الدورة األوىل للجنة الفرعية املعنية ابلثروة احليوانية التابعة للجنة الزراعة
إجراء املراسالت اخلطية
البند  2-3من جدول األعمال :التقدم احملرز ابجتاه استئصال طاعون اجملرتات الصغرية

رد األمانة على املسامهات اخلطية للجنة
تعرب األمانة عن تقديرها للتعليقات الواردة من األعض اااش ن ااند ال د  2-3من جدول األعمال نع واد التقدم احملرز ابجتاه
استئصال طاعود اجملرتات الصغرية.
وقد جاشت هذه الردود يف إطار إجراش املراسا ا ا ا اانت احتاية من ايب اد األوروأل ضودول األعضا ا ا ا اااش ال الغ عددها  27دولة)
ومايل ونريو والفل ني وسويسرا وتركيا والويبايت املتحدة األمريكية.
ويوجد طاعود اجملرتات الصا ااغرية يف لي مصا االه والدً ول لاليالا ورنث سا اانيبت ورا ية .وإ ّد إلدى هذه السا اانيبت هه
وعالة ابلقدر نفس ا ااد
املهيم ة وت ت اار يف عيث وءاش يساايا وال اارط األوسااي وووريقياً وتع ّد اللقالات املساات دمة لاليالا ّ
السنيبت األرنث عيعها ومت ح م اعةال مدى احلياة.
تقر امل ظمة نضاارورة تعزيز ن اش القدرات لضااماد متتني احتبات إلدارة جهود اسااتئصااال طاعود اجملرتات الصااغرية والتحق
و ّ
من القضاااش عل هذا الفريوس .وتضااالث مراكز التعلّم ايبورتا ااية التانعة مل ظمة األيذية والزراعة ونظم إدارة تدريا القوى
العاملة ندور داعم للغاية من وجل العمل عل وج السا ا ا ا ا اارعة عل تعزيز قدرات احتباش ومهاراهتم عل املسا ا ا ا ا ااتوى الوط .
ويضا ش كات امل تبات احتاصة نااعود اجملرتات الصغريةً مبساعدة ال ركاش ضمثل م ظمة األيذية والزراعة /الوكالة
وتؤدي ال
دورا لامسالا يف مس ا ا ا اااعدة ال لداد عل رص ا ا ا ااد نرام التلقيح وتعزيز قتها إبمكانية
الدولية للااقة الذرية ل قل التك ولوجيا) ال
الت لّص من هذه العدوى.
وليس لااعود اجملرتات الصغرية وي مستودع معروف للحياة البيةً ولكنً من املعلوم ون يصيا جمموعة من ونواع األلياش
البية وترتتّا عل ذلك ياثر ك رية عل ص ا ااود الت وع ال يولوجه .وس ا ااتتواص ا اال األن ا اااة ال حثية وامليدانية لغرض وهم دور
احلياة البية يف العلم الوابئه لااعود اجملرتات الصغريةً يف عيث األقاليم اليت يتعايش ويها الفريوس واحليواانت البية املعر ة
لإلص ااانة ن د وقد ص اادرت لاحتاوه التوجيهية ملكاوحة طاعود اجملرتات الص ااغرية يف احليواانت البية والوقاية م ل ابللغات
اإلسا ا انية واإلنكليزية والفرنس ااية ً والعمل مج
جار لرتعتها إئ س ااائر لغات امل ظمة .وتعمل الوكالة الدولية للااقة الذرية عل
التحق من ص ااحة ايبرت ارات الت ا ا يص ااية  /املص االية احتاص ااة نااعود اجملرتات الص ااغرية يف األلياش البيةً وهو ومر ابلغ
األمهية .ويب ن ّد جلهود الرقانة /املراق ة ود أترذ احلياة البية يف احلسا ا ا ا ا ا ا اد ملكاوحة هذا املرضً وهه ت درج ا ا ا ا ا اامن ويبية
امل ظمة .وتعمل امل ظمة ابلتعاود مث امل ظمة العاملية لصحة احليوادد وععية احملاوظة عل احلياة البيةً وكلية الاا ال يارية
امللكية ضاململكة املتحدة)ً واملراو الوط ية املع ية ابحلياة البيةً ويريها من وجل التص اادي نص ااورة م اارتكة لااعود اجملرتات
الصااغرية يف احليواانت البية والداج ة .وإ ّد احلياة مل ث تكرار األونئة وساااسااية يف ال لداد احتالية من العدوى وساايتعني عل
عيث األعض اااش ااماد وجود نظم لإلنذار امل كر وايبس اات انة امل كرة .وما الدعم املق ّدم إئ ال لداد املص ااانة اذه العدوىً
شامن وسرياعه كامل نظم سنسل قيمة اجملرتات الصغرية واحليواانت املستننسة.
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وجيري ت فيذ البانم العامله يبس ا ا ااتئص ا ا ااال طاعود اجملرتات الص ا ا ااغرية مبوجا اإلطار امل ا ا اارت نني م ظمة األيذية والزراعة
وامل ظمة العاملية لص ا ا ا ا ا ااحة احليواد ضاإلطار العامله للمكاوحة التدرجيية ل مراض احليوانية العانرة للحدود ضاإلطار العامله)).
ويهدف هذا البانم ً ريم اتّس ااام تلرت اس ا ارتاتي يات ايبس ااتئص ااال تص ااوص ااياهتاً إئ ايبس ااتفادة من عيث ووج الت زر
رلا مبوقرت ايب اد
القائمة مث سا ا ااائر األمراض ذات األولوية ا ا اامن اإلطار العامله مبا ي ا ا اامل مرض احلم القنعية .ويُ ّ
ض ا ا ا ا ا ا اا عل
األوروأل يف ما يتعل ندور م ظمة األيذية والزراعة واهليئة األورونية ملكاوحة احلم القنعيةً وتث األمانة وي ال
كفاشات هذه اهليئة وربهتا اليت س ا ا ااتض ا ا اااف إئ جهود ايبس ا ا ااتئص ا ا ااال .ومثة لاجة إئ س ا ا ااني ننت الت س ا ا ااي والتوعية
وايبتصايبت عل عيث املستوايتً مبا يف ذلك عل مستوى القواعد ال ع ية نرتعة مواد التواصل هذه إئ اللغات احمللية.
وما عل املستوى الوط ً ومن الضروري تووري الدعم الف للت ايي لنستثمارات واحتبة امل اس ة يف جمال ايبستثمارات.
وس ا ا ااتُس ا ا اات دم ربات وري ال ا ا اراكة والتمويل التانث لإلطار العامله للمكاوحة التدرجيية ل مراض احليوانية العانرة للحدود
لتوجي هذا اجلهد .وابيبشرتا مث مركز ايبستثمار وشع ة تع ئة املوارد وال راكات مث القااع احتاصً سي ري الرتكيز عل
ويل احتاة ايبس ا ارتاتي ية الوط ية احتاص ا ااة نااعود اجملرتات الص ا ااغرية إئ راة اس ا ااتثمار إئ جانا الدعوة إئ تووري قدر
وكب من التمويل ذي األولوية ل اش قدرات ال لدادً ورص ا ا ا ااد اجلهود امل ذولة يف هذه احلالة من وجل ديد التقدم احملرز يف
جمال استئصال طاعود اجملرتات الصغرية ووعاليت .
علما مث التقدير اب لدعم املقدم وجتديد ايبلتزام للمرللة التالية
ويف ما يتعل نتع ئة املواردً يي م ظمة األيذية والزراعة ال
يوور عث ال ياانت الدعم لتقييم التدرنت القائمة عل
ضايب اد األوروأل ال
مثن) و اارورة دعم س ااائر ال ااركاش للبانم  .وسا ا ّ
امل اطر واأل ر ايبقتص ا ااادي يف ال لداد املتض ا ااررةً ما من ش ا اانن تعزيز ليل الكلفة مقانل امل اوث لدعم تعزيز ايبس ا ااتثمارات
عل املسااتوى الوط من رنل زايدة امليزانيات الوط ية امل صاصااة يبسااتئصااال طاعود اجملرتات الصااغرية .ويب ن ّد ود ي اامل
كمه للم اوث اجملتمعية وايبقتصادية ال اعة عن استئصال طاعود اجملرتات الصغرية.
ليله و ّ
ذلك إجراش تقدير ّ

