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تقديم

يتمتــع املســتهلكون، يوميــاً يف جميــع انحــاء العــامل، بواحــدة أو أكــرث مــن مجموعــة واســعة مــن املنتجــات املســتمدة مــن األغنــام واملاعــز مــن 

أفريقيــا. وتشــمل هــذه املنتجــات األلبــان واللحــوم واملنتجــات الجلديــة وجميعهــا طبيعيــة وعاليــة الجــودة والقيمــة. 

إن تربيــة املجــرتات الصغــرية يف قلــب حيــاة العديــد مــن الرعــاة الزراعيــني يف أفريقيــا التــي يســتوطن فيهــا حــوايل 24.3 يف املائــة و32.7 يف 

املائــة، عــىل التــوايل، مــن األغنــام واملاعــز عــىل املســتوى العاملــي. ونتيجــة لذلــك، تنتــج أفريقيــا مــا بــني 16.6 يف املائــة إىل 25.4 يف املائــة مــن 

مجمــوع اإلنتــاج العاملــي مــن لحــوم األغنــام واملاعــز، ومــن 20.9 يف املائــة إىل 22.5 يف املائــة مــن اإلنتــاج العاملــي أللبــان األغنــام واملاعــز، و8.9 

يف املائــة إىل 19.3 يف املائــة مــن مجمــوع اإلنتــاج العاملــي لجلــود األغنــام واملاعــز الطازجــة )7(. بيــد أن، هــذه املســتويات مــن اإلنتــاج هــي 

أقــل مــن املطلــوب ألفريقيــا لــي تحقــق االكتفــاء الــذايت مــن منتجــات األغنــام واملاعــز. وهــذا الوضــع، عــىل مــا يبــدو، قــد يتدهــور إذا مــا تــرك 

طاعــون املجــرتات الصغــرية )PPR( دون مقاومــة، وهــو مــرض فــريويس شــديد العــدوى يؤثــر عــىل الحيوانــات املجــرتة الصغــرية، نظــراً النتشــار 

العــدوى الشــديد واملرعــب عــرب القــارة منــذ عــام 2006. 

إن األثــر االقتصــادي لتفــي طاعــون املجــرتات الصغــرية، مبــا يتضمنــه مــن خســائر يف اإلنتــاج وتكاليــف مكافحــة األمــراض يف أفريقيــا تقــدر 

مببلــغ 147 مليــون دوالر ســنوياً )13(. وكانــت الجهــود الســابقة الراميــة إىل مكافحــة املــرض غــري متســاوقة ومل تحقــق املطلــوب مــن القــوة 

ــة  ــن يتحقــق عــن طريــق الصدفــة. ويف أعقــاب هــذا االدراك، قامــت مفوضي ــواء انتشــار طاعــون املجــرتات الصغــرية. وهــذا ل ــة الحت الجاذب

ــات  ــز اللقاح ــي، ومرك ــاد األفريق ــع لالتح ــة التاب ــرثوة الحيواني ــوارد ال ــي مب ــرتك املعن ــي املش ــب األفريق ــالل املكت ــن خ ــي، م ــاد األفريق االتح

البيطريــة لعمــوم أفريقيــا التابــع لالتحــاد األفريقــي، بتنســيق عمليــة لوضــع اســرتاتيجية عمــوم أفريقيــا ملكافحــة واســتئصال طاعــون املجــرتات 

الصغــرية. وهــي خطــة زرقــاء ألفريقيــا ملــدة خمســة عــرش عامــاً مصممــة بالبنــاء عــىل مــا ســبق مــن املنجــزات والخــربات، ولتســخري مــن املــوارد 

البرشيــة واملؤسســية والقــدرات املتاحــة، يف مجــال تعبئــة املــوارد املاليــة وتنشــيط الــرشاكات الالزمــة والدعــم الســيايس للرتكيــز عــىل اســتئصال 

طاعــون املجــرتات الصغــرية.

ــي  ــد الوطن ــىل الصعي ــني أصحــاب املصلحــة الرئيســيني ع ــة ب ــات االستشــارية املختلف ــة، والعملي ــة العلمي ــد تشــكلت االســرتاتيجية باألدل وق

واإلقليمــي والقــاري ومــن الخــربة املرتاكمــة لعــدة ســنوات يف مكافحــة األمــراض الوبائيــة، وبخاصــة القضــاء عــىل الطاعــون البقــري. وذلــك 

ــة والزراعــة لألمــم املتحــدة  ــة ملكافحــة واســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية التــي دشــنتها منظمــة األغذي متشــياً مــع االســرتاتيجية العاملي

ــوان يف نيســان/أبريل 2015. ــة لصحــة الحي ــة العاملي ــع املنظم باالشــرتاك م

وتقــدم هــذه االســرتاتيجية نهجــاً قيــامً وحــازم وملهــم، يقــوم عــىل أســاس احتــواء، ومكافحــة طاعــون املجــرتات الصغــرية ويف نهايــة املطــاف 

ــات  ــز الخدم ــرية األخــرى، وتعزي ــات املجــرتة الصغ ــراض الحيوان ــة أم ــن مكافح ــة م ــامن املكاســب الجانبي ــع ض ــل، م ــتئصاله بشــكل كام اس

ــا مــن طاعــون املجــرتات الصغــرية.  ــو أفريقي ــق الوصــول إىل وضــع خل ــايئ إىل تحقي ــا. ويرمــي الهــدف النه ــة يف أفريقي البيطري

وكــام قمنــا بطــرح هــذه االســرتاتيجية، ســيبقى كل مــن املكتــب األفريقــي املشــرتك املعنــي مبــوارد الــرثوة الحيوانيــة التابــع لالتحــاد األفريقــي 

ومركــز اللقاحــات البيطريــة لعمــوم أفريقيــا التابــع لالتحــاد األفريقــي يعمــالن معــاً لتقاســم القيــم املشــرتكة منــذ اللحظــة األوىل التــي تخــرج 

فيهــا صغــار الخــراف أو التــي يولــد فيهــا األجنــة، حتــى اللحظــة التــي يخلــو فيهــا الكــوب الفــارغ مــن الحليــب أو الطبــق مــن لحــم الضــأن 

الــذي تــم وضعــه عــىل طاولــة الطعــام. 

وســتكون هــذه رحلــة مثــرية مــن التحديــات، والفــرص وتحقيــق األهــداف، لــذا ندعــو جميــع أصحــاب املصلحــة عــىل املشــاركة معنــا يف تحقيــق 

أهدف تلــك االســرتاتيجية. 

سعادة رودها بيايس توموسيمى، 

املفوضة إلدارة االقتصاد الريفي والزراعة

مفوضية االتحاد األفريقي
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املوجز التنفيذي

إن اســرتاتيجية عمــوم أفريقيــا ملكافحــة واســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية هــي نســخة منقحــة ومســتكملة الســرتاتيجية عمــوم أفريقيــا 

للمكافحــة املتدرجــة لطاعــون املجــرتات الصغــرية التــي تــم إعدادهــا يف النصــف الثــاين مــن عــام 2010، وذلــك بنــاء عــىل التوصيــة الصــادرة عــن 

املؤمتــر الثامــن للــوزراء املســؤولني عــن مــوارد الــرثوة الحيوانيــة يف أفريقيــا، والــذي عقــدت يف عتيبــي، أوغنــدا يف أيار/مايــو 2010. وقــد اســتلزم 

إعــادة النظــر يف االســرتاتيجية ملــا تقتضيــه الحاجــة ملواءمتهــا مــع االســرتاتيجية العامليــة ملكافحــة واســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية، وقــد 

اشــرتك يف إعدادهــا كل مــن منظمــة األغذيــة والزراعــة التابعــة لألمــم املتحــدة واملنظمــة العامليــة لصحــة الحيــوان، والتــي انطلقــت يف نيســان/

أبريــل 2015 عقــب إقرارهــا مــن أصحــاب املصلحــة خــالل املؤمتــر العاملــي لطاعــون املجــرتات الصغــرية، الــذي عقــد يف أبيدجــان، بكــوت ديفوار 

يف الفــرتة مــن 31 آذار/مــارس إىل 2 نيســان/أبريل عــام 2015. 

وتلعــب الحيوانــات املجــرتة الصغــرية دوراً هامــاً يف االقتصــاد االجتامعــي للرعــاة واملجتمعــات األخــرى ذات الصلــة يف أفريقيــا، فضــالً عــن اآلثــار 

الســلبية لطاعــون املجــرتات الصغــرية عــىل ســبل العيــش واقتصــادات البلــدان األفريقيــة، مــن ثــم فهــي مــن أهــم مــربرات هــذه االســرتاتيجية. 

وتتكــون االســرتاتيجية مــن ثالثــة عنــارص: ›1‹ التطويــر التدريجــي ملكافحــة واســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية، ›2‹ مكافحــة األمــراض ذات 

األوليــة للحيوانــات املجــرتة الصغــرية عــىل املســتويني الوطني/اإلقليمــي )SRDs( مــن أجــل التحســني الشــامل للصحــة وإنتاجيــة الحيوانــات 

املجــرتة الصغــرية و‹3‹ تعزيــز الخدمــات البيطريــة يف أفريقيــا للترسيــع يف الوصــول إىل العنريــن املكونــني األولــني. وفيــام يتعلــق بالعنــر 

األول، فــإن االســرتاتيجية تتبنــى مــن بــني جملــة أمــور أخــرى: )أ( نهــج يقــوم عــىل املخاطــر مــن أجــل اكتســاب فهــم أفضــل للجوانــب الوبائيــة 

ــي  ــي ه ــريوس« والت ــاخنة للف ــق الس ــتهدف أوالً »املناط ــي تس ــة الت ــالت املتتالي ــق التدخ ــه إىل تطبي ــوف يوج ــذا س ــه. وه ــرض ودوافع للم

مصــادر نــرش الفــريوس مــن أجــل التقليــل مــن حــدوث املــرض، وتليهــا التدخــالت األخــرى التــي تســتهدف القضــاء عــىل املــرض؛ )ب( نهــج 

اإلدارة التكيفيــة التــي تعظــم مــن الــدروس املســتفادة أثنــاء عمليــة التنفيــذ؛ )ج( مواءمــة النهــج اإلقليميــة، مــع تدابــري املكافحــة، والسياســات 

العامــة واألطــر القانونيــة وتبــادل املعلومــات؛ )د( فعاليــة الــرشاكات والتحالفــات مــن الخــربة املؤثــرة واملــوارد األخــرى الالزمــة لبلــوغ أهــداف 

االســرتاتيجية؛ و)ه( برامــج فعالــة ومســتدامة لتوفــري خدمــات الصحــة الحيوانيــة. 

إن الهــدف العــام لالســرتاتيجية هــو املســاهمة يف تحقيــق األمــن الغــذايئ، والتخفيــف مــن وطــأة الفقــر، وتعزيــز قــدرة املجتمعــات املحليــة 

التــي تعتمــد عــىل الــرثوة الحيوانيــة يف أفريقيــا والنمــو االقتصــادي يف البلــدان املتــررة. وعــىل وجــه الخصــوص، ســوف تقــوم االســرتاتيجية 

ــج رئيســية، هــي: ’1‘ القضــاء عــىل  ــة نوات ــا. وتقــوم االســرتاتيجية عــىل ثالث ــات املجــرتة الصغــرية يف أفريقي ــة الحيوان بتحســني صحــة وإنتاجي

طاعــون املجــرتات الصغــرية مــن أفريقيــا بحلــول عــام 2030؛ ’2‘مكافحــة األمــراض ذات األوليــة للحيوانــات املجــرتة الصغــرية عــىل املســتويني 

الوطني/اإلقليمــي )SRDs( و’3‘ تعزيــز الخدمــات البيطريــة. فمــن الــروري أن تحقــق اإلجــراءات األهــداف الــواردة يف االســرتاتيجية بوصفهــا 

أدوات تشــمل يف جملــة أمــور: مراقبــة األوبئــة؛ التشــخيصات املختربيــة؛ اللقاحــات؛ نظــم توفــري اللقاحــات والتطعيــامت؛ وتقييــامت مــا بعــد 

التحصــني؛ واالتصــال وإزكاء الوعــي؛ وتطويــر القــدرات واســتخدامها؛ والبحــث والتكنولوجيــا؛ والتنســيق؛ ومســار املعايــري القياســية للمنظمــة 

 .)PVS( العامليــة لصحــة الحيــوان لتقييــم أداء الخدمــات البيطريــة

وقــد تــم اعتــامد نهــج مرحــي للتنســيق الجيــد وملواءمــة األنشــطة عــرب جميــع األقاليــم والبلــدان نظــراً ألن طاعــون املجــرتات الصغــرية متوطــن 

يف معظــم البلــدان املتــررة يف القــارة. وتســتند عــىل نهــج متــدرج مــن أربــع مراحــل مختلفــة تتناســب مــع مزيــج مــن انخفــاض مســتويات 

خطــر األوبئــة وزيــادة مســتويات الوقايــة واملكافحــة. وهــي عــىل النحــو التــايل: 

املرحلــة 1 )تقييــم التأثــري الوبــايئ واالجتامعــي - االقتصــادي( - والهــدف مــن هــذه املرحلــة هــو التوصــل إىل فهــامً أفضــل للحالــة الوبائيــة 

لطاعــون املجــرتات الصغــرية مــن خــالل الســياق املحــي االجتامعــي - االقتصــادي - يف حالــة وجــود أو حالــة يف غيــاب طاعــون املجــرتات الصغرية 

يف البلــد، وتوزيعــه بــني مختلــف النظــم الزراعيــة، ويف نهايــة املطــاف، تأثــريه عــىل تلــك األنظمــة )باإلضافــة إىل إجــراء الدراســة الوبائيــة، والتــي 

ســوف تســتخدم املرحلــة 1 لإلعــداد ألنشــطة املرحلــة القادمــة مــن الربنامــج(؛



9  املكتب األفريقي املشرتك املعني مبوارد الرثوة الحيوانية التابع لإلتحاد األفريقي

اسرتاتيجية عموم أفريقيا ملكافحة واستئصال طاعون املجرتات الصغرية

ــاخنة«  ــق الس ــي، يف »املناط ــم الجامع ــة التطعي ــامت، وبخاص ــتهداف التطعي ــو اس ــة ه ــذه املرحل ــن ه ــدف م ــة( - اله ــة 2 )املكافح املرحل

واملصــادر املحتملــة النتشــار الفــريوس بغيــة نــرش العــالج مــن فــريوس طاعــون املجــرتات الصغــرية يف مختلــف الحــاالت الوبائيــة، أو املناطــق 

ــاج؛ ــة أو نظــم االنت الجغرافي

املرحلة 3 )االستئصال(- وتعني هنا إجراءات القضاء عىل الفريوس من القطيع الوطني؛

املرحلــة 4 )التحقــق مــن عــدم وجــود الفــريوس( - عندمــا يتمكــن البلــد مــن توفــري دليــل عــىل أنــه ال يوجــد هنــاك تــداول للفــريوس ســواء 

عــىل مســتوى املنطقــة أو الصعيــد الوطنــي، أن البلــد مســتعد بتقديــم طلــب رســمي للمنظمــة العامليــة لصحــة الحيــوان بأنــه يف وضــع الخلــو 

مــن طاعــون املجــرتات الصغــرية. 

إن مســار أداة تقييــم الخدمــات البيطريــة للمنظمــة العامليــة لصحــة الحيــوان )PVS( ســتكون أداة رئيســية لتنظيــم وتخطيــط األنشــطة مــن 

أجــل تقييــم التقــدم املحــرز للخدمــات البيطريــة املعــززة. ولذلــك، فــإن البلــدان التــي تتوافــق مــع هــذه املراحــل ســتطور يف ذات الوقــت 

خدماتهــا البيطريــة لتتمكــن مــن الوفــاء مبعايــري تحقيــق الخلــو مــن طاعــون املجــرتات الصغــرية. وتســلم االســرتاتيجية بــأن النهــج واألنشــطة 

املقرتحــة يف اطــار »تعزيــز الخدمــات البيطريــة« ليســت خاصــة بطاعــون املجــرتات الصغــرية فحســب، بــل مــن املتوقــع أن يكــون لهــا تأثــريات 

 .)TADs( ممتــدة بشــأن مكافحــة األمــراض الحيوانيــة الرئيســية األخــرى العابــرة للحــدود

إن األدوات املســتخدمة يف تنفيــذ اســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية ستســهم أيضــاً يف مكافحــة األمــراض األخــرى للحيوانــات املجــرتة الصغرية 

ذات األولويــة الوطنية/اإلقليميــة ))SRDs. وقــد يكــون مــن غــري املمكــن احــراز تقــدم يف اســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية )مثــالً الوصــول 

إىل مراحــل أعــىل( ومكافحــة األمــراض األخــرى للحيوانــات املجــرتة الصغــرية )SRDs( بــدون تهيئــة بيئــة متكينيــة مناســبة مــن أجــل مكافحــة 

املــرض، مثــل التحســني يف قــدرات طاقــات الخدمــات البيطريــة مــع السياســات العامــة، والترشيعــات، والتجهيــزات واملوظفــني املدربــني. 

ــذ  ــإن مســؤولية تنفي ــك، ف ــع ذل ــي. وم ــي والوطن ــىل املســتويني اإلقليم ــا وع ــوم أفريقي ــني عم ــوارد كمســؤولية مشــرتكة ب ــة امل ــدم تعبئ وتق

ــيق  ــؤولية التنس ــة مس ــتويات اإلقليمي ــدى املس ــتكون ل ــة. وس ــات املعني ــارشة للحكوم ــؤولية مب ــزال مس ــار ال ت ــف األقط ــالت يف مختل التدخ

املبــارش وتوفــري الدعــم لألنشــطة العابــرة للحــدود للبلــدان، يف حــني أن املســؤوليات عــىل املســتوى القــاري ســتقوم بالتنســيق الشــامل للتنفيــذ، 

وتنســيق االجــراءات اإلقليميــة، ودعــم بنــاء القــدرات عــىل الصعيديــن الوطنــي واإلقليمــي، وتعبئــة املــوارد عــىل املســتويات الثالثــة. 
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مقدمة ومعلومات أساسية  -1

مقدمة  1-1

إن طاعــون املجــرتات الصغــرية، أو وبــاء الحيوانــات املجــرتة الصغــرية، هــو مــرض شــديد العــدوى ومهلــك للامعــز واألغنــام. وعندمــا يشــبه يف 

تعــرض قطيــع لإلصابــة بشــكل كامــل، ميكــن أن تكــون معــدالت االعتــالل والوفيــات مرتفعــة للغايــة. ويؤثــر هــذا املــرض تأثــرياً كبــرياً عــىل ســبل 

العيــش، وال ســيام ســبل كســب العيــش لصغــار املــالك )4(. وتوضــح هــذه الوثيقــة، اســرتاتيجية عمــوم أفريقيــا ملكافحــة واســتئصال طاعــون 

املجــرتات الصغــرية )التــي يشــار اليهــا فيــام بعــد باســرتاتيجية عمــوم أفريقيــا الســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية لعــام 2015( إطــاراً مــن 

أجــل مكافحــة واســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية يف أفريقيــا بحلــول عــام 2030. كــام تصــف أيضــاً تحســني الخدمــات البيطريــة كإجــراء 

تــآزوري ومتكامــل ملكافحــة واســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية، يف حــني أنهــا توفــر للبلــدان خيــاراً ملكافحــة األمــراض األخــرى ذات األولويــة 

 .)SRDs( الوطنية/اإلقليميــة للحيوانــات املجــرتة الصغــرية

ــة ملكافحــة واســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية )10( ويف نفــس الوقــت متســاوقة  ــق هــذه االســرتاتيجية مــع االســرتاتيجية العاملي وتتطاب

مــع: خطــة العمــل الخمســية للفــرتة 2013-2017 لإلطــار العاملــي لألمــراض الحيوانيــة العابــرة للحــدود )TADs -GF( )9(؛ والربنامــج الشــامل 

للتنميــة الزراعيــة يف أفريقيــا )CAADP( )27(؛ واســرتاتيجية تنميــة الــرثوة الحيوانيــة يف أفريقيــا )LiDeSA( )15(؛ واطــار السياســة العامــة 

الرعويــة لالتحــاد األفريقــي )26(. 

معلومات أساسية  2-1

وقــد تــم االضطــالع بإعــداد اســرتاتيجية عمــوم أفريقيــا الســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية مــن خــالل عمليــة استشــارية متكــررة بــدأت 

عقــب التوصيــة الصــادرة عــن املؤمتــر الثامــن للــوزراء املســؤولني عــن الــرثوة الحيوانيــة يف أفريقيــا الــذي عقــد يف عنتيبــي، أوغنــدا، يف أيــار/

ــأن يقــوم  ــع لالتحــاد األفريقــي ب ــة التاب ــرثوة الحيواني ــي مبــوارد ال ــوزاري املكتــب األفريقــي املشــرتك املعن ــو 2010. وقــد أوىص املؤمتــر ال ماي

بحشــد املــوارد مــن أجــل املكافحــة املتدرجــة الســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية وغريهــا مــن األمــراض الحيوانيــة ذات األولويــة العابــرة 

للحــدود )TADs(. وعقــب ذلــك، قــام املكتــب األفريقــي املشــرتك املعنــي مبــوارد الــرثوة الحيوانيــة التابــع لالتحــاد األفريقــي بالتعــاون مــع 

املعهــد الــدويل لبحــوث الــرثوة الحيوانيــة )ILRI( بتنســيق وضــع اســرتاتيجية لعمــوم أفريقيــا مــن أجــل املكافحــة املتدرجــة لطاعــون املجــرتات 

الصغــرية يف عــام 2010 )اســرتاتيجية عمــوم أفريقيــا الســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية لعــام 2010( )3(. ومــن أجــل تفعيــل االســرتاتيجية، 

ــة لعمــوم  ــز اللقاحــات البيطري ــع لالتحــاد األفريقــي ومرك ــة التاب ــرثوة الحيواني ــي مبــوارد ال ــي املشــرتك املعن ــب األفريق ــن املكت وضــع كل م

أفريقيــا التابــع لالتحــاد األفريقــي مــرشوع برنامــج للمكافحــة املتدرجــة لطاعــون املجــرتات الصغــرية وغريهــا مــن أمــراض الحيوانــات املجــرتة 

الصغــرية يف أفريقيــا يف عــام 2012 )24(. وقــد تــم يف وقــت الحــق إقــرار الربنامــج مــن قبــل املؤمتــر التاســع للــوزراء املســؤولني عــن مــوارد 

الــرثوة الحيوانيــة يف أفريقيــا، الــذي عقــد يف أبيدجــان، كــوت ديفــوار يف نيســان/أبريل 2013. وأوىص املؤمتــر أيضــاً بحشــد املــوارد الالزمــة لتنفيــذ 

االســرتاتيجية يف اطــار التنســيق بــني املكتــب األفريقــي املشــرتك املعنــي مبــوارد الــرثوة الحيوانيــة التابــع لالتحــاد األفريقــي ومركــز اللقاحــات 

البيطريــة لعمــوم أفريقيــا التابــع لالتحــاد األفريقــي وبدعــم مــن املنظمــة العامليــة لصحــة الحيــوان ومنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة 

ــادرات  ــة املب ــة إىل مواءم ــج بالحاج ــرتاتيجية والربنام ــن االس ــلمت كل م ــد س ــرشكاء. وق ــن ال ــم م ــة وغريه ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي والوكال

األفريقيــة مــع االســرتاتيجية العامليــة مبجــرد وضعهــا. 

وقــد شــارك يف إعــداد االســرتاتيجية العامليــة ملكافحــة واســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية )10( )التــي يشــار اليهــا فيــام بعــد باالســرتاتيجية 

ــم تدشــينها يف  ــوان، وت ــة لصحــة الحي ــة والزراعــة واملنظمــة العاملي ــة الســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية(، كل مــن منظمــة األغذي العاملي

نيســان/أبريل 2015 عقــب اعتامدهــا مــن قبــل أصحــاب املصلحــة أثنــاء املؤمتــر الــدويل الــذي عقــد يف أبيدجــان، كــوت ديفــوار يف الفــرتة مــن 

ــد أثريــت هــذه االســرتاتيجية مبــواد مــن االســرتاتيجية املتدرجــة ملكافحــة واســتئصال طاعــون  31 آذار/مــارس إىل 2 نيســان/أبريل 2015. وق

املجــرتات الصغــرية للهيئــة الحكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة )IGAD( )يشــار إليهــا فيــام بعــد االســرتاتيجية اإلقليميــة ملكافحــة طاعــون 

املجــرتات الصغــرية للهيئــة الحكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة( )28(. 

ــم  ــرتاتيجية، ورس ــن االس ــي م ــرض املنطق ــرشح الغ ــكل ي ــع هي ــق م ــة إىل التواف ــة الحاج ــح واملواءم ــة التنقي ــار يف عملي ــذ يف االعتب ــد أخ وق

السياســات العامــة التوجيهيــة واملســؤوليات للتعامــل مــع التحديــات، ووضــع أهــداف وغايــات وتدابــري واضحــة للوصــول إىل تحقيــق تلــك 
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ــي  ــدور االجتامع ــة بال ــق بالقســم ذات الصل ــام يتعل ــذ اإلجــراءات. وفي ــة لتنفي ــوارد الالزم ــن أجــل حشــد امل ــري م ــد التداب األهــداف، وتحدي

ــة  ــرية للهيئ ــون املجــرتات الصغ ــة ملكافحــة طاع ــن االســرتاتيجية اإلقليمي ــم اقتباســه م ــرية ت ــات املجــرتة الصغ ــون الحيوان - االقتصــادي لطاع

الحكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة ولكــن مــع مزيــد مــن التحديثــات مــن املعلومــات املنشــورة. وقــد نالــت العوامــل التــي تســاعد عــىل 

ــواردة يف  ــك ال ــع تل ــدت م ــد اتح ــرات فق ــات والثغ ــق بالتحدي ــم املتعل ــني أن القس ــد، يف ح ــرية التأيي ــرتات الصغ ــون املج ــىل طاع ــاء ع القض

اســرتاتيجية عمــوم أفريقيــا ملكافحــة واســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية لعــام 2010 واالســرتاتيجية العامليــة لطاعــون املجــرتات الصغــرية يف 

عــام 2010. إن املبــادئ التوجيهيــة التــي تشــكل نقطــة رئيســية لتعزيــز اســرتاتيجية عمــوم أفريقيــا الســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية لعــام 

2010 فقــد تــم إعــادة صياغتهــا. أمــا فيــام يتعلــق بالقســم الخــاص بالنهــج االســرتاتيجي فقــد تــم موامئتــه مــع االســرتاتيجية العامليــة ملكافحــة 

طاعــون املجــرتات الصغــرية، يف حــني تــم اســتخدام النتائــج الناجمــة عــن القســم املتعلــق باطــار العمــل مفهــوم نظريــة التغيــري لربــط النتائــج 

املنخفضــة مبــا يــؤدى يف نهايــة املطــاف إىل مســتوى أعــىل مــن األهــداف االمنائيــة. أمــا فيــام يتعلــق باإلجــراءات/األدوات مــن أجــل تحقيــق 

األهــداف االســرتاتيجية )املراقبــة الوبائيــة؛ مختــرب التشــخيص، اللقاحــات، نظــم توفــري التطعيــامت واللقاحــات؛ التنســيق؛ االتصــاالت والتوعيــة؛ 

الرصــد املصــىل؛ والتأهــب لحــاالت الطــوارئ والتخطيــط لحــاالت الطــوارئ( فهــي متوافقــة مــع االســرتاتيجية العامليــة ملكافحــة طاعــون املجرتات 

الصغــرية. إن معايــري املنظمــة العامليــة لصحــة الحيــوان ألداء قطــاع الخدمــات البيطريــة )PVS( والدراســات االســتقصائية االجتامعيــة وتقييــامت 

فعاليــة وتقييــامت مناعــة القطيــع كنهــج لتقييــم فعاليــة التطعيــم الجديــدة فقــد تــم استنســاخها مــن االســرتاتيجية العامليــة لطاعــون املجــرتات 

ــرثوة  ــف ال ــتخدامها وتعري ــدرات واس ــة الق ــمني: تنمي ــني قس ــع ب ــث يق ــا، حي ــوث والتكنولوجي ــق بالبح ــم املتعل ــد القس ــم تأيي ــرية. وت الصغ

الحيوانيــة وتتبعهــا وكلهــا جديــدة. وفيــام يختــص بالجــزء املتعلــق باألســاليب القياســية واالجــراءات فقــد اســتمدت مــن االســرتاتيجية اإلقليميــة 

الســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية للهيئــة الحكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة. أمــا بخصــوص النهــج التدريجــي كــام ورد يف برنامــج عمــوم 

أفريقيــا للمكافحــة املتدرجــة لطاعــون املجــرتات الصغــرية فقــد تــم إثرائــه برســومات إيضاحيــة مــن االســرتاتيجية العامليــة الســتئصال طاعــون 

املجــرتات الصغــرية. 
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2 - األساس املنطقي ملكافحة طاعون املجرتات الصغرية واستئصاله

2-1 دور الحيوانات املجرتة الصغرية

توفــر األغنــام واملاعــز مجموعــة واســعة مــن املنتجــات والخدمــات. فالنســبة للمنتجــني، فهــي مصــدراً للحليــب واللحــوم ومنتجــات اللحــوم، 

والجلــود والصــوف طــوال العــام. فهــي أقــل تكلفــة لرشائهــا مقارنــة بالحيوانــات الكبــرية، كــام أنهــا تتناســل بصــورة أرسع وأكــرث ســهولة يف البيــع 

لتلبيــة االحتياجــات املبــارشة لســبل العيــش، أو تبادلهــا مــع املــواد الغذائيــة األساســية األخــرى. ففــي النظــم الزراعيــة - الرعويــة، فهــي مصــدراً 

ــم  ــع أقالي ــة يف جمي ــة الزراعي ــة الرعوي ــم الرعــاة والنظــم اإليكولوجي ــك، فهــي تالئ ــة. وباإلضافــة إىل ذل ــة الرتب ــروث ألغــراض خصوب هامــاً لل

أفريقيــا. ونتيجــة لهــذا، غالبــاً مــا تعتمــد النســاء واألرس املحرومــة عليهــا يف الحصــول عــىل ســبل العيــش والتغذيــة وغريهــا مــن االحتياجــات. 

وهــى وســيلة هامــة إلعــادة بنــاء القطيــع بعــد الصدمــات البيئيــة والسياســية. وهكــذا، فــإن املجــرتات الصغــرية تعتــرب عنــارص هامــة يف آليــات 

ــل، ومشــغي  ــامل النق ــار، والقامئــون بأع ــا التج ــة ومنه ــة األخــرى بسلســلة القيم ــات الفاعل ــق بالجه ــام يتعل ــا في ــة )5(. أم ــف الرعوي التكي

املجــازر، والجزاريــن، ومحــالت الســوبر ماركــت، وســائر بائعــي اللحــوم بالتجزئــة، فاألغنــام واملاعــز مصــدراً هامــاً لكســب العيــش مــن خــالل 

توفــري العاملــة والدخــل. وتتوقــف مكاســب املســتهلكون أيضــاً إذا متكنــوا عــىل نحــو مســتدام مــن الحصــول عــىل لحــوم ذات جــودة عاليــة 

وغريهــا مــن منتجــات الحيوانــات املجــرتة الصغــرية. 

ــات  ــوايل. وتســهم هــذه الحيوان ــام واملاعــز، عــىل الت ــة مــن الحجــم العاملــي لألغن ــة و32.7 يف املائ ــاً لحــوايل 24.3 يف املائ ــا موطن تعــد أفريقي

إســهاماً كبــرياً يف االقتصــادات الوطنيــة يف أفريقيــا فأهميتهــا قــد تختلــف مــن إقليــم إلقليم/بلــد إىل بلــد آخــر )انظــر الجدولــني 1 و2(. فعــىل 

ســبيل املثــال، ففــي إقليــم الهيئــة الحكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة )إيغــاد(، تســهم املجــرتات الصغــرية مبــا يزيــد عــن 80 يف املائــة مــن 

صــادرات الــرثوة الحيوانيــة )8(. وتســهم الــرثوة الحيوانيــة يف الناتــج املحــىل اإلجــاميل )نســبة مئويــة( بحــوايل 3.1 يف املائــة يف جيبــويت؛ و9.7 يف 

املائــة يف إريرتيــا؛ و17 يف املائــة يف إثيوبيــا؛ و10.4 يف املائــة يف كينيــا؛ و23 يف املائــة يف الســودان؛ و8.1 يف املائــة يف أوغنــدا )31(. وتنتــج أفريقيــا 

حــوايل 16.6 يف املائــة و25.4 يف املائــة مــن املجمــوع العاملــي مــن لحــوم األغنــام واملاعــز، و20.9 يف املائــة و22.5 يف املائــة مــن املجمــوع العاملــي 

مــن ألبــان األغنــام واملاعــز عــىل التــوايل، و8.9 يف املائــة و19.3 يف املائــة، عــىل التــوايل، مــن اإلنتــاج العاملــي لجلــود األغنــام واملاعــز الطازجــة 

عــىل التــوايل )7(. بيــد أن، هــذه املســتويات مــن اإلنتــاج هــي أقــل مــن املطلــوب ألفريقيــا لــي تحقــق االكتفــاء الــذايت مــن منتجــات األغنــام 

واملاعــز. وهــذا الوضــع قــد يتدهــور اذا مــا تــرك طاعــون املجــرتات الصغــرية دون رادع. 

ــدد  ــث ع ــن حي ــوع، م ــن كل ن ــة م ــرثوة الحيواني ــداد ال ــاه يوضــح تع ــا. الجــدول أدن ــام 2013 يف أفريقي ــات يف ع ــداد الحيوان الجــدول 1 تع

وحــدات الــرثوة الحيوانيــة االســتوائية )TLU(: وحــدة واحــدة مــن الــرثوة الحيوانيــة االســتوائية=1.0الجامل، 0.7 املاشــية، 0.1 األغنــام واملاعــز، 

ــر 0.01 الدواجــن و0.2 الخنازي

أنواع الرثوة الحيوانية األرقام )مليون( TLUs )مليون( احجام التعداد %

األبقار 219.5 153.7 58 يف املائة

املاعز 317.2 31.7 12 يف املائة

األغنام 281.7 28.2 11 يف املائة

الطيور 1135.4 11.4 4 يف املائة

الخنازير 27.5 5.5 2 يف املائة

الجامل 14.5 14.5 5 يف املائة

الخيول 26.5 21.2 8 يف املائة



 املكتب األفريقي املشرتك املعني مبوارد الرثوة الحيوانية التابع لإلتحاد األفريقي14

اسرتاتيجية عموم أفريقيا ملكافحة واستئصال طاعون املجرتات الصغرية

يف عام 2013
يف أفريقيا 

الجدول 2 : تعداد الرثوة الحيوانية 

البلد
األبقار

األغنام
املاعز

أغنام+ ماعز
الطيور

الخنازير
الخيول

امل
الج

م

ني
بن

2111000
842000

1678000
2520000

16941000
398000

1556
0

1

بوركينا فاسو
8912433

9007564
13485889

22493453
40990790

2299836
1234973

18013
2

سوانا
بوت

2556228
173920

755934
929854

0
7957

196259
287

3

الكامريون
5600000

3000000
4000000

7000000
45000000

1500000
0

0
4

1145222
1284790

4225300
5510090

22316000
981435

0
0

جمهورية الكونغو الدميقراطية
5

40000
400000

600000
1000000

0
0

6800
50000

يت
جيبو

6

1909455
26572980

4910700
31483680

194411814
0

208590
344015

الجزائر
7

3002778
2337486

1083518
3421004

24992
0

1059955
66801

ر
م

8

53990061
25489204

24060792
49549996

50377142
0

9005430
2245581

إثيوبيا
9

1590000
4156000

5751000
9907000

61565711
638000

2468
0

غانا
10

4704299
1616747

2174820
3791567

517006
96344

0
0

غينيا
11

1325413
304745

649083
953828

1482641
343680

4355
0

ساو
غينيا – بي

12

17501684
17259360

29715633
46974993

32612620
305036

0
2985153

كينيا
13

830560
2605710

890358
3496068

3978293
119939

316090
0

سوتو
لي

14

3172984
19956385

6235861
26192246

0
0

1540167
197550

ب
املغر

15

1680787
851644

3167511
4019155

0
990292

28027
0

ق
موزامبي

16

10012966
13735523

19126806
32862329

36850378
77594

517605
978980

يل
ما

17

1241714
255928

5356545
5612473

17200
2754414

107
0

ي
مالو

18

7302
2211

27430
29641

6000000
15287

900
0

س
شيو

موري
19

1773563
10073138

6714042
16787180

0
0

0
1379417

موريتانيا
20

2671062
2225708

1848718
4074426

698023
185079

324066
290

ناميبيا
21

15316025
57685216

109362672
167047888

224264490
8361713

1286505
92699

نيجرييا
22

29840000
39483000

30837000
70320000

45500000
0

8312148
4751000

سودان
ال

23

3313055
5571335

4754845
10326180

39269866
354474

972598
4740

سنغال
ال

24
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البلد
األبقار

األغنام
املاعز

أغنام+ ماعز
الطيور

الخنازير
الخيول

امل
الج

م

517000
682000

803000
1485000

9460000
17000

0
0

سرياليون
25

627486
16286

458516
474802

1833717
38861

11691
20

سوازيلند
26

6879722
2886282

6287562
9173844

48000000
74319

883799
1374307

شاد
ت

27

428772
1111977

2526059
3638036

15344011
944979

0
0

توغو
28

646157
6855520

1274460
8129980

97172000
2000

187805
80000

س
تون

29

13919931
20331685

6138146
26469831

50792224
1585955

0
0

ب أفريقيا
جنو

30

12896041
3721028

13910274
17631302

41725658
3928218

0
0

أوغندا
31

3995142
697352

1386420
2083772

28114625
1207248

0
0

زامبيا
32

5368106
513741

2995776
3509517

20161788
310101

426232
0

ي
زمبابو

33

219526948
281706465

317192670
598899135

1135421989
27537761

26528126
14568853

املجاميع

صحة الحيوانية
ت ال

ت العاملية ملعلوما
صحة الحيوان/قاعدة البيانا

صدر: املنظمة العاملية ل
امل
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2-2 تأثري طاعون املجرتات الصغرية

2-2-1 املرض 

ــات املجــرتة الصغــرية، والوضــع  ــا الحيوان ــي تلعبه ــل األدوار املعقــدة الت ــريات الخطــرة لطاعــون املجــرتات الصغــرية مــن قب ــد التأث ــم تحدي ت

الوبــايئ للمــرض. فمنــذ أن تــم تحديــد مــرض طاعــون املجــرتات الصغــرية ألول مــرة يف عــام 1942 يف كــوت ديفــوار، توســع انتشــار املــرض توزعــه 

الجغــرايف، عــىل مــر الســنني، حيــث تجــاوز موطنــه األصــي يف غــريب أفريقيــا ليشــمل معظــم أنحــاء بلــدان أفريقيــا، وآســيا الوســطى، وجنــوب 

آســيا ورشق آســيا )11(. ففــي أفريقيــا، اتســع انتشــار طاعــون املجــرتات الصغــرية وتــم التأكــد مــن انتشــاره إىل أقــى الجنــوب، مثــل أنغــوال 

ــا )2008(، وجــزر  ــدا )2007(، وتنزاني ــا )2006(، وأوغن ــرشق يف كيني ــى ال ــام 2005؛ وإىل أق ــة يف ع ــو الدميقراطي ــة الكونغ )2012(، وجمهوري

القمــر )2012( ويف أقــى الشــامل كــام يف املغــرب )2008(، وتونــس )2009( والجزائــر )2011( )18 و19 و20 و21و22 و23 و32(. ويف شــامل 

أفريقيــا، يوجــد طاعــون املجــرتات الصغــرية حاليــاً يف تونــس والجزائــر وموريتانيــا، وقــد انتــرش عــىل نطــاق واســع يف مــر. ويشــتبه بتواجــده 

يف ليبيــا عــىل أســاس الدراســات االســتقصائية املصليــة للكشــف ولكنهــا مل يتــم بعــد اإلبــالغ عنهــا بصــورة رســمية )1(. ويبــني الشــكل 1 حالــة 

املــرض يف أفريقيــا.

الشكل 1: وضع طاعون املجرتات الصغرية يف أفريقيا

غالبــا مــا تكــون معــدالت االعتــالل والوفيــات مرتفعــة يف حالــة التفــي الوبــايئ. فعــىل ســبيل املثــال، يف نيجرييــا، فــإن معــدالت الوفيــات تــرتاوح 

مــن 20 إىل أكــرث مــن 90 يف املائــة تــم اإلبــالغ عنهــا بشــكل متكــرر، بينــام ســجلت املعــدالت فقــط مــن 4 إىل 5 يف املائــة يف املناطــق التــي 

اعتــربت مناطــق موبــوءة بالفعــل )25(.
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وقــد ســاد توافــق يف اآلراء العلميــة، بشــأن الحيــاة الربيــة، بــأن األنــواع الربيــة ميكــن أن تكــون الحــارس لفــريوس طاعــون املجــرتات الصغــرية 

)PPRV( تنــرشه يف الحيوانــات األليفــة، وأن ذلــك الــدور ألنــواع الحيوانــات، بخــالف دور األغنــام واملاعــز، املوبــوءة بطاعــون املجــرتات الصغــرية 

فــإن هنــاك حاجــة إىل إجــراء املزيــد مــن التحقيقــات )14(.

اجراءات املكافحة الجارية  2-2-2 

ــة املكثفــة يف املــزارع واألســواق والتطعيــامت يف املناطــق املتــررة. أمــا يف  ــة الوبائي ــر، إجــراءات املكافحــة مــن خــالل املراقب ــم يف الجزائ تت

ــذ الثامنينــات مــن القــرن املــايض، فــال يتــم  ــاً من ــا، أصبــح املــرض متوطن تونــس، مل تجــر إجــراءات للتطعيــم حتــى اآلن، يف حــني يف موريتاني

إعطــاء التطعيــم إال يف حالــة تفــي املــرض. وقــد نجحــت املغــرب يف إجــراءات املكافحــة الفعالــة لطاعــون املجــرتات الصغــرية عــرب التطعيــم 

الجامعــي الــذي اضطلعــت بــه يف نهايــة عــام 2008 إىل 2011. وعقــب تنفيــذ املراقبــة الوبائيــة املكثفــة، تــم اإلبــالغ عــن حــدوث حالــة واحــدة 

ــامت  ــت حمــالت للتطعي ــد أجري ــه فق ــدان وعلي ــات يف معظــم البل ــت إصاب ــا، حدث ــه 2015. ويف رشق أفريقي لتفــي املــرض يف حزيران/يوني

اســتجابة لتفــى األمــراض، كــام أجريــت حمــالت عــىل نطــاق واســع يف إثيوبيــا، وكينيــا، والصومــال والســودان. وحاليــاً فــإن معظــم البلــدان يف 

الجنــوب األفريقــي خاليــة مــن طاعــون املجــرتات الصغــرية. أمــا جنــوب أفريقيــا وســوازيلندا فقــد اعرتفــت املنظمــة العامليــة لصحــة الحيــوان 

رســمياً بخلوهــام مــن طاعــون املجــرتات الصغــرية مــن الناحيــة التاريخيــة، وقــد اعتــربت ناميبيــا رســمياً خاليــة مــن طاعــون املجــرتات الصغــرية 

يف منطقــة جنــوب  الســياج الطوقــي البيطــري )12(. فقــد أصيبــت جميــع بلــدان وســط وغــرب افريقيــا بالعــدوى وواجهــت عوائــق متعــددة 

يف مكافحــة واســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية، مبــا يف ذلــك عــدم كفايــة االلتــزام الســيايس والدعــم املــايل والتقنــي خاصــة مــن الجامعــات 

االقتصاديــة اإلقليميــة والــرشكاء يف التنميــة )10(. 

منــذ عامــي 2007-2008، اتســع باطــراد انتشــار طاعــون املجــرتات الصغــرية يف أفريقيــا. وقــد اتجــه انتشــار املــرض نحــو الشــامل ليغطــي كامــل 

شــامل أفريقيــا، واتجــه جنوبــاً ليصــل إىل أنغــوال، وتنزانيــا، وجــزر القمــر وزامبيــا مؤخــراً. ويشــري هــذا االتجــاه بوضــوح إىل أن اتســاع نطــاق 

انتشــار طاعــون املجــرتات الصغــرية، ينبغــي أال يعتــرب املــرض يف الوقــت الحــايل مصــدراً للقلــق فقــط للبلــدان املصابــة وإمنــا أيضــاً لجميــع أنحــاء 

أفريقيــا، مبــا يف ذلــك البلــدان التــي ليســت يف الوقــت الراهــن يف خــط املواجهــة األمامــي مــع املــرض. إن ظهــور طاعــون املجــرتات الصغــرية يف 

املغــرب يف حزيران/يونيــه 2015، بعــد جهــود كبــرية نفــذت خــالل الفــرتة مــن 2008 إىل 2011 والتــي نجحــت يف القضــاء عــىل املــرض حــواىل 

4-5 ســنوات، تؤكــد مــن جديــد الحاجــة إىل اتبــاع نهــج إقليمــي ملكافحــة واســتئصال ظاهــرة األمــراض العابــرة للحــدود. ويثبــت مثــال املغــرب 

بــأن الجهــود املبذولــة مــن قبــل دولــة واحــدة تكــون أرسع تعــرض للخطــر اذا مل يتــم اتخــاذ اجــراءات مامثلــة مــن جانــب البلــدان املجــاورة 

بطريقــة منســقة. 
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ــة القطاعــان  ــاة. ويف حال ــاع معــدالت الوف ــة لطاعــون املجــرتات الصغــرية بصــورة أساســية عــن ارتف ــة واالقتصادي ــط الخســائر االجتامعي ترتب

املتأثــرة، مثــل مــا حــدث مــن تفــي املــرض مــن 2006 إىل 2008 يف كينيــا، حيــث أبلــغ عــن نســبة تفــى املــرض إىل 73 يف املائــة مــام ميثلــه 

مــن آثــار خطــرة عــىل مصــادر ســبل الحصــول عــىل الكســب )4(. أدى تفــي املــرض إىل التأثــري عــىل حالــة األرس امليســورة إىل االنــزالق إىل 

الفقــر، بينــام األرس الفقــرية واألرس األشــد فقــراً أصبحــوا أكــرث فقــراً. ويف تقديــرات خســائر أصــول الــرثوة الحيوانيــة الناتجــة عــن تــداول اإلصابــة 

بفــريوس طاعــون املجــرتات الصغــرية ملــدة عامــني تراوحــت مــا بــني 52 إىل 68 يف املائــة تبعــاً لفئــات الــرثوة. وقــد تســبب املــرض، مــن جملــة 

أمــور، إىل تحــوالت يف اســتهالك األغذيــة، وتوفــر األغذيــة، ومصــادر الدخــل ويف تأثــر عمليــة األمــن الغــذايئ، وال ســيام بــني فقــراء القطاعــات 

املهمشــة يف املجتمــع. وقــد انخفــض الدخــل املعتمــد عــىل الــرثوة الحيوانيــة بحــوايل 99 يف املائــة للفقــراء ولــألرس الفقــرية جــداً، وبنســبة 55 

يف املائــة للمجموعــات متوســطة الدخــل، وبنســبة 42 يف املائــة بــني األرس امليســورة الحــال. غــري أن معظــم األرس أصبحــت غــري قــادرة عــىل 

الحفــاظ عــىل اســتدامة حجــم القطيــع بــدون تدابــري التخفيــف التــي يجــري تنفيذهــا، ويتوقــع العديــد أن ينخفــض عــدد الرعــاة انخفاضــاً 

كبــرياً، يف بيئــة ال تدعــم ســوى القليــل جــداً مــن حيــث ســبل الحصــول عــىل الــرزق؛ ونتيجــة لزيــادة االعتــامد عــىل املعونــة الغذائيــة لفــرتة 

طويلــة تســتنزف معهــا املــوارد الوطنيــة. ففــي إثيوبيــا، قــدرت منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة قيمــة الخســائر املرتبطــة بطاعــون 

املجــرتات الصغــرية بنحــو 375 دوالراً للقطيــع الواحــد ســنوياً، ولقطيــع متوســط حجمــه 143 رأس مــن الحيوانــات املجــرتة الصغــرية )متوســط 

الخســارة أكــرث مــن دوالريــن للحيــوان الواحــد( )5(.
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ــا، نفــق نتيجــة لتفــي املــرض يف عــام 1979 مــا بــني 10 إىل 20 يف املائــة بالقطيــع الوطنــي مــن الحيوانــات املجــرتة الصغــرية،  أمــا يف نيجريي

ــون  ــتيطان طاع ــة اس ــة نتيج ــة املرتبط ــائر االقتصادي ــدرت الخس ــا ق ــي )11(. ويف موريتاني ــون دوالر أمري ــوايل 75 ملي ــائر بح ــدرت الخس وق

املجــرتات الصغــرية، والتــي اتســمت بارتفــاع معــدالت االعتــالل وانخفــاض الوفيــات إىل 5 ماليــني دوالر أمريــي للقطيــع مــن املجــرتات الصغــرية 

والتــي بلــغ عددهــا 15 مليــون رأس، بحــوايل 0.333 مــن الــدوالر للــرأس الواحــدة )6(. ترجــع هــذه الخســائر إىل حــاالت النفــوق، واإلجهــاض 

ــون  ــة طاع ــن مكافح ــد م ــة العائ ــل تكلف ــر تحلي ــد أظه ــة. وق ــري املكافح ــن تداب ــزء م ــدة كج ــف املتكب ــن التكالي ــالً ع ــاج فض ــائر اإلنت وخس

املجــرتات الصغــرية يف موريتانيــا إىل ارتفــاع عوائــد االســتثامر. وهكــذا، فــإن تحصــني 89 يف املائــة مــن  القطيــع قــد تقلــل الخســائر بنســبة 86 يف 

املائــة )مــن 5 ماليــني دوالر إىل 000 700 دوالر( معظمهــا ميثــل قيمــة تكلفــة اللقــاح. وكشــف تحليــل اقتصــادي لتقييــم فوائــد التحصــني ضــد 

طاعــون املجــرتات الصغــرية يف النيجــر بــأن الربنامــج كان مفيــداً للغايــة )2(. إن األثــر االقتصــادي لتفــي طاعــون املجــرتات الصغــرية يف أفريقيــا، 

مبــا يف ذلــك خســائر اإلنتــاج وتكاليــف مكافحــة األمــراض تقــدر بأكــرث مــن 147 مليــون دوالر ســنوياً )13(. 
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 ،)RP( إن العامــل املســبب لطاعــون املجــرتات الصغــرية هــو عضــو مــن جنــس الحصبــة وقريــب حميــم للفــريوس املســبب للطاعــون البقــري

وهــو مــرض يؤثــر يف جميــع الحيوانــات املجــرتة الصغــرية ولكــن بصــورة قاســية يف األبقــار والجامــوس. وقــد تــم مؤخــراً اســتئصال الطاعــون 

ــت بعــض مظاهــر املــرض، ويف الحقيقــة كانــت  ــاً، كان ــي تجعــل هــذا النجــاح ممكن ــني العوامــل الت ــد العاملــي. ومــن ب البقــري عــىل الصعي

ــة ناقــل  ــاك حال ــاك يف الواقــع ســوى عــرتة واحــدة للفــريوس. ومل يكــن هن ــة ملكافحــة املــرض متوافــرة. مل يكــن هن ــة والعملي األدوات الفعال

ــواع فــريوس الطاعــون البقــري يف  ــة أن ــاة ضــد كاف ــة مــدى الحي ــاة العــدوى قصــرية، مــام أدت إىل املــوت أو حصان للمــرض: كانــت فــرتة حي

الحيوانــات التــي اســرتدت عافيتهــا. وهــذه الخاصيــة تنطبــق أيضــاً عــىل اللقاحــات الحيــة املوهنــة ضــد هــذا املــرض. فــإن الفــريوس لــن يبقــى 

عــىل قيــد الحيــاة لفــرتة طويلــة خــارج الحيــوان الحامــل للفــريوس (animal host(: فيتــم تدمــري الفــريوس بســهولة بالتعــرض للحــرارة وضــوء 

الشــمس، واملــواد الكيميائيــة واملطهــرات. ومــن ثــم، يلــزم الفــريوس للبقــاء عــىل قيــد الحيــاة مصــدراً جديــداً مــن الحيوانــات رسيعــة التأثــر. 

وقــد اثبتــت االختبــارات التشــخيصية املتاحــة ذلــك. ويتقاســم فــريوس طاعــون املجــرتات الصغــرية جميــع خصائــص فــريوس الطاعــون البقــري. 

وعــىل الرغــم مــن أن التقنيــات الجزيئيــة القامئــة ســمحت بتجميــع ســالالت فــريوس طاعــون الحيوانــات املجــرتة الصغــرية يف 4 أمنــاط جينيــة، 

جــرى انتشــارها جميعــاً يف أفريقيــا، إال أن هنــاك عــرتة واحــدة لفــريوس طاعــون الحيوانــات املجــرتة الصغــرية. وبســبب هــذه الخصائــص، يوفــر 

اللقــاح الوقايــة لألغنــام واملاعــز ضــد جميــع ســالالت فــريوس الحيوانــات املجــرتة الصغــرية، كــام ثبــت عــىل نطــاق ميــداين واســع اســتخدام 

اللقــاح الحــي املوهــن ’نيجرييــا ســاللة 1/75‘ لطاعــون املجــرتات الصغــرية. كــام أنــه ثبــت أن الوقايــة التــي توفرهــا اللقاحــات املوهنــة الحيــة 

لطاعــون الحيوانــات املجــرتة الصغــرية تعيــش عــىل األقــل ملــدة 3-5 ســنوات، أي حيــاة اقتصاديــة لألغنــام أو املاعــز يف معظــم الحــاالت. باإلضافــة 

إىل توافــر اللقاحــات الفعالــة، هنــاك اختبــارات جيــدة وعمليــة، مبــا يف ذلــك االختبــار امليــداين )penside(، للتشــخيص الرسيــع املحــدد لطاعــون 

املجــرتات الصغــرية وأدوات املســتخدمة يف املراقبــة الوبائيــة ورصــد أنشــطة مكافحــة طاعــون املجــرتات الصغــرية. وهكــذا، فــإن األدوات التقنيــة 

القامئــة كافيــة للتمكــني يف البــدء يف مكافحــة واســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية. 

وعــىل مســتوى مؤسســات الصحــة الحيوانيــة، فــإن عمليــة اســتئصال الطاعــون البقــري أدت إىل زيــادة الوعــى والقــدرات لتنســيق تدخــالت 

املكافحــة القامئــة عــىل أســاس نهــج التدخــالت الوبائيــة الحســنة التــي تقودهــا الحوافــز اجتامعيــة - اقتصاديــة. وباإلضافــة إىل ذلــك، تــم احــراز 

تقــدم كبــري يف تعزيــز قــدرات املراقبــة الوبائيــة، والبيئــات التنظيميــة فضــالً عــن مشــاركة القطــاع الخــاص واملجتمعــات املحليــة. 

التحديات والثغرات  4-2

ــا، إال أن الثغــرات والتحديــات  ــاك أدوات ملكافحــة واســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية مــن أفريقي ــة، توجــد هن مــن وجهــة النظــر التقني

القامئــة قــد تحــد مــن الفعاليــة والكفــاءة مــا زالــت قامئــة عــىل النحــو التــايل: 

الثغرات  1-4-2

عــدم كفايــة املعرفــة بوبائيــة طاعــون املجــرتات الصغــرية مبــا يف ذلــك قابليتــه لالنتقــال )R0( يف مختلــف القطاعــان واألنــواع الحاملــة 	 

للفــريوس؛

االفتقار إىل أدوات محسنة مثل لقاحات التوازن الحراري )thermo-stable vaccines(؛ 	 
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محدوديــة القــدرات التقنيــة واملؤسســية )عــىل ســبيل املثــال ال الحــر( يف متييــز املــرض، وأخــذ العينــات، والتشــخيص، ومعرفــة بالوبــاء 	 

ومكافحتــه؛

انعدام الدعم الترشيعي يف بعض البلدان؛ 	 

عدم كفاية املوارد )املالية، واللوجستية والبرشية، الخ(.	 

التحديات  2-4-2

ــة 	  ــاء القيم ــرية وإخف ــرتة الكب ــات املج ــبة للحيوان ــام بالنس ــة للامعز/األغن ــة اإلفرادي ــة االقتصادي ــاض القيم ــة بانخف ــورات املتعلق التص

ــرية؛ ــرتة الصغ ــات املج ــة للحيوان ــة العالي االجتامعي

ارتفاع أعداد القطاعان وارتفاع معدالت دوران رأس املال للحيوانات املجرتة الصغرية؛	 

التوزيع الجغرايف املتناثر للحيوانات املجرتة الصغرية داخل البلد ميكن أن يؤدى إىل تعقيد عملية إيصال اللقاحات؛	 

االنتقال العايل للحيوانات املجرتة الصغرية مقارنة بانتقال األبقار داخل بلد ما وفيام بني البلدان؛	 

توقع ارتفاع تكلفة استئصال طاعون املجرتات الصغرية مقارنة بالقضاء عىل طاعون املاشية؛	 

القــدرة عــىل اســتهداف التطعيــم يف الزمــان واملــكان عنــد نقــاط املكافحــة الحرجــة لتحقيــق مســتويات مناعــة كافيــة للقطيــع إلعاقــة 	 

انتقــال الفــريوس؛ 

ارتفاع أعباء أمراض الحيوانات املجرتة الصغرية؛	 

ضامن التنسيق الفعال للرشاكة بني القطاعني العام والخاص يف مجال تقديم الخدمات مبا يف ذلك حمالت التلقيح؛	 

مواجهة حالة انعدام األمن يف بعض أقاليم القارة؛	 

عدم فعالية نظم التعرف عىل الحيوانات وتتبعها؛	 

ضعف الخدمات البيطرية يف كثري من البلدان.	 

النهج االسرتاتيجي   5-2

إن اســرتاتيجية عمــوم أفريقيــا الســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية ليســت »نشــاطاً مســتقالً بذاتــه«، تســتهدف وحدهــا مكافحــة واســتئصال 

طاعــون املجــرتات الصغــرية، بــل هــي يف نفــس الوقــت آليــة موجهــة لتحقيــق تقــدم يف املجــاالت األخــرى )10( مثــل مكافحــة األمــراض األخــرى 

ذات األولويــة الوطنية/اإلقليميــة للحيوانــات املجــرتة الصغــرية )SRDs(. ولذلــك ينبغــي أن تعتــرب جــزءاً مــن سياســة مكافحــة الجــوع والفقــر. 

وتشــمل األمــراض األخــرى ذات األولويــة الوطنية/اإلقليميــة للحيوانــات املجــرتة الصغــرية )SRDs( املحتملــة املرشــحة يف أفريقيــا تشــمل جــدري 

ــدع، وداء  ــوادي املتص ــى ال ــرض حم ــة، وم ــى القالعي ــز )CCPP(، والحم ــد للامع ــوري املع ــوي البل ــاب الرئ ــز )SGP (، وااللته ــام واملاع األغن

الربوســيالت  والطفيليــات الداخليــة والخارجيــة. إن اختيــار وتحديــد أولويــات هــذه األمــراض األخــرى التــي يتــم مكافحتهــا جنبــاً إىل جنــب مــع 

القضــاء عــىل طاعــون املجــرتات الصغــرية لتحقيــق الفعاليــة مــن حيــث التكلفــة يجــب التصــدي لهــا مــن قبــل كل إقليــم وكل بلــد. وســيكون 

مــن الــروري تعزيــز الخدمــات البيطريــة بطريقــة مســتدامة مــن أجــل التقــدم وتحقيــق اســتئصال ومكافحــة لطاعــون املجــرتات الصغــرية 

وغــريه مــن األمــراض األخــرى ذات األوليــة الوطنية/اإلقليميــة للحيوانــات املجــرتة الصغــرية )SRDs(. وتتوقــف جــودة الخدمــات البيطريــة عــىل 

مجموعــة مــن العوامــل، التــي تشــمل املبــادئ األساســية األخالقيــة والتنظيميــة والترشيعيــة والتنظيميــة ذات الطابــع التقنــي. وبعــض منهــا 

يتصــل مبــارشة بــاإلدارة الجيــدة للخدمــات البيطريــة، والتــي تعتــرب رشطــاً رضوريــاً للتنميــة االقتصاديــة املســتدامة مــام يعــزز فعاليــة تقديــم 

الخدمــات، وتطويــر األداء العــام لنظــم صحــة الحيــوان. 
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نهج قائم عىل املخاطر  1-1-3

جنبــاً إىل جنــب مــع اتبــاع نهــج تدريجــي، يفضــل قيــام نهــج قائــم عــىل مواجهــة املخاطــر ليتســنى معــه تتبــع تطبيــق تسلســل التدخــالت 

لألهــداف املحــددة. ولهــذا الغــرض، ينبغــي أن تركــز األنشــطة األوليــة عــىل التحليــل الوبــايئ لفهــم وضــع املــرض يف البــالد وتحديــد املناطــق 

التــي يتوطــن فيهــا )»النقــاط الســاخنة«(، لــي تكــون هدفــاً للتلقيــح املكثف/الشــامل مــن أجــل خفــض تــداول الفــريوس وبالتــايل الحــد بشــكل 

كبــري مــن حــاالت اإلصابــة باملــرض. وســيعقب هــذا الخطــوة الثانيــة التــي تســتهدف يف األســاس التطعيــم املســتهدف للحيوانــات و ترمــي إىل 

ــة الســابقة(. وهكــذا، ســوف تكــون  ــق القضــاء عــىل انتشــار الفــريوس للوصــول إىل اســتئصال القضــاء املــرض )اذا مل يتحقــق يف املرحل تحقي

التدخــالت واملكافحــة عــىل أســاس املخاطــر واســتهداف الوبــاء لتعظيــم األثــر والكفــاءة االقتصاديــة. ســتتألف مــن سلســلة مراحــل تســتهدف 

ــك  ــرراً أو أولئ ــرث ت ــق األك ــان املناط ــة إىل قطع ــاء األولوي ــع إعط ــة، م ــم الزراعي ــة أو النظ ــم اإليكولوجي ــددة أو النظ ــة مح ــق جغرافي مناط

املعرضــون أو تشــكل مخاطــر هامــة إىل انتشــار املــرض داخــل البــالد وخارجهــا )مثــل البلدان/املناطــق املصــدرة للحيوانــات املجــرتة الصغــرية (، 

مــع حاميــة املناطق/القطاعات/البلــدان الخاليــة مــن املــرض. 

اإلدارة التكيفية  2-1-3

ســيتم تطبيــق نهــج اإلدارة التكيفيــة الســتيعاب الــدروس املســتفادة أثنــاء تنفيــذ االســرتاتيجية. وســوف تســتخدم املعرفــة املســتمدة من أنشــطة 

ــإن الســياق االجتامعــي -  ــل، ف ــة والقــدرة عــىل اســتهداف التدخــالت. وباملث ــز القــدرات املؤسســية، واألدوات التقني ــم والبحــث لتعزي التعلي

االقتصــادي ملكافحــة واســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية، ســيتطلب تحديــث تلــك التدخــالت بطريقــة تســمح للقــوى االجتامعيــة االقتصادية 

بفعاليــة تــؤدي إىل نتائــج ناجحــة ومســتدامة. وسيســتلزم ذلــك إجــراء تحليــالً لفعاليــة التكلفــة العاديــة لربامــج املكافحــة مــن أجــل تقييــم 

تأثرياتهــا، وال ســيام لصغــار املــالك مــن املزارعــني واالســتعراض املنتظــم الســرتاتيجية املكافحة/االســتئصال وتعديلهــا، حســب االقتضــاء، لضــامن 

األداء األمثــل.

النهج اإلقليمي  3-1-3

ــة وشــفافية املعلومــات،  ــة أن النهــج اإلقليمــي، مــع مواءمــة إجــراءات املكافحــة، والسياســات العامــة واألطــر القانوني ــد أظهــرت التجرب وق

حاســمة يف مكافحــة األمــراض العابــرة للحــدود. توضيــح خارطــة الطريــق اإلقليميــة لتفاصيــل الخطــط القطريــة مــع تقييــم منتظــم للتقــدم 

املحــرز ســيكون عــىل نفــس الدرجــة مــن األهميــة. ســيضيف التنســيق اإلقليمــي الفعــال قيمــة مضافــة إىل اســتثامرات الصحــة الحيوانيــة عــن 

طريــق توجيــه األنشــطة املختلفــة العابــرة للحــدود نحــو أهــداف مركــزة ومتامســكة ومســتدامة. 

مكافحة األمراض األخرى ذات األولية الوطنية/اإلقليمية للحيوانات ملجرتات الصغرية  4-1-3

اســتناداً إىل أهميــة األغنــام واملاعــز »مــواىش الفقــراء«، يف ســبل معيشــة صغــار املزارعــني يف العــامل النامــي، حتميــة اعتبــار مكافحــة واســتئصال 

ــام  ــي أن توضــع املكافحــة يف الســياق الع ــام ينبغ ــذايئ. ك ــن الغ ــدام األم ــر وانع ــائل ملكافحــة الفق ــرية إحــدى الوس ــون املجــرتات الصغ طاع

لتحســني إنتاجيــة الحيوانــات املجــرتة الصغــرية، وبالتــايل ال يجــب أن يكــون نشــاطاً مســتقالً. وهكــذا، البــد أن تقــرتن املكافحــة مــع غــري ذلــك 

ــات املجــرتة الصغــرية، وال ســيام مكافحــة األمــراض الرئيســية األخــرى ذات  ــة للحيوان ــة الصحي ــي تهــدف إىل تحســني الحال مــن األنشــطة الت

األولويــات الوطنيــة أو اإلقليميــة مثــل جــدري األغنــام واملاعــز )SGP(، وااللتهــاب الرئــوي البلــوري املعــد للامعــز )CCPP(، والحمــى القالعيــة، 

وداء الربوســيالت وحمــى الــوادي املتصــدع. أمــا فيــام يتعلــق بحمــى الــوادي املتصــدع ذات األهميــة االقتصاديــة والتــي ترتبــط ليــس فقــط 

مبعــدالت االعتــالل والوفيــات، وإمنــا أيضــاً كان لهــا خصائــص األمــراض الحيوانيــة املنشــأ ملــا لهــا مــن تأثــري عــىل التجــارة الدوليــة، مبــا يف ذلــك 

حظــر تصديــر املاشــية التــي تفرضهــا بلــدان الــرشق األوســط بشــأن الــرثوة الحيوانيــة واملنتجــات الحيوانيــة مــن منطقــة القــرن األفريقــي كــام 

ــوادي املتصــدع املتتاليتــني يف الفــرتة 1998-1999 و2000-2002. وقبــل هــذا الحظــر، كان حجــم  حــدث خــالل فــرتيت تفــي مــرض حمــى ال

ســوق التصديــر مــن الصومــال إىل اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة قــدرت بحــوايل 600 مليــون دوالر أمريــي، ومــع 

ــار الســوق الرئيــي الصومــايل للــرثوة  ــة مــن إجــاميل الســوق. وقــد أدى الحظــر إىل انهي ــة الســعودية التــي متثــل 66 يف املائ اململكــة العربي

ــاين  ــن األول والث ــك يف الحظري ــون دوالر، وذل ــون دوالر و326 ملي ــة بحــوايل 109 ملي ــرثوة الحيواني ــدرت خســائر قطــاع ال ــد ق ــة. وق الحيواني

عــىل التــوايل. كــام تكبــدت الحكومــة الصوماليــة أيضــاً خســائر مبــارشة قــدرت مببلــغ 45 مليــون دوالر مــن رضائــب التصديــر الضائعــة ورســوم 
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رســو الســفن. ويف الوقــت نفســه، فقــد مصــدرو املاشــية أربــاح مرتاكمــة صافيــة قــدرت بحــوايل 330 مليــون دوالر ، يف حــني قــدرت الخســائر 

الســنوية للمنتجــني أكــرث مــن 8 ماليــني دوالر. ومــن ثــم، فــإن الحظــر املتــوايل بســبب حمــى الــوادي املتصــدع ذو الصلــة بالتجــارة أثــر ســلباً 

عــىل معــدل التوظيــف، وعائــدات الخزينــة العامــة، وســعر رصف العملــة الوطنيــة، األمــر الــذي أدى إىل ضغــوط عامــة تضخميــة واضطرابــات 

اجتامعيــة - اقتصاديــة هامــة أخــرى )16(.

آليات ذاتية مستدامة من أجل تقديم خدمات الصحة الحيوانية  5-1-3

ســوف تكــون برامــج املكافحــة فعالــة ومســتدامة فقــط إذا كانــت مســتندة إىل كفــاءة الخدمــات البيطريــة التــي تتطابــق مــع معايــري الجــودة 

ــن املنظمــة  ــة الصــادرة ع ــن دســتور الصحــة الحيواني ــة( م ــات البيطري ــم الخدم ــة( و3-2 )تقيي ــات البيطري ــني 3-1 )الخدم ــة يف الفصل املبين

العامليــة لصحــة الحيــوان )30( وعــىل الــرشاكات القويــة القامئــة بــني أصحــاب املصلحــة مــن القطاعــني العــام والخــاص عــىل حــد ســواء. 

الرشاكات  6-1-3

ولــي يتــم تنفيــذ االســرتاتيجية، فمــن الــروري توافــر الــرشاكات والتحالفــات الفعالــة لتعبئــة الخــربة واملــوارد األخــرى الالزمــة لبلــوغ أهــداف 

االســرتاتيجية. وهــذا ســيتطلب تعزيــز الــرشاكات بــني مختلــف املؤسســات واملنظــامت لحشــد املــوارد التقنيــة واملاليــة الالزمــة والدعم الســيايس 

مــن أجــل تنفيــذ االســرتاتيجية. وســيتم تطويــر رشاكات مختلفــة اســتناداً إىل تحليــل اســرتاتيجي لفوائــد الــرشاكات يف القضــاء عــىل طاعــون 

 .)SRDs( املجــرتات الصغــرية ومكافحــة األمــراض األخــرى ذات األولويــة للحيوانــات املجــرتة الصغــرية

ــة  ــة املرجعي ــريوس الحصب ــز ف ــوان ومراك ــة الحي ــة لصح ــة العاملي ــم املنظم ــخيص ه ــث والتش ــات البح ــم خدم ــيني يف تقدي ــرشكاء الرئيس وال

)Morbillivirus( التابعــة ملنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة، واملعهــد الــدويل لبحــوث الــرثوة الحيوانيــة )ILRI(، واملؤسســات الوطنيــة 

للبحــوث الزراعيــة، واملختــربات التشــخيصية والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة. 

و من أجل نجاح تنفيذ هذه االسرتاتيجية يُعد من الرشكاء الرئيسيني أيضاً معامل إنتاج اللقاحات يف أفريقيا. 

ــن  ــاركة كل م ــت مبش ــي وضع ــة والت ــرتاتيجية العاملي ــع االس ــرية م ــرتات الصغ ــون املج ــتئصال طاع ــا الس ــوم أفريقي ــرتاتيجية عم ــق اس وتتطاب

منظمــة العامليــة لصحــة الحيــوان ومنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة. وقــد أنيــط إىل هاتــني املنظمتــني بواليــة قيــادة التنســيق العاملــي 

الســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية مــن خــالل املنــرب العاملــي ملكافحــة األمــراض الحيوانيــة العابــرة للحــدود )GF-TADs(، وبالتــايل ســيكون 

مــن األهميــة للغايــة وجــود رشكاء تقــوم بتوفــري التوجيــه واملشــورة يف مجــال السياســات العامــة واملبــادئ التوجيهيــة وكذلــك يف حشــد املــوارد. 

وقــد عهــد إىل مفوضيــة االتحــاد األفريقــي ممثلــة يف املكتــب األفريقــي املشــرتك املعنــي مبــوارد الــرثوة الحيوانيــة التابــع لالتحــاد األفريقــي 

ــا  ــذ اســرتاتيجية عمــوم أفريقي ــر وتنفي ــام مبهمــة تنســيق وتطوي ــع لالتحــاد األفريقــي القي ــا التاب ــة لعمــوم أفريقي ــز اللقاحــات البيطري ومرك

الســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية. وســوف تعمــل مؤسســتي مفوضيــة االتحــاد األفريقــي مــع الــدول االعضــاء والجامعــات االقتصاديــة 

اإلقليميــة لحفــز واســتدامة الدعــم الســيايس الــروري لنجــاح تنفيــذ االســرتاتيجية. كــام أنهــام ســتضمنان مواءمــة وتنســيق املدخــالت الــواردة 

ــة كل منهــام  ــاً لوالي ــة وفق ــة االقليمي ــني مختلــف الجامعــات االقتصادي ــم وب ــدول االعضــاء مــن مختلــف األقالي ــني ال يف هــذه االســرتاتيجية ب

املنــوط لهــام القيــام بهــا مــن قبــل رؤســاء دول وحكومــات االتحــاد األفريقــي. وقــد ارتكــزت هــذه االســرتاتيجية أيضــاً عــىل صلــب اســرتاتيجية 

تنميــة الــرثوة الحيوانيــة يف أفريقيــا )LiDeSA( التــي وضعــت مؤخــراً بواســطة أصحــاب املصلحــة يف قطــاع الــرثوة الحيوانيــة يف القــارة، وتحــت 

قيــادة املكتــب األفريقــي املشــرتك املعنــي مبــوارد الــرثوة الحيوانيــة التابــع لالتحــاد األفريقــي بالتعــاون مــع مركــز اللقاحــات البيطريــة لعمــوم 

أفريقيــا التابــع لالتحــاد األفريقــي وحملــة عمــوم أفريقيــا ملكافحــة ذبابــة التــي تــي وداء املثقبيــات التابعــة لالتحــاد األفريقــي، وقــد تــم 

اعتامدهــا للتنفيــذ مــن قبــل املجلــس التنفيــذي لالتحــاد األفريقــي يف كانــون الثاين/ينايــر 2015. وســوف يكفــل كل مــن املكتــب األفريقــي 

املشــرتك املعنــي مبــوارد الــرثوة الحيوانيــة التابــع لالتحــاد األفريقــي بالتعــاون مــع مركــز اللقاحــات البيطريــة لعمــوم أفريقيــا التابــع لالتحــاد 

األفريقــي تســاوق التدخــالت يف اطــار هــذه االســرتاتيجية مــع األهــداف والنتائــج املتوقعــة مــن اســرتاتيجية تنميــة الــرثوة الحيوانيــة يف أفريقيــا 

)LiDeSA(. إن قيــادة املنظمــة العامليــة لصحــة الحيــوان يف تأســيس معايــري املشــاركة يف التجــارة ويف مســارات تحقيــق الخلــو الوطنــي مــن 

األمــراض ســيمكنها مــن القيــام بــدور رئيــي يف دعــم تنفيــذ االســرتاتيجية. كــام ستســهم منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة بــإدارة 

املعــارف، وتقاســم املعلومــات، وتعزيــز القــدرات املؤسســية، وتنميــة املــوارد البرشيــة عــىل املســتويات القــاري واإلقليمــي والوطنــي. 
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وستشــجع الــرشاكات بــني القطاعــني العــام والخــاص مــن أجــل تنفيــذ االســرتاتيجيات املحــددة للوقايــة ومكافحــة األمــراض، مــع تحديــد أدوار 

ومســؤوليات كل رشيــك بصــورة واضحــة. ويجــب أن تســتمر قيــادة نظــام الصحــة الحيوانيــة يف يــد الخدمــات العامــة الوطنيــة، عنــد يكــون 

ــة للعمــل مــع املامرســني مــن القطــاع  ــايل، تشــجع الخدمــات العامــة الوطني مناســباً، مــع تفويــض املهــام العامــة إىل القطــاع الخــاص. وبالت

الخــاص، والرابطــات البيطريــة، واملنظامت/الربامــج القامئــة عــىل املجتمــع ، ورابطــات اإلنتــاج واملنتجــني، واملنظــامت غــري الحكوميــة فضــالً عــن 

ســائر أصحــاب املصلحــة لسلســلة القيمــة والــرشكاء التجاريــني لتنفيــذ االســرتاتيجية.

نتائج اطار العمل  2-3

الهدف الشامل  1-2-3

إن الهــدف الشــامل الســرتاتيجية عمــوم أفريقيــا الســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية هــو املســاهمة يف تحقيــق األمــن الغــذايئ، والتخفيــف 

ــو االقتصــادي  ــق النم ــا ويف تحقي ــة يف أفريقي ــرثوة الحيواني ــي تعتمــد عــىل ال ــة الت ــات املحلي ــة للمجتمع ــق املرون ــر، وتحقي ــن وطــأة الفق م

ــدان املتــررة. للبل

الهدف املحدد  2-2-3

والهدف املحدد لالسرتاتيجية هو تحسني الصحة الحيوانية وبالتايل تحسني إنتاجية الحيوانات املجرتة الصغرية يف أفريقيا.

النواتج املتوقعة  3-2-3

وفيام يي النواتج املتوقعة من االسرتاتيجية:

استئصال طاعون املجرتات الصغرية من أفريقيا.	 

 	)SRDs( مكافحة  األمراض األخرى ذات األولوية الوطنية/اإلقليمية للحيوانات املجرتة الصغرية

تعزيز الخدمات البيطرية.	 

3-2-4 نظرية التغيري

يجــب الســعي إىل تحســني الصحــة الحيوانيــة واإلنتاجيــة للحيوانــات املجــرتة الصغــرية، وذلــك ســيتحقق مــن خــالل ثالثــة مســارات هــي: صحــة 

الحيوانــات املجــرتة الصغــرية يف ســياق اســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية؛ صحــة الحيوانــات املجــرتة الصغــرية يف ســياق األمــراض األخــرى 

ذات األولويــة؛ توفــري الخدمــات البيطريــة. وتتمثــل النتائــج طويلــة األجــل للمســارات الثالثــة فيــام يــي: اســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية 

مــن أفريقيــا بحلــول عــام 2030، ومكافحــة األمــراض األخــرى للمجــرتات الصغــرية ذات األولويــة، وتعزيــز الخدمــات البيطريــة. هــذه العالقــة 

املنطقيــة بــني النواتــج تــرد يف الشــكل 2، يف حــني تــرد نتائــج االطــار يف الشــكل 3. وتــرد املــؤرشات لــكل نتائــج تقييــم أداء هــذه األنشــطة يف 

الجــدول 3. وتســتخدم هــذه املــؤرشات يف عمليــة الرصــد والتقييــم لطاعــون املجــرتات الصغــرية باالقــرتان مــع أداة الرصــد والتقييــم لالســرتاتيجية 

العامليــة الســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية )املرفــق 1( وأدوات التقييــم والرصــد للمنظمــة العامليــة لصحــة الحيــوان )PVS( والتــي يــرد 

وصفهــا يف الفــرع 3-3-9 أدنــاه. 
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الشكل 2: اسرتاتيجية استئصال ومكافحة طاعون املجرتات الصغرية: نظرية التغيري

الشكل 3: نتائج اطار العمل
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الغايــة: تســهم االســرتاتيجية يف تحقيــق األمــن الغــذايئ، والتخفيــف مــن وطــأة الفقــر، وتحقيــق املرونــة للمجتمعــات املحليــة يف أفريقيــا 

وتحقيــق النمــو االقتصــادي يف البلــدان املتــررة.

التغري يف نسبة فجوة الفقر بني املجتمعات املحلية املعتمدة عىل الرثوة الحيوانية	 

تغيري يف نسبة مساهمة الرثوة الحيوانية إىل القطاع الزراعي يف الناتج املحي اإلجاميل	 

تغيري يف نسبة الغذاء للسكان التي ال يتوفر لها أمن غذايئ	 

تغيري يف قيمة وحجم خسائر الرثوة الحيوانية بسبب التغري املناخي	 

الهدف املحدد: تحسني صحة وإنتاجية الحيوانات املجرتة الصغرية يف أفريقيا

تغيري يف الحجم والقيمة الذي يعزى إىل انخفاض حدوث األمراض	 

تغيري يف عدد املوظفني البيطريني املعتمدين 	 

تغيري يف قيمة وحجم املحاصيل ]األلبان، واللحوم[	 

التغري يف معدالت نسبة املواليد والخصوبة ]معدالت الحمل وتكاثر األغنام[	 

تغيري يف حجم وقيمة الحيوانات املجرتة الصغرية ومنتجاتها املتداولة 	 

التغري يف التكاليف الصحية التي تعزى إىل األمراض 	 

التغري يف تكاليف املعامالت	 

الناتج 1: استئصال طاعون املجرتات الصغرية

تغيري يف عدد البلدان الخالية من طاعون املجرتات الصغرية ولديها خطة طوارئ	 

تغيري يف عدد الدول األعضاء التي أعرتف بخلوها من طاعون املجرتات الصغرية	 

ــة الســتئصال 	  ــة لالســرتاتيجية العاملي ــاً للخطــوط الزمني ــا وفق ــة 4 ومــا فوقه ــي وصلــت إىل املرحل ــدول األعضــاء الت ــري يف عــدد ال تغي

ــات املجــرتة الصغــرية طاعــون الحيوان

الناتج 2: امراض الحيوانات املجرتة الصغرية االخرى الخاضعة للمكافحة

تغيري يف حاالت حدوث املرض	 

تغيري يف انتشار املرض	 

الناتج 3: تعزيز الخدمات البيطرية

تغيري يف مستويات كفاءات الخدمات البيطرية	 

تغيري يف تباين املعلومات/املعرفة/االتصاالت يف الخدمات البيطرية وغريها من الخدمات ذات الصلة	 

تغيري يف عدد املوظفني البيطريني املعتمدين 	 

الناتج الفرعي 1: تعزيز قدرات التشخيص املختربي

 	ELISA التغري يف نسبة الدول األعضاء املستخدمة ألساليب التشخيص

التغري يف نسبة الدول األعضاء املستخدمة ألساليب التشخيص الجزيئية	 

التغري يف نسبة الدول األعضاء املمتثلة للمعايري القياسية لضامن الجودة	 

التغري يف نسبة الدول األعضاء املطبقة ملسارات التشخيص التفريقي 	 

الناتج الفرعي 2: تعزيز مراقبة االوبئة

تغيري يف الدقة والتغطية وحسن التوقيت يف اإلبالغ عن املرض	 

تغيري يف البيانات واملعرفة عن حالة األمراض الوبائية وعوامل الخطر	 

تغيري يف القدرات مبا يف ذلك املامرسات املتعلقة باملراقبة الوبائية	 

تغيري يف التبكري بالوقت لالستجابة يف حاالت تفى املرض	 

التغري يف نسبة الدول األعضاء التي أثبتت عدم وجود فريوس طاعون املجرتات الصغرية	 

تغيري يف االتجاهات االجتامعية - االقتصادية	 

الجدول 3: مؤرشات لتقييم األداء
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الناتج الفرعي 3: تعزيز الوقاية واملكافحة

تغيري يف نسبة الدول األعضاء التي لديها هياكل وظيفية للوقاية من األمراض ومكافحتها	 

تغيري يف مستويات مناعة القطيع يف مناطق املخاطر املرتفعة 	 

التغيري يف معدل اإلصابة باملرض يف القطيع الوطني	 

التغيري يف نسبة الدول األعضاء التي توقف فيها التحصني ضد طاعون املجرتات الصغرية	 

التغيري يف نسبة الدول األعضاء التي أعلنت بنفسها عن خلوها من طاعون املجرتات الصغرية	 

التغيري يف نسبة الدول األعضاء املتوافقة مع التوجيهات بشأن عزل فريوس طاعون الحيوانات املجرتة الصغرية	 

األدوات    3-3

مراقبة األمراض الوبائية  1-3-3

ســرتتكز مكافحــة واســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية عــىل نظــام فعــال للمراقبــة الوبائيــة الــذي ســيوفر التوجيــه بشــأن أولويــات وأهــداف 

ــن أنشــطة  ــة م ــة الوبائي ــف نظــام املراقب ــي، ينبغــي أن يتأل ــد الوطن ــي واإلقليمــي. فعــىل الصعي ــن الوطن ــق التدخــالت عــىل الصعيدي تطبي

املراقبــة الوبائيــة العامــة واملعــزز بأحــكام الفصــل 1-1 بشــأن اإلبــالغ عــن املــرض واملعلومــات املتعلقــة باألمــراض الوبائيــة والفصــل 1-4 بشــأن 

مراقبــة األمــراض الوبائيــة املتعلقــة بالصحــة الحيوانيــة فضــالً عــن املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة مبراقبــة ومكافحــة طاعــون املجــرتات الصغــرية 

الــواردة يف الفصــل 14-7 مــن دســتور الصحــة الحيوانيــة الصــادر عــن املنظمــة العامليــة لصحــة الحيــوان)30(. وســيكون مــن الــروري تعزيــز 

ــة  ــد مــن اســتخدام األســاليب العلمي ــة املناســبة لتشــجيع املزي ــة والقــدرة عــىل وضــع الدراســات الوبائي ــة لألوبئ ــة ملواجه ــدرات الوطني الق

ملواجهــة األوبئــة. وبنــاء عــىل الحالــة الوبائيــة ألي قطــر، مــن املمكــن أن تكــون األهــداف واحــدة أو أكــرث مــام يــي: 

تقييم الحالة الصحية للقطيع، مبا يف ذلك جمع البيانات األساسية.	 

تحديد ورصد انتشار، وتوزيع، وحدوث املرض أو اإلصابة به.	 

تعريف املجاالت ذات األولوية ألنشطة مكافحة والوقاية من املرض.	 

توفري املعلومات لتخطيط وترتيب األولويات، وإجراء البحوث.	 

الكشف املبكر عن ظهور املرض.	 

إثبات غياب طاعون املجرتات الصغرية إكلينيكياً أو اإلصابة به.	 

وســتتوقف بالتــايل أســاليب املراقبــة الوبائيــة الفعليــة املســتخدمة عــىل تحقيــق هــدف )أهــداف( البلــد مــن مراقبــة املــرض. بيــد أن، بصفــة 

ــراض األخــرى ذات  ــرية )واألم ــون املجــرتات الصغ ــع طاع ــن مســتوى وتوزي ــة اإلدراك الواضــح ع ــد نقطــة البداي ــر عن ــة، يجــب أن يتواف عام

األوليــة الوطنية/اإلقليميــة بالحيوانــات املجــرتة الصغــرية )SRDs(( وعوامــل املخاطــر يف البلــد. وارتباطــاً وثيقــاً بذلــك، ســتوجد حتميــة لوصــف 

ــات  ــر فرضي ــة تطوي ــة بغي ــة - االقتصادي ــع االجتامعي ــط بالدواف ــات املجــرتة الصغــرية، وشــبكات التســويق املرتب ــة الحيوان ــع نظــم تربي جمي

العمــل ملســارات التحــول. وخــالل املراحــل املختلفــة، إضافــة إىل املراقبــة الوبائيــة الفعالــة، ســيتم اســتخدام املراقبــة الوبائيــة الســلبية للكشــف 

ــات املجــرتة الصغــرية. وميكــن  ــة بالحيوان ــة الوطنية/اإلقليمي ــالغ عــن تفــى طاعــون املجــرتات الصغــرية واألمــراض األخــرى ذات األولوي واإلب

اســتكامل هــذا مــع مراقبــة املتالزمــات الســلبية )اســتناداً إىل مراقبــة املتالزمــات يف حالــة طاعــون املجــرتات الصغــرية(، وإرشاك شــبكات جامعــي 

البيانــات مــن خــارج نطــاق املهــن البيطريــة. إن عمليــة املشــاركة يف املراقبــة الوبائيــة للمــرض هــي جــزء ال يتجــزأ مــن خطــة املراقبــة الوبائيــة 

للمــرض، والتــي ســتكون مفيــدة للغايــة يف جمــع املعلومــات عــن املــرض واكتشــاف الحــاالت املرضيــة اإلكلينيكيــة واســعة النطــاق يف نظــم 

الرتبيــة الرعويــة للتمكــني مــن اســتهداف تدخــالت مكافحــة املــرض. ويف املراحــل الالحقة/املراحــل املتدرجــة، ســرتكز أنشــطة املراقبــة الوبائيــة 

للمــرض عــىل تقديــم دليــل عــىل عــدم وجــود املــرض أو إصابــة بــه وفقــاً لدســتور الصحــة الحيوانيــة للمنظمــة العامليــة لصحــة الحيــوان، املــواد 

14-7-27 إىل 14-7-33 )30(. وميكــن االطــالع عــىل أســاليب وبروتوكــوالت أخــذ العينــات يف مرفقــات االســرتاتيجية العامليــة الســتئصال طاعــون 

املجــرتات الصغــرية )10(. 

ومــن األهميــة مبــكان أن تقــع مســؤولية جمــع وتحليــل ونــرش املعلومــات املتولــدة عــن تنفيــذ األنشــطة امليدانيــة واملختربيــة عــىل عاتــق كل 

مــن الوحــدة الوطنيــة املركزيــة لألوبئــة مــع مختــرب وطنــي قــوي. وســيتم ربــط النظــم الوطنيــة للمراقبــة الوبائيــة مــع الشــبكات اإلقليميــة 

لألوبئــة مــن أجــل تقاســم املعلومــات وموامئــة الخطــط الوطنيــة عــىل الصعيــد اإلقليمــي.
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إن فعاليــة وكفــاءة عمليــة جمــع البيانــات بصــورة منهجيــة، وتخزينهــا وتحليلهــا ونرشهــا ســيكون أمــراً حاســامً يف تنفيــذ هــذه االســرتاتيجية. 

وينبغــي أن توفــر هــذه العمليــة معلومــات موثوقــة عــن أدلــة لتســتند عليهــا عمليــة صنــع القــرار، ومنــارصة لبنــاء القــدرات. وســيكون نظــام 

ــات واملعلومــات  ــة إىل النــامذج القامئــة بالفعــل بشــأن البيان ــة. وباإلضاف ــة )ARIS( األداة الرئيســية لهــذه العملي معلومــات املــوارد الحيواني

املتعلقــة باملــرض داخــل النظــام، ســيتضمن النظــام وحــدات محــددة ووحــدات فرعيــة لتلبيــة االحتياجــات املحــددة للمراقبــة الوبائيــة ملــرض 

طاعــون املجــرتات الصغــرية، ومكافحتــه والقضــاء عليــه.

التشخيصات املختربية  2-3-3

وكــام هــو الحــال مــع العديــد مــن األمــراض، يتــم إجــراء التشــخيص األويل لطاعــون املجــرتات الصغــرية بواســطة العاملــني يف ميــدان الصحــة 

ــز معرفتهــم ووعيهــم بشــأن  ــة مبــكان أن تتخــذ الخطــوات الالزمــة لتعزي ــك فمــن األهمي ــك(. ولذل ــا إىل ذل ــني وم ــني وفني ــة )بيطري الحيواني

طاعــون املجــرتات الصغــرية اإلكلينيــي والتشــخيص املــريض التفاضــي والعالمــات املرضيــة، والتشــخيص التفاضــي مــع األمــراض املامثلــة. ومــع 

ــة لحــني التأكــد مــن وجــوده أو عــدم  ــار التشــخيص اإلكلينيــي لطاعــون املجــرتات الصغــرية متواجــداً بصــورة مؤقت ــك، يجــب دامئــاً اعتب ذل

وجــوده بعــد إجــراء االختبــارات املختربيــة. ومنــذ منتصــف الثامنينــات، تحســن بشــكل متواصــل تشــخيص طاعــون املجــرتات الصغــرية وذلــك 

مــن خــالل األســاليب البيولوجيــة املتقدمــة، واملعلومــات البيولوجيــة، واألجهــزة اإللكرتونيــة الدقيقــة. وتتوافــر اآلن أدوات للتشــخيص املحــدد 

والرسيــع لطاعــون املجــرتات الصغــرية عــىل مختلــف مســتويات املهــارات املختربيــة والقامئــة عــىل املتــاح مــن األجهــزة يف مختــربات التشــخيص:

االختبارات التشخيصية يف امليدان من قبل املتخصصني وغريهم من املهنيني املتخصصني يف مجال التشخيص	 

االختبارات املصلية املستندة إىل أجهزة )ELISA( للكشف عن األجسام املضادة أو الفريوس	 

 	)RT-PCR( تحديد فريوس طاعون املجرتات الصغرية عن طريق تضخيم الحامض النووي

عــزل الفــريوس والتنميــط الجينــي يف مختــرب مجهــز تجهيــزاً جيــداً أو يف املختــربات املرجعيــة ملنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة 	 

واملنظمــة العامليــة لصحــة الحيــوان أو املختــربات املتعاونــة.

ومــن األمــور الحاســمة توافــر القــدرات األساســية القامئــة عــىل التشــخيص املصــي يف جميــع البلــدان. غــري أن التشــخيصات املختربيــة الفعالــة 

ــىل  ــدرة ع ــة ذات الق ــة اإلقليمي ــربات املرجعي ــد املخت ــم تحدي ــع أن يت ــن املتوق ــي. وم ــد اإلقليم ــىل الصعي ــا ع ــى عنه ــة ال غن ذات املوثوقي

عــزل الفــريوس والتنميــط الجينــي لتقديــم الدعــم اإلقليمــي يف التشــخيص والتدريــب عــىل تشــخيص طاعــون املجــرتات الصغــرية. كــام ســيتم 

ــة  ــري يف عملي ــون البق ــىل الطاع ــة القضــاء ع ــرياً يف نجــاح عملي ــي ســاهمت اســهاماً كب ــبكات التشــخيص املوحــدة الت ــرار ش استنســاخ وتك

اســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية. ومــن ثــم، ينبغــي أن يــروج للربــط الشــبي الســتخدام االختبــارات املختربيــة التــي تســمح بنقــل البيانــات 

املوثوقــة مــع مقارنتهــا عــرب مختلــف املناطــق اإليكولوجيــة ونظــم اإلنتــاج. وهــذا مــن شــأنه أن يضيــف قيمــة إىل بيانــات املراقبــة الوبائيــة 

وتســهيل عمليــة اســتهداف املخاطــر. وســتؤدي الشــبكة العامليــة القامئــة للمختــربات املرجعيــة واملراكــز املرجعيــة لطاعــون املجــرتات الصغــرية 

التابعــة للمنظمــة العامليــة لصحــة الحيــوان ومنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة دوراً رئيســياً يف دعــم الشــبكات اإلقليميــة والوطنيــة 

مــن حيــث الخــربات اإلضافيــة والتمويــل. 

ــرتة  ــات املج ــة للحيوان ــرى ذات األولوي ــراض األخ ــة األم ــة يف مكافح ــث التكلف ــن حي ــاالً م ــج فع ــون الربنام ــب أن يك ــه يج ــر إىل أن وبالنظ

الصغــرية، يجــب أن يتضمــن تعزيــز احتياجــات املختــربات التشــخيصية ليــس فقــط لتشــخيص طاعــون املجــرتات الصغــرية بــل أيضــاً لتشــخيص 

تلــك األمــراض األخــرى ذات للمجــرتات الصغــرية يف آن واحــد. ويوفــر دليــل منظمــة الصحــة الحيوانيــة لالختبــارات التشــخيصية واللقاحــات 

ــة. ــات واملنتجــات الحيواني ــاً ألغــراض تجــارة الحيوان ــة للبحــوث املتفــق عليهــا دولي ــة )29( األســاليب املختربي ــات األرضي للحيوان

اللقاحات، والتطعيم ونظم توفري اللقاحات   3-3-3

تتوافــر اللقاحــات الحيــة املوهنــة التــي تتســم بالكفــاءة الســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية والتــي بإمكانهــا أن تحفــز املناعــة والوقايــة 

طــوال فــرتة حيــاة الحيوانــات التــي تــم تحصينهــا. وســوف تســتخدم برامــج التحصــني ضــد طاعــون املجــرتات الصغــرية يف إنتــاج اللقاحــات 

باتبــاع املعايــري الــواردة يف دليــل املنظمــة العامليــة لصحــة الحيــوان األرضيــة. كــام يجــب أن تســتخدم يف برامــج املكافحــة فقــط اللقاحــات التــي 

اجتــازت اختبــارات الجــودة ملركــز عمــوم أفريقيــا للقاحــات البيطريــة التابــع لالتحــاد األفريقــي. 
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اسرتاتيجية عموم أفريقيا ملكافحة واستئصال طاعون املجرتات الصغرية

إن اللقاحــات الحيــة املوهنــة املتاحــة حاليــاً املضــادة لفــريوس طاعــون املجــرتات الصغــرية تتطلــب الحفــظ يف درجــات حــرارة منخفضــة دون 

ــة الحفــظ.  ــات بهــا لتجنــب تعطيــل درجــات الحــرارة املطبقــة يف عملي ــم الحيوان ــم تطعي ــاج إىل أن يت ــد مــن اإلنت انقطــاع يف سلســلة التربي

ومــن الناحيــة التجاريــة فــإن اللقاحــات املتاحــة يف شــكل مجمــد -مجفــف مســتقرة عــىل األقــل ملــدة ســنتني عنــد درجتــني مئويــة 2 إىل 8 

درجــات مئويــة ولعــدة ســنوات عنــد درجــة حــرارة -20 مئويــة. وفــور إعــادة اللقــاح مــرة أخــرى، يجــب أن يتــم اســتخدامه يف أرسع وقــت 

ممكــن، ولكــن يف موعــد ال يتجــاوز 30 دقيقــة بعــد إعادتــه. إن معظــم املناطــق املوبــوءة بطاعــون املجــرتات الصغــرية توجــد يف طبيعــة ذات 

الطقــس الحــار، فضــالً عــن ضعــف الهيــاكل األساســية للحفــاظ عــىل اللقــاح عــىل طــول سلســلة التربيــد الالزمــة للمحافظــة عــىل كفــاءة اللقــاح 

وفعاليتــه. إن اعتــامد االتــزان الحــراري يف العمليــة التقنيــة لإلنتــاج يف التصنيــع التجــاري للقاحــات طاعــون املجــرتات الصغــرية، ستحســن مــن 

نوعيــة اللقاحــات املتوفــرة يف املواقــع امليدانيــة لطاعــون املجــرتات الصغــرية، ومتكــن مــن زيــادة تغطيــة عمليــة التحصــني. 

إن الهــدف مــن عمليــة التطعيــم هــو تحقيــق 80 يف املائــة عــىل األقــل لتحصــني القطعــان املســتهدفة، يف املناطــق الجغرافيــة أو النظــم الزراعيــة 

)نقــاط الرقابــة الحاســمة( مــن أجــل الحفــاظ عــىل وقــف انتشــار الوبــاء الفــريويس )املناعــة - التعقيــم(. وللحصــول عــىل هــذا املســتوى مــن 

الحصانــة، ينبغــي أن تصــل عمليــة التطعيــم إىل نســبة 100 يف املائــة يف قطعــان الحيوانــات املجــرتة الصغــرية عــىل األكــرث خــالل ثالثــة أشــهر يف 

املواقــع أو املناطــق املســتهدفة. ويتوقــف هــذا عــىل الخــربات املكتســبة مــن علميــة القضــاء عــىل الطاعــون البقــري، وعــىل تحســني املعرفــة 

بوبائيــة مــرض طاعــون املجــرتات الصغــرية مبــا يف ذلــك قابليتــه لالنتقــال )R0( يف حضانــات مختلفــة مــن األنــواع الحاملــة للمــرض. وعــالوة عــىل 

ذلــك، ســيتطلب األمــر تقريبــاً يف كل عــام مــن القيــام بعمليتــني إىل ثــالث عمليــات تحصــني عــىل مــدى ســنتني أو ثــالث ســنوات عــىل التــوايل 

لتحقيــق املناعــة والتعقيــم لنحــو 30-50 يف املائــة مــن قطعــان الحيوانــات املجــرتة الصغــرية الجديــدة.

ومــن أجــل إيصــال كميــات كافيــة وجيــدة النوعيــة مــن لقاحــات التطعيــم ضــد طاعــون املجــرتات الصغــرية للموقــع، يجــب أن يؤخــذ عــدة 

عوامــل يف االعتبــار:

جودة اللقاحات املنتجة أو املستلمة يف نقاط الدخول الوطنية؛	 

ــدان 	  ــع إىل مي ــز التوزي ــرشاء إىل مراك ــري اللقــاح مــن مراكــز اإلنتاج/ال ــة يف مختلــف مراحــل توف ــاج إىل صيان ــي تحت ــد الت سلســلة التربي

ــم؛ التطعي

ــاج لصغــار 	  عــدد الجرعــات مــن اللقــاح يف الزجاجــة الواحــدة لخفــض التكاليــف واإلهــدار )زجاجــات الجرعــات الصغــرية لنظــم اإلنت

ــرية(؛ املــالك، والزجاجــات األكــرب للقطعــان الكب

تقدير واقعى لكمية اللقاحات املطلوبة، من أجل توفري التطعيم مع توفري كميات مناسبة لتحقيق التغطية باللقاحات املطلوبة؛ 	 

تنظيم التسليم لفرق التطعيم وعىل مستوى القطيع؛	 

توفر املهارات واملعرفة والكفاءة للموظفني املسؤولني عن التعامل مع اللقاح من عملية االستالم إىل إجراء عملية التطعيم؛	 

كفــاءة وفعاليــة ايصــال املعلومــات إىل األطــراف املعنيــة بشــأن حركــة اللقاحــات وفــرق التطعيــم ومواعيــد حمــالت التلقيــح، مبــا يف ذلــك 	 

توعيــة مســبقة ملــالك الحيوانــات؛

صياغة واعتامد ورعاية تطبيق وسائط االتصال املجتمعية وغريها من الربوتوكوالت املتفق عليها.	 

إن التحــدي األكــرب يف التنفيــذ هــو عمليــة التلقيــح الشــامل، ال ســيام يف املناطــق النائيــة ويف نظــم قــرى اإلنتــاج للمربــني مــن أصحــاب الحيــازات 

الصغــرية. وعــالوة عــىل ذلــك، أظهــر اإلحصــاء الرســمي الحــايل للحيوانــات بأنــه يف الغالــب ال يوجــد تعــداد رســمي للحيوانــات املجــرتة الصغــرية، 

ورمبــا يكــون مختلــف متامــاً عــن األرقــام الفعليــة. وســيقوم بــاإلرشاف عــىل عمليــة التطعيــم يف الغالــب إدارات الخدمــات العامــة البيطريــة. 

ويف بعــض البلــدان، ســيضطلع بعمليــة التطعيــم بيطريــني معتمديــن مــن القطــاع الخاص/املســاعدين البيطريــني مــن خــالل الواليــات الصحيــة 

املنــوط بهــا لهــم. إن مشــاركة املســاعدين البيطريــني  مــن القطــاع الخــاص وممثــي مجتمــع املنتجــني واملزارعــني )العــامل املعنيــني بصحــة 

الحيــوان( ميكــن أن يكــون وســيلة فعالــة جــداً للوصــول إىل الحيوانــات املجــرتة الصغــرية يف بعــض املناطــق الصعبــة )مثــل املناطــق النائيــة أو 

املناطــق غــري اآلمنــة(، ويف املواقــع التــي تكــون كثافــة الحيوانــات ضعيفــة فيهــا جــداً مثــل نظــم قــرى اإلنتــاج للمربــني مــن أصحــاب الحيــازات 

الصغــرية، ويف مناطــق املحاصيــل الرطبــة أو لتيســري إعــادة تحصــني الســالالت الشــابة عنــد االقتضــاء. وتتطلــب هــذه الرشاكــة إىل التعزيــز عــن 

طريــق الترشيعــات املناســبة وآليــات لــإلرشاف البيطــري الفعــال.
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وهــذا يتوقــف عــىل الحالــة يف بلــد معــني، ميكــن أن تكــون عمليــة التطعيــم مببــادرة خاصــة أو عامــة تســتهدف مناطــق الخطــر الشــديد أو 

تغطــي جميــع القطعــان. وبغــض النظــر عــن النهــج املتبــع، ينبغــي أن يكــون الهــدف هــو الوصــول إىل أقــى تغطيــة للتحصــني يف أقــر وقــت 

ممكــن. ولهــذا الغــرض، تحتــاج حمــالت التلقيــح إىل العنايــة بعمليــة التخطيــط والتنفيــذ. ومــن األمــور الجوهريــة توفــري التدريــب لفريــق 

تقديــم خدمــات الدعــم اللوجيســتي، مبــا يف ذلــك سلســلة التربيــد. إن عمليــة التواصــل هامــة جــداً، ليــس فقــط عــىل الصعيــد الوطنــي أو 

اســتخدام القنــوات الرســمية فحســب، وإمنــا أيضــاً يف تحديــد شــبكات االتصــال املحليــة )الربامــج اإلذاعيــة، إنتــاج إعالنــات تلفزيونيــة، ورعايــة 

أنشــطة العالقــات العامــة أو الدينيــة أو التجمعــات االحتفاليــة(. فقــد يــؤدي تجاهــل جوانــب االتصــال إىل اإلحبــاط ونــرش معلومــات ســلبية 

ــة  ــل يف كيفي ــا واملتمث ــذي يواجهن ــرب التحــدي الرئيــي ال ــك، يعت ــم أو غريهــا مــن األنشــطة. وعــالوة عــىل ذل ــق بحمــالت التطعي ــام يتعل في

التعــرف بشــكل صحيــح عــىل شــبكات التواصــل االجتامعــي- التقنيــة ذات الصلــة التــي ينبغــي النظــر فيهــا بشــأن التنفيــذ الفعــال للرعايــة 

الصحيــة للحيوانــات. ويف حالــة عــدم توافــر الخدمــات البيطريــة أو األطبــاء البيطريــني مــن القطــاع الخــاص بســهولة لتلبيــة احتياجــات صحــة 

ــاً مــا يأخــذ أصحــاب املصلحــة  ــة، غالب ــة أو مناطــق منخفضــة الكثافــة الحيواني ــة، واملناطــق غــري اآلمن ــوان للمزارعــني يف املناطــق النائي الحي

املحليــني عــىل عاتقهــم تلــك املســؤولية )مثــل مجتمــع عــامل الصحــة الحيوانيــة، والصيدليــات، والتجــار، واملنظــامت غــري الحكوميــة ومشــاريع 

ــة  ــم ضــد طاعــون املجــرتات الصغــرية، يف ظــل الرقاب ــذ حمــالت التطعي ــخ(. وســيكون مــن املمكــن مشــاركتهم يف االتصــال وتنفي ــة، ال التنمي

البيطريــة حيــث أن أصحــاب املصلحــة ميكنهــم نــرش الرســائل الصحيحــة التــي تتمتــع باملوثوقيــة بشــأن ســالمة لقــاح طاعــون املجــرتات الصغرية. 

ــم  ــة بتقدي ــوا عــىل الدعــم الكامــل للجهــات املعني ــح اذا مــا حصل ــام يف حمــالت التلقي ــك، ســيتم إرشاك املزارعــني بشــكل ت وعــالوة عــىل ذل

الرعايــة للحيوانــات.

تقييم ما بعد عملية التطعيم  4-3-3

التطعيــم هــو العامــل الرئيــي للوقايــة مــن، ومكافحــة طاعــون املجــرتات الصغــرية يف املناطــق عاليــة الخطــورة أو يف املناطــق املوبــوءة. وميكــن 

ــم )الرصــد  ــا بعــد التطعي ــة مل ــح. وتشــمل هــذه النهــج الدراســات االســتقصائية املصلي ــة حمــالت التلقي ــم فعالي اســتخدام عــدة نهــج لتقيي

ــة  ــة الصحي ــون املجــرتات الصغــرية )اســتناداً إىل املراقب ــم معــدل حدوث/انتشــار طاع ــم؛ تقيي ــد التطعي ــة محــددة بع ــرتة زمني املصــىل( يف ف

الســلبية و/أو بيانــات الحلــول العمليــة )PDS(؛ الدراســات االســتقصائية االجتامعيــة )أســاليب تشــاركية لتقييــم تصــورات مــرىب املاشــية عــن 

نجــاح عمليــة التطعيــم وغريهــا مــن البارامــرتات( وإنتاجيــة القطيــع. واذا مــا تــم اختيــار التغطيــة باملراقبــة املصليــة كوســيلة لتقييــم فعاليــة 

اللقاحــات، قــد تختلــف األهــداف باختــالف الحالــة الوبائيــة لبلــد مــا، وامليزانيــة واالحتياجــات. وملزيــد مــن التفاصيــل مبــا يف ذلــك وصــف 

الربوتوكــوالت املختلفــة لتقييــم مختلــف األهــداف ميكــن االطــالع عليهــا يف مرفــق االســرتاتيجية العامليــة لطاعــون املجــرتات الصغــرية )10(.

ــل  ــمة والعوام ــاءة األداء الحاس ــة بكف ــات املتعلق ــع البيان ــم بجم ــة للتطعي ــتقصائية املصلي ــات االس ــراء الدراس ــة إج ــرتن عملي ــب أن تق ويج

ــة أصحــاب  ــل توعي ــؤدى الــرشوط املســبقة مث ــم، ت ــة ملخاطــرة انتشــار املــرض. وكــام هــو الحــال بالنســبة لحمــالت التطعي األخــرى املحتمل

.)PVE( ــم ــة التطعي ــا بعــد عملي ــم م ــة تقيي ــام بعملي ــل القي ــا قب املصلحــة بالحاجــة إىل وضعه

يجــب أن يوضــع نظــام مالئــم للمراقبــة الوبائيــة للمــرض لتفســري نتائــج عمليــة مــا بعــد التطعيــم للكشــف عــن غــزو الفــريوس أو انتشــار 

ــة. وميكــن االطــالع عــىل طــرق أخــذ العينــات يف الربوتوكــوالت  الفــريوس، وال ســيام يف األجــزاء التــي مل يتــم تطعيمهــا مــن القطعــان الوطني

ــة للقضــاء عــىل طاعــون املجــرتات الصغــرية.  ــواردة يف مرفقــات االســرتاتيجية العاملي ال

معامل إنتاج اللقاحات  5-3-3

يف أفريقيــا، كل معامــل إنتــاج اللقاحــات البيطريــة تقريبــاً هــي مؤسســات عامــة تلعــب دوراً رئيســياً يف الربامــج اإلقليميــة أو الوطنيــة ملكافحــة 

االمــراض الحيوانيــة. وهــم يشــاركون يف تطويــر، واعتــامد ونقــل التكنولوجيــات الحديثــة إلنتــاج اللقاحــات للقــارة. وميكــن أن توفــر اســرتاتيجية 

عمــوم أفريقيــا الســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية الفرصــة لهــذه املؤسســات لبنــاء القــدرات، والتمويــل، والتدريــب والحفــاظ عــىل الريــادة 

يف إنتــاج اللقاحــات، ســواء عــىل الصعيديــن الوطنــي أو اإلقليمــي. وتحافــظ هــذه املعامــل عــىل روابــط قويــة مــع مركــز اللقاحــات البيطريــة 

ــع لالتحــاد األفريقــي مــن خــالل شــبكة مــن املختــربات. ويف الوقــت الحــارض، فــإن عــدد الجرعــات املنتجــة للقاحــات  ــا التاب لعمــوم أفريقي

طاعــون املجــرتات الصغــرية يف القــارة، معتمــدة جودتهــا مــن قبــل مركــز اللقاحــات البيطريــة لعمــوم أفريقيــا التابــع لالتحــاد األفريقــي، هــي 

أقــل مــام هــو مطلــوب ملكافحــة املــرض، وهــذا لــه تأثــري ســلبى عــىل حالــة املــرض يف أفريقيــا. وبالتــايل هنــاك حاجــة ملحــة لتعزيــز هــذه 

املعامــل مــن أجــل تــدارك أوجــه القصــور يف القــدرات عــىل إنتــاج كميــات كافيــة مــن اللقاحــات الجيــدة املعتمــدة مــن قبــل مركــز اللقاحــات 
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البيطريــة لعمــوم أفريقيــا التابــع لالتحــاد األفريقــي. 

االتصاالت والتوعية  6-3-3

إن االتصــاالت الفعالــة مــع أصحــاب املصلحــة إلذكاء الوعــي مــن األمــور الحاســمة يف نجــاح مكافحــة واســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية. 

وبوجــه عــام، تســعى املبــادرات املتعلقــة باالتصــال والتوعيــة إىل اآليت: 

تعزيز الفهم بني مريب املاشية، والتجار، والخدمات البيطرية وصانعي السياسات بأهمية أدوار كل منهم؛	 

تهيئــة الحوافــز الكافيــة والــرشاكات ملجتمــع مقدمــي الخدمــات البيطريــة مــن خــالل تعزيــز الــرشاكات بــني القطاعــني العــام والخــاص، 	 

مــع تشــجيع املشــاركة الفعالــة مــن املجتمــع املحــي )أصحــاب الــرثوة الحيوانيــة( والقطــاع الخــاص.

وســوف تســتفيد الــدول األعضــاء مــن وســائط اإلعــالم املناســبة، وصياغــة ولغــات التواصــل عــىل مختلــف املســتويات لضــامن االتصــال الفعــال 

بشــأن االســرتاتيجية وتنفيذهــا.

تطوير القدرات واالستخدامات  7-3-3

ــب  ــذ الربنامــج التدري ــة األساســية. ينبغــي أن يتلقــى املوظفــني املكلفــون بتنفي ــر النظــم والبني ــة يف تطوي ــاء القــدرات املؤسســية هام إن بن

املناســب، وأن يكــون عــىل درايــة كاملــة باألمــراض املســتهدفة حاليــاً. بيــد أن االســتفادة مــن بنــاء القــدرات ســيكون باســتعامل النظــم املحســنة 

والبنيــة األساســية ومامرســة املهــارات املكتســبة يف تنفيــذ األنشــطة املبينــة يف هــذه االســرتاتيجية )أي رفــع القــدرات(. 

البحوث والتكنولوجيا  8-3-3

ومتشــياً مــع نهــج االدارة التكيفيــة، ســيتم االضطــالع بعــدد مــن الــدروس املســتفادة والبحــوث املحــددة واســتكامل األنشــطة لتوفــري أفضــل 

املعــارف واألفــكار مــن أجــل تعزيــز القــدرات املؤسســية، واألدوات التقنيــة والقــدرة عــىل اســتهداف التدخــالت. ويشــكل جــزء أســايس مــن هــذا 

الحاجــة لفهــم واضــح للســياق االجتامعــي االقتصــادي بحيــث تضطلــع املكافحــة التدريجيــة لطاعــون املجــرتات الصغــرية واألمــراض األخــرى 

ــأن تقــود القــوى  ــم التدخــل بطريقــة تســمح ب ــا، بحيــث يت ــي يجــري االضطــالع به ــات املجــرتة الصغــرية )SRDs( الت ــة للحيوان ذات األولوي

االجتامعيــة االقتصاديــة بفعاليــة الربنامــج لتحقيــق نتائــج ناجحــة ومســتدامة. وســيكون مــن الــروري اســتهداف البحــوث يف املجــاالت التاليــة:

التحليــل االقتصــادي آلثــار، التكاليف-العائــد، املكافحــة التدريجيــة، وفعاليــة تكلفــة خيــارات املكافحــة، والحوافــز للمســاهمة االقتصاديــة 	 

واملشاركة.

إجــراء البحــوث الوبائيــة بشــأن الفهــم األفضــل للتحــول الديناميــي لطاعــون املجــرتات الصغــرية، واألدوار املختلفــة لألنــواع الربيــة والــرثوة 	 

ــة  ــبل التدخــل يف مناطــق املكافح ــد أفضــل س ــدف تحدي ــية، به ــة والســالالت الفريوس ــاج، والنظــم اإليكولوجي ــة، ونظــم اإلنت الحيواني

الحرجــة.

ــات 	  ــري خدم ــىل لتوف ــع املح ــاص واملجتم ــام والخ ــني الع ــني القطاع ــرشاكات ب ــأن ال ــة بش ــات العام ــة السياس ــرايئ ومناقش ــث اإلج البح

املكافحــة ومراقبــة األوبئــة. وتتضمــن قضايــا أفضــل اســتخدام للنظــم املحليــة لتقديــم الخدمــات الصحيــة الحيوانيــة )مبــا فيهــا عــامل 

الصحــة الحيوانيــة املحليــني(، والقضايــا الجنســانية، ودور رابطــات املنتجــني، واملنظــامت غــري الحكوميــة أو غريهــا مــن الجهــات الفاعلــة 

ــة مســتدامة،  ــدة مــن األعــامل التجاري ــار منــاذج جدي ــر واختب ــم الخدمــات. والهــدف مــن هــذا هــو تطوي يف املجتمــع املــدين يف تقدي

وتقديــم خدمــات تجاريــة ملكافحــة املــرض.

وتوجــد بالفعــل أدوات تشــخيص جيــدة. غــري أن التحســينات وصقــل حالــة التشــخيص ســتضيف قيمــة إىل مجموعــة األدوات القامئــة. 	 

هنــاك حاجــة إىل العمــل عــىل تحديــد الحــد األدىن للفحوصــات التشــخيصية ووضــع إجــراءات وســم شــبكات التشــخيص. وينبغــي أن 

يشــمل ذلــك توحيــد أدوات االختبــارات التــي تؤكــد تفــى املــرض، وتعقــب األوبئــة الجزيئيــة، ودعــم التشــخيص امليــداين )االختبــارات 

التشــخصية يف املوقــع( واملراقبــة املصليــة للقطيــع الــذي تــم تطعيمــه. 

يســتخدم حاليــاً عــىل نطــاق واســع اللقــاح املعــروف باســم نيجرييــا 1/75 مــن ســاللة فــريوس طاعــون املجــرتات الصغــرية الحــي املوهــن 	 

وقــد ثبــت مأمونيتــه وفعاليتــه يف كل التجــارب البحثيــة، وكذلــك أثنــاء االســتخدام امليــداين الواســع النطــاق. وتعــد هــذه التقنيــة أكــرث 

مــن كافيــة لبــدء أنشــطة املكافحــة التدريجيــة. إن التحســينات املســتمرة بتطويــر لقــاح االتــزان الحــراري )thermostability( والقــدرة 

عــىل التمييــز بــني مناعــة الحيوانــات عــن طريــق التطعيــم وتلــك املناعــة املكتســبة نتيجــة املعفــاة مــن اإلصابــة الطبيعيــة وهــي األمــور 

املفيــدة. 
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تــم وصــف عــدة نهــج للقاحــات االتــزان الحــراري ملســتوى تثبيــت الفكــرة. وهنــاك حاجــة إىل املزيــد مــن العمــل ملقارنــة النهــج  «

البديلــة لوضــع قاعــدة بيانــات كاملــة عــن االتــزان الحــراري كدليــل عــىل دعــم الثقــة لطــرح لقــاح االتــزان الحــراري عــىل نطــاق واســع. 

تطويــر بحــوث لقــاح موســومة واختبــارات مصليــة متكاملــة كجــزء مــن اســرتاتيجية التفريــق بــني الحيوانــات املصابــة والحيوانــات  «

التــي تــم تحصينهــا )DIVA( للقاحــات القامئــة عــىل ســاللة نيجرييــا 1/75.

ــة ملكافحــة طاعــون املجــرتات الصغــرية واألمــراض األخــرى ذات  « ــر اللقاحــات املركب ــم بحــوث لتطوي ســيتم أيضــاً تشــجيع وتدعي

 .SRDs(( ــات املجــرتة الصغــرية ــة للحيوان األولوي

3-3-9 التنسيق 

هــذه هــي سياســة االتحــاد األفريقــي لتنفــذ تلــك الربامــج مــن خــالل الجامعــات االقتصاديــة اإلقليميــة )الشــكل 3(. إن العمــل عــن طريــق 

ــا الســتئصال  ــوم أفريقي ــإن اســرتاتيجية عم ــك، ف ــاء عــىل ذل ــج. وبن ــة للربام ــة، ســيعزز أيضــاً الشــعور بامللكي ــة اإلقليمي ــات االقتصادي الجامع

طاعــون املجــرتات الصغــرية ســتكون مخصصــة ومتكيفــة مــع مختلــف األقاليــم للتصــدي للمشــاكل اإلقليميــة ذات الصلــة بصحــة الحيوانــات 

املجــرتة الصغــرية، مــام يكفــل زيــادة املشــاركة والتأثــري. وقــد تــم تجميــع هــذه الجامعــات االقتصاديــة اإلقليميــة يف خمــس مجموعــات لغــرض 

تنفيــذ هــذه االســرتاتيجية، كــام هــو موضــح يف الشــكل 4. ومــن أجــل الكفــاءة يف احــراز تقــدم نحــو مكافحــة واســتئصال طاعــون املجــرتات 

الصغــرية مــن أفريقيــا، هنــاك حاجــة إىل مواءمــة األنشــطة يف مختلــف األقاليــم. وســوف يقــوم املكتــب األفريقــي املشــرتك املعنــي مبــوارد الــرثوة 

الحيوانيــة التابــع لالتحــاد األفريقــي بتنســيق اســرتاتيجية عمــوم أفريقيــا ملكافحــة واســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية نظــراً لإلقــرار مبــا يــي:

واليته القارية املنوط بها من قبل رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي لتنسيق تطوير واستخدام املوارد الحيوانية	 

إثبات قيادته يف القضاء عىل الطاعون البقري	 

امللكية األفريقية وااللتزام القوي	 

التأم السلطة يف أفريقيا	 

خربته يف مجال حشد الدول األعضاء والجامعات االقتصادية اإلقليمية للعمل معاً	 

وســيكون الــدور التنســيقي للمكتــب ينطــوي عــىل عقــد حوار شــامل بــني جميع أصحــاب املصلحــة ذوى الصلــة، لتحديــد وصقل االســرتاتيجيات، 

وتنســيق النهــج عــرب األقاليــم والقــارة، للمســاعدة يف عمليــة اإلدارة الرشــيدة، مبــا يف ذلــك تطويــر الدعــم الســيايس والقانــوين والترشيعــي. كــام 

سيســتتبع ذلــك أيضــاً إدارة املعــارف وتبــادل املعلومــات؛ التوجيــه بشــأن أنشــطة الرصــد والتقييــم؛ قــوة العمــل لتأييــد دعــم الربامــج التقنيــة، 

والسياســة املاليــة عــىل جميــع املســتويات. وعــىل وجــه التحديــد، ســيتعني عــىل املكتــب األفريقــي املشــرتك املعنــي مبــوارد الــرثوة الحيوانيــة 

التابــع لالتحــاد األفريقــي القيــام بــاألدوار التاليــة يف تنســيق أنشــطة االســرتاتيجية: 

تقديم الدعم التقني إىل الدول األعضاء والجامعات االقتصادية اإلقليمية، يف مواءمة وتنفيذ أنشطتها؛	 

بناء قدرات الجامعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء يف عملية استئصال طاعون املجرتات الصغرية؛	 

دعم أنشطة التنسيق عرب الحدود؛	 

ضامن التنسيق الداخي والتنسيق البيني اإلقليمي؛	 

كفالة مواءمة وتنسيق تنفيذ االسرتاتيجية مع الرشكاء اآلخرين؛	 

استعراض وتكيف االسرتاتيجية وفقاً لالحتياجات املتطورة. 	 
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الشكل 4: تجمع الجامعات االقتصادية االقليمية لتنفيذ اسرتاتيجية استئصال ومكافحة طاعون املجرتات الصغرية

ــادل  ــة لتب ــة الفرص ــربات اإلقليمي ــبكات املخت ــتتيح ش ــي. وس ــيقي والتقن ــا التنس ــربات بدوره ــة واملخت ــة لألوبئ ــبكات اإلقليمي ــتلعب الش س

املعلومــات عــن طريــق االجتامعــات وحلقــات العمــل للتنســيق التقنــي ولتقييــم نتائــج املهــارات املختربيــة )مراقبــة جــودة العمــل التشــخييص، 

ــة، ســيتم، عــىل األقــل، تعيــني أحــد املختــربات  ــة األعضــاء يف الشــبكة(. ويف كل شــبكة إقليمي ــه مــن قبــل املختــربات الوطني ــع ب التــي تضطل

الوطنيــة مــن قبــل أعضــاء الشــبكة كمختــرب إقليمــي رائــد بواليــات ومهــام متفــق عليهــا للتنســيق مــع املختــربات األخــرى يف اإلقليــم. وســيتم 

تقديــم الدعــم للمختــربات مــن كل مــن الشــعبة املشــرتكة بــني منظمــة االغذيــة والزراعة/الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، واملراكــز املتعاونــة 

التابعــة للمنظمــة العامليــة لصحــة الحيــوان لتشــخيص األمــراض الحيوانيــة، بالتعــاون الوثيــق مــع مراكــز املختربات/املتعاونــة للمنظمــة العامليــة 

لصحــة الحيــوان ومنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة الســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية ولضــامن التحقــق مــن مالمئــة عمليــة نقــل 

التكنولوجيــات، والتدريــب، والتشــخيص الفــريويس، وكفــاءة تنظيــم االختبــارات تتــم عــىل نحــو ســليم.

وســتؤدي الشــبكات اإلقليميــة لألوبئــة دوراً هامــاً يف رصــد حالــة اإلقليــم وإجــراء الدراســات االســتطالعية بشــأن طاعــون املجــرتات الصغــرية 

واألمــراض األخــرى ذات األوليــة )SRDs(. وستســتخدم الشــبكات املعلومــات املتبادلــة وتعزيــز التعــاون يف مختلــف جوانــب املراقبــة الوبائيــة 
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)أي الكشــف املبكــر، واإلنــذار املبكــر واالســتجابة الرسيعــة(، وتقديــم الدعــم لفــرق وشــبكات تتبــع األوبئــة. وســيتطلب ذلــك عقــد اجتامعــات 

إقليميــة محــددة بشــكل دوري )مــرة واحــدة يف الســنة عــىل األقــل(، لتعزيــز العالقــات الشــخصية والتقنيــة. كــام ســتوفر هــذه االجتامعــات 

أيضــاً التدريــب والخــربة، وأســاليب املواءمــة لدعــم تنســيق أنشــطة االســرتاتيجية. وبغــض النظــر عــن تواتــر عقــد االجتامعــات، سيشــمل تبــادل 

املعلومــات مــا يــي:

الكشف املبكر عن ظهور املرض؛	 

أساليب لتقييم الحالة الصحية لقطعان الخراف واملاعز؛	 

تعريف املناطق الجغرافية ذات األولوية ملكافحة األمراض والوقاية منها، مبا يف ذلك اسرتاتيجيات التطعيم وتقييم املخاطر؛	 

رسم خرائط القيمة للحيوانات املجرتة الصغرية/سالسل السوق املستهدفة ألنشطة املراقبة الوبائية لألمراض والتدخل؛	 

توفري املعلومات لتخطيط، وترتيب األولويات، وإجراء البحوث.	 

ــرز  ــدم املح ــتعراض التق ــيق، واس ــات، والتنس ــادل املعلوم ــل تب ــن أج ــة م ــق إقليمي ــة طري ــات خارط ــاً كاجتامع ــات أيض ــتعمل االجتامع وس

والتصــدي للتحديــات. وبغــرض تقديــم الدعــم التقنــي، تحتــاج الشــبكات اإلقليميــة إىل إقامــة روابــط مــع الشــبكة الدوليــة بشــأن اســتئصال 

ــة لطاعــون املجــرتات  ــة األخــرى )SRDs( والتــي تحددهــا املختــربات املرجعي طاعــون املجــرتات الصغــرية وغريهــا مــن األمــراض ذات األولوي

ــوان.  ــة لصحــة الحي ــة والزراعــة لألمــم املتحــدة واملنظمــة العاملي الصغــرية التابعــة ملنظمــة األغذي

وعــىل الصعيــد الوطنــي، ســتقوم الخدمــات البيطريــة الحكوميــة بتنســيق وتنفيــذ األنشــطة. ومــن املتوقــع أن تقــوم الخدمــات البيطريــة العامة 

بالتــرف بطريقــة تتطابــق مــع مبــادئ الحكــم الرشــيد التــي تســعى إىل تيســري وإدارة األنشــطة مــن خــالل تهيئــة بيئــة متكينيــة ملشــاركة 

ــة،  ــن القطــاع الخــاص، والرابطــات البيطري ــع املامرســني م ــة م ــة العام ــات البيطري أصحــاب املصلحــة عــىل نطــاق واســع. وســتعمل الخدم

واملنظامت/الربامــج املحليــة القامئــة، ورابطــات املنتجــني واملزارعــني، واملنظــامت غــري الحكوميــة فضــالً عــن ســائر سلســلة القيمــة ألصحــاب 

املصلحــة والــرشكاء التجاريــني لتنفيــذ االســرتاتيجية. 

ــني  ــات ب ــم للمعلوم ــادل املنتظ ــع التب ــطة م ــة األنش ــيق ومواءم ــز تنس ــع تعزي ــة م ــم اإليكولوجي ــىل النظ ــة ع ــج القامئ ــجيع النه ــي تش ينبغ

الخدمــات البيطريــة للبلــدان املجــاورة كــام كان الحــال عليــه مــع وحــدة تنســيق مــرشوع النظــام اإليكولوجــي الصومــايل الســتئصال الطاعــون 

 .SERECU(( ــة التابــع لالتحــاد األفريقــي البقــري التابعــة للمكتــب األفريقــي املشــرتك املعنــي مبــوارد الــرثوة الحيواني

)PVS( مسار معايري أداء الخدمات البيطرية للمنظمة العاملية لصحة الحيوان  10-3-3

تــرد املعايــري املحــددة للمنظمــة العامليــة لصحــة الحيــوان الســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية يف الفصــل 14-7 مــن دســتور املنظمــة العامليــة 

لصحــة الحيــوان األرضيــة )30( ويف الفصــل 2-7-11 يــرد دليــل املنظمــة العامليــة لصحــة الحيــوان للتشــخيص املختــربي واللقاحــات للحيوانــات 

ــوان  ــة لصحــة الحي ــة العاملي ــدم للمنظم ــدان أن تتق ــي تســتطيع البل ــراض الت ــن األم ــون املجــرتات الصغــرية م ــرض طاع ــة )29(. إن م األرضي

لالعــرتاف الرســمي بأنهــا خاليــة مــن طاعــون املجــرتات الصغــرية ولإلقــرار بالربامــج الوطنيــة ملكافحــة طاعــون املجــرتات الصغــرية. وباإلضافــة 

إىل املعايــري املحــددة الســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية، هنــاك عــدد مــن الفصــول املتوامئــة التــي تنطبــق عــىل طاعــون املجــرتات الصغــرية 

وغريهــا مــن األمــراض األخــرى شــديدة العــدوى. وتشــمل كذلــك فصــول متعلقــة باملراقبــة الوبائيــة لألمــراض واإلبــالغ عنهــا، وتحليــل املخاطــر، 

والنوعيــة الجيــدة مــن الخدمــات البيطريــة، وكذلــك التوصيــات العامــة األخــرى. وهنــاك أيضــاً فصــول أو مــواد إفراديــة ذات صلــة بالوقايــة 

ــة لالســترياد/التصدير، والترشيعــات املتعلقــة بالصحــة  ــة، وإجــراءات إصــدار الشــهادات البيطري ــري التجاري مــن األمــراض ومكافحتهــا، والتداب

العامــة البيطريــة والطــب البيطــري . وللمزيــد مــن املعلومــات بشــأن املــواد ذات الصلــة يرجــى الرجــوع إىل املرفــق 3-6 باالســرتاتيجية العامليــة 

الســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية )10(.

ــات  ــدد العملي ــامل ومتع ــي، وش ــار طوع ــو مس ــوان )PVS( ه ــة الحي ــة لصح ــة العاملي ــة للمنظم ــات البيطري ــم أداء الخدم ــار تقيي إن مس

املتدرجــة، رشع فيــه بنــاء عــىل طلــب مــن البلــدان املشــاركة ويشــمل مــا يــي: التقييــم املنتظــم للخدمــات البيطريــة فيــام يتعلــق باملعايــري 

ــة  ــة مــن العملي ــوان )OIE PVS((. أمــا الخطــوات املتبقي ــة لصحــة الحي ــة للمنظمــة العاملي ــم األويل ألداء الخدمــات البيطري ــة )التقيي الدولي

ــة  ــة للمنظمــة العاملي ــم أداء الخدمــات البيطري ــج تقيي هــي: خمــس ســنوات محســوبة عــىل أســاس خطــط االســتثامرات بشــأن إدمــاج نتائ

ــث  ــر و/أو تحدي ــد الثغــرات )PVS Gap Analysis((؛ املســاعدة يف تطوي ــة )أداة تحدي ــات الوطني ــوان )OIE PVS( مــع األولوي لصحــة الحي
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ــوان(؛  ــة لصحــة الحي ــة للمنظمــة العاملي ــم أداء الخدمــات البيطري ــة لتقيي ــة )برنامــج دعــم الترشيعــات الوطني ــة الوطني الترشيعــات البيطري

اســتعراض وتحســني شــبكة املختــربات البيطريــة )مســار تقييــم أداء الخدمــات البيطريــة ملهــام املختــربات للمنظمــة العامليــة لصحــة الحيــوان( 

والقــدرات )مشــاريع التوأمــة بــني املختــربات للمنظمــة العامليــة لصحــة الحيــوان(؛ التنســيق واملواءمــة بــني مؤسســات التعليــم البيطــري ليكــون 

متمشــياً مــع املبــادئ التوجيهيــة للمنظمــة العامليــة لصحــة الحيــوان )مشــاريع التوأمــة بــني مؤسســات التعليــم البيطــري للمنظمــة العامليــة 

لصحــة الحيــوان(؛ ضــامن االمتيــاز املهنــي البيطــري يف القطــاع الخــاص عــن طريــق وضــع املعايــري واتخــاذ تدابــري بشــأن التعليــم والرتاخيــص 

)مشــاريع املنظمــة العامليــة لصحــة الحيــوان للتوأمــة بــني الهيئــات البيطريــة(؛ وأخــرياً، اآلليــة املتســقة للرصــد والتقييــم للتقــدم املحــرز لجميــع 

العنــارص )البعثــات املنتظمــة ملتابعــة تقييــم أداء الخدمــات البيطريــة للمنظمــة العامليــة لصحــة الحيــوان(.

تعــد النواتــج الناجمــة عــن الخطــوات املختلفــة يف مســار تقييــم أداء الخدمــات البيطريــة للمنظمــة العامليــة لصحــة الحيــوان )OIE PVS( هــي 

الصكــوك الرئيســية لتطويــر إعــداد الربامــج الوطنيــة الراميــة إىل تعزيــز الخدمــات البيطرية.

التأهب لحاالت الطوارئ والتخطيط ملواجهة الطوارئ  11-3-3

أن اســتجابة فــرق مواجهــة حــاالت الطــوارئ ال تقــدر بثمــن يف املســاعدة يف القضــاء عــىل تفــي األمــراض الحيوانيــة قبــل انتشــارها. ومــع 

ــاد مســتويات الوقايــة واملكافحــة ومــا يقابلهــا مــن انخفــاض مســتويات املخاطــر الوبائيــة، فمــن الــروري التأهــب لحــاالت الطــوارئ  ازدي

وإعــداد خطــط مواجهــة الطــوارئ يعتــرب أمــراً حاســامً. وينبغــي تحديــث خطــط مواجهــة الطــوارئ، ثــم اختبارهــا يف عمليــات املحــاكاة الــواردة 

يف األطــر القانونيــة الوطنيــة. كــام يجــب توفــري األمــوال ملواجهــة حــاالت الطــوارئ لتغطيــة تكاليــف التشــغيل والتعويضــات. ويجــب إنشــاء 

سلســلة راســخة للقيــادة والتنســيق مــع جميــع الجهــات الفاعلــة الرئيســية وخدمــات الدعــم ذات الصلــة عنــد االقتضــاء، فضــالً عــن ضــامن 

ــك للقاحــات طاعــون  ــة للمكافحــة وتنفيذهــا برسعــة وبنجــاح. وكجــزء مــن خطــة االســتجابة لحــاالت الطــوارئ، سينشــأ بن الجهــود املبذول

ــة يف حاجــة للقاحــات، مســتندة يف  ــدول األفريقي ــع لالســتخدام العاجــل ألي مــن ال ــد القــارة، للوصــول الرسي املجــرتات الصغــرية، عــىل صعي

ذلــك إىل املعايــري التــي يحددهــا املكتــب األفريقــي املشــرتك املعنــي مبــوارد الــرثوة الحيوانيــة التابــع لالتحــاد األفريقــي بالتشــاور مــع الــرشكاء.

)SMP( املعايري القياسية والتدابري املتخذة  12-3-3

ــة  ــن ومكافح ــة م ــري )SMPs( للوقاي ــية والتداب ــري القياس ــذ املعاي ــر وتنفي ــىل تطوي ــم ع ــة االنســجام واالتســاق، ستشــجع األقالي ــة كفال وبغي

ــة املشــابهة لتلــك التــي وضعــت يف اطــار مــرشوع املعايــري القياســية  ــات األخــرى ذات األولوي طاعــون املجــرتات الصغــرية واألمــراض الحيوان

والتدابــري املوحــدة يف مجــال صحــة الحيــوان )AU-IBAR /SMP-AH( ملنطقــة القــرن األفريقــي الكــربى )GHoA(، مــع مراعــاة االحتياجــات 

اإلقليميــة املحــددة. 

نظم تحديد الرثوة الحيوانية وتتبعها   13-3-3

ال غنــى عــن تحديــد الحيوانــات وتســجيل تنقالتهــا يف املراحــل العليــا )املرحلــة 3 ومــا فوقهــا( للتمكــني مــن تعقــب تنقــالت املاشــية خــالل 

ــة التنقــل( عــىل طــول  ــاً باألمــن البيولوجــي )الحجــر الصحــي ومراقب ــة. هــذا اإلجــراء مقرون إجــراءات الكشــف عــن تفــي األمــراض الوبائي

الطــرق التجاريــة، مــام مــن شــأنه أن يعــزز الجهــود الراميــة إىل مكافحــة واســتئصال املــرض. 

النهج التدريجي ملكافحة واستئصال طاعون املجرتات الصغرية  4-3

ويســتند هــذا النهــج االســرتاتيجي عــىل أربــع مراحــل مختلفــة تتناســب مــع مزيــج مــن انخفــاض مســتويات خطــر األوبئــة وزيــادة مســتويات 

الوقايــة واملكافحــة. وتــرتاوح املراحــل مــن املرحلــة 1 - حيــث يتــم تقييــم الوضــع الوبــايئ - إىل املرحلــة 4 عندمــا يتمكــن البلــد مــن توفــري دليــل 

عــىل أنــه ال وجــود للفــريوس فيهــا، ســواء عــىل مســتوى املنطقــة أو املســتوى الوطنــي، وأن البلــد مســتعد بتقديــم طلــب رســمي إىل املنظمــة 

العامليــة لصحــة الحيــوان لإلقــرار بأنــه خاليــاً مــن طاعــون املجــرتات الصغــرية. )الشــكل 5(. 

الخطوات األربع هي: 

املرحلة 1: التقييم الوبايئ و االجتامعي واالقتصادي 	 

املرحلة 2: املكافحة 	 

املرحلة 3: االستئصال 	 
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اسرتاتيجية عموم أفريقيا ملكافحة واستئصال طاعون املجرتات الصغرية

املرحلــة 4: التحقــق مــن عــدم وجــود طاعــون املجــرتات الصغــرية يقــود إىل اعتــامد املنظمــة العامليــة لصحــة الحيــوان بــأن بلــد مــا يف 	 

وضــع خــال مــن طاعــون املجــرتات الصغــرية

إن اتبــاع نهــج تدريجــي ميكــن قطــر مــا مــن االنتقــال مــن املرحلــة )ن( إىل املرحلــة التاليــة فــوراً بعــد املرحلــة )ن+ 1( وهــو الخيــار املفضــل 

يف البلــدان املوبــوءة بطاعــون املجــرتات الصغــرية، والتــي قــد يكــون لديهــا مــن قبيــل الصدفــة مــوارد محــدودة للتصــدي الفــوري عــىل النطــاق 

ــة  ــابقة املتصل ــة الس ــات املرحل ــاء مبتطلب ــن الوف ــد م ــىل، ال ب ــة األع ــة األدىن إىل املرحل ــن املرحل ــال م ــل االنتق ــة، وقب ــة عام ــي. وبصف الوطن

ــك،  ــوين، وإرشاك أصحــاب املصلحــة(. ومــع ذل ــة واملكافحــة، واالطــار القان ــة املــرض، والوقاي ــارص الخمــس الرئيســية )التشــخيص، مراقب بالعن

بالنســبة للبلــدان التــي ترغــب يف التحــرك الرسيــع وميكنهــا مــن القيــام باالســتثامرات املناســبة، هنــاك تدابــري رسيعــة، يســمح لهــم باالنتقــال 

مــن املرحلــة 1 إىل 3؛ ومــن املرحلــة 2 إىل 4 أو مــن املرحلــة 1 إىل 4.  أيــاً كان املســار، يجــب القيــام باملرحلــة 1 مــن أجــل فهــم الحالــة وتقريــر 

الخطــوات ذات الصلــة التاليــة نحــو اســتئصال املــرض.

الشكل 5: التقدم املحرز عىل طول املراحل الـ 4

»نهج متدرج منتظم« )للبلدان التي يتوطن فيها املرض(

»إجراء املسار الرسيع«

املرحلة 1: الوباء والتقييم االجتامعي واالقتصادي

يف بداية املرحلة 1، بلد ما قد يكون يف إحدى الحاالت التالية:

ــة تكــون األنشــطة املوجهــة نحــو اإلعــداد للمرحلــة 2 أو . 1 ــه الوبائيــة معرفــة. ويف هــذه الحال وجــود طاعــون املجــرتات الصغــرية وحالت

املرحلــة 3 حســب إمكانيــات البلــد.

الوضــع الوبــايئ غــري معــروف عــىل وجــه الدقــة أو غــري معــروف متامــاً. مــن املرجــح أن يكــون طاعــون املجــرتات الصغــرية حــارضاً ولكــن . 2

بســبب رداءة املراقبــة الوبائيــة وضعــف قــدرات التشــخيص املختربيــة، مل يتــم اإلبــالغ عنــه. وبالتــايل، ال توجــد معلومــات مهيكلــة بشــأن 

ــة،  ــذا، ويف هــذه الحال ــة.  ل وجــود وتــوزع طاعــون املجــرتات الصغــرية التــي مــن املحتمــل أن تفــى إىل صياغــة تدابــري مكافحــة فعال

يكــون الهــدف مــن املرحلــة 1 هــو التوصــل إىل فهــم أفضــل للحالــة الوبائيــة لطاعــون املجــرتات الصغــرية مــن خــالل الســياق االجتامعــي 

ــف النظــم  ــني مختل ــالد، وتوزيعــه ب االقتصــادي املحــىل )ســواء كان متواجــد أو رمبــا غــري متواجــد( لطاعــون املجــرتات الصغــرية يف الب

الزراعيــة، وبالتــايل تأثــريه عــىل هــذه النظــم. واســتناداً إىل هــذه املعلومــات، تتبنــى البلــد قــراراً

الوضــع الوبــايئ غــري معــروف عــىل وجــه الدقــة أو غــري معــروف متامــاً. مــن املرجــح أن يكــون طاعــون املجــرتات الصغــرية حــارضاً ولكــن . 3

بســبب رداءة املراقبــة الوبائيــة وضعــف قــدرات التشــخيص املختربيــة، مل يتــم اإلبــالغ عنــه. وبالتــايل، ال توجــد معلومــات مهيكلــة بشــأن 

ــة،  ــذا، ويف هــذه الحال ــة.  ل وجــود وتــوزع طاعــون املجــرتات الصغــرية التــي مــن املحتمــل أن تفــى إىل صياغــة تدابــري مكافحــة فعال

يكــون الهــدف مــن املرحلــة 1 هــو التوصــل إىل فهــم أفضــل للحالــة الوبائيــة لطاعــون املجــرتات الصغــرية مــن خــالل الســياق االجتامعــي 

  ينطبق هذا أيضاً عىل قطر ما أو تم تعريفه بأنه خال من املرض، حتى بدون برامج محددة لطاعون املجرتات الصغرية واملراقبة الوبائية، كام هو مفصل يف املرحلة 1 أدناه.

  مقتبسة من االسرتاتيجية العاملية الستئصال طاعون املجرتات الصغرية إىل اسرتاتيجية عموم أفريقيا الستئصال طاعون املجرتات الصغرية.

  عندمــا يفــرتض أن بلــداً مــا خاليــاً مــن املــرض أو معــروف بخلــوه منــه، ســواء مل يكــن لديــه برامــج محــددة للرقابــة الوبائيــة لطاعــون املجــرتات الصغــرية، فهــو يف مرتبــة املرحلــة 3 أو 4، وســيكون الهــدف مــن 

ذلــك هــو توثيــق الخلــو مــن املــرض، ويقــدم ملــف للمنظمــة العامليــة لصحــة الحيــوان إلمكانيــة االعــرتاف رســمياً بحالــة الخلــو مــن طاعــون املجــرتات الصغــرية، وفقــاً ألحــكام الفصلــني 1-6 و14-7 لدســتور املنظمــة 

العامليــة لصحــة الحيــوان. أمــا البلــدان التــي هــي يف وضــع ميكنهــا مــن تقديــم طلبــات بحالــة الخلــو مــن طاعــون املجــرتات الصغــرية عــىل أســاس تاريخــي، وفقــاً للــامدة 1-4-6 مــن الدســتور، تحتــاج إىل الوفــاء 

باملعايــري ذات الصلــة للمنظمــة العامليــة لصحــة الحيــوان ولكــن بــدون املراقبــة الوبائيــة املحــددة لطاعــون املجــرتات الصغــرية. 
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ــف النظــم  ــني مختل ــالد، وتوزيعــه ب االقتصــادي املحــىل )ســواء كان متواجــد أو رمبــا غــري متواجــد( لطاعــون املجــرتات الصغــرية يف الب

الزراعيــة، وبالتــايل تأثــريه عــىل هــذه النظــم. واســتناداً إىل هــذه املعلومــات، تتبنــى البلــد قــراراً بتنفيــذ األنشــطة األوليــة التــي تســتهدف 

ــزال منتــرشاً يف  ــأن الفــريوس ال ي ــة، وتعــرتف ب اســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية يف قطاعــات محــددة فقــط أو يف مناطــق جغرافي

قطاعات/مناطــق أخــرى )املرحلــة 2(، أو تــم اســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية مــن جميــع انحــاء البلــد )املرحلــة 3(. وميكــن أيضــاً أن 

يثبــت التقييــم عــدم وجــود طاعــون املجــرتات الصغــرية، ويف هــذه الحالــة ميكــن للبلــد أن ينتقــل مبــارشة إىل املرحلــة 4، ويتقــدم بطلــب 

رســمي إىل املنظمــة العامليــة لصحــة الحيــوان بــأن تعلــن أن البلــد يف حالــة الخلــو مــن املــرض.

وسيكون للمراقبة الوبائية يف هذه املرحلة ثالثة أهداف رئيسية هي:

تقييم الحالة الصحية لقطعان الحيوانات املجرتة الصغرية، مبا يف ذلك جمع بيانات خط األساس	 

تحديد مدى انتشار، وتوزيع وحدوث طاعون املجرتات الصغرية )املرض والعدوى(	 

تحديد املناطق ذات األولوية ألنشطة املكافحة والوقاية من طاعون املجرتات الصغرية	 

ستشمل األنشطة الرئيسية ولكنها لن تكون قارصة عىل ما يي: 	 

بناء القدرات يف مجال التشخيص املختربي وامليداين )تدريب وتجهيز(؛	 

تحديد انتشار طاعون املجرتات الصغرية )االنتشار املصىل(، وعوامل املخاطر ومسارات املخاطر؛	 

تحليل سالسل القيمة لقطاع الحيوانات املجرتة الصغرية؛	 

اإلبالغ السلبى واملراقبة الوبائية املتالزمة؛	 

املراقبة الوبائية التشاركية؛	 

التدريب يف مجال مراقبة األوبئة، وتحليل املخاطر وسالسل القيمة؛	 

تعزيز الشبكة الوطنية للمراقبة الوبائية - تجميع جميع أصحاب املصلحة؛	 

الدراسات االجتامعية - االقتصادية بشأن أثر طاعون املجرتات الصغرية يف مختلف نظم الرتبية/اإلنتاج؛ 	 

ــاع 	  ــرية، وارتف ــون املجــرتات الصغ ــايل لطاع ــري الع ــتناداً إىل التأث ــة ذات  املخاطــر املرتفعة)اس ــة، ونظــم الرتبي ــد املناطــق الجغرافي تحدي

ــدة ورســم سلســلة القيمــة(؛ ــة جدي ــات مصاب ــة لدخــول حيوان مخاطــر االنتشــار إىل املناطــق األخــرى أو العــودة العادي

ــراض ذات 	  ــة واملكافحــة لطاعــون املجــرتات الصغــرية واألم ــة بالواقي ــع األنشــطة املتصل ــة لتنســيق جمي ــة وطني تشــكيل وتشــغيل لجن

ــرى )SRDs(؛ ــة األخ األولوي

وضع اسرتاتيجية اتصاالت فعالة لضامن مشاركة أصحاب املصلحة؛	 

إعداد اسرتاتيجية شاملة قامئة عىل أساس مكافحة املخاطر، مع التطعيم كأداة رئيسية.	 

وستستمر هذه املرحلة لفرتة زمنية من 1 - 3 سنوات.

املرحلة 2: املكافحة 

ــاج  ــة محــددة أو يف نظــم اإلنت ــة يف مناطــق جغرافي ــة املتوطن ــف لألوبئ ــة التحصــني الشــامل/التطعيم املكث وســوف تســتهدف هــذه املرحل

)»مناطــق النقــاط الســاخنة«( والتــي مــن املحتمــل أن تكــون مصــدراً لنــرش الفــريوس، ومــن ثــم احتــواء حفــظ الفــريوس الوبــايئ وانتشــاره 

)املناعة-التعقيــم(. وســتكون أهــداف املراقبــة الوبائيــة للمــرض توفــري الكشــف املبكــر بشــأن ظهــور طاعــون املجــرتات الصغــرية ومراقبــة املــرض 

ورصــده وتوزيعــه. وستشــمل األنشــطة الرئيســية مــا يــي:

ــن املناطــق 	  ــد نظــم الرتبية/اإليكولوجية/اإلنتاج/غريهــا م ــت املناســب، تحدي ــكان والوق ــامت املســتهدفة الشــاملة/املكثفة يف امل التطعي

املعرضــة للخطــر أو القطاعــان الفرعيــة. وينبغــي، مــن الناحيــة املثاليــة، أن تتــم عمليــات التطعيــم مــن مرتــني إىل ثــالث مــرات متعاقبــة 

كل 3 ســنوات وذلــك يفــي بالغــرض.

يجــب تعقــب حــاالت تفــي املــرض بعمليــات تحصــني طارئــة يف املناطــق غــري املســتهدفة، أو حتــى يف املناطــق التــي أجــري بهــا بالفعــل 	 

لتحصني.  ا

تقييــم مــا بعــد التطعيــم )الرصــد املصــىل، ومــدى التأثــر مــن طاعــون املجــرتات الصغــرية، والدراســات االســتقصائية االجتامعيــة وإنتاجيــة 	 

القطيع(.
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ــو مــن طاعــون املجــرتات 	  ــة الخل ــع توغــالت املــرض والحفــاظ عــىل حال ــز الرئيــي ملن ــة مــن املــرض، ســيكون الرتكي يف املناطــق الخالي

ــة.  ــة األوبئ ــري مراقب ــة وتداب ــري الصحي الصغــرية مــن خــالل التداب

تعزيز مشاركة املنتجني وغريهم من أصحاب املصلحة عن طريق الربامج املشرتكة، واالتصاالت والتمويل التشغيي. 	 

زيادة الوعي لدى جميع الجهات الفاعلة عىل طول سلسلة القيمة بشأن االجراءات الصحية. 	 

تحســني نظــم تقديــم الخدمــات الصحيــة للحيوانــات واالســتفادة مــن التكنولوجيــات املحســنة للكشــف عــن األمــراض ومكافحتهــا إذا مــا 	 

أصبحــت متاحــة )مبــا يف ذلــك رسعــة التشــخيص واالختبــارات يف املوقــع، وجــودة لقاحــات التــوازن الحــراري لطاعــون املجــرتات الصغــرية، 

ودمــج مكافحــة طاعــون املجــرتات الصغــرية مــع التدخــالت األخــرى لألمــراض ذات األولويــة للحيوانــات املجــرتة الصغــرية(.

يف نهايــة املرحلــة الثانيــة مــن املتوقــع أن تكــون اإلصابــة بطاعــون املجــرتات الصغــرية يف املناطــق التــي تــم تحصينهــا تــكاد أن تكــون معدومــة. 

إال أن بعــض أجــزاء املناطــق التــي تــم تحصينهــا قــد تكــون ال زالــت معرضــة للخطــر الشــديد بســبب الحالــة الوبائيــة يف البلــدان املجــاورة؛ 

بينــام ال تــزال هنــاك جيــوب غــري محصنــة يف املناطــق التــي مل يتــم تحصينهــا. وســيتم اســتخدام بيانــات مراقبــة الوبــاء الرتاكميــة يف تنقيــح 

ــتهداف  ــني اس ــه تحس ــت ذات ــر، ويف الوق ــط املخاط ــىل خرائ ــرض ع ــتئصال امل ــة الس ــرتاتيجية صارم ــود إىل اس ــي تق ــة، الت ــرتاتيجية املكافح اس

تدخــالت املكافحــة مــن أجــل الــرشوع يف القضــاء عــىل املــرض. 

وستستمر هذه املرحلة لفرتة زمنية من 3 -5 سنوات. 

املرحلة 3: االستئصال

إن الهــدف مــن هــذه املرحلــة هــو اســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية مــن القطاعــان الوطنيــة. وعمومــاً، ســرتكز هــذه املرحلــة عــىل تعزيــز 

ــا. وهكــذا، ســتكون  ــزال املــرض مســتمر فيه ــي ال ي ــه واالســتجابة للتدخــالت يف املناطــق الت ــة للمــرض والكشــف املبكــر عن ــة الوبائي املراقب

أهــداف املراقبــة الوبائيــة عــىل النحــو التــايل: 

توفري الكشف املبكر عن احتامل ظهور طاعون املجرتات الصغرية	 

ــة 	  ــة وخط ــني الوقاي ــل تحس ــن أج ــات م ــاء توجيه ــة وإعط ــتجابة الفوري ــج االس ــد نتائ ــريوس، ورص ــول الف ــة دخ ــباب إمكاني رشح أس

ــاء ــد االقتض ــوارئ عن ــاالت الط ــتجابة لح لالس

أثبات عدم وجود مرض طاعون املجرتات الصغرية إكلينيكياً أو االصابة بفريوس طاعون املجرتات الصغرية	 

لذلــك، فــإن هــذا البلــد يف حاجــة إىل القــدرة واملــوارد العتــامد اســرتاتيجية مكافحــة أكــرث رصامــة لقمــع تكاثــر الفــريوس يف تلــك املناطــق، 	 

حيــث قــد يتــم الكشــف عــن تفــي جديــد للمــرض إكلينيكيــاً. ولذلــك يجــب أن يتخــذ مــا يــي:

أي أحــداث صحيــة ميكــن تكــون ذات صلــة بوجــود فــريوس طاعــون املجــرتات الصغــرية يجــب الكشــف عنهــا برسعــة واإلبــالغ عنهــا وعــن 	 

التدابــري املالمئــة التــي تــم اتخاذهــا عــىل الفــور؛

يجب أن يكون لدى البلد القدرة عىل تنفيذ خطة الطوارئ الواردة يف اسرتاتيجية استئصال املرض؛	 

يجــب توفــري تفســري معقــول لــكل حــاالت العــدوى وتفــي املــرض مــن خــالل تتبــع حالــة تفــي املــرض تعقبهــا تدابــري فوريــة ملراقبــة 	 

املــرض بعــد تفــى الوبــاء، واســتعراض تأثــري تدابــري املكافحــة )التحصــني واألمــان البيولوجــي(. 

وســتتضمن هــذه املرحلــة إجــراءات األمــن البيولوجــي، وحمــالت توعيــة مجتمعيــة، مبــا يف ذلــك تعزيــز املراقبــة الســلبية للمراقبــة الوبائيــة، 

ــر وتفعيــل خطــط الطــوارئ. وستشــمل املزيــد مــن تهيئــة  ــه، وتطوي ــة املتالزمــة، واملشــاركة يف رصــد املــرض وترقب ــة الوبائي واالبــالغ واملراقب

البيئــة التمكينيــة لتطويــر أنشــطة ملكافحــة املــرض، والتدخــالت املناســبة ملكافحــة األمــراض األخــرى ذات األولويــة للحيوانــات املجــرتة الصغــرية 

 .)SRDs(

أمــا لالنتقــال إىل املرحلــة 4، ينبغــي أن تكــون هنــاك أدلــة ملموســة بــأن فــريوس طاعــون املجــرتات الصغــرية مل يتــداول بشــكل مســتوطن يف 

الحيوانــات املجــرتة الصغــرية املحليــة داخــل البلد/املنطقــة وأن أي تفــي جديــد يظهــر ينشــأ مــن خــارج البــالد أو املنطقــة. يف هــذه املرحلــة، 

ميكــن للدولــة العضــو أن تتقــدم إىل املنظمــة العامليــة لصحــة الحيــوان إلقــرار برنامجهــا الوطنــي ملكافحــة طاعــون املجــرتات الصغــرية. 
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وستستمر هذه املرحلة لفرتة زمنية من 3 -5 سنوات. 

املرحلة 4: التحقق من عدم وجود طاعون املجرتات الصغرية واعتامد املنظمة العاملية لصحة الحيوان بحالة الخلو من املرض

ــاً وال يوجــد انتشــار للفــريوس.  ــة التطعيــم، ال يوجــد املــرض إكلينيكي ــه بعــد توقــف عملي ــل بأن ــاء دلي ــة هــو لبن والغــرض مــن هــذه املرحل

وللدخــول إىل هــذه املرحلــة قــد يكــون عــىل أســاس التعامــل مــع جميــع انحــاء البلــد أو عــىل أســاس التعامــل مــع منطقــة بعينهــا )حيــث 

توجــد مناطــق خاليــة مــن املــرض ومناطــق قامئــة مصابــة(. يجــب أال يكــون هنــاك أي عمليــة تطعيــم جاريــة، وإال فــإن البلــد أو املنطقــة يتــم 

خفضهــا إىل املرحلــة الثالثــة. املزيــد مــن تعزيــز التأهــب لحــاالت الطــوارئ والتخطيــط ملواجهــة للطــوارئ. وســتكون أهــداف املراقبــة الوبائيــة 

كــام كانــت يف املرحلــة الســابقة ولكنهــا مــع أنشــطة جديــدة. وبالتــايل ســوف يرتتــب عــىل هــذه املرحلــة تكثيــف املراقبــة الوبائيــة مبــا يف 

ذلــك القيــام بدراســات اســتقصائية عشــوائية ألثبــات عــدم وجــود طاعــون املجــرتات الصغــرية وذلــك امتثــاالً ألحــكام الفصــل 14-7 مــن دســتور 

املنظمــة العامليــة لصحــة الحيــوان. )املــواد 14-7-29، و14-7-30 و31-7-14(. )32(. 

وستستمر هذه املرحلة لفرتة زمنية من 4 -6 سنوات. 

التسلسل الزمني

وكــام هــو الحــال يف االســرتاتيجية العامليــة الســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية، فــإن اســرتاتيجية عمــوم أفريقيــا الســتئصال طاعــون املجــرتات 

ــة غــري معروفــة لبلــد مــا إىل إعــالن اســتئصال املــرض. إن التقــدم املحــرز يف هــذا املســار  الصغــرية تتمحــور عــىل تطــور تدريجــي، مــن حال

ــم  ــيجرى تقيي ــة. وس ــكل مرحل ــة ب ــطة مرتبط ــذ أنش ــي يف تنفي ــاد األفريق ــاء يف االتح ــدول األعض ــكل ال ــة ل ــازات املتوقع ــتند إىل االنج سيس

ــا الســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية واألدوات  ــوارد يف اســرتاتيجية عمــوم أفريقي ــم ال االنجــازات ســنوياً باســتخدام إطــار الرصــد والتقيي

املوضوعــة لالســرتاتيجية العامليــة لطاعــون املجــرتات الصغــرية )مثــل أداة الرصــد والتقييــم لطاعــون املجــرتات الصغــرية )PMAT( وأداة تقييــم 

مــا بعــد التطعيــم. ولألغــراض اإلداريــة، قــدرت املــدة املقــدرة الســتكامل األنشــطة يف كل مرحلــة ومتابعــة التقــدم املحــرز عــىل طريــق بلــوغ 

املســار النهــايئ الســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية بحلــول عــام 2030. ويتوافــق التسلســل الزمنــي الســرتاتيجية عمــوم أفريقيــا الســتئصال 

طاعــون املجــرتات الصغــرية مــع االســرتاتيجية العامليــة الســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية عــىل النحــو املبــني أدنــاه:

الزمن املحدد للنتائج املتوقعة: أفريقيا

مكافحة األمراض األخرى للحيوانات املجرتة الصغرية   5-3

ــة ذات  ــي تســتخدم يف مكافحــة األمــراض الحيواني ــك الت ــة مــع تل ــذ أدوات اســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية بصــورة متزامن ســيتم تنفي

األولويــة األخــرى للحيوانــات املجــرتة الصغــرية )SRDs( لتحقيــق االســتخدام األمثــل لألمــوال املتاحــة واملــوارد األخــرى. إن املراكــز املرجعيــة 

والشــبكات اإلقليميــة والدوليــة القامئــة بالفعــل مــن أجــل تشــخيص أمــراض عديــدة، لــذا فــإن الشــبكات الدوليــة أو اإلقليميــة املشــرتكة للصحــة 

الحيوانيــة للمنظمــة العامليــة لصحــة الحيــوان ومنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة لبعــض األمــراض املحــددة قــد يكــون هنــاك حاجــة 

ــة. وتتوافــر لقاحــات ضــد  ــة باألوبئ ــة ذات الصل ــة وبالشــبكات اإلقليمي ــة باألوبئ ــق نفــس الــيء عــىل مراكــز الشــبكات املعني ــا. وينطب اليه

األمــراض األخــرى ذات األولويــة للحيوانــات املجــرتة الصغــرية )SRDs( وأمــا قضايــا توفــري ومراقبــة الجــودة تحتــاج إىل التصــدي لهــا عــىل النحــو 

املبــني يف طاعــون املجــرتات الصغــرية. 
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تعزيز الخدمات البيطرية    6-3

إن إحــراز تقــدم يف مجــال اســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية )أي الوصــول إىل مراحــل أعــىل( ومكافحــة األمــراض األخــرى للحيوانــات املجــرتة 

الصغــرية ذات األولويــة ))SRDs ينطــوي عــىل إيجــاد بيئــة متكينيــة مناســبة مــن أجــل مكافحــة املــرض )أي تحســني طاقــات وقــدرات الخدمــة 

البيطريــة(. وهــذا ينطــوي عــىل أن الخدمــات البيطريــة أيضــاً يف أفضــل حــاالت الجاهزيــة وأفضــل إعــداداً للتعامــل مــع مكافحــة األمــراض 

الحيوانيــة األخــرى ذات األولويــة. 

إن أداة تقييــم مســار أداء الخدمــات البيطريــة للمنظمــة للصحــة الحيوانيــة )PVS( ســتكون أداة رئيســية لتنظيــم وتخطيــط األنشــطة وتقييــم 

التقــدم املحــرز. إن املــواد ذات الصلــة مــن دســتور الصحــة الحيوانيــة األرضيــة للمنظمــة العامليــة لصحــة الحيــوان )Terrestrial Code( ودليــل 

االختبــارات التشــخيصية واللقاحــات للحيوانــات األرضيــة )Terrestrial Manual(، ســتوجه وتســلط الضــوء عــىل متطلبــات البلــدان ليكــون 

لديهــا برامــج وطنيــة ملكافحــة طاعــون املجــرتات الصغــرية معتمــدة مــن املنظمــة العامليــة لصحــة الحيــوان أو التقــدم بطلــب لالعــرتاف بخلــوه 

مــن طاعــون املجــرتات الصغــرية. وتحــرز الــدول تقدمــاً عــىل طــول املراحــل وأن تطــور، يف ذات الوقــت، خدماتهــا البيطريــة لتكــون قــادة عــىل 

الوفــاء باملعايــري. إن تقييــم الكفــاءات الحاســمة ألداء الخدمــات البيطريــة للمنظمــة الصحــة الحيوانيــة )PVS( تســتهدف املســتوى املتقــدم 

ألداء الخدمــات البيطريــة )PVS( ويــرد جــدول للتناظــر بــني املراحــل ومســتوى التوافــق املطلــوب لــكل مــن الكفــاءات الحاســمة )CCs( ألداء 

الخدمــات البيطريــة املعتمــدة )PVS(   ذات الصلــة مبكافحــة طاعــون املجــرتات الصغــرية مــن االســرتاتيجية العامليــة ملكافحــة طاعــون املجــرتات 

الصغــرية عــىل النحــو املبــني يف املرفقــني 3 و4 عــىل التــوايل. وتســلم االســرتاتيجية بــأن النهــج واألنشــطة املقرتحــة يف اطــار »تعزيــز الخدمــات 

البيطريــة« ليســت خاصــة بطاعــون املجــرتات الصغــرية بــل مــن املتوقــع أن يكــون لهــا تأثــريات غــري مبــارشة بشــأن مكافحــة جميــع األمــراض 

 .)TADs( الحيوانيــة العابــرة للحــدود الرئيســية

ــة،  ــة األوبئ ــة مراقب ــل أنظم ــم، مث ــواع الدع ــف أن ــاول مختل ــر بتن ــار هــذا العن ــواردة يف اط ــع األنشــطة ال ــي، تضطل ــد الوطن ــىل الصعي وع

واملختــربات، ورصــد االنتقــاالت، وتحديــد املــزارع والحيوانــات، ومراقبــة أوبئــة الحيوانــات الربيــة، والترشيعــات والشــفافية، والخــربة االجتامعيــة 

ــاء  ــإن بن ــم، ف ــم واالتصــاالت. ومــن ث ــني القطاعــني العــام والخــاص، والرصــد والتقيي ــرشاكات ب ــة، والتأهــب لحــاالت الطــوارئ، وال االقتصادي

القــدرات ســيكون نشــاطاً هامــاً عــىل الصعيــد الوطنــي. 

ــراض  ــبكات االم ــة ولش ــربات املعين ــم للمخت ــم الدع ــيق، وتقدي ــا التنس ــطة لقضاي ــتتصدى األنش ــاري، س ــي والق ــن اإلقليم ــىل الصعيدي ــا ع أم

الوبائيــة، ولحلقــات العمــل املشــرتكة لبنــاء القــدرات، وتعزيــز الخــربات اإلقليميــة للصحــة الحيوانيــة واملشــاركة يف املؤمتــرات اإلقليميــة املعنيــة 

بصحــة الحيــوان.
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حشد املوارد  -4

ســيتم االضطــالع بحشــد املــوارد الســرتاتيجية اســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية عــىل ثالثــة مســتويات هــي: القاريــة، والجامعــات االقتصادية 

االقليميــة والــدول األعضــاء. فعــىل املســتوى القــارة، ســتتضمن األنشــطة ذات الصلــة التــي ســتضطلع بهــا مفوضيــة االتحــاد األفريقــي )املكتــب 

ــع لالتحــاد  ــا التاب ــة لعمــوم أفريقي ــع لالتحــاد األفريقــي( ومركــز اللقاحــات البيطري ــة التاب ــرثوة الحيواني األفريقــي املشــرتك املعنــي مبــوارد ال

األفريقــي )AU-PANVAC( عــىل مــا يــي: 

اتباع قاعدة واسعة من املوارد املتنوعة؛ 	 

التعاون مع الرشكاء االمنائيني غري التقليديني )مثل املؤسسات(؛	 

حشد املوارد الرورية التي متكنها من القيام بدورها التنسيقي؛	 

تقديم الدعم للجامعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء لتأمني املوارد الالزمة الستئصال طاعون املجرتات الصغرية.	 

أمــا عــىل صعيــد الجامعــات االقتصاديــة اإلقليميــة، ســيتم تكيــف اســرتاتيجية عمــوم أفريقيــا الســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية عــىل املزايــا 

النســبية الخاصــة للجامعــات االقتصاديــة اإلقليميــة، وبالتــايل ســتعكف الجامعــات االقتصاديــة اإلقليميــة عــىل إعــداد الربامــج اإلقليميــة لتنفيــذ 

االســرتاتيجيات بدعــم مــن مفوضيــة االتحــاد األفريقــي عــىل النحــو املبــني أعــاله. وســتقوم الجامعــات االقتصاديــة اإلقليميــة بتعزيــز رشاكاتهــا 

االســرتاتيجية الراميــة إىل حشــد املــوارد مــن أجــل تنفيــذ االســرتاتيجية عــىل أســاس اســرتاتيجيات حشــد املــوارد الخاصــة بهــا. وبصفــة عامــة، 

ســيتم توفــري التمويــل مــن املصــادر التاليــة:

زيادة التمويل عن طريق الدول األعضاء؛	 

من خالل زيادة األموال املتاحة من الرشكاء الحاليني نحو األموال األساسية؛	 

عن طريق اتباع قاعدة واسعة من املوارد املتنوعة مبا يف ذلك التمويل من الجهات املانحة.	 

ــون املجــرتات  ــتئصال طاع ــج اس ــة برام ــن يف صياغ ــة أصحــاب املصلحــة األخري ــوزارات املعني ــدول األعضــاء، ســتقود ال ــىل مســتوى ال ــا ع أم

الصغــرية القامئــة عــىل االســرتاتيجية الوطنيــة املتســاوقة مــع اســرتاتيجية عمــوم أفريقيــا واالســرتاتيجيات اإلقليميــة الخاصــة بطاعــون املجــرتات 

الصغــرية، وبعــد ذلــك التخطيــط املشــرتك واالضطــالع بالحصــول عــىل تأييــد مــن متخــذي القــرار الرئيســيني لتطويــع دعمهــم والتزاماتهــم مــن 

أجــل تنفيــذ الربامــج. ومــن ثــم هنــاك رضورة ملحــة النخــراط وزاريت املاليــة والتخطيــط الوطنــي مــن أجــل إدراج احتياجــات التمويــل املطلوبــة 

ــة  ــة. وهــذا ســوف يضمــن توفــري املــوارد الوطني ــرثوة الحيواني ــوزارات املســؤولة عــن ال ــة الســنوية لخطــط ال للربامــج يف مخصصــات امليزاني

لدعــم تنفيــذ الربامــج. إن مواصلــة توفــري املخصصــات الســنوية يف امليزانيــات الوطنيــة طــوال فــرتة تنفيــذ الربامــج ســيدعم اســتدامة تنفيذهــا. 

ــرثوة  ــي تعتمــد عــىل ال ــة الت ــني وغريهــم مــن صانعــي القــرارات خاصــة مــن املجتمعــات املحلي ــب الربملاني إن املشــاركة املســتمرة مــن جان

الحيوانيــة مــن شــأنها أن تعــزز الجهــود املؤيــدة للربامــج. 

وباإلضافــة إىل املخصصــات يف امليزانيــات الوطنيــة، ستســعى الــوزارات املعنيــة إىل إرشاك الــرشكاء مــن القطــاع الخــاص، واملجتمعــات املســتهدفة، 

ومجتمــع املانحــني مــن أجــل حشــد مــوارد إضافيــة لتنفيــذ الربامــج. إن املــرشوع املقــرتح بشــأن املكونــات املختلفــة لالســرتاتيجية ميكــن إعــداده 

مــن متويــل محتمــل و/أو تنفيــذه مــن قبــل مختلــف الــرشكاء. 

تكلفة االسرتاتيجية  1-4

ــد الوطنــي واإلقليمــي والقــاري.  ــم ترجمــة اســرتاتيجية اســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية إىل إجــراءات ملموســة عــىل الصعي وســوف يت

ولذلــك مــن الــروري مــن وضــع خطــة عمــل لبــدء، وتبنــى، والحفــاظ عــىل تنســيق وتنظيــم وتبســيط التدخــالت واالجــراءات التــي يتخذهــا 

مختلــف أصحــاب املصلحــة إلرشاكهــم يف مجــال الوقايــة ومكافحــة طاعــون املجــرتات الصغــرية وغــريه مــن األمــراض األخــرى ذات األولويــة يف 

أفريقيــا. وســوف تســتند تكاليــف تنفيــذ اســرتاتيجية عمــوم أفريقيــا الســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية عــىل خطــة عمــل وبرامــج التدخــل 

التــي ســتنفذ عــىل الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والقــاري. التكاليــف عــىل املســتويات الوطنيــة ســوف ترتتــب عــىل أحــكام اســتئصال طاعــون 

ــي،  ــد اإلقليم ــىل الصعي ــة. وع ــات البيطري ــدرات الخدم ــز ق ــة وتدخــالت املكافحــة لتعزي ــراض األخــرى ذات األولوي ــرية واألم املجــرتات الصغ

  ال يلزم الوفاء بجميع الكفاءات الحاسمة من أجل االرتقاء من مرحلة إىل أخرى.
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ســتكفل التكاليــف توفــري مــوارد كافيــة للتنســيق اإلقليمــي، وتعزيــز املؤسســات ولدعــم الــدول االعضــاء والجامعــات االقتصاديــة اإلقليميــة 

ــر الــرشاكات، والدعــم  ــد القــاري، ســتغطى التكاليــف إدارة التنســيق الشــامل عــىل املســتوى القــاري، واإلرشاف، ومناب ــة. وعــىل الصعي املعني

التقنــي والرصــد وتقييــم تنفيــذ االســرتاتيجية. 

ــة الســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية.  ــذ االســرتاتيجية العاملي ــر تكلفــة تنفي ــة لتقدي ــادرات الجاري ــامً باملب أحيطــت هــذه االســرتاتيجية عل

وتبــني امليزانيــات املفصلــة تكاليــف تنفيــذ اســرتاتيجية عمــوم افريقيــا الســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية عــىل املســتويات الثالثــة وســيتم 

تجميعهــا بعــد االنتهــاء مــن تكاليــف االســرتاتيجية العامليــة الســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية بواســطة منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم 

املتحــدة واملنظمــة العامليــة لصحــة الحيــوان. 
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املرفقات  -6

)PMAT( املرفق 1: أداة رصد وتقييم طاعون املجرتات الصغرية

ــون املجــرتات الصغــرية  ــة الســتئصال طاع ــة لالســرتاتيجية العاملي ــون املجــرتات الصغــرية )PMAT( هــي أداة مصاحب ــم طاع أداة رصــد وتقيي

التــي تهــدف إىل تصنيــف الــدول طبقــاً للمراحــل األربعــة املختلفــة التــي تتفــق مــع مزيــج مــن انخفــاض مســتويات خطــر األوبئــة وزيــادة 

مســتويات الوقايــة واملكافحــة كــام هــو موضــح يف الجــدول أدنــاه. 

املرحلة 4

)ما بعد االستئصال(

املرحلة 3

)االستئصال(

املرحلة 2

)املكافحة(

املرحلة1

)التقييم(

مراحل استئصال طاعون 

املجرتات الصغرية/

العنارص

عــىل 	  الحفــاظ 

القــدرات املختربيــة 

يف  وردت  كــام 

الســابقة  املرحلــة 

مســارات  وتعزيــز 

لتشــخيص  ا

والبــدء  املختلفــة. 

أنشــطة  تنفيــذ  يف 

فــريوس  ألرس 

املجــرتات  طاعــون 

ة لصغــري ا

ــز 	  ــن تعزي ــد م املزي

القــدرات املختربيــة 

اســتئصال  لدعــم 

ــالل  ــن خ ــرض م امل

نظــام  تقديــم 

جيــد مختــربي 

القــدرات 	  تعزيــز 

مــن  املختربيــة 

إدخــال  خــالل 

ــة  ــاليب الحيوي األس

ــن أجــل  ــة م الجزئي

الوصــول إىل أفضــل 

توصيــف للســالالت 

نيــة امليدا

قــدرات 	  إنشــاء 

مختربيــة  تحليــل 

بشــكل  تعتمــد 

عــىل  أســايس 

إليســا  أســاليب 

)E L I S A (

التشخيص

مــن 	  االنتقــال 

مراقبــة  هــدف 

إلثبــات  األوبئــة 

وجــود  عــدم 

املجــرتات  طاعــون 

ة لصغــري ا

تعزيــز دمــج آليــات 	 

الوبائيــة  املراقبــة 

واالســتجابة لحالــة 

للطــوارئ

تنفيــذ دمــج آليــات 	 

الوبائيــة  املراقبــة 

بة  ســتجا ال ا و

ــراءات تخفيف  وإج

طــر ملخا ا

أنشــطة 	  تنفيــذ 

وتقييــم  الرصــد 

اآلثــار االجتامعيــة 

يــة د القتصا ا

املراقبة الوبائية

التطعيــم. 	  توقــف 

إجــراءات  تتوقــف 

ل  ســتئصا ال ا

والوقايــة بنــاء عــىل 

الصحيــة  الشــهادة 

الصــادرة، ومراقبــة 

االســترياد،  حركــة 

األمــن  وإجــراءات 

 ، جــي لو لبيو ا

املخاطــر  وتحليــل 

املســار  لتفهــم 

لعــودة  املحتمــل 

طاعــون  ظهــور 

الصغــرية املجــرتات 

إىل 	  الوصــول 

املــرض،  اســتئصال 

ســواء مــن خــالل 

نطــاق  توســيع 

مناطــق التطعيــم/

ــاج التــي  نظــم اإلنت

ــا  مل يســبق تحصينه

طريــق  عــن  أو 

سياســات  اعتــامد 

لتحديــد  صارمــة 

املفاجــئ  التفــي 

للفــريوس واملتكــرر 

حمــالت 	  تنفيــذ 

لتطعيــم  ا

يف   - املســتهدفة 

قاعــدة  مناطــق 

 - اإلنتــاج  نظــم 

القيــام  وبالتــايل، 

الثانويــة  بــاإلدارة 

للوقايــة يف جميــع 

البلــد أنحــاء 

الطريــق 	  متهيــد 

أنشــطة  لتنفيــذ 

واملكافحــة الوقايــة 

الوقاية واملكافحة



 املكتب األفريقي املشرتك املعني مبوارد الرثوة الحيوانية التابع لإلتحاد األفريقي44

اسرتاتيجية عموم أفريقيا ملكافحة واستئصال طاعون املجرتات الصغرية

املرحلة 4

)ما بعد االستئصال(

املرحلة 3

)االستئصال(

املرحلة 2

)املكافحة(

املرحلة1

)التقييم(

مراحل استئصال طاعون 

املجرتات الصغرية/

العنارص

أصحــاب 	  إبقــاء 

عــىل  املصلحــة 

تامــة  يقظــة 

فيــام  وملتزمــني 

بطاعــون  يتعلــق 

الصغــرية املجــرتات 

الكامــل 	  اإلرشاك 

ــة  ــاب املصلح ألصح

يف إيجــاد إجــراءات 

أجــل  مــن 

الوصــول إىل متــول 

يف  التعويضــات 

تفــي  إحــداث 

املجــرتات  طاعــون 

ة لصغــري ا

أصحــاب 	  إرشاك 

بفعاليــة  املصلحــة 

اإلبــالغ  زيــادة  يف 

القطاعــات  عــن 

ــاز  ــتهدفة إلنج املس

التطعيــم حمــالت 

أصحــاب 	  إرشاك 

املصلحــة ملوافقتهــم 

تزامــن  بشــأن 

أهــداف املكافحــة 

واســتئصال طاعــون 

ــرية  ــرتات الصغ املج

رشوط  ســيام  )ال 

فية( لشــفا ا

إرشاك أصحاب املصلحة

ــة )= مســتوى الخطــر( هــو نتيجــة ملجموعــة العنــارص الخمســة الرئيســية، وهــي: نظــم تشــخيص  ــة معين ــد مــا يف مرحل إن تصنيــف أي بل

طاعــون املجــرتات الصغــرية؛ نظــم املراقبــة الوبائيــة لطاعــون املجــرتات الصغــرية؛ نظــم الوقايــة واملكافحــة لطاعــون املجــرتات الصغــرية؛ وضــع 

االطــار القانــوين للوقايــة واملكافحــة لطاعــون املجــرتات الصغــرية؛ إرشاك أصحــاب املصلحــة يف مكافحــة واســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية. 

نظــم التشــخيص لطاعــون املجــرتات الصغــرية - املكافحــة الفعالــة لطاعــون املجــرتات الصغــرية تتطلــب خدمــات تشــخيص مختــربي أساســية 

وذات موثوقيــة تعمــل داخــل فــرادى البلــدان )الخيــار املفضــل( أو االســتعانة مبصــادر خارجيــة. توفــر القــدرة امليدانيــة للبيطريــني واملهــارة 

يف التعــرف عــىل طاعــون املجــرتات الصغــرية، والــرشوع يف اجــراء تشــخيص تفاضــي يجــب أن يكــون جــزءاً مــن نظــام التشــخيص الشــامل.

نظــام )نظــم( مراقبــة األوبئــة- املراقبــة الوبائيــة هــي مفتــاح لفهــم وبائيــة طاعــون املجــرتات الصغــرية يف بلــد مــا، فضــالً عــن رصــد الجهــود 

املحــرزة يف املكافحــة واالســتئصال. وعــىل مــدى أطــوار القضــاء عــىل املــرض واســتئصاله، يصبــح نظــام املراقبــة الوبائيــة أكــرث فأكــرث تعقيــداً. 

وعــىل أيــة حــال، تنطــوي أنشــطة املراقبــة الوبائيــة الشــاملة عــىل فهــم دقيــق لنظــم اإلنتــاج والتجــارة )سالســل القيمــة(.

نطــام )نظــم( الوقايــة واملكافحــة لطاعــون املجــرتات الصغــرية - إن إجــراءات الوقايــة واملكافحــة لطاعــون املجــرتات الصغــرية هــي مزيــج مــن 

أدوات مختلفــة، والتــي ميكــن أن تشــمل التطعيــم، وتحســني األمــن البيولوجــي، والتعــرف عــىل الحيوانــات، ومراقبــة الحركــة، والحجــر الصحــي 

وإصــدار الصكــوك الصحيــة. ومــن املحتمــل أن تطبــق فــرادى هــذه األدوات عــىل مســتويات مختلفــة مــن الشــدة يف حــني أن البــالد تتحــرك 

حاليــاً عــىل طــول املســار.

وضــع االطــار القانــوين يف الوقايــة ومكافحــة طاعــون املجــرتات الصغــرية - الترشيــع هــو حجــر الزاويــة التــي توفــر للخدمــات البيطريــة الســلطة 

الالزمــة والقــدرة عــىل تنفيــذ املراقبــة الوبائيــة، والوقايــة، وأنشــطة املكافحــة واالســتئصال. وينبغــي لــكل مرحلــة مــن مراحــل عمليــة مكافحــة 

واســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية، أن تضمــن بــأن االطــار القانــوين يتفــق مــع أنــواع األنشــطة املقــرر تنفيذهــا.

مشــاركة أصحــاب املصلحــة يف مكافحــة واســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية - الوصــول إىل تقــدم حقيقــي يف مكافحــة واســتئصال طاعــون 

ــاء  ــات )األطب ــع القطاع ــة يف جمي ــة ذوى الصل ــاب املصلح ــاد ألصح ــا دون أرشاك ج ــن تحقيقه ــاف ال ميك ــة املط ــرية يف نهاي ــرتات الصغ املج

البيطريــني مــن القطاعــني العــام والخــاص، واملهنيــني، ومــريب املاشــية ومجتمعاتهــم املحليــة والعاملــني املعتمديــن عــىل صحــة الحيــوان، وتجــار 

املاشــية، ومشــغي األســواق، واملنظــامت غــري الحكوميــة، والــوكاالت اإلقليميــة والدوليــة والــرشكاء يف التنميــة اآلخريــن(. وهــذا يعنــى تحديــد 

أدوارهــم ومســؤولياتهم يف كل مرحلــة ومراقبــة الجهــود، ومــن ثــم يرجــح الجمــع بــني مســاهامت القطاعــني العــام والخــاص. وهــذا يعنــى أيضــاً 

باســرتاتيجيات تقويــة الوعــي واالتصــال التــي تســتهدف جميــع الجهــات الفاعلــة املختلفــة.
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ــة  ــي رشعــت يف أنشــطة الوقاي ــدان الت ــود البل ــه جه ــرية )PMAT( بتيســري وتوجي ــون املجــرتات الصغ ــم طاع ــوم أيضــاً أداة رصــد وتقيي وتق

واملكافحــة، وخاصــة البلــدان املوبــوءة بطاعــون املجــرتات الصغــرية عــن طريــق توفــري اإلرشــاد واملعــامل بشــأن األوبئــة واألنشــطة القامئــة عــىل 

األدلــة كــام هــو موضــح ادنــاه.
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اسرتاتيجية عموم أفريقيا ملكافحة واستئصال طاعون املجرتات الصغرية

املرفق 2: معامل طاعون املجرتات الصغرية )النتائج( واألنشطة

املرحلة 1 النتائج واألنشطة املتعلقة بطاعون املجرتات الصغرية )العنرص 1(

ــد  ــع أنحــاء البل ــة القامئــة يف جمي ــق املختربي ــم حــاالت املراف تقيي

عــن  مســؤولة  ســتكون  والتــي  وطنيــة  كمختــربات  لتعيينهــا 

ــة يجــب أن تقــود إىل  ــة. هــذه العملي ــات امليداني ــارات العين اختب

ــد  ــرب رائ ــيعمل كمخت ــذي س ــل ال ــىل األق ــرب وأحــد ع ــد مخت تحدي

ــرية ــرتات الصغ ــون املج لطاع

ألف 1-1)أ( الناتج 1 )نظام التشخيص(

ــد  ــة يف البل ــخيص املختربي ــدرات التش ــاء ق إنش

ــة  ــىل حال ــري ع ــد كب ــطة إىل ح ــتتوقف األنش )س

والخــربات  والتجهيــزات،  املختــربات،  مرافــق 

املتاحــة يف البلــد(.

ــة يف  ــدرات تشــخيصية مختربي ــف – إنشــاء ق أل

البلــد

ــد  ــع أنحــاء البل ــة القامئــة يف جمي ــق املختربي ــم حــاالت املراف تقيي

لتعيينهــا كوحــدات خارجيــة لتقــي وإعــداد العينــات قبــل إرســالها 

ــة ــدة املعين للمخترب/املختــربات الرائ

ألف 1-2)أ(

ــن  ــف ع ــخيص للكش ــا للتش ــة( إليس ــراءات )أو مراجع ــع إج وض

ــادة ــام املض ــة واالجس ــادات الجيني املض

ألف 1-3)أ(

ــون  ــات طاع ــة عين ــة معالج ــدات الخارجي ــي الوح ــب موظف تدري

ــا ــد الختباره ــرب الرائ ــالها إىل املخت ــل إرس ــرية قب املجــرتات الصغ

ألف 1-4)أ(

تختــرب العينــات )باســتخدام التكنيــك األســايس لإلليســا( وتوثيقهــا 

)إذا كان املختــرب قــد بــدأ حديثــاً أنشــطته(

ألف 1-5)أ(

ــة ونظــام اإلدارة )LIMS( إن مل تكــن  ــم املعلومــات املختربي تصمي

قامئــة بالفعــل )ال توجــد مــؤرشات محــددة قــد تــم بناءهــا لهــذا 

النشــاط(

ألف 1-6)أ(

ــات  ــة العين ــة مناول ــن كيفي ــة ع ــغيل معياري ــري تش ــة تداب صياغ

امليدانيــة )إن مل تكــن قامئــة بالفعــل(

ألف 1-1)ب( بــاء – مختــرب التشــخيص مــن املصــادر الخارجيــة 

ألف 1-1)ب( الدولية 

ــة  ــات امليداني ــي العين ــني بتلق ــتقبال املعني ــني االس ــب موظف تدري

لالســتالم، والتســجيل، املعالجــة، التعبئــة وشــحن العينــات امليدانيــة 

املتلقــاة

ألف 1-2)ب(

ــة  ــة العاملي ــات إىل املعمــل املرجعــي للمنظم جمــع وشــحن العين

ــم املتحــدة ــة لألم ــة والزراع ــوان أو ملنظمــة األغذي لصحــة الحي

ألف 1-3)ب(

صياغة/تصميــم وتنفيــذ نظــام شــامل للرصد/املراقبــة الوبائيــة )مــع 

املكونــات النشــطة والســلبية(

ألف 1-2 الناتــج 2 )نظــام املراقبــة الوبائيــة( انشــأ نظــام 

مراقبــة األوبئــة بشــكل تدريجــي؛ ومــع ذلك ويف 

ــاط  ــغيل نش ــم تش ــب أن يت ــة، يج ــذه املرحل ه

املراقبــة الوبائيــة بشــكل كامــل ليســمح بتفهــم 

الكيفيــة التــي متكــن طاعــون املجــرتات الصغــرية 

أن يظهــر و/أو بقائــه ومــا هــي تأثرياتــه.

يتضمــن نظــام رصد/املراقبــة الوبائيــة تنفيــذ 

ــىل  ــداين محــدد مســتنداً ع مســح اســتقصايئ مي

مراقبــة األمــراض )PDS( املصليــة و/أو املشــاركة 

ــرى. ــج األخ ــض النه أو بع

ــح  ــن املرج ــاً، وم ــك ممكن ــة لذل ــف الحال تعري

تطــور حالــة طاعــون املجــرتات الصغــرية )لتخــدم 

ــب  ــري التدري ــالغ وتوف ــام اإلب ــاء نظ ــاس لبن كأس

ــني( ــاء البيطري ــداين لألطب املي

تطويــر اإلجــراءات ذات الصلــة لــكل مكــون )مواصلــة أعــامل 

املســح مــن قبــل فريــق متخصــص( لنظــام املراقبــة الوبائيــة، فضــالً 

ــات عــن اســتامرات لتســجيل البيان

ألف 2-2

تنفيــذ اســتامرة مــا بعــد التقييــم لقيــاس الحالــة اإلكلينيكيــة 

)املحتملــة( والتأثــريات االجتامعيــة االقتصاديــة لهــذه املرحلــة. 

ــي ــي اإلكليني ــن التف ــد م ــرض التأكي ــارة بغ زي

ألف 3-2

هــذه  بالفعــل يف  التنفيــذ  )ورمبــا  املعلومــات  نظــام  تصميــم 

املرحلــة( يف دعــم أنشــطة املراقبــة الوبائيــة )يجــب إدارة كل 

مكــون أو مكــون فرعــي مــن خــالل نظــم املعلومــات(

ألف 4-2

ــي  ــتوى الخارج ــز واملس ــن املرك ــني م ــؤولني البيطري ــب املس تدري

ــر ــل املخاط ــة وتحلي ــلة القيم ــأن سلس بش

ألف 5-2
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تحــدد الخدمــات البيطريــة النقــاط الســاخنة للمخاطــر ومســارات 

التحــول باســتخدام سالســل القيمــة ومبــادئ تحليــل املخاطــر

ألف 6-2

ــون  ــم بطاع ــادة وعيه ــني وزي ــني امليداني ــاء البيطري ــب األطب تدري

ــة )ينبغــي أن يتصــدى  املجــرتات الصغــرية وتشــخيصاتهم التفاضلي

ــرب  ــات إىل أق ــة العين ــن ومناول ــع، والتخزي ــاً لجم ــب أيض التدري

ــج  ــب نتائ ــامل ترسي ــب احت ــدة وتجن ــة جي ــكان تســليم يف حال م

ــار(. االختب

ألف 1-3 الناتج 3 )نظم املراقبة الوبائية(

ــني  ــني امليداني ــاء البيطري ــدرة األطب ــنت ق تحس

عــىل ربــط األحــداث الصحيــة بطاعــون املجرتات 

الصغــرية.

تنظيــم التوزيــع الجيــد لشــبكة ميدانيــة بيطريــة 

يف جميــع أنحــاء اإلقليــم، فضــالً عــن تعليــم 

عــىل  للتعــرف  امليدانيــني  البيطريــني  األطبــاء 

ــخيص  ــل التش ــرية وجع ــرتات الصغ ــون املج طاع

ــل  ــن أج ــية م ــب األساس ــن الجوان ــي م التفاض

التقــاط األحــداث اإلكلينيكيــة التــي قــد تتطابــق 

ــون  ــة لطاع ــود محتمل ــة وج ــف حال مــع تعري

ــة  ــل هــذه الحال ــرية وضــامن مث املجــرتات الصغ

ــأنها ــق بش ــد التحقي ــراء املزي ــم إج ت

ــاص  ــاع الخ ــن القط ــني م ــاء البيطري ــني األطب ــز لتعي ــم حواف تقدي

يف املناطــق النائيــة ألكتتشــاف الحــاالت اإلكلينيكيــة لطاعــون 

املجــرتات الصغــرية يف األحــداث.

ألف 3-2)أ(

تحديــد طريقــة عمــل ومهــام اللجنــة الوطنيــة لطاعــون املجــرتات 

الصغــرية

ألف 1-4 الناتج 4 )نظام الوقاية واملكافحة(

إنشــاء لجنــة وطنيــة لطاعــون املجــرتات الصغــرية 

ــري  ــة بتداب ــطة ذات الصل ــع األنش ــيق جمي لتنس

املجــرتات  طاعــون  ومكافحــة  مــن  الوقايــة 

ــرية  الصغ

ينبغــي أن تعقــد اللجنــة عــن طريــق الخدمــات 

البيطريــة املركزيــة، مبــا يف ذلــك ممثــي الــوزارات 

ــوكاالت املشــاركة يف مكافحــة طاعــون  األخرى/ال

املجــرتات الصغــرية )الهيئــات القانونيــة البيطريــة 

ــة  ــات املعني ــع الجه ــة( وجمي ــة البيطري والرابط

بإنتــاج املجــرتات الصغــرية. 

ــة رســمي يف  ــع أي نشــاط وقاي ــري املتوق ــن غ وم

ــة 1 املرحل

تنظيــم اجتامعــات لجنــة طاعــون املجــرتات الصغــرية وإعــداد 

تقاريــر االجتــامع

ألف 2-4

آلليــة  التشــغيل  معايــري  إجــراءات  وتنفيــذ  صياغة/تصميــم 

ــد تفــي  ــة توقع/تأكي ــة( يف حال ــذه املرحل ــة له االســتجابة )مالءم

ــرض امل

)ومــن أجــل التنفيــذ الكامــل ملثــل هــذه التدابــري، فمــن الــروري 

إعــداد تلــك املــواد املتعلقــة بالتوعيــة وتوزيعهــا عــىل مريب املاشــية

)انظر املرحلة 1 من الناتج 6(.

ألف 3-4

)اللجنــة الوطنيــة لطاعــون املجــرتات الصغــرية( إنشــاء مجموعــات 

عمــل محــددة )إرشاك الســلطات املختصــة، الخــرباء القانونيــني 

وأصحــاب املصلحــة ذات الصلــة( لتقييــم الثغــرات يف الترشيعــات 

البيطريــة املتعلقــة بطاعــون املجــرتات الصغــرية والتــي قــد تكــون 

ــا يف حاجــة إىل معالجته

ألف 1-5 الناتج 5 )اإلطار القانوين(

ــة  ــذه املرحل ــاء ه ــوين أثن ــار القان ــن اإلط يتحس

ــا الســلطة  ــة لديه ــات البيطري لضــامن أن الخدم

ــة  ــون يف حاج ــد تك ــي ق ــراءات الت ــاذ اإلج التخ

إليهــا يف املراحــل الالحقــة؛ وعىل وجــه الخصوص، 

يف  الصغــرية  املجــرتات  طاعــون  عــن  اإلبــالغ 

القطعــان الحيوانيــة املحليــة والحــاالت املتوقعــة/

ــة وأيضــاً  ــات الربي ــان الحيوان ــني قطع ــدة ب املؤك

ــة. ــلطات البيطري ــالغ إىل الس اإلب

ــث  ــي إىل تحدي ــة تف ــالت جوهري ــرتح تعدي ــل(. تق ــة العم )أفرق

ــرتات  ــون املج ــة لطاع ــة الفعال ــة واملكافح ــوين للوقاي ــار القان اإلط

ــرية الصغ

ألف 2-5
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إعداد/تطويــر مــواد اتصــال إلعــالم أصحــاب املصلحــة بشــأن 

ــة  ــاف الرؤي ــة املط ــرية ويف نهاي ــرتات الصغ ــون املج ــة طاع مكافح

ــتئصاله. ــن اس م

ألف 1-6 الناتــج 6 )إرشاك أصحــاب املصلحــة يف مكافحــة 

طاعــون املجــرتات الصغــرية(

تنظيــم حملــة اتصــاالت إلعــالم جميــع أصحــاب 

املطلوبــة  والتدابــري  الرؤيــة  بشــأن  املصلحــة 

ــا ــم وضعه ــه ت ــن أجل ــذي م ــبب ال والس

وأهــداف الحملــة لتشــجيع، وتحفيــز وتوفــري 

الحوافــز لتدابــري مكافحــة طاعــون املجــرتات 

البيطريــني  لألطبــاء  ميكــن  وقــد  الصغــرية. 

املــواد  لنــرش  الوســيلة  يكونــوا  أن  امليدانيــني 

الدعائيــة للحملــة فضــالً عــن بعــض رشكاء التنمية 

اآلخريــن مثــل املنظــامت غــري الحكوميــة.

ــطة  ــني يف أنش ــة املعني ــاب املصلح ــع أصح ــىل جمي ــواد ع ــرش امل ن

ــرية ــرتات الصغ ــون املج ــة طاع ــة ومكافح الوقاي

ألف 2-6

ــة  ــارات االحيائي ــربات عــىل أســاليب االختب تدريــب موظفــي املخت

الجزيئيــة وتجهيــز مختــرب وأحــد عــىل األقــل، الســتخدامه يف حالــة 

اختيــار إجــراء االختبــارات البيولوجيــة

ألف1-1 الناتج 1 )نظام التشخيص(

يعمــل نظــام التشــخيص املختــربي مبســتوى عــال 

مــن الكفــاءة يف املرحلــة 1

ومــن املمكــن أن تكــون أوجــه القصــور املحــددة 

ــد  ــك، فق ــىل ذل ــاوة ع ــا اآلن، وع ــم حله ــد ت ق

تــم مواصلــة تحســني النظــام بإدخــال اســتعامل 

التقنيــات الجزيئيــة البيولوجيــة للوصــول إىل 

ــاً. عــزل الفــريوس ميداني

الوبائيــة  التقنيــات  اســتخدم  أن  ويفــرتض 

الجزيئيــة ميكــن أن توفــر إيضاحــات إضافيــة عــن 

طاعــون املجــرتات الصغــرية وتوزيعــه ومســارات 

ــاره. انتش

ــم تأســيس  ــاً، يت ــاراً مجدي ــك خي وإذا مل يكــن ذل

ميكــن  دويل  مرجعــي  مختــرب  مــع  ارتباطــات 

إرســال العينــات التمثيليــة إليــه.

توصيــف العــزل امليــداين للفــريوس - وبوجــه 

ــربات - مــام يســهل  عــام تحديــث قــدرات املخت

ــة  ــربات وطني ــدة مخت ــن مشــاركة واحــد أو ع م

ــون  ــا تك ــة )عندم ــربات اإلقليمي ــبكة املخت يف ش

ــة(. قامئ

إنشــاء والتحديــث املنتظــم لتدابــري التشــغيل املوحــدة لالختبــارات 

البيولوجيــة الجزيئيــة

ألف2-1

وضــع بروتوكــوالت مكتوبــة لتحديــد معايــري اختيــار العينــات 

ــارات  ــات االختب ــتخدام تقني ــا باس ــرى تجهيزه ــي يج ــة الت املؤهل

البيولوجيــة الجزيئيــة

ألف 3-1

اختبــار جميــع العينــات التــي اســتوفت معايــري االختبــار البيولوجية 

لجزيئية ا

ألف 4-1

ــاءة الدوليــة التــي يقودهــا مختــرب  ــارات الكف ــاركة يف اختب املش

دويل مرجعــي أو مختــرب إقليمــي معيــني كمختــرب رائــد يف الشــبكة 

ــة اإلقليمي

ألف5-1

تدريــب مفتــي املجــازر لزيــادة وعيهــم بشــأن طاعــون املجــرتات 

ــب  ــدى التدري ــب أن يتص ــي )يج ــخيصهم التفاض ــرية، وتش الصغ

أيضــاً لجمــع العينــات، والتخزيــن وتســليمها إىل أقــرب مــكان 

مناولــة يف حالــة جيــدة، لتجنــب افســاد نتائــج االختبــار املحتملــة(

ألف 1-2 من تعزيز نظام مراقبة األوبئة:

وال سيام عنرص املراقبة الوبائية السلبية	 

بطاعــون 	  مرتبطــة  حالــة  أي  الحتــواء 

الصغــرية. املجــرتات 

ــري مــن أجــل تحســني التنســيق الخارجــي مــع وزارة  ــم تداب تصمي

ــة )وال  ــاة الربي ــة يف إدارة الحي ــرى العامل ــامت األخ ــة واملنظ البيئ

ــون املجــرتات  ــالغ عــن حــاالت طاع ــن أجــل تحســني االب ســيام م

ــة( ــاة الربي ــرية يف الحي الصغ

الف2-2

املرحلة 2 النتائج واألنشطة املتصلة بطاعون املجرتات الصغرية )املكون 1(
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تنظيم حملة توعية بشأن طاعون املجرتات الصغرية للصيادين الف3-2 وهــى: ›1‹ املراقبــة الوبائيــة الســلبية يف املجــازر 

واألســواق؛ ›2‹ املراقبــة الوبائيــة الســلبية للحيــاة 

ــة  ــيق الخارجي ــة التنس ــالل عملي ــن خ ــة م الربي

مــع الــوزارة املســؤولة عــن الحيــاة الربية/البيئــة/ 

الصياديــن )بعــض الحيوانــات الربيــة قــد تكــون 

ــث تشــري إىل أي  ــات للفــريوس، حي ــة حضان مبثاب

انتشــار لفــريوس طاعــون املجــرتات الصغــرية 

ــة؛ ›3‹  ــرية املحلي ــرتة الصغ ــات املج ــن الحيوان م

املشــاركة يف الشــبكة )دون اإلقليميــة( اإلقليميــة 

ــا(. ــد حدوثه ــة )عن ــة العــدوى الوبائي ملراقب

املشــاركة يف أنشــطة الشــبكة اإلقليميــة للمراقبــة الوبائيــة املعديــة 

)يف حالــة حدوثهــا(؛ تغذيــة الشــبكة مبجموعــات البيانــات املناســبة

الف 4-2

صياغة/تصميــم تدابــري التطعيــم امليــداين )وفقــاً لالســرتاتيجية التــي 

ــة  ــة الوطني ــرض، تحــدد اللجن ــذا الغ ــن أجــل ه ــد( م ــا البل يتبعه

املعنيــة بطاعــون املجــرتات الصغــرية تخصصــات الفريــق العامــل

ألف 1-3 الناتــج 3 )نظــام الوقايــة واملكافحــة( تنفيــذ 

املســتهدفة. التطعيــم  حملــة 

املــوارد  بعــض  تخصيــص  الحكومــة  قــررت 

املاليــة لربنامــج التطعيــم ضــد طاعــون املجــرتات 

القطــاع  أو  املســتهدفة  املنطقــة  يف  الصغــرية 

الفرعــي )التطعيــم يف مناطــق أخــرى قــد تبقــى 

أثنــاء  تطــور  يحــدث  قــد  خاصــة(.  مبــادرة 

املرحلــة الثانيــة يف منطقــة التطعيــم املســتهدفة 

ــد الكشــف  أو يف القطــاع الفرعــي، وال ســيام عن

املنطقــة  خــارج  املــرض  لتفــي  اإلكلينيــي 

ــار  ــة األخــذ يف االعتب ــة ومواصل املســتهدفة األولي

ــد. ــام الرص ــج نظ نتائ

تدريب أفرقة التطعيم امليدانية ألف 2-3

تنفيذ التطعيم امليداين )وفقاً لالسرتاتيجية التي يتبعها البلد( ألف 3-3

تفعيــل أداة تقييــم مــا بعــد التطعيــم )PPVE( مــع جمــع البيانات 

مــن أجــل تقييــم نتائــج برنامــج التطعيــم ورصــد كامــل لسلســلة 

التطعيــم تبعــاً لذلــك

ألف 4-3

ــات  ــم اســتامرة التحقــق مــن تفــى املــرض لجمــع املعلوم تصمي

ــة: التالي

التاريخ املحتمل لدخول الفريوس إىل األماكن املصابة؛. 1

الوسائل املمكنة للدخول؛ . 2

إمكانية االنتشار.. 3

ألف 1-4 وضــع  واملكافحــة(  الوقايــة  )نظــام   4 الناتــج 

ــة التطعيــم. تدابــري إضافيــة لضــامن نجــاح حمل

وعىل وجه الخصوص:

ــي  ــاالت تف ــع ح ــق يف جمي التحقي  )1(

ــى  ــبب تف ــوح س ــم بوض ــي )أ( للفه ــرض ل امل

يف  مالحظتــه  ميكــن  ومــا  اكلينيكيــاً  املــرض 

عمليــة  تشــملها  التــي  القطاعات/املناطــق 

اذا  مــا  حســم  يف  املســاعدة  )ب(  التطعيــم، 

كان تطعيــم القطاعات/املناطــق يف حاجــة إىل 

متديدهــا أم ال )يف هــذه الحالــة، ســتظل مقصــورة 

عــىل مــا أشــري إليــه يف املرحلــة 1(؛

تنقــالت الحيوانــات )داخــل البلــد يف   )2(

ــا لضــامن أن 2  ــم التحكــم فيه ــة( ت هــذه املرحل

ــاع  ــف األوض ــع مختل ــة م ــان الفرعي ــن القطع م

ــم تبقــى بشــكل  ــة التطعي ــة نتيجــة حمل الصحي

ــون يف  ــد تك ــدان ق ــض البل ــري أن بع ــة؛ غ معزول

وضــع ال يســمح لهــا بتنظيــم تنقــالت الحيوانــات 

ــن  ــون م ــد يك ــاالت، ق ــض الح ــة. ويف بع بفاعلي

املجــدي أن تتمكــن مــن الوفــاء بالتزاماتهــا فقــط 

ــات(  ــات )أو لتحصــني الحيوان يف تحصــني الحيوان

ــاف/اإلبالغ  ــاالت اكتش ــع ح ــات يف جمي ــراء تحقيق ــالع بإج االضط

عــن تفــي املــرض، ســواء يف داخــل أو خــارج املناطــق القطاعــات/

ــق املحصنة املناط

ألف 2-4

تنفيــذ التحكــم يف التنقــالت بــني القطاعــات املحصنة/املناطــق 

املحصنة/األماكــن غــري املحصنــة، بالتعــاون الوثيــق مــع دوائــر 

الخدمــات األخــرى املشــاركة )ال ســيام الرشطــة(

ألف 2-4
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يف تلك القطاعات/املناطق عندما تكون عملية

تنظيــم اجتامعــات األفرقــة العاملــة املحــددة )الخدمــات البيطريــة 

ــم  ــة( للفه ــاب املصلح ــة، وأصح ــلطات املختلف ــن الس ــا م وغريه

ــة(  ــب املالي ــك الجوان ــا يف ذل ــة )مب ــري املكافح ــري تداب ــل لتأث األفض

ــطة  ــم أنش ــي لدع ــار الترشيع ــث االط ــة وتحدي ــاب املصلح ألصح

ــة ــة امليداني املكافح

ألف 1-5 الناتج 5 )اإلطار القانوين(

يطبــق االطــار القانــوين لتقديــم الدعــم الكامــل 

مــن  املتوخــاة  واملكافحــة  الوقايــة  ألنشــطة 

املرحلــة 2.

تقــرتح تعديــالت ملموســة لتحديــث االطــار القانــوين التــي تفــي 

إىل تدابــري وقايــة ومكافحــة فعالــة لطاعــون املجــرتات الصغــرية

ألف 2-5

إعــداد ونــرش املــواد اإلعالميــة لزيــادة الوعــي بــني مــريب املاشــية، 

وبالتــايل تســهيل اإلبــالغ عــن الحــاالت املشــتبه فيهــا.

ألف 1-6 الناتــج 6 )مشــاركة أصحــاب املصلحــة( اإلســهام 

الكامــل ألصحــاب املصلحــة يف الجهــود املبذولــة 

املتوقعــة يف مجــال املكافحــة يف املرحلــة 2.

قيــام  الخصــوص  وجــه  عــىل  يعنــى  وهــذا 

أصحــاب املصلحــة ›1‹ بتيســري عمليــات التطعيــم 

يف امليــدان - عــىل ســبيل املثــال بجمــع الحيوانات 

املفروضــة  القيــود  باحــرتام   ›2‹ ومعالجتهــا؛ 

ــامن  ــد؛ ›3‹ بض ــل البل ــل داخ ــة التنق ــىل حري ع

ــي  ــة التف ــتباه يف حال ــد االش ــالغ، عن ــة اإلب رسع

الخدمــات  إىل  املرحلــة،  هــذه  اإلكلينيكيــة يف 

يف  االشــتباه  عــن  املبكــر  واإلبــالغ  البيطريــة، 

حالــة التفــي االكلينيكيــة - ال ســيام تحصــني 

ــك  ــرب ذل ــاج - يعت املناطــق املســتهدفة/نظم اإلنت

أمــراً حاســامً لضبــط تدابــري املكافحــة املوضوعــة 

ــل. بالفع

الدور الرئيي للتوعية واالتصال.

ــع أصحــاب  ــد( جمي ــاع )تأيي ــرشح وإقن ــواد االتصــاالت ل إعــداد م

طاعــون  مكافحــة  إىل  بالحاجــة  املزارعــني  ســيام  وال  املصلحــة 

املجــرتات الصغــرية

ألف 2-6

تنظيــم اجتامعــات مــع مــريب املاشــية ورشكائهــم الفاعلــني يف هــذا 

املجــال )املنظــامت غــري الحكوميــة، الــخ(.

ألف 3-6

ــن  ــة ضم ــات الربي ــة بالحيوان ــائل ذات الصل ــد املس ــي تحدي ينبغ

ــم  ــات تض ــم اجتامع ــا، وتنظي ــدي له ــيتم التص ــي س ــا الت القضاي

أصحــاب  مــن  وغريهــا  الربيــة  الحيــاة  مجــال  يف  املتخصصــني 

املصلحــة املعنيــني )مثــل الصياديــن(

ألف 4-6

ــي  ــه الت ــزي وفروع ــرب املرك ــة الجــودة يف املخت ــام مراقب ــذ نظ تنفي

تشــكل شــبكة املختــربات يف البلــد، ووضــع جميــع االجــراءات 

ــرتات  ــون املج ــريوس طاع ــات لف ــار العين ــة واختب ــة مبعالج املتصل

ــودة ــامن الج ــام ض ــري نظ ــاً ملعاي ــرية وفق الصغ

ألف1-1 الناتج 1 )نظام التشخيص(

يبدأ املخترب بتطوير برنامج لضامن الجودة.

وتحتفــظ املختــربات بنفــس املســتوى عــىل األقــل 

مــن األنشــطة مــن املرحلــة الســابقة، مــع إيــالء 

ــل،  ــىل األق ــودة، ع ــامن الج ــع ض ــامم بوض االهت

ــات  ــتخدمها الخدم ــي تس ــربات الت ــع املخت لجمي

ــة  ــة قوي ــاظ أيضــاً بعالق ــم االحتف ــة. ويت البيطري

مــع املختــرب املرجعــي الــدويل.

الكواشــف،  مخــزون  ضــامن  تكفــل  التــي  اإلجــراءات  تنفيــذ 

واألجهــزة املختربيــة، واملعــدات،.. الــخ، جميعهــا تــم رشاؤهــا 

بعــد اتبــاع إجــراءات ضــامن الجــودة يف جميــع املخترب/املختــربات 

املعنيــة املشــاركة يف تشــخيص طاعــون املجــرتات الصغــرية

ألف2-1

ــداث  ــرية يف االح ــرتات الصغ ــون املج ــزل طاع ــراءات لع ــع اج وض

الصحيــة يف الــدول املجــاورة أو الــدول التــي اســتوردت منهــا 

الحيوانــات. ينبغــي أن يضطلــع الفريــق املخصــص لتقييــم املخاطــر 

ــل ــذا العم ــة 1 به ــه يف املرحل ــم تعيين ــبق أن ت ــي س ــة الت النوعي

ألف 1-2 الناتج 2 )نظام املراقبة الوبائية(

ــة ليشــتمل  ــة الوبائي ــام املراقب ــث نظ ــم تحدي ت

عــىل عنــارص محــددة للتصــدي لحــاالت اإلنــذار 

املبكــر.

املرحلة 3 النتائج واألنشطة املتعلقة بطاعون املجرتات الصغرية )املكون 1(
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ــة أو  ــان الفرعي ــك القطع ــة يف تل ــة الوبائي ــذ املراقب ــم وتنفي تصمي

ــىل  ــاء ع ــم اإلبق ــا ويت ــن مالحظته ــي ميك ــداث، والت ــق األح مناط

ــده األدىن ــد ح ــري عن ــوء التفس ــة س حال

ألف2-2 يواصــل نظــام املراقبــة الوبائيــة العمــل عــىل 

النحــو املبــني يف املراحــل الســابقة، ولكــن عــالوة 

ــة 3: ــيته يف املرحل ــك، زادت حساس ــىل ذل ع

›1‹ معلومــات عــن البلــدان املجــاورة )أو بشــأن 

األقطــار التــي يتــم اســترياد الحيوانات/الســلع 

ــم اآلن  ــريوس( ويت ــل الف ــد تحم ــي ق ــا والت منه

جمعهــا بصــورة منتظمــة؛ ›2‹ مراقبــة األوبئــة 

عاليــة الدقــة قــد تســتهدف مجموعــات فرعيــة 

الحيوانــات  تحســني  بعــد  يتــم  )مل  محــددة 

ــداول  ــار كمــؤرشات لت ــاً( أو األبق ــودة حديث املول

الفــريوس؛ ›3‹ زيــادة األنشــطة التــي تكشــف 

ــة. ــاة الربي ــاالت يف الحي ــن الح ع

ــة  ــاة الربي ــواع الحي ــة مــن أن ــة املصلي ــات املراقب ــادة جمــع بيان زي

ــر ــواع رسيعــة التأث وغريهــا مــن األن

الف3-2

ــا  ــداول فيه ــزال يت ــي ال ي ــم يف املناطــق الت ــذ حمــالت التطعي تنفي

ــا بالفعــل و/أو يف املناطــق  ــم تحصينه ــي ت الفــريوس )املناطــق الت

ــم  ــل وتقيي ــد املتواص ــج الرص ــاً لنتائ ــا( وفق ــم تحصينه ــي مل يت الت

ــات  ــد الحيوان ــيتم تحدي ــت س ــس الوق ــة 2. ويف نف ــج املرحل نتائ

ــا ــم تطعيمه ــي ت الت

ألف 1-3 الناتج 3 )نظام الوقاية واملكافحة(

إىل  تهــدف  رصامــة  أكــرث  اســرتاتيجية  وضــع 

ــن(  ــم )إن أمك ــا تدع ــرض ورمب ــىل امل ــاء ع القض

بربنامــج  )ترتبــط  العامــة  السياســات  اعتــامد 

التعويــض(.

تطعيــم  برنامــج   ›1‹ إمــا  يكــون  أن  وميكــن 

للمنطقــة أو البلــد بأكملــه أو ›2‹ برنامــج تلقيــح 

ــرتاتيجية  ــن اس ــزء م ــذه كج ــيتم تنفي ــة س موجه

أكــرث رصامــة للمكافحــة. وىف كلتــا الحالتــني فمــن 

املتوقــع أن تــؤدي سياســة املكافحــة إىل القضــاء 

ــاً  ــم وفق ــج التطعي ــرف برنام ــرض. ويع ــىل امل ع

لنتائــج املرحلــة الثانيــة مــن التطعيــم )تقييــم مــا 

ــة. ــة الوبائي ــة املراقب ــني( ومواصل ــد التحص بع

ــداد  ــم إع ــوارئ يت ــب للط ــة ›2‹ التأه وىف الحال

تنفذهــا،  وأيضــاً  للطــوارئ  االســتجابة  خطــة 

ومــن املحتمــل أن ترتبــط بالسياســة املتعلقــة 

بالقضــاء عــىل املــرض - وللمكافحــة الفوريــة 

للتفــي اإلكلينيــي لطاعــون املجــرتات الصغــرية 

يف األماكــن املصابــة ولتخفيــض فــرتة العــدوى 

ــع. ــتوى القطي ــىل مس ع

األمــن  تدابــري  لتعزيــز  املربــني  وتشــجع 

ــن أن  ــة )وميك ــتوى املزرع ــىل مس ــي ع البيولوج

يرتبــط ذلــك مبســتوى التعويــض يف حالــة القضــاء 

عــىل املــرض(؛ كــام يتــم تعزيــز األمــن البيولوجــي 

أيضــاً يف األســواق املنتعشــة.

ــات  ــم أداء الخدم ــع تقيي ــة م ــة الوبائي ــطة املراقب ــالع بأنش االضط

البيطريــة وجمــع البيانــات ألغــراض تقييــم نتائــج برنامــج التحصــني 

ورصــد سلســلة التطعيــم كاملــة وفقــاً لذلــك

ألف 2-3

وضــع خطــة طــوارئ يف الحالــة ›2‹ واملوافقــة الرســمية عليهــا مــن 

قبــل الســلطات البيطريــة. ســيتم تعيــني لجنــة وطنيــة الســتئصال 

ــي  ــرباء )والت ــن الخ ــة م ــن مجموع ــرية م ــرتات الصغ ــون املج طاع

ميكــن أن يتــم تقديــم الدعــم اليهــا مــن قبــل الخــرباء الدوليــني إذا 

مــا تتطلــب ذلــك( لوضــع خطــة الطــوارئ

ألف 3-3

ــار التطبيــق الصحيــح لخطــة الطــوارئ مــن خــالل تدريبــات  اختب

املحــاكات امليدانيــة كجــزء مــن أنشــطة الحفــاظ عــىل أعــىل 

ــي ــن الوع ــتوى م مس

ألف 4-3

تنفيــذ تدابــري وقائيــة أوليــة فوريــة مبجــرد االشــتباه )ســيتم ســحبها 

اذا مــا تأكــد عــدم وجــود حــاالت تفــى للمــرض أو املتابعــة 

ــد تفــي املــرض( ــا تأك ــة اذا م الفوري

ألف 5-3
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تنفيــذ تدابــري فوريــة الحتــواء انتشــار الفــريوس مبجــرد التأكــد مــن 

تفــي املــرض )ســواء كان ذلــك يســتند إىل القيــود املفروضــة عــىل 

ــني كل  ــج ب ــح الطــوارئ أو املزي ــار تلقي ــات، أو اختي ــل الحيوان تنق

هــؤالء، وهــو خيــار ســيايس للقطــر(

ألف 6-3

ــة بحــاالت  ــة الصل ــة رســمية وثيق ــري ميداني ــذ تداب ــم وتنفي تصمي

التفــي ورفــع القيــود املفروضــة مبعرفــة اللجنــة الوطنيــة املعنيــة 

باســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية

ألف 7-3

)وبشــكل طوعــي( إيــداع برنامــج املكافحــة الوطنيــة لــدى املنظمــة 

العامليــة لصحــة الحيــوان العتــامده رســمياً، وفقــاً ألحــكام دســتور 

الحيوانيــة  الصحــة  الحيــوان بشــأن  العامليــة لصحــة  املنظمــة 

االرضيــة )الفصــول 1-6 و7-14(

ألف 8-3

اتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة بدفــع تعويضــات للمزارعــني الذيــن تــم 

إعــدام حيواناتهــم املصابــة ألغــراض مكافحــة املــرض.

ــة باســتئصال طاعــون املجــرتات  ــة املعني ــة الوطني قــد تقــوم اللجن

الصغــرية بتعيــني أفرقــة عاملــة محــددة لوضــع مثــل هــذا االجــراء(.

ألف 1-4 الناتج 4 )اإلطار القانوين(

يشــمل الترشيــع البيطــري أحكامــاً واضحــة مــن 

أجــل: ›1‹ التعويــض عــن الحيوانــات املجــرتة 

ــراض مكافحــة  ــا ألغ ــم إعدامه ــي ت ــرية الت الصغ

املــرض )يجــب أن يســتند اســتئصال املــرض 

عــىل أحــد السياســات العامــة للمكافحــة( و‹2‹ 

تحســني األمــن البيولوجــي يف االســواق املنتعشــة 

ــم فــرض اإلطــار  عــىل مســتوى املــزارع. كــام يت

القانــوين الســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية 

ــليمة. ــورة س بص

ــات املجــرتة  ــىل الحيوان ــرف ع ــام التع ــذ نظ تنفي

الصغــرية هــو أســايس لتحســني متابعــة ومراقبــة 

التنقــل.

إجــراء دراســات عــن كيفيــة تحســني األمــن البيولوجــي يف أســواق 

الحيوانــات الحيــة وعــىل مســتوى املــزارع، وكيــف ميكــن أن يؤثــر 

األمــن البيولوجــي عــىل أصحــاب املصلحــة

ــة باســتئصال طاعــون املجــرتات  ــة املعني ــة الوطني قــد تقــوم اللجن

الصغــرية بتعيــني أفرقــة عاملــة محــددة لوضــع مثــل هــذا االجــراء(

ألف 2-4

إجراء دراسات جدوى لتنفيذ نظام التعرف عىل الحيوانات ألف 3-4

إقــرتاح تعديــالت ملموســة عــىل تحديــث االطــار القانــوين القائــم 

ــة 4 )نظــام  ــدة املتوخــاة يف املرحل ــري الجدي ــم الدعــم للتداب لتقدي

ــة  ــات(؛ وباإلضاف ــد الحيوان ــي، تحدي ــن البيولوج ــات، األم التعويض

إىل ذلــك، يجــب أيضــاً تضمــني األحــكام القانونيــة لتعليق/إيقــاف 

ــم التطعي

ألف 4-4

املعنيــة  الوطنيــة  اللجنــة  )بواســطة  محــددة  تدابــري  إقامــة 

ــارة  ــا املث باســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية( للتصــدي للقضاي

مــن جانــب مجموعــة محــددة مــن أصحــاب املصلحــة ذات الصلــة 

باملســائل املتصلــة باملكافحة/اســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية 

ــة ــري عــىل أنشــطتهم التجاري ــا تأث ــد يكــون له ــي ق الت

ألف 1-5 يتــم  املصلحــة(  أصحــاب  )إرشاك   5 الناتــج 

ــن  ــة م ــاب املصالح ــع أصح ــط م ــاور النش التش

أجــل ترتيبــات التعويــض ومشــاركتهم يف تحديــد 

حيواناتهــم.

إن مشــاركة أصحــاب املصلحــة يف هــذه املرحلــة 

املراحــل  يف  الحــال  هــو  كــام  أســايس،  أمــر 

ــة عــىل أن أصحــاب  ــة كافي ــاك أدل الســابقة، فهن

املصلحــة شــاركوا عــىل النحــو الواجــب يف تقاســم 

النتائــج العامــة لربنامــج املكافحــة، وأنهــم كانــوا 

ــاء  ــو القض ــرار نح ــاذ الق ــة اتخ ــن عملي ــزءاً م ج

عــىل املــرض. إن اســتمرار االتصــال يعتــرب عنــراً 

ــياً. أساس

معالجــة الطلبــات املحــددة مــن أصحــاب املصلحــة املعنيــني )عــن 

ــرية،  ــرتات الصغ ــون املج ــتئصال طاع ــة الس ــة الوطني ــق اللجن طري

مــع إمكانيــة دعــم األفرقــة العاملــة(

ألف 2-5
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اسرتاتيجية عموم أفريقيا ملكافحة واستئصال طاعون املجرتات الصغرية

توزيــع مــواد االتصــاالت، واســتخدام وســائط االعــالم كوســيلة 

ــالع  ــي إىل إط ــات محــددة ترم ــم اجتامع ــرى، وتنظي شــفوية أخ

ــك رشكاء  ــا يف ذل ــع أصحــاب املصلحــة بأخــر املســتجدات، مب جمي

ــة(،  ــري الحكومي ــامت غ ــل املنظ ــدان )مث ــني يف املي ــة الفاعل التنمي

حيــث تقــف الدولــة وراء الجهــود الوطنيــة املبذولــة نحو اســتئصال 

ــتدام ــل واملس ــل واملتواص ــم الكام ــا الدع ــامن تقدميه ــرض وض امل

ألف 3-5

ــة  ــة معالج ــد كيفي ــيايب لتحدي ــط انس ــتكامل( تخطي ــاج )واس إنت

ــحب  ــرد س ــرية )مبج ــرتات الصغ ــون املج ــتباه يف طاع ــاالت االش ح

ــرى ــراض أخ ــود أم ــن وج ــق م ــيتم التحقي ــي س ــتباه( الت االش

الف1-1 الناتج 1 )نظام التشخيص(

تضطلــع املختــربات بأنشــطة التشــخيص، مــع 

الحفــاظ يف الوقــت ذاتــه بنفــس مســتوى قــدرة 

واألداء فيــام يتعلــق بتشــخيص طاعــون املجرتات 

ــك  ــع تل ــمل جمي ــاعها لتش ــم اتس ــرية، وت الصغ

األمــراض التــي قــد تتطلــب التشــخيص التفاضــي 

لطاعــون املجــرتات الصغــرية. وباإلضافــة إىل ذلــك، 

ــريوس  ــوي عــىل ف ــي تحت ــواد الت ــع امل ــإن جمي ف

عزلهــا  تــم  قــد  الصغــرية  املجــرتات  طاعــون 

يف مــكان آمــن واضــح املعــامل، تحــت إرشاف 

ــب أي تكــرار لعــودة  ــة، لتجن ــات البيطري الخدم

طاعــون املجــرتات الصغــرية مرتبــط مبعالجــة 

ــودة. ــة أو مقص ــأ عرضي خط

ــربات عــىل التشــخيص التفاضــي لطاعــون  تدريــب موظفــي املخت

املجــرتات الصغــرية

ألف2-1

ــة عــىل فــريوس طاعــون  ــواد املحتوي ــد قامئــة وجمــع كل امل تحدي

ــزل  ــل الع ــن أج ــبة م ــن مناس ــد أماك ــرية، وتحدي ــرتات الصغ املج

ــتقبل( ــريه يف املس ــن تدم ــي ميك ــريوس )والت ــن للف اآلم

ألف 3-1

تنظيــم دورات تدريبيــة إلذكاء وعــي األطبــاء البيطريــني امليدانيــني 

بعمليــة اســتئصال املــرض الجاريــة يف البلــد اآلن

ألف 1-2 الناتج 2 )نظام املراقبة الوبائية(

ــة  ــة كــام يف املرحل ــة الوبائي يعمــل نظــام املراقب

الســابقة مــع الرتكيــز عــىل القطاعــان األكــرث 

ــر ــة للمخاط عرض

ــوي  ــة ق ــة الوبائي ــام املراقب ــون نظ ــب أن يك يج

بالقــدر الــكايف لتحديــد أي حيــوان لديــه عالمــات 

توحــي بإصابتــه بطاعــون املجــرتات الصغــرية 

والتــي تتطلــب متابعــة، والتحقيــق للتأكيــد، 

ــة  ــاالت اإلصاب ــن ح ــة م ــا حال أو اســتبعاد بأنه

ــرية. ــرتات الصغ ــون املج ــريوس طاع بف

ــة مشــتبه  ــأن الحال ــف ب ــة التعري وميكــن يف حال

فيهــا إيجابيــة ميكــن إقامــة موانــع للتمكــني مــن 

احتــواء األحــداث الصحيــة، وتســتبعد برسعــة 

تلــك التــي ميكــن أن تعــزى إىل طاعــون املجــرتات 

الصغــرية.

تصميــم وتنفيــذ دراســات محــددة تهــدف إىل اثبــات أن مجموعــة 

الحيوانــات التــي ولــدت بعــد تعليــق التطعيــم مل تتعــرض إىل 

ــك  ــم ذل ــح أن يت ــن املرج ــرية )م ــرتات الصغ ــون املج ــريوس طاع ف

ــي  ــات حديث ــي تســتهدف الفئ مــن خــالل التحصــني باألمصــال الت

الــوالدة مــن الحيوانــات التــي ولــدت بعــد وقــف التطعيــم وفقــاً 

لإلجــراءات التــي تحددهــا املنظمــة العامليــة لصحــة الحيــوان مــن 

ــو مــن املــرض( أجــل االعــرتاف رســمياً بالخل

الف2-2

ــراء  ــايف، وإج ــي إض ــص إكليني ــراء فح ــاء، إج ــد االقتض ــذ، عن ينف

اختبــارات مصليــة للفئــات املعرضــة للخطــر مــن الحيوانــات 

يعقبهــا بعــد ذلــك إطــالق تنبيــه للدولــة املتاخمــة باإلصابــة 

بفــريوس طاعــون املجــرتات الصغــرية

الف3-2

املرحلة 4 األهداف املحددة )العنرص 1(
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اسرتاتيجية عموم أفريقيا ملكافحة واستئصال طاعون املجرتات الصغرية

تنفذ أحكام خطة الطوارئ يف حالة تفى الوباء ألف 1-3 الناتج 3 )نظام الوقاية واملكافحة(

وضــع تدابــري للوقايــة الصارمــة لإلبقــاء عــىل 

ــة عــدم تفــى طاعــون املجــرتات الصغــرية  حال

يف ختــام املرحلــة 3 ومنــع أي عــودة لظهــور 

طاعــون  تفــى  حــدوث  حالــة  ويف  املــرض؛ 

املجــرتات الصغــرية تنفــذ االجــراءات الخاصــة 

بحــاالت الطــوارئ.

وىف هــذه املرحلــة، أي تفــي فعــي لطاعــون 

املتبعــة  املعاملــة  يعامــل  الصغــرية  املجــرتات 

ــدت يف  ــبق أن أع ــي س ــوارئ والت ــاالت الط يف ح

ــة 3(  ــوارئ )يف املرحل ــة الط ــة حال ــة مواجه خط

ويتــم تنشــيطها فــوراً للقضــاء عــىل الفــريوس يف 

ــن. ــت ممك أرسع وق

تدابــري  للتنقــالت وتطبيــق  الصارمــة  املراقبــة 

الحجــر الصحــي عــىل الحــدود. وإجــراء لتحليــل 

تــربره  وكلــام  منتظــم،  نحــو  عــىل  املخاطــر 

العوامــل الجديــدة، التــي قــد تعــرض حالــة الخلو 

مــن املــرض للخطــر. وميكــن أيضــاً تنفيــذ برنامــج 

تطعيــم الطــوارئ )متوافــق أو غــري متوافــق مــع 

السياســات العامــة للقضــاء عــىل املرض( يف أســوء 

ــاً ــم تلقائي ــن يت ــيناريوهات، ولك الس

زيــادة التعــاون مــع دوائــر الجــامرك عــىل الحــدود لتحســني مراقبــة 

الحدود

ألف 2-3

إجراء تحليل للمخاطر بشكل منتظم ألف 3-3

)بشــكل طوعــي( يتــم إيــداع ملــف لــدى املنظمــة العامليــة لصحــة 

ــون  ــن طاع ــو م ــة الخل ــمي بحال ــرتاف الرس ــب االع ــوان لطل الحي

املجــرتات الصغــرية، وفقــاً ألحــكام الفصلــني 1-6 و14-7 مــن دســتور 

الصحيــة الحيوانيــة األرضيــة للمنظمــة العامليــة لصحــة الحيــوان

ألف 4-3

تحديــث االطــار القانــوين، وخصوصــاً مــن أجــل ضــامن أن تشــمل 

التدابــري الروريــة للوقايــة واملكافحــة املتوخــاة من املرحلــة 4 )وال 

ســيام اســتبعاد التدابــري الراميــة إىل تجنــب دخــول فــريوس طاعــون 

املجــرتات الصغــرية مــن الخــارج(

ألف 1-4

ــري  ــل التداب ــكل كام ــوين بش ــار القان ــم االط يدع

ــة لرسعــة اســتئصال  ــة الرامــة املحتمل الروري

ــد. ــرية يف البل ــرتات الصغ ــون املج طاع

ــن  ــد م ــة إىل املزي ــات الوطني ــتتطلب الترشيع س

التحســني لــي تتضمــن تدابــري الوقائيــة املتعلقــة 

ــل مــن خطــر  ــة للتقلي ــات الحي باســترياد الحيوان

التعــرض.

وقــد يتطلــب األمــر يف هــذه املرحلــة اســتعراض 

االطــار القانــوين بالتشــاور مــع الخــرباء الدوليــني 

لضــامن أن املتطلبــات القانونيــة الســترياد املاشــية 

واملنتجــات الحيوانيــة )التــي قــد تحمــل فــريوس 

طاعــون املجــرتات الصغــرية( متوافقــة مــع اتفــاق 

النباتيــة )يجــب أن  تدابــري الصحــة والصحــة 

يكــون البلــد عضــواً يف منظمــة التجــارة العامليــة(.

ســتتضمن أيضــاً النصــوص القانونيــة أحكامــاً 

تتعلــق بتدابــري إضافيــة، وال ســيام يف حالــة الخلو 

ــاً  ــزل وفق ــة ع ــاء منطق ــالً إنش ــرض )مث ــن امل م

ــوان(. ــة الحي ــة لصح ــة العاملي ــات املنظم ملتطلب
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ــم اجتامعــات مــع مجموعــات أصحــاب املصلحــة الطالعهــم  تنظي

عــىل حالــة البلــد، وضــامن أنهــم عــىل علــم بــأي اشــتباه يف طاعــون 

املجــرتات الصغــرية التــي تعامــل معاملــة حــاالت الطــوارئ

ألف 1-5 الناتج 5 )إرشاك أصحاب املصلحة(

بالحالــة  تــام  علــم  املصلحــة عــىل  أصحــاب 

الصحيــة للبلــد وملتزمــون متامــاً بالتعــاون دون 

ــوارئ. ــدوث حالــة ط ــة ح إبطــاء يف حال

إن إرشاك أصحــاب املصلحــة يف هــذه املرحلــة 

ــق بصياغــة  ــام يتعل ــس فقــط في ــر أســايس لي أم

ــج  ــه يف النتائ ــري إلي ــام أش ــي، ك ــار الترشيع االط

الســابقة، بــل أيضــاً فيــام يتعلــق باألنشــطة 

األخــرى. ومــن األهميــة مبكان يف هــذه املرحلة يف 

حالــة حــدث اشــتباه يف ظهــور طاعــون املجــرتات 

ــاب  ــع أصح ــون جمي ــن أن يك ــد ميك ــرية ق الصغ

املصالــح عــىل وعــى تــام بهــذه النتائــج، وبالتــايل 

ضــامن تعاونهــم الكامــل. ويظــل االتصــال عنــراً 

رئيســياً.

ــة مــن أجــل الحفــاظ عــىل مســتوى  إعــداد ونــرش املــواد االعالمي

عــال مــن الوعــى فيــام بــني مــريب املاشــية وغريهــم مــن أصحــاب 

املصلحــة

ألف 2-5

إن أداة رصــد وتقييــم طاعــون املجــرتات الصغــرية )PMAT( ميكــن اســتخدامها إمــا للتقييــم الــذايت مــن جانــب البلــد أو للتقييــم املســتقل الــذى 

يجريــه خــرباء خارجيــون )القيــام بزيــارات للبلــدان( بنــاء عــىل طلــب البلــد. وميكــن اســتعراض نتائــج التقييــامت ومناقشــتها خــالل اجتامعــات 

.)GF‐TADs( التنســيق االقليمية/خريطــة الطريــق واالجتامعــات الســنوية لإلطــار العاملــي لألمــراض الحيوانيــة العابــرة للحــدود

يوضح الشكل أدناه استعرضاً للمراحل واملالمح الرئيسية لالسرتاتيجية   .
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 املرفق 3: مستوى النهوض بأداة الرصد والتقييم )PVS( للكفاءات الحاسمة )CC( واملستهدفة للمنظمة العاملية لصحة الحيوان

املرحلة 1

مستوى النهوض املستهدف ألداة تقييم ما بعد التطعيم للمنظمة 

العاملية لصحة الحيوان

أداة تقييم ما بعد التطعيم

ــادة  ــف ع ــارف واملواق ــني واملع ــاء البيطري ــات األطب مامرس

تســمح باالضطــالع بــكل األنشــطة املهنية/الفنيــة للخدمــات 

البيطريــة )مثــل املراقبــة الوبائيــة، اإلنــذار املبكــر، والصحــة 

العامــة، ومــا إىل ذلــك(.

3 الكفاءات املهنية لألطباء البيطريني  CC I.2.A

ــذي  ــتمر ال ــم املس ــة إىل التعلي ــات البيطري ــول الخدم وص

ــن  ــر، ولك ــزم األم ــام ل ــه كل ــنوياً وتحديث ــه س ــم مراجعت يت

ــني. ــني املعني ــات املوظف ــض فئ ــط لبع ــذه فق تنفي

3 مواصلة التعليم CC I.3

األهميــة  ذات  واألمــراض  الكــربى  الحيوانيــة  األوبئــة 

البيطريــة مــن  االقتصاديــة الوطنيــة، ميكــن للخدمــات 

عــىل  للحصــول  املختــربات  واســتخدام  إىل  الوصــول 

الصحيــح. التشــخيص 

2 الوصــول إىل   - البيطــري  املختــربي  التشــخيص 

البيطــري التشــخيص  املختــرب 

CC II.1.A

تفــي البنيــة التحتيــة للمختــرب الوطنــي عمومــاً باحتياجــات 

الخدمــات البيطريــة. ويبــدو أن املــوارد والتنظيــم تــدار 

بفعاليــة وكفــاءة، ولكــن التمويــل املنتظــم غــري كاف لدعــم 

التنميــة املســتدامة والحفــاظ بانتظــام عــىل البنيــة التحتيــة.

3 ــة  ــة البني ــربي البيطــري - مالءم التشــخيص املخت

ــي ــرب الوطن ــة للمخت التحي

CC II.1.B

تجميــع وحفــظ بيانــات الخدمــات البيطريــة لتكــون لديهــا 

القــدرة عــىل إجــراء تحليــل املخاطــر. وتســتند معظــم 

ــر. ــم املخاط ــىل تقيي ــر ع ــري إدارة املخاط تداب

3 تحليل املخاطر CC II.3

ــة  ــة الوبائي ــة بإجــراءات املراقب ــات البيطري ــع الخدم تضطل

النشــطة املتوافقــة مــع املبــادئ العلميــة ومعايــري املنظمــة 

العامليــة لصحــة الحيــوان لبعــض األمــراض ذات الصلــة، 

ــا  ــة، وتحديثه ــان املعرض ــع القط ــىل جمي ــك ع ــق ذل وتطبي

ــج. ــج بشــكل ممنه ــن النتائ ــر ع ــم التقري بانتظــام وتقدي

3 املبكــر-  الوبائيــة والكشــف  العــدوى  مراقبــة 

النشــطة الوبائيــة  العــدوى  مراقبــة 

CC. II.5.B

تحافــظ الخدمــات البيطريــة عــىل آليــة التشــاور الرســمية 

مــع األطــراف املعنيــة.

3 املشاورات مع األطراف املهتمة CC III.2

تشــارك الخدمــات البيطريــة بنشــاط يف معظــم االجتامعــات 

ذات الصلــة.

3 التمثيل الرسمي CC III.3

ــر  ــام بتطوي ــاع الع ــن القط ــة م ــات البيطري ــوم الخدم تق

ــن مل  ــة، ولك ــام معين ــض مله ــامد/اإلذن/ التفوي ــج االعت برام

ــة ــة دوري ــا بصف ــم مراجعته يت

3 االعتامد/اإلذن/التفويض CCIII.4
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مستوى النهوض املستهدف ألداة تقييم ما بعد التطعيم للمنظمة 

العاملية لصحة الحيوان

أداة تقييم ما بعد التطعيم

شــغلت معظــم الوظائــف البيطريــة وغريهــا مــن الوظائــف 

املحليــة  املســتويات  عــىل  املؤهلــني  باملوظفــني  الفنيــة 

ــدان( )املي

3 املوظفني املهنيني والفنيني من الخدمات البيطرية 

- األطباء البيطريني وغريهم من املهنيني

A.1.CC I

ــة  ــتويات املحلي ــة يف املس ــف الفني ــم الوظائ ــغلت معظ ش

ــبة ــالت املناس ــا املؤه ــراد لديه ــل أف ــن قب ــدان( م )املي

3 الخدمــات  مــن  والفنيــني  املهنيــني  املوظفــني 

البيطريــة – البيطريــني مــن غــري املهنيــني وغريهــم 

ــني ــني الفني ــن املوظف م

B.1.CC I

ــذي  ــد ال ــار موح ــو معي ــني ه ــاعدي البيطري ــب مس تدري

ــط ــددة األساســية فق ــاءات املح ــر الكف يســمح بتطوي

3 اختصاصات مساعدي البيطريني B.2.CC I

هنــاك آليــات للتنســيق الداخــي وسلســلة واضحــة وفعالــة 

للقيــادة لبعــض األنشــطة

3  - البيطريــة  الخدمــات  تنســيق  عــىل  القــدرة 

األوامــر( مــن  )سلســلة  الداخــي  التنســيق 

A.6.CC I

هنــاك آليــات رســمية للتنســيق الخارجــي مــع وصــف 

لبعــض األنشــطة و/أو  أو تعاقــدات  واضــح لإلجــراءات 

القطاعــات

3  - البيطريــة  الخدمــات  تنســيق  عــىل  القــدرة 

الخارجــي التنســيق 

B.6.CC I

أســاس  عــىل  موســعة  أو  جديــدة  لعمليــات  التمويــل 

ــل  ــىل تحلي ــتند ع ــاً يس ــس دامئ ــدة، ولي ــىل ح ــة ع كل حال

والفوائــد. التكاليــف  تحليــل  و/أو  املخاطــر 

3 املوارد الفيزيائية 7.CC.I

تحليــل  ســجالت  البيطريــة  الخدمــات  لــدى  يوجــد 

وإجــراءات موثقــة لتحســني الكفــاءة بشــكل منتظــم وفعــال

4 التمويل التشغيي 8.CC I

الوبائيــة  املراقبــة  بإجــراء  البيطريــة  الخدمــات  تقــوم 

ــوان  ــة الحي ــة لصح ــة العاملي ــري املنظم ــاً ملعاي ــلبية وفق الس

ــة عــىل املســتوى الوطنــي مــن  لبعــض األمــراض ذات الصل

خــالل الشــبكات املناســبة يف هــذا املجــال، حيــث يتــم 

جمــع العينــات مــن الحــاالت املشــتبه فيهــا وإرســالها 

ــي  ــج الت ــل عــىل صحــة النتائ ــرب التشــخيص مــع دلي للمخت

ــة  ــات البيطري ــدى الخدم ــد ل ــا. ويوج ــول عليه ــم الحص ت

ــرض ــن امل ــالغ ع ــايس لإلب ــي أس ــام وطن نظ

4 إدارة املوارد والتشغيل  CC I.11

ــة أو  ــة وملكافح ــج للوقاي ــة برام ــات البيطري ــذ الخدم تنفي

الســتئصال بعــض األمــراض و/أو يف بعــض املناطــق مــع 

ــا ــا وكفاءته ــي لفعاليته ــم العلم التقيي

3 املراقبة الوبائية والكشف املبكر – املراقبة 

السلبية للعدوى الوبائية

A.5.CCII

وجمــع  الوفــاة  وبعــد  الــوالدة  قبــل  الفحــص  أجــراء 

املعلومــات عــن األمــراض )والتنســيق، حســب الحــال( 

ــع  ــر ولجمي ــاين التصدي ــة ملب ــري الدولي ــاً للمعاي ــري وفق تج

الوطنيــة  األســواق  يف  للتوزيــع  اللحــوم  إنتــاج  مســالخ 

واملحليــة

3 الوقاية من املرض ومكافحته واستئصاله 7.CC II

ويوفــر الخدمــات البيطريــة نقطــة اتصــال إليصــال أحــدث 

املعلومــات، التــي ميكــن الوصــول إليهــا عــرب شــبكة اإلنرتنت 

والقنــوات املناســبة األخــرى، عــن األنشــطة والربامــج

4 الفحص قبل الوالدة وبعد الوفاة يف املسالخ 

واألماكن املرتبطة

B.5.CCII

املرحلة 2
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اسرتاتيجية عموم أفريقيا ملكافحة واستئصال طاعون املجرتات الصغرية

مستوى النهوض املستهدف ألداة تقييم ما بعد التطعيم للمنظمة 

العاملية لصحة الحيوان

أداة تقييم ما بعد التطعيم

يتــم تدريــب املنتجــني وغريهــم مــن األطــراف املهتمــة 

للمشــاركة يف الربامــج وإبــداء النصــح للتحســينات املطلوبــة، 

ــراض. ــر عــن األم واملشــاركة يف الكشــف املبك

3 مشاركة املنتجني واألطراف املعنية األخرى يف 

الربامج املشرتكة

6.CC III

مستوى النهوض املستهدف ألداة تقييم ما بعد التطعيم للمنظمة 

العاملية لصحة الحيوان

أداة تقييم ما بعد التطعيم

تســتخدم بعــض املختــربات مــن قبــل الخدمــات البيطريــة 

ــامن  ــمية لض ــة الرس ــتخدم األنظم ــام تس ــاع الع ــن القط م

الجــودة

2 ضامن جودة املختربات 2.CC II

تنفيــذ الخدمــات البيطريــة إجــراءات لتحديــد الحيــوان 

ــات  ــة لحيوان ــان الفرعي ــال للقطع ــة االنتق ــة الحرك ومراقب

ــاً  ــرض، ووفق ــة امل ــوب ملكافح ــو املطل ــىل النح ــددة ع مح

للمعايــري الدوليــة ذات الصلــة

3 التحديد والتتبع - تحديد الحيوان ومراقبة حركة 

االنتقال

A.12.CC.II

املرحلة 3

مستوى النهوض املستهدف ألداة تقييم ما بعد التطعيم للمنظمة 

العاملية لصحة الحيوان

أداة تقييم ما بعد التطعيم

تــم إنشــاء ترتيبــات للتمويــل مــن مــوارد كافيــة، ولكــن يف 

حالــة الطــوارئ، يجــب أن يتــم االتفــاق عــىل تشــغيلها مــن 

ــىل  ــة ع ــاس كل حال ــىل أس ــية ع ــري سياس ــة غ ــالل عملي خ

حــدة

4 متويل حاالت الطوارئ 9.CC I

إجــراءات  وتطبيــق  وضــع  البيطريــة  للخدمــات  ميكــن 

الحجــر الصحــي وأمــن الحــدود عــىل أســاس املعايــري 

بشــكل منهجــي  تعالــج  اإلجــراءات مل  الدوليــة، ولكــن 

األنشــطة غــري القانونيــة فيــام يتعلــق باســترياد الحيوانــات 

الحيوانيــة واملنتجــات 

3 الحجر الصحي وأمن الحدود 4.CC II

أنشــأت الخدمــات البيطريــة إجــراءات متبعــة التخــاذ 

ــة  ــد حال ــا إذا توج ــأن م ــب بش ــت املناس ــرارات يف الوق ق

طــوارئ أو مل توجــد حالــة طــوارئ صحيــة. ومتلــك الخدمات 

ــة  ــتجابة الرسيع ــايل لالس ــم م ــوين ودع ــار قان ــة إط البيطري

لحــاالت الطــوارئ الصحيــة مــن خــالل سلســلة مــن األوامــر. 

لديهــا خطــط الطــوارئ الوطنيــة لبعــض األمــراض الغريبــة 

ــا ــة تحديثها/اختباره ــورة منتظم ــم بص ــي يت الت

4 االستجابة لحالة الطوارئ 6.CC. II

تقــوم الخدمــات البيطريــة باإلخطــار متشــياً مــع اإلجــراءات 

ــة  ــوان )ولجن ــة لصحــة الحي التــي وضعتهــا املنظمــة العاملي

الصحــة والصحــة النباتيــة ملنظمــة التجــارة العامليــة حيثــام 

ينطبــق(

3 الشفافية 6.CC IV

املرحلة 3
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اسرتاتيجية عموم أفريقيا ملكافحة واستئصال طاعون املجرتات الصغرية

ــمة  ــاءات الحاس ــم للكف ــد والتقيي ــأداة الرص ــوض ب ــتوى النه ــرية ومس ــرتات الصغ ــون املج ــتئصال طاع ــل اس ــني مراح ــة ب ــق 4: العاق  املرف

)OIE PVS( ــوان ــة الحي ــة لصح ــة العاملي ــة للمنظم ــات البيطري للخدم

املرحلة 4

)ما بعد االستئصال(

)املرحلة 3

)االستئصال(

املرحلة 2

)املكافحة(

املرحلة 1

)التقييم(

مراحــل اســتئصال طاعــون املجــرتات الصغــرية/أداة رصــد وتقييــم 

املرحلة  الكفاءات الحاسمة ألداء الخدمات البيطرية 

3 الكفاءات املهنية للبيطريني A.2.CC I

3 مواصلة التعليم 3.CC I

2 إىل  الوصــول   – البيطــري  التشــخيص  مختــرب 

البيطــري التشــخيص  مختــربات 

A.1.CC II

3 التشــخيص املختــربي البيطــري - مالءمــة البنيــة 

ــي ــرب الوطن ــة للمخت التحي

B.2.CC II

3 تحليل املخاطر 3.CC II

3 املبكــر-  والكشــف  الوبائيــة  العــدوى  مراقبــة 

النشــطة الوبائيــة  العــدوى  مراقبــة 

B.5.CC II

3 املشاورات مع األطراف املهتمة 2.CC III

3 التمثيل الرسمي 3.CC III

3 االعتامد/اإلذن/التفويض 4.CC III

3 الهيئة الترشيعية البيطرية - السلطة A.5.CC III

3 الهيئة الترشيعية البيطرية - القدرة B.5.CC III

3 إعداد الترشيعات واللوائح 1.CC IV

3 املوظفني املهنيني والفنيني من الخدمات البيطرية - 

األطباء البيطريني وغريهم من املهنيني

A.1.CC I

3 املوظفني املهنيني والفنيني من الخدمات البيطرية 

– البيطريني من غري املهنيني وغريهم من املوظفني 

الفنيني

B.1.CC I

3 اختصاصات مساعدي البيطريني B.2.CC I

3 القدرة عىل تنسيق الخدمات البيطرية - التنسيق 

الداخي )سلسلة من األوامر(

A.6.CC I

3 القدرة عىل تنسيق الخدمات البيطرية - التنسيق 

الخارجي

B.6.CC I

3 املوارد الفيزيائية 7.CC I

3 التمويل التشغيي 8.CC I

4 إدارة املوارد والتشغيل 11.CC I

4  املراقبة الوبائية والكشف املبكر – املراقبة السلبية

للعدوى الوبائية

A.5.CC II

3 الوقاية من املرض ومكافحته واستئصاله 7.CC II

4  الفحص قبل الوالدة وبعد الوفاة يف املسالخ

واألماكن املرتبطة

B.8.CC II
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اسرتاتيجية عموم أفريقيا ملكافحة واستئصال طاعون املجرتات الصغرية

3 التحديد والتتبع – تحديد الحيوانات ومراقبة حركة 

التنقالت

12A.CC II

4 االتصاالت 1.CC III

3 مشاركة املنتجني واألطراف املعنية األخرى يف 

الربامج املشرتكة

6.CC III

3 تنفيذ الترشيعات واللوائح ومن ثم االمتثال لها 2.CC IV

3 التصنيف 7.CC IV

2 ضامن جودة املختربات 2.CC II

3 التحديد والتتبع - تحديد الحيوان ومراقبة حركة 

االنتقال

 CC

A.12.II

4 متويل حاالت الطوارئ 9.CC I

3 الحجر الصحي وأمن الحدود 4.CC II

4 االستجابة لحالة الطوارئ 6.CC II

3 الشفافية 6.CC IV
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