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 الدورة األوىل للجنة الفرعية املعنية ابلثروة احليوانية التابعة للجنة الزراعة
 

 إجراء املراسالت اخلطية
 

 الصغرية اجملرتات طاعون استئصال ابجتاه احملرز التقدم من جدول األعمال: 2-3البند 
 

 لجنةل رد األمانة على املسامهات اخلطية
 

التقدم احملرز ابجتاه  نع وادمن جدول األعمال  2-3تعرب األمانة عن تقديرها للتعليقات الواردة من األعضااااش ن اااند ال  د 
 .استئصال طاعود اجملرتات الصغرية

( دولة 27ال الغ عددها الردود يف إطار إجراش املراساااااااااانت احتاية من ايب اد األوروأل ضودول  األعضاااااااااااش  جاشت هذهقد و 
 ومايل ونريو والفل ني وسويسرا وتركيا والويبايت املتحدة األمريكية.

وإّد إلدى هذه السااااانيبت هه  ويوجد طاعود اجملرتات الصاااااغرية يف لي مصاااااله والدً ول  لاليالا ورنث سااااانيبت ورا ية.
وّعالة ابلقدر نفساا   ااد لاليالا املهيم ة وت ت اار يف عيث وءاش يساايا وال اارط األوسااي وووريقياً وتعّد اللقالات املساات دمة 

 مدى احلياة. م اعةال ومت ح عيعها السنيبت األرنث 
إلدارة جهود اسااتئصااال طاعود اجملرتات الصااغرية والتحق   اتاحتب  متتنين اش القدرات لضااماد تعزيز نضاارورة  تقّر امل ظمة و 

مراكز التعّلم ايبورتا ااية التانعة مل ظمة األيذية والزراعة ونظم إدارة تدريا القوى  وتضااالث. الفريوسهذا من القضاااش عل  
قدرات احتباش ومهاراهتم عل  املسااااااااااااتوى الوط .  تعزيزعل   العمل عل  وج  الساااااااااااارعة ندور داعم للغاية من وجلالعاملة 

ل ركاش ضمثل م ظمة األيذية والزراعة/ الوكالة وتؤدي ويضالا ش كات امل تبات احتاصة نااعود اجملرتات الصغريةً مبساعدة ا
  قتها إبمكانية تعزيزو  التلقيحالدولية للااقة الذرية ل قل التك ولوجيا( دورالا لامسالا يف مساااااااااااعدة ال لداد عل  رصااااااااااد نرام  

 الت ّلص من هذه العدوى. 
يصيا جمموعة من ونواع األلياش املعلوم ون  للحياة البيةً ولكنً من معروف ليس لااعود اجملرتات الصغرية وي مستودع و 

وهم دور غرض وساااااتتواصااااال األن ااااااة ال حثية وامليدانية ل .الت وع ال يولوجهك رية عل  صاااااود   ياثرا عل  ذلك تّ رت تو البية 
واحليواانت البية املعر ة ااعود اجملرتات الصغريةً يف عيث األقاليم اليت يتعايش ويها الفريوس ل ئهوابالعلم الاحلياة البية يف 

ابللغات  لإلصااااانة ن د وقد صاااادرت لاحتاوه التوجيهية ملكاوحة طاعود اجملرتات الصااااغرية يف احليواانت البية والوقاية م  ل
وتعمل الوكالة الدولية للااقة الذرية عل   اإلنكليزية والفرنسااااية ً والعمل جارمج لرتعتها إئ سااااائر لغات امل ظمة.اإلساااا انية و 

ً وهو ومر ابلغ احتاصااااة نااعود اجملرتات الصااااغرية يف األلياش البيةالتحق  من صااااحة ايبرت ارات الت اااا يصااااية / املصاااالية 
يبية ت درج  اااااااااااااامن و هه املرضً و  هذا ملكاوحةود أترذ احلياة البية يف احلساااااااااااااا اد نة/ املراق ة اهود الرقجل األمهية. ويب ندّ 

البيةً وكلية الاا ال يارية احملاوظة عل  احلياة امل ظمة العاملية لصحة احليوادد وععية عمل امل ظمة ابلتعاود مث وت ظمة. امل
لااعود اجملرتات  من وجل التصااادي نصاااورة م ااارتكة هاويري واملراو  الوط ية املع ية ابحلياة البيةً امللكية ضاململكة املتحدة(ً 

وسااايتعني عل   احلياة مل ث تكرار األونئة وسااااساااية يف ال لداد احتالية من العدوى إدّ و . والداج ة حليواانت البيةاالصاااغرية يف 
 ًم إئ ال لداد املصااااانة اذه العدوىالدعم املقدّ  نذار امل كر وايبساااات انة امل كرة. وماوجود نظم لإل عيث األعضاااااش  ااااماد

 .املستننسةنظم سنسل قيمة اجملرتات الصغرية واحليواانت كامل اعه  كود شامنال وسري وسي
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وجيري ت فيذ البانم  العامله يبساااااااتئصاااااااال طاعود اجملرتات الصاااااااغرية مبوجا اإلطار امل ااااااارت  نني م ظمة األيذية والزراعة 
 .لحدود ضاإلطار العامله((وامل ظمة العاملية لصااااااااااااااحة احليواد ضاإلطار العامله للمكاوحة التدرجيية ل مراض احليوانية العانرة ل

 رويهدف هذا البانم ً ريم اّتسااااام  تلرت اساااارتاتي يات ايبسااااتئصااااال تصااااوصااااياهتاً إئ ايبسااااتفادة من عيث ووج  الت ز 
ويُرّلا مبوقرت ايب اد  القائمة مث ساااااااائر األمراض ذات األولوية  ااااااامن اإلطار العامله مبا ي ااااااامل مرض احلم  القنعية.

ا األمانة  وتث ً نعيةاهليئة األورونية ملكاوحة احلم  القم ظمة األيذية والزراعة و    ندوراألوروأل يف ما يتعل عل  ويضااااااااااااااال
 ساااااااني ننت الت ساااااااي  والتوعية  ومثة لاجة إئليت ساااااااتضااااااااف إئ جهود ايبساااااااتئصاااااااال. كفاشات هذه اهليئة وربهتا ا

 ة. هذه إئ اللغات احمللي التواصلمبا يف ذلك عل  مستوى القواعد ال ع ية نرتعة مواد  ًوايبتصايبت عل  عيث املستوايت
 من الضروري تووري الدعم الف  للت ايي لنستثمارات واحتبة امل اس ة يف جمال ايبستثمارات.وعل  املستوى الوط ً وما 

لمكاوحة التدرجيية ل مراض احليوانية العانرة للحدود وساااااااُتسااااااات دم ربات وري  ال اااااااراكة والتمويل التانث لإلطار العامله ل
ً سي ري الرتكيز عل  شع ة تع ئة املوارد وال راكات مث القااع احتاصو ايبستثمار وابيبشرتا  مث مركز  لتوجي  هذا اجلهد.

الدعوة إئ تووري قدر  ويل احتاة ايبسااااارتاتي ية الوط ية احتاصاااااة نااعود اجملرتات الصاااااغرية إئ راة اساااااتثمار إئ جانا 
احلالة من وجل  ديد التقدم احملرز يف اجلهود امل ذولة يف هذه  رصااااااااادو ل  اش قدرات ال لدادً  وكب من التمويل ذي األولوية

 جمال استئصال طاعود اجملرتات الصغرية ووعاليت .
لدعم املقدم وجتديد ايبلتزام للمرللة التالية ا مث التقدير ابم ظمة األيذية والزراعة علمال   ييويف ما يتعل  نتع ئة املواردً 

التدرنت القائمة عل  تقييم الدعم لعث ال ياانت يووّر وسااا ( و ااارورة دعم ساااائر ال اااركاش للبانم .مثنال  ضايب اد األوروأل
يبساااااتثمارات تعزيز الدعم  من شااااانن  تعزيز  ليل الكلفة مقانل امل اوثً ما األ ر ايبقتصاااااادي يف ال لداد املتضاااااررةو  امل اطر

ي اامل يب نّد ود و  يبسااتئصااال طاعود اجملرتات الصااغرية.امل صااصااة زايدة امليزانيات الوط ية رنل عل  املسااتوى الوط  من 
 استئصال طاعود اجملرتات الصغرية.ال اعة عن ه  للم اوث اجملتمعية وايبقتصادية كمّ  ليلّه و تقدير إجراش ذلك 
 


