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 املؤمتر
 الدورة الثانية واألربعون

2021 
 (مشروع قرار) 2030حبلول عام  استئصال طاعون اجملرتات الصغرية
 

 من تقرير الدورة اخلامسة والستني بعد املائة للمجلس بسمقت
 (2020ديسمرب/ كانون األول  4 -نوفمرب/ تشرين الثاين  30)

بشأن املسائل املتعلقة ابلربانمج  الدورة السابعة والعشرين للجنة الزراعة تقريراجمللس التوصيات الواردة يف  أقر   -18
 وامليزانية، وقام على وجه اخلصوص مبا يلي:

[…] 
على أمهية عمل املنظمة يف دعم األعضددددددددددددداا للوقاية من األمراا وا فات اايوانية والنباتية العالية األ ر  وشدددددددددددددد د )ب(

اسدددتلصدددال طاعون اجملصات الصددد  ة بتقدمي مشدددروع قرار  نة الزراعة بشدددأن   وأوصدددىواسدددتباقوا واالسدددتجابة  ا، 
 رير، إىل املؤمتر يف دورته الثانية واألربعني؛ذا التقهب(جيم  على النحو الوارد يف املرفق )2030حبلول عام 

[…] 
 2021./.القرار .

 2030استئصال طاعون اجملرتات الصغرية حبلول عام 

 ،إّن املؤمتر

مليون أسددددددرة ريريية فق ة يف البلدان النامية  300أبن  األغنام واملاعز تشددددددكل مصدددددددر الثروة اايوانية الرئيسددددددي لنحو  إذ يقرّ 
والناشدددددددلة؛ وأن  النسددددددداا واألطريال يف معظم اذك البلدان يشددددددداركون بشدددددددكل كب  يف إنتا  األغنام واملاعز و صدددددددلون منوا 

 بروتينات حيوانية املصدر مبوازاة حصو م على دخل إضايف بريضل بيع املنتجات اايوانية؛  على
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ن اجملصات الصدددددد  ة او مرا ف وسددددددي معدس لل اية ابلنسددددددبة إىل كل  من اجملصات الصدددددد  ة ا لية والربي ة أبن  طاعو  وإذ يقرّ 
بلًدا يف أفريقيا وآسددددددديا والشدددددددرد األوسددددددده عن وجود اذا املرا فيوا، علًما أن  اذك البلدان تسدددددددتحو   70حيث أفاد حنو 

 مليارات؛  2.5امل وعدداا يف املائة من اجملصات الص  ة يف الع 80أكثر من  على

مليارات  1.4أن  )أ( التأ  ات االقتصدددددددددددادية العاملية السدددددددددددنوية لّاعون اجملصات الصددددددددددد  ة تقد ر مبا يصاو  بني  ومع مراعاة
مليار دوالر أمريكي من اخلسدددددددددائر؛ )ب( واملعار  واألدوات العلمية ااالية )اللقاحات والتشددددددددد يصدددددددددات( مالئمة  2.1و

منوا من أجل اسدددددددتلصدددددددال طاعون اجملصات الصددددددد  ة من العامل، يف حني أن  اذا املرا ال يزال  صدددددددورًا  لل را املنشدددددددود
أجزاا  ددة نسددددددددددددددبًيا من العامل؛ ) ( و ل  لعل اةجرااات العاملية أسدددددددددددددداسددددددددددددددية ليس فقه اريز التنمية االجتماعية  يف

 بل أيًضا اماية الصناعات العاملية املتصلة ابألغنام واملاعز؛ واالقتصادية املستدامة يف البلدان املن ريضة الدخل املتأ رة، 

، أطلقت منظمة 2011أبنه، انّالقًا من الدرس املسددددددترياد من النجا  يف اسددددددتلصددددددال الّاعون البقر  يف سددددددنة  وإذ يذّكر
صات الصددددد  ة يف كوت األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصدددددحة اايوان والشدددددركاا الربانمج العاملي السدددددتلصدددددال طاعون اجمل

( مع التّل ع إىل عددامل خددالس من اددذا املرا حبلول 1942ديريوار )حيددث أيفيددد للمرة األوىل عن وجود اددذا املرا يف عددام 
 ؛ 2030 سنة

إىل الشدددراكة االسدددصاتيجية مع املنظمة العاملية لصدددحة اايوان وعددس من املؤسدددسدددات العاملية واةقليمية األخر ،  وإذ يشيييري
فة إىل الشددددركاا يف املوارد ومؤسددددسددددات البحوت ومنظمات اجملتمع املدين، فضدددداًل عن الدور اخلاص الذ  تؤديه الوكالة إضددددا

 الدولية للّاقة الذرية من أجل نقل التكنولوجيا وإاتحة شبكة امل تربات؛ 

ة أنواًعا خمتلرية من اجملصات على وجود مزيدس من األدلة على إمكانية أن يصددددددديط ف وس طاعون اجملصات الصددددددد    وإذ يؤّكد
الصدددددددددددد  ة الربي ة، مع ما له من تداعيات كب ة ابلنسددددددددددددبة إىل إمكانية بقاا ف وس طاعون اجملصات الصدددددددددددد  ة يف اجملتمعات 

تشدددكل عائاًل له واخلّر الذ  قد يشدددكله اذا الري وس على صدددون يموعات ااياة الربي ة، مبا فيوا األنواع املعرضدددة  قد اليت
 ّر وقدرة النظم اةيكولوجية على الصمود؛ لل 

سو  يساام يف حتقيق  2030األعضاا يف املنظمة إىل أن  استلصال طاعون اجملصات الص  ة حبلول سنة  وإذ يلفت عناية
 منوا؛  17و 15و 12و 8و 5و 3و 2و 1أادا  التنمية املستدامة وال سيما األادا  

د ديييّد  ا  2015دعم مؤمتر املنظمددددة يف دورتدددده التدددداسددددددددددددددعددددة والثال ني اليت عقدددددت خالل شددددددددددددددور يونيو/حزيران  وإذ يؤكيييّ
 العاملي الستلصال طاعون اجملصات الص  ة؛  للربانمج

كذل  إىل مصدددددددددادقة ا لسدددددددددة العامة الرابعة والثمانني للجمعية العاملية ملندوص املنظمة العاملية لصدددددددددحة اايوان   وإذ يشيييييييري
 الذ  يؤي د الربانمج العاملي الستلصال طاعون اجملصات الص  ة؛  25على القرار رقم  2016اير مايو/أ يف

إلطار العاملي للمكافحة التدرلية إىل تقرير الدورة السددددددددددددابعة والعشددددددددددددرين للجنة الزراعة يف ما يتعلق بتأييداا ل وإذ يشيييييييييري
 1؛األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة اايواناملشصك بني منظمة  لألمراا اايوانية العابرة للحدود

                                                      
 خه. حتتهمائل خبه لّلط املقدم خالل الدورة اخلامسة والستني بعد املائة للمجلس، بناًا على ايشار إىل النص املضا    1
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ملا تقوم به املنظمة حالًيا من عمل يف سددددددبيل اسددددددتلصددددددال طاعون اجملصات الصدددددد  ة  يؤّكد دّد  ا  عمه -1
، مبا يف  ل  من خالل شددددددددددددراكتوا مع املنظمة العاملية لصددددددددددددحة اايوان وابلتعاون الو يق مع 2030حبلول سددددددددددددنة 

يف املنظمة وممثلي املزارعني، ومن بينوم االحتادات النسدددائية، واملؤسدددسدددات العاملية/اةقليمية ومؤسدددسدددات األعضددداا 
 البحوت ومنظمات اجملتمع املدين والقّاع اخلاص وسواام من الشركاا؛ 

من املنظمة العمل مع الشددددددددركاا املعنيني ةنشدددددددداا حسدددددددداب أمانة خاص من أجل )أ( تنسدددددددديق  ويطلب -2
 حيثما تدعو اااجة؛ )ب( وزايدة املراقبة وتعزيز حتليل البياانت؛ ) ( وتيس  البحث واالبتكار؛ محالت التلقيح 

اةطار العاملي  اترياد ضددددددددددددمن املنظمة، ابلتعاون الو يق مع املنظمة العاملية لصددددددددددددحة اايوان ويشييييييييييّ ع -3
الشركاا ا خرين، على إرساا آلية لضمان التنسيق  /1معو  /1للمكافحة التدرلية لألمراا اايوانية العابرة للحدود

 العاملي الواسع النّاد من أجل تنرييذ الربانمج العاملي الستلصال طاعون اجملصات الص  ة؛ 
الشركاا يف املوارد واجملتمع املعين ابلتنمية بشكل عام على أن تتضافر جووداا مع جوود البلدان  وحيثّ  -4

  ة أو املعرضدددددددة خلّرك من أجل سدددددددد  الريجوة اارجة يف التمويل مبا ميك ن من تنرييذ املتأ رة بّاعون اجملصات الصددددددد
 .2030الربانمج والتوصل يف هناية املّا  إىل بناا عاملس خالس من طاعون اجملصات الص  ة حبلول سنة 

 (2021)اعتيمد يف ... 
 


