لعام 5�لعام 4�لعام 3�لعام 2�لعام 10001 دولر(

ح�شاب  
امل�شروفات

م�شادر 
التمويل 

                ت. الأن�شطة على امل�شتوى الوطني

دور�ت تدريبية تن�ضيطية على �لتطبيق �مليد�ين 
تدريب900--450450-1208--6060-�إجتماعللحقن بلقاح طاعون �ملجرت�ت �ل�ضغرية/د

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

ب�ضائع000 130--000 00065 65-0000.0001 000 300 1--000 000 000650 000 650-�لر�أ�ض�ضر�ء �للقاحات/ذ
100 % خطة طاعون 

�ملجرت�ت �ل�ضغرية
نقل �لتكنولوجيا لإنتاج لقاح طاعون �ملجرت�ت 

�ل�ضغرية ثابت حر�ريا/ ر
فرد فى 
�إ�ضت�ضاري38--38--315--3--�ل�ضهر

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

  001 131--488 51465 65-         املجموع اجلزئى 3 .1 .2

التح�شني بعد  ما  تقييم   3.  1.  3                

�إ�ضت�ضاري------ -  --- تطوير بروتوكول لعمليات �مل�ضح �مل�ضلي/ز   
100 % خطة طاعون 

�ملجرت�ت �ل�ضغرية
  ------        املجموع اجلزئى 3 .1 .3

احليوي الأمن  حت�شني   4.  1.  3                

�ضياغة �إجر�ء�ت �لعمل �لقيا�ضية لآلية �لإ�ضتجابة 
)�إ�ضت�ضاري دويل(

فرد فى 
�إ�ضت�ضاري15---15-115---1-�ل�ضهر

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

  15---15-        املجموع اجلزئى 3 .1 .4

املجرتات  لطاعون  الطوارئ  خطط   5.  1.  3
ال�شغرية وغريذلك من اإجراءات الوقاية 

                وال�شيطرة

�إعد�د و�ختبار خطة طو�رئ للدول �ملُعَر�ضة 
للخطر/�ض

مبلغ 
�إ�ضت�ضاري188188375---15153013---م�ضتقطع

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

ب�ضائع000 20-000 20---0000.0001 000 200-000 000 200---�لر�أ�ض�ضر�ء �للقاحات يف حالت �لطو�رئ/�ض
100 % خطة طاعون 

�ملجرت�ت �ل�ضغرية
و�ضع �إجر�ء�ت للتحكم و�إد�رة �لأحد�ث �ل�ضحية 

�ملتعلقة بطاعون �ملجرت�ت �ل�ضغرية )�إ�ضت�ضاري دويل(
فرد فى 
�إ�ضت�ضاري8---8-0.515---0.5-�ل�ضهر

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

تطوير �إجر�ء�ت �لعمل �لقيا�ضية من �أجل �لإد�رة 
�ل�ضليمة ل�ضل�ضلة �لتربيد )�إ�ضت�ضاري دويل(

فرد فى 
�إ�ضت�ضاري8---8-0.515---0.5-�ل�ضهر

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

  390 18818820 20-15-        املجموع اجلزئى3 . 1 .5

  041 218188152 56620 06965 66-        املجموع اجلزئى3 .1

المكون 3 : الإجراءات التى تدعم الق�شاء على طاعون المجترات ال�شغيرة
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الإجمالـــي )م�شروبــا فى 1000 دولر اأمريكى(الكميــــــــــات

�لإجمالى�لعام 5�لعام 4�لعام 3�لعام 2�لعام 1الوحدة
تكلفة الوحدة
)م�شروب فى 
�لإجمالى�لعام 5�لعام 4�لعام 3�لعام 2�لعام 10001 دولر(

ح�شاب  
امل�شروفات

م�شادر 
التمويل 

العن�شر 3 .2 :  الربهنة على حالة اخللو من طاعون 
                املجرتات ال�شغرية

                اأ . الأن�شطة على امل�شتوى الدويل

تدعيم مر�جعة ملفات طاعون �ملجرت�ت �ل�ضغرية 
للح�ضول على �لت�ضديق على حالة �خللو من �ملر�ض

فرد فى 
�إ�ضت�ضاري050 141414141470152102102102102101�ل�ضهر

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

  050 2102102102102101        املجموع اجلزئي

                اأ .الأن�شطة على امل�شتوى الإقليمي

تدعيم �إعد�د ملف لطاعون �ملجرت�ت �ل�ضغرية 
للت�ضديق على حالة �خللو من �ملر�ض ليتم تقدميه 

�إلى �ملنظمة �لعاملية لل�ضحة �حليو�نية/�ض
ور�ضة 
ور�ضة عمل347-193154--939-54  عمل

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

  347-193154--        املجموع اجلزئى

                ب . الأن�شطة على امل�شتوى الوطني

تدريب تن�ضيطي حول �لتق�ضي بالأعر��ض/�ض
جل�ضة 
تدريب220330550---20305011---�إجتماع

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

  220330550---        املجموع اجلزئي

  947 1933743301--        املجموع اجلزئى 3 .2

العن�شر3 . 3 :  ال�شيطرة على  الأمرا�ض الأخرى  التى  
ت�شيب املجرتات ال�شغرية للم�شاعدة فى  الق�شاء على 

                طاعون املجرتات ال�شغرية

                اأ . الأن�شطة على امل�شتوى الإقليمى

 عمل حتديث عن �لتقدم و�لتن�ضيق �لذى يتم 
�إ�ضت�ضاري------------- اإحرازه/ط

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

  ------        املجموع اجلزئى 

                ب. الأن�شطة على امل�شتوى الوطني

و�ضع خطط �ل�ضيطرة على �لأمر�ض ذ�ت  
�لأولوية �لتى ت�ضيب �ملجرت�ت �ل�ضغرية �لأخرى 

)�إ�ضت�ضاري وطني(
فرد فى  

�إ�ضت�ضاري456--240216-766--4036-�ل�ضهر
100 % خطة طاعون 

�ملجرت�ت �ل�ضغرية

ور�ضة عمل للت�ضديق على �خلطة �أعله/ظ
ور�ضة 
ور�ضة عمل787--414373-7610--4036-عمل

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

�لب�ضائع000 30-000 00010 00010 10-0000.0002 000 150-000 000 00050 000 00050 000 50-�لر�أ�ض�ضر�ء �للقاحات/ع
100 % خطة طاعون 

�ملجرت�ت �ل�ضغرية

  243 31-000 58910 65410 10-         املجموع اجلزئى

  243 31-000 58910 65410 10-        املجموع اجلزئى 3 . 3

  230 592518185 34730 72376 76-        التكاليف الإ�شتثمارية الإجمالية

المكون 3 : الإجراءات التى تدعم الق�شاء على طاعون المجترات ال�شغيرة
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الإجمالـــي )م�شروبــا فى 1000 دولر اأمريكى(الكميــــــــــات

�لإجمالى�لعام 5�لعام 4�لعام 3�لعام 2�لعام 1الوحدة
تكلفة الوحدة
)م�شروب فى 
�لإجمالى�لعام 5�لعام 4�لعام 3�لعام 2�لعام 10001 دولر(

ح�شاب  
امل�شروفات

م�شادر 
التمويل 

املتكررة التكاليف   .II                

العن�شر 3 .1 :  التح�شني والإجراءات الأخرى للوقاية 
               وال�شيطرة على طاعون املجرتات ال�شغرية

�لت�ضغيل000 520--000 000260 260-0000.0004 000 300 1--000 000 000650 000 650-�لر�أ�ضت�ضليم �للقاحات/غ
% خطة طاعون   80
�ملجرت�ت �ل�ضغرية 

�لت�ضغيل000 00080 80---0000.0004 000 000200 000 200�لر�أ�ضت�ضليم لقاحات �لطو�رئ/ف
% خطة طاعون   80

�ملجرت�ت �ل�ضغرية

�ضو�بط �لتنقل بني �ملناطق �ملح�ضنة/غري 
�ملح�ضنة//ق

مبلغ 
550 4-275 97513002-7065-152035-م�ضتقطع

�لرو�تب 
�حلكومةو�لبدلت

�أن�ضطة طاعون �ملجرت�ت �ل�ضغرية تقييم ما بعد 
�لتح�ضني )جمع �لعينات وحتليلها( بو��ضطة 

�لأطباء �لبيطريني �مليد�نيني/ك
جمع 

�إ�ضت�ضاري000 65--500 50032 32-0005 13--500 5006 6-�لعينات
100 % خطة طاعون 

�ملجرت�ت �ل�ضغرية
              العن�شر3 .2 :  اإظهار حالة اخللو من طاعون املجرتات ال�شغرية

جمع وحتليل �لعينات بو��ضطة �لأطباء �لبيطريني 
�مليد�نيني/ل

مبلغ 
�لت�ضغيل200300500---20305010---م�ضتقطع

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

العن�شر3 .3 : ال�شيطرة على اأمرا�ض املجرتات ال�شغرية الأخرى لدعم 
              الق�شاء على طاعون املجرتات ال�شغرية

�لت�ضغيل000 30-000 00010 00010 10-0000.0002 000 150-000 000 00050 000 00050 000 50-�لر�أ�ضت�ضليم �للقاحات/م
80 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

  050 475300700 80092 475303 303-         اإجمالى التكاليف املتكررة

  280 067818885 147123 198380 380-        جمموع املكون 3

/ �أ ل توجد تكاليف محددة
/ ب عدد 2 يوم * 30 فرد * عدد 2 ُمن�ضق/للإقليم

/ ت عدد 2 يوم * 10 فرد * عدد 1 ُمن�ضق/ للإقليم فى عدد 15 دولة 7350 دولر �أمريكى
/ ث �ضينظمها مختبر دولي مرجعي لمختبر لطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة

/ ج لمدة �ضهرين �إ�ضت�ضاري دولي لإعد�د �لمبادئ �لتوجيهية �لمطلوبة
/ ح لمدة 30 يوم عدد 2 �إ�ضت�ضاري دولي

/ خ لمدة �أ�ضبوع �إ�ضت�ضاري دولى لكل للإقليم فى �لعام �لثانى
/ د يوم و�حد  * 30 فرد * ُمن�ضق و�حد/�لدولة )�لمعد�ت = 1000 دولر �أمريكى(

للخدمات  �لت�ضليم  بما فى ذلك  و�لمخفف )  �للقاح  ل�ضر�ء  0،1 دولر  بتكلفة  و�لثالث  �لثانى  للأعو�م  �للقاح  بليون جرعة من   3  ،  1 ذ   /
�لبيطرية �لوطنية(

/ ر لمدة �أ�ضبوع بعثة للإ�ضت�ضاريين �لدوليين لعدد 10 من منتجي لقاح طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة فى �لعام �لثاني
/ز ل توجد تكاليف محددة

�لوطنى =  )�لإ�ضت�ضاري  �لخطة  لإختبار  فرد   15 لعدد  يومى  �إعا�ضة  بدل  يوم   2 و عدد  �لطو�رئ  ليتولى عمل خطة  �إ�ضت�ضاري وطني  /�ض 
6000 دولر ؛  2*15 * 100 دولر؛  �لتنقلت = 15 *50 دولر؛  تن�ضيق �لإجتماعات = 2*دولر* 1000 و للطو�رئ = 750 دولر

/ �ض200 مليون جرعة من لقاح طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة لتح�ضين �لحيو�نات �ل�ضغيرة �لعمر وكذلك للتح�ضين فى حالة �لطو�رئ فى 
�لعام �لر�بع

/ �ض �إعد�د ور�ضة عمل على �لم�ضتوى �لإقليمي لمدة يومين لعدد 30 م�ضارك + من�ضق و�حد فى عدد 5 �أقاليم فى �لعام �لثالث وفى 4 �أقاليم 
فى �لعام �لر�بع

/�ض ور�ضة عمل على �لم�ضتوى �لوطني لمدة يومين لعدد 30 م�ضارك + ُمن�ضق و�حد لكل دولة ق فى �لعام �لر�بع وفى �لعام �لخام�ض
/ط ال توجد تكاليف محددة )تم ذلك اأثناء اإجتماعات التن�سيق على الم�ستوى االإقليمي(

/ ظ عدد 2 يوم * 10 فرد * عدد 2 ُمن�ضق
/ع عدد 50 مليون جرعة فى �لعام من �لعام �لثانى حتى �لعام �لخام�ض بتكلفة 0،2 دولر ل�ضر�ء �للقاح و�لمخفف

/غ عدد 650 مليون حيو�ن يتم تح�ضينها فى �لعامين �لثاتى و�لثالث بتكلفة 0،4 دولر لت�ضليم �للقاح
/ ف عدد 200 مليون حيو�ن يتم تح�ضينها )�لحيو�نات �ل�ضغيرة �لعمر وفى حالت �لطو�رئ( فى �لعام �لر�بع بتكلفة 0،4 دولر لت�ضليم 

�للقاح
/ق �لوقود وبدل �لإعا�ضة �ليومى للخدمات �لبيطرية �لميد�نية و�لأمن )�لوقود = 20000 دولر؛ بدل �لإعا�ضة �ليومى = 15 يوم *30 

فرد*100 دولر(
/ك جمع �لعينات و�لتحليل لعدد 2000 عينة فى �لعام بتكلفة 3 دولر لأخذ �لعينة و 2 دولر للتحليل فى �لعام �لر�بع و�لخام�ض

 

المكون 3 : الإجراءات التى تدعم الق�شاء على طاعون المجترات ال�شغيرة
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الإجمالـــي )م�شروبــا فى 1000 دولر اأمريكى(الكميــــــــــات

�لإجمالى�لعام 5�لعام 4�لعام 3�لعام 2�لعام 1الوحدة
تكلفة الوحدة
)م�شروب فى 
�لإجمالى�لعام 5�لعام 4�لعام 3�لعام 2�لعام 10001 دولر(

ح�شاب  
امل�شروفات

م�شادر 
التمويل 

املتكررة التكاليف   .II                

العن�شر 3 .1 :  التح�شني والإجراءات الأخرى للوقاية 
               وال�شيطرة على طاعون املجرتات ال�شغرية

�لت�ضغيل000 520--000 000260 260-0000.0004 000 300 1--000 000 000650 000 650-�لر�أ�ضت�ضليم �للقاحات/غ
% خطة طاعون   80
�ملجرت�ت �ل�ضغرية 

�لت�ضغيل000 00080 80---0000.0004 000 000200 000 200�لر�أ�ضت�ضليم لقاحات �لطو�رئ/ف
% خطة طاعون   80

�ملجرت�ت �ل�ضغرية

�ضو�بط �لتنقل بني �ملناطق �ملح�ضنة/غري 
�ملح�ضنة//ق

مبلغ 
550 4-275 97513002-7065-152035-م�ضتقطع

�لرو�تب 
�حلكومةو�لبدلت

�أن�ضطة طاعون �ملجرت�ت �ل�ضغرية تقييم ما بعد 
�لتح�ضني )جمع �لعينات وحتليلها( بو��ضطة 

�لأطباء �لبيطريني �مليد�نيني/ك
جمع 

�إ�ضت�ضاري000 65--500 50032 32-0005 13--500 5006 6-�لعينات
100 % خطة طاعون 

�ملجرت�ت �ل�ضغرية
              العن�شر3 .2 :  اإظهار حالة اخللو من طاعون املجرتات ال�شغرية

جمع وحتليل �لعينات بو��ضطة �لأطباء �لبيطريني 
�مليد�نيني/ل

مبلغ 
�لت�ضغيل200300500---20305010---م�ضتقطع

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

العن�شر3 .3 : ال�شيطرة على اأمرا�ض املجرتات ال�شغرية الأخرى لدعم 
              الق�شاء على طاعون املجرتات ال�شغرية

�لت�ضغيل000 30-000 00010 00010 10-0000.0002 000 150-000 000 00050 000 00050 000 50-�لر�أ�ضت�ضليم �للقاحات/م
80 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

  050 475300700 80092 475303 303-         اإجمالى التكاليف املتكررة

  280 067818885 147123 198380 380-        جمموع املكون 3

/ �أ ل توجد تكاليف محددة
/ ب عدد 2 يوم * 30 فرد * عدد 2 ُمن�ضق/للإقليم

/ ت عدد 2 يوم * 10 فرد * عدد 1 ُمن�ضق/ للإقليم فى عدد 15 دولة 7350 دولر �أمريكى
/ ث �ضينظمها مختبر دولي مرجعي لمختبر لطاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة

/ ج لمدة �ضهرين �إ�ضت�ضاري دولي لإعد�د �لمبادئ �لتوجيهية �لمطلوبة
/ ح لمدة 30 يوم عدد 2 �إ�ضت�ضاري دولي

/ خ لمدة �أ�ضبوع �إ�ضت�ضاري دولى لكل للإقليم فى �لعام �لثانى
/ د يوم و�حد  * 30 فرد * ُمن�ضق و�حد/�لدولة )�لمعد�ت = 1000 دولر �أمريكى(

للخدمات  �لت�ضليم  بما فى ذلك  و�لمخفف )  �للقاح  ل�ضر�ء  0،1 دولر  بتكلفة  و�لثالث  �لثانى  للأعو�م  �للقاح  بليون جرعة من   3  ،  1 ذ   /
�لبيطرية �لوطنية(

/ ر لمدة �أ�ضبوع بعثة للإ�ضت�ضاريين �لدوليين لعدد 10 من منتجي لقاح طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة فى �لعام �لثاني
/ز ل توجد تكاليف محددة

�لوطنى =  )�لإ�ضت�ضاري  �لخطة  لإختبار  فرد   15 لعدد  يومى  �إعا�ضة  بدل  يوم   2 و عدد  �لطو�رئ  ليتولى عمل خطة  �إ�ضت�ضاري وطني  /�ض 
6000 دولر ؛  2*15 * 100 دولر؛  �لتنقلت = 15 *50 دولر؛  تن�ضيق �لإجتماعات = 2*دولر* 1000 و للطو�رئ = 750 دولر

/ �ض200 مليون جرعة من لقاح طاعون �لمجتر�ت �ل�ضغيرة لتح�ضين �لحيو�نات �ل�ضغيرة �لعمر وكذلك للتح�ضين فى حالة �لطو�رئ فى 
�لعام �لر�بع

/ �ض �إعد�د ور�ضة عمل على �لم�ضتوى �لإقليمي لمدة يومين لعدد 30 م�ضارك + من�ضق و�حد فى عدد 5 �أقاليم فى �لعام �لثالث وفى 4 �أقاليم 
فى �لعام �لر�بع

/�ض ور�ضة عمل على �لم�ضتوى �لوطني لمدة يومين لعدد 30 م�ضارك + ُمن�ضق و�حد لكل دولة ق فى �لعام �لر�بع وفى �لعام �لخام�ض
/ط ال توجد تكاليف محددة )تم ذلك اأثناء اإجتماعات التن�سيق على الم�ستوى االإقليمي(

/ ظ عدد 2 يوم * 10 فرد * عدد 2 ُمن�ضق
/ع عدد 50 مليون جرعة فى �لعام من �لعام �لثانى حتى �لعام �لخام�ض بتكلفة 0،2 دولر ل�ضر�ء �للقاح و�لمخفف

/غ عدد 650 مليون حيو�ن يتم تح�ضينها فى �لعامين �لثاتى و�لثالث بتكلفة 0،4 دولر لت�ضليم �للقاح
/ ف عدد 200 مليون حيو�ن يتم تح�ضينها )�لحيو�نات �ل�ضغيرة �لعمر وفى حالت �لطو�رئ( فى �لعام �لر�بع بتكلفة 0،4 دولر لت�ضليم 

�للقاح
/ق �لوقود وبدل �لإعا�ضة �ليومى للخدمات �لبيطرية �لميد�نية و�لأمن )�لوقود = 20000 دولر؛ بدل �لإعا�ضة �ليومى = 15 يوم *30 

فرد*100 دولر(
/ك جمع �لعينات و�لتحليل لعدد 2000 عينة فى �لعام بتكلفة 3 دولر لأخذ �لعينة و 2 دولر للتحليل فى �لعام �لر�بع و�لخام�ض

 

الإجمالـــي )م�شروبــا فى 1000 دولر اأمريكى(الكميــــــــــات

�لإجمالى�لعام 5�لعام 4�لعام 3�لعام 2�لعام 1الوحدة
تكلفة الوحدة
)م�شروب فى 
�لإجمالى�لعام 5�لعام 4�لعام 3�لعام 2�لعام 10001 دولر(

ح�شاب  
امل�شروفات

م�شادر 
التمويل 

الإ�شتثمارية التكاليف   .  1                

                عن�شر1.4: على امل�شتوى الدويل

ور�ضة عمل2222210275454545454270�إجتماع�إجتماعات �للجنة �لإ�ضت�ضارية لطاعون �ملجرت�ت �ل�ضغرية/ �أ
100 % خطة طاعون 

�ملجرت�ت �ل�ضغرية

�إجتماع �ل�ضبكة �لدولية للبحث و�خلربة لطاعون �ملجرت�ت 
ور�ضة عمل111115515151515151255�إجتماع�ل�ضغرية/ ب

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

�إجتماعات �ضبكة خمترب�ت طاعون �ملجرت�ت �ل�ضغرية 
ور�ضة عمل111115353535353535175�إجتماع�لدولية �لدولية

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

دعم خرب�ء طاعون �ملجرت�ت �ل�ضغرية من �أجل تنفيذ 
�إ�ضت�ضارى300-201575757575-5555فرد فى �ل�ضهر�لربنامج/ت

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

  000 2152152152151401        املجموع اجلزئي 1.4

                العن�شر 4 .2 . امل�شتوى الإقليمى

ور�ضة عمل737 9999945393473473473473471�إجتماع�لإجتماع �لتن�ضيقى لطاعون �ملجرت�ت �ل�ضغرية/ث
100 % خطة طاعون 

�ملجرت�ت �ل�ضغرية
�لتقييم �خلارجي على �مل�ضتوى �لوطنى للدول  �ملختارة 

�إ�ضت�ضارى75--3838-515--33-فرد فى �ل�ضهر)�إ�ضت�ضاريني دوليني(
100 % خطة طاعون 

�ملجرت�ت �ل�ضغرية

  812 3473853853473471        املجموع اجلزئي 2.4

                عن�شر 4 .3 : على م�شتوى الدولة

ور�ضة عمل128 8015215215215268864809129129129124ور�ضة عملجلنة �لتن�ضيق �لوطنية لطاعون �ملجرت�ت �ل�ضغرية/ج
100 % خطة طاعون 

�ملجرت�ت �ل�ضغرية
�مل�ضاركة يف �لإجتماعات �لتن�ضيقية لطاعون �ملجرت�ت 

  511 407676767634472925555555555552مبلغ م�ضتقطع�ل�ضغرية/ح

�ل�ضيار�ت و�لدر�جات �لنارية )2 �ضيارة و 20 در�جة نارية 
لكل دولة*30 دولة(

مبلغ م�ضتقطع/
معد�ت200 4---400 8001 301402---2010للدولة

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

  839 46710 4671 4671 8671 5722 3        املجموع اجلزئى 4 .3

  651 95413 0291 0672 4672 1343 4        التكاليف الإ�شتثمارية الإجمالية
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المكون 4 : التن�شيق والإدارة
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المكون 4 : التن�شيق والإدارة

الإجمالـــي )م�شروبــا فى 1000 دولر اأمريكى(الكميــــــــــات

�لإجمالى�لعام 5�لعام 4�لعام 3�لعام 2�لعام 1الوحدة
تكلفة الوحدة
)م�شروب فى 
�لإجمالى�لعام 5�لعام 4�لعام 3�لعام 2�لعام 10001 دولر(

ح�شاب  
امل�شروفات

م�شادر 
التمويل 

املتكررة التكاليف   .  11                

                العن�شر 4 .1 :  على امل�شتوى الدولى

                اأ . الرواتب وبدل الإعا�شة اليومى

�لرو�تب- �لبدلت000 1111158008008008008008004مبلغ م�ضتقطعفريق �لعمل بلجنة طاعون �ملجرت�ت �ل�ضغرية/ خ
100 % خطة طاعون 

�ملجرت�ت �ل�ضغرية

�لرو�تب- �لبدلت111115727272727272360مبلغ م�ضتقطع�ل�ضفر/د
100 % خطة طاعون 

�ملجرت�ت �ل�ضغرية

                ب .تكاليف الت�شغيل

ت�ضغيل111115303030303030150مبلغ م�ضتقطعتكاليف �إد�رة �ملكاتب )�لأدو�ت �ملكتبية وغريها(
100 % خطة طاعون 

�ملجرت�ت �ل�ضغرية

  510 9029029029029024        املجموع اجلزئى 4 .1

                العن�شر4 .2 : على امل�شتوى الإقليمى

                اأ. الرواتب وبدا الإعا�شة اليومى

�لرو�تب- �لبدلت020 9809 9801 9801 9801 1001 59999412201مبلغ م�ضتقطع/�لإقليمفريق �لتن�ضيق �لإقليمي لطاعون �ملجرت�ت �ل�ضغرية / ذ
100 % خطة طاعون 

�ملجرت�ت �ل�ضغرية

�لرو�تب- �لبدلت59999411260108108108108492مبلغ م�ضتقطع/�لإقليم�ل�ضفر/ ر
100 % خطة طاعون 

�ملجرت�ت �ل�ضغرية

                ب. تكاليف الت�شغيل

ت�ضغيل681 5999941202053693693693691مبلغ م�ضتقطع/�لإقليمتكاليف �إد�رة �ملكاتب
100 % خطة طاعون 

�ملجرت�ت �ل�ضغرية

  193 45711 4572 4572 4572 3652 1        املجموع اجلزئى 4 .2

                العن�شر 4 .3 : على م�شتوى الدولة

                اأ . الرواتب وبدل الإعا�شة اليومى

                الرواتب

128 4076767676344124809129129129124فرد فى �لعاممن�ضق طاعون �ملجرت�ت �ل�ضغرية
�لرو�تب- 

�حلكومة�لبدلت
�أخ�ضائى �لوبائيات على م�ضتوى �خلدمات �لبيطرية 

�ملزدوجة )للتن�ضيق: عدد 2 فرد/�لدولة  - و�حد 
963 4891919191413104618768768768763فرد فى �لعام%100، و�حد 20%(

�لرو�تب- 
�حلكومة�لبدلت

�ملتخ�ض�ضني فى �لتحليل �ملختربى على م�ضتوى 
�ملخترب �لبيطري �ملركزي )للتن�ضيق: عدد 2 فرد/

16303030303010154292292292292292فرد فى �لعام�لدولة -  20٪ بدو�م جزئي(
�لرو�تب- 

�حلكومة�لبدلت
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الإجمالـــي )م�شروبــا فى 1000 دولر اأمريكى(الكميــــــــــات

�لإجمالى�لعام 5�لعام 4�لعام 3�لعام 2�لعام 1الوحدة
تكلفة الوحدة
)م�شروب فى 
�لإجمالى�لعام 5�لعام 4�لعام 3�لعام 2�لعام 10001 دولر(

ح�شاب  
امل�شروفات

م�شادر 
التمويل 

�لأطباء �لبيطريني �مليد�نيني )للتن�ضيق: عدد 15 فرد 
778 7781 7781 7781 7781 12022822822822822889361فرد فى �لعام/ �لدولة - 20٪ بدو�م جزئي(

�لرو�تب- 
�حلكومة�لبدلت

�مل�ضاعدين �لفنيني �مليد�نيني)للتن�ضيق: عدد فرد/
918 9182 9182 9182 9182 5362 32060860860860860851فرد فى �لعام�لدولة 20 ٪ دو�م جزئى(

�لرو�تب- 
�حلكومة�لبدلت

دعم فريق �لعمل )10 �أفر�د/�لدولة – عدد 2 دو�م 
192 1493 1491 1491 1491 14427427427427476046051فرد فى �لعامكامل، �لباقني 20 ٪ دو�م جزئى(

�لرو�تب- 
�حلكومة�لبدلت

                �لبدلت )�لإ�ضر�ف و�ل�ضفر(

064 407676767634462404564564564562فرد فى �لعاممن�ضق طاعون �ملجرت�ت �ل�ضغرية
�لرو�تب- 

�لبدلت
100 % خطة طاعون 

�ملجرت�ت �ل�ضغرية
�أخ�ضائى �لوبائيات على م�ضتوى �خلدمات �لبيطرية 
�ملزدوجة )للتن�ضيق: فرد و�حد /�لدولة  للعمل بدو�م 

651 407676767634451923653653653651فرد فى �لعامكامل لطاعون �ملجرت�ت �ل�ضغرية(
�لرو�تب- 

�لبدلت
100 % خطة طاعون 

�ملجرت�ت �ل�ضغرية

فريق �مل�ضاعدين )للتن�ضيق: عدد 2 فرد/�لدولة  للعمل بدو�م 
651 8015215215215268821923653653653651فرد فى �لعامكامل لطاعون �ملجرت�ت �ل�ضغرية ) �ضائق وم�ضاعد((

�لرو�تب- 
�لبدلت

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

�ل�ضفر )مر�قبة(/ز
مبلغ م�ضتقطع/

954 0944 0941 0941 0941 4076767676344145761�لدولة 
�لرو�تب- 

�لبدلت
100 % خطة طاعون 

�ملجرت�ت �ل�ضغرية

                ب . تكاليف الت�شغيل

ت�ضغيل و�ضيانة و�ضائل �لإنتقال
مبلغ م�ضتقطع/
ت�ضغيل240 406060606028083204804804804802و�ضائل �لإنتقال

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

ت�ضغيل و�ضيانة و�ضائل �لإنتقال

مبلغ م�ضتقطع 
للت�ضغيل 
ت�ضغيل120 8000.41602402402402401 4006006006006002و�ل�ضيا�نة

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

تكاليف �إد�رة �ملكتب ) �لأدو�ت �ملكنتبية، �لإيجار، 
�إلخ(

مبلغ م�ضتقطع/
ت�ضغيل500 2105 2101 2101 2101 3055555555250226601�لدولة 

100 % خطة طاعون 
�ملجرت�ت �ل�ضغرية

  452 13535 13512 13512 13512 51112 6        املجموع اجلزئى 4 .3

  155 49451 49415 49415 49415 77815 8        اإجمالى التكاليف املتكررة

Total component 4        12 91318 96117 56117 52317 44864 806  

/2 �إجتماع لمدة يوم و�حد لعدد 30 م�ضارك : 51000 دولر
/ت عدد 2 يوم بدل �لإعا�ضة �ليومى * 20 م�ضارك 35000 دولر

/ث عدد 2 يوم * 30 فرد * عدد2 ُمن�ضق/للإقليم
/ ج يوم و�حد بدل �إعا�ضة *30 فرد )بدل �لإعا�ضة �ليومى =30 دولر * 100؛ �ل�ضفر = 30 * 50 دولر؛ مكان عقد �لإجتماع = 

1000 دولر و للطو�رئ = )500 دولر( مرتين فى �لعام لكل دولة
/ح 20 يوم �ضفر فى �لعام )بدل �لإعا�ضة �ليومى = 20 *200 دولر؛ تذكرة �لعودة = 4* 700 دولر وللطو�رئ = 1200 دولر(

/خ �لتكلفة لعدد 5 �أفر �د )230808 دولر(، موظف و�حد )155712 دولر(، م�ضاعد �إد�رى و�حد )107328 (

300 دولر = 72000 دولر/ د 240 يوم �ضفر فى �لعام لكامل �لفريق لفريق لجنة �لطاعون )يوم �ل�ضفر )�لتذكرة + بدل �لإعا�ضة �ليومى( �لقيمة �لتقديرية 
/ذ �لتكلفة لعدد 2 فرد )360 دولر(

/ر 20 يوم �ضفر فى �لعام لكل منطقة ) يوم �ل�ضفر )�لتذكرة + بدل �لإعا�ضة �ليومى( �لقيمة �لتقديرية 300 دولر = 6000 دولر
/ ز 120  يوما من �ل�ضفر د�خل �لدولة �ضنويا، لكل دولة )يوم �ل�ضفر )�لنقل + بدل �لإعا�ضة �ليومى( �لقيمة �لتقديرية =  120 دولر(= 

14400 دولر     

المكون 4 : التن�شيق والإدارة
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