
 ھناك حاجة للعمل العالمي اآلن لوقف انتشار مرض الخنازیر القاتل 

 شكل تصاعد انتشار حمى الخنازیر األفریقیة تھدیداً مباشراً لمعظم مجموعات الخنازیر األلیفة
منظمة العالمیةاقتصاداتھا وأمنھا الغذائي أطلقت الوالبریة في العالم. ولدعم جھود الدول في حمایة   

 .لصحة الحیوان والفاو الیوم مبادرة مشتركة للسیطرة العالمیة على حمى الخنازیر األفریقیة

 

 .على الصعید العالمي، یشكل االنتشار المستمر للقوات المسلحة السودانیة تھدیدا لألمن الغذائي والتنمیة االقتصادیة والریفیة

في المائة من   35.6یعتبر لحم الخنزیر من أكثر اللحوم استھالكاً في العالم حیث یمثل  – 2020یولیو/تموز  20باریس، روما، 
في المائة بین  100االستھالك العالمي للحوم. وفي السنوات األخیرة أصبحت حمى الخنازیر األفریقیة التي قد تتسبب في وفیات بنسبة 

بیرة لصناعة لحوم الخنازیر بعد أن تسببت في خسائر كبیرة بین مجموعات الخنازیر، ونجم عنھا تبعات اقتصادیة الخنازیر، تشكل أزمة ك
جسیمة. وتؤثر ھذه الحمى حالیاً على العدید من دول أفریقیا وآسیا والمحیط الھادئ وأوروبا. وفي غیاب لقاح فعال، ستكون لھذا المرض  

 المزارعین، إضافة إلى تھدیده لصحة ورفاه الحیوان. تأثیرات سلبیة للغایة على سبل عیش

حمى   وقال الدكتور ماثیو ستون، نائب المدیر العام للمعاییر الدولیة والعلوم في المنظمة العالمیة لصحة الحیوان: "في الوقت الحالي، تنتشر
، تواصل حمى الخنازیر األفریقیة انتشارھا 19-كوفیدبلداً. ووسط الوضع الصعب الناجم عن انتشار جائحة  51الخنازیر األفریقیة في 

 لتفاقم من األزمات الصحیة واالجتماعیة االقتصادیة الحالیة".

 وتفتقر معظم الدول المتضررة بھذه الحمى إلى الموارد البشریة والمالیة والفنیة لرصد األمراض الحیوانیة بسرعة ومواجھتھا واحتوائھا. 

ھیلینا سیمیدو نائبة المدیر العام للفاو: "في ھذا العالم المعولم والذي تنتشر فیھ األمراض بسرعة عبر الحدود،  وفي ھذا الصدد قالت ماریا 
ھناك ضرورة ملحة للتبادل اآلني ألحدث المعلومات العلمیة، والتعاون الدولي واإلبالغ بحاالت حمى الخنازیر األفریقیة لمنع انتشار 

 اتھ". المرض عبر الحدود وتقلیل تأثیر

مبادرة   وتدعو المنظمة العالمیة لصحة الحیوان والفاو الدول والشركاء إلى العمل المشترك لمواجھة ھذا المرض القاتل من خالل تبني
 . جدیدة للسیطرة العالمیة على حمى الخنازیر األفریقیة

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9164en
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9164en


طار  باالستفادة من تجربة التعاون الطویل بین المنظمة العالمیة لصحة الحیوان و الفاو في إدارة المخاطر المتعلقة بصحة الحیوان، قام "اإلو
العالمي المشترك للسیطرة التدریجیة على األمراض الحیوانیة العابرة للحدود" بتطویر مبادرة عالمیة تھدف إلى إقامة الشراكات الوطنیة 

 إلقلیمیة والعالمیة لتعزیز إجراءات مكافحة ھذا المرض المعقد وتقلیل تأثیراتھ.وا

 وتھدف المبادرة العالمیة إلى:

تحسین قدرات الدول على السیطرة (الوقایة، المواجھة، القضاء) على حمى الخنازیر األفریقیة بتطبیق المعاییر الدولیة وأفضل       .1
 العالمیة لصحة الحیوان والمستندة إلى أحدث المعلومات العلمیة.الممارسات التي حددتھا المنظمة 

 وضع إطار للتنسیق والتعاون الفعالین للسیطرة العالمیة على المرض.      .2

 تسھیل استمرار األعمال من خالل ضمان اإلنتاج والتجارة اآلمنین لحمایة النظم الغذائیة.     .3

المبادرة العالمیة، وكذلك الحرص على الشفافیة في اإلبالغ عن األمراض الحیوانیة، واالستثمار   ویتعین اتخاذ خطوات منسقة في إطار ھذه
 في نظم قویة ومرنة لصحة الحیوان. 

  وتھدف إلى وتأتي ھذه المبادرة العالمیة استكماالً للجھود اإلقلیمیة السابقة وتنفیذاً لتوصیات خبراء حمى الخنازیر األفریقیة في أنحاء العالم،
تعزیز قدرة الخدمات البیطریة الوطنیة على إدارة المخاطر من خالل تطویر وتنفیذ برامج وطنیة للسیطرة على ھذا المرض من خالل 

العمل المشترك للقطاعین العام والخاص. وستشكل االتصاالت بشأن المخاطر مع أصحاب المصلحة المعنیین عنصراً مھماً في المعالجة 
 اطر والممارسات عالیة الخطورة.الفعالة لمسارات المخ

ویمثل وعلى المستوى العالمي، فإن استمرار انتشار حمى الخنازیر األفریقیة یشكل تھدیداً على األمن الغذائي والتنمیة االقتصادیة والریفیة. 
كما یثبط االستثمارات في  ھذا المرض عائقاً أمام وصول قطاع الزراعة إلى كامل إمكاناتھ من حیث خلق الوظائف وتخفیف حدة الفقر، 

ي قطاع تربیة الخنازیر. ولذلك فإن السیطرة العالمیة على ھذا المرض تسھم في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة خاصة الھدفین األول والثان 
 وھما القضاء على الفقر والجوع. 

 مبادرة المنظمة العالمیة لصحة الحیوان والفاو للسیطرة العالمیة على حمى الخنازیر األفریقیة

 روابط ذات صلة 
 حمى الخنازیر األفریقیة 
 الفاو: اإلنتاج الحیواني وصحة الحیوان
 المنظمة العالمیة لصحة الحیوان 
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