
الوقاية
تنقذ الأرواح

حتفظ �سبل العي�ش

توفر املال

نظام الوقاية 

من الأزمات
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EMPRES - �سحة احليوان

EMPRES - وقاية النباتات

EMPRES - �سالمة الأغذية



الوقاية
تنقذ الأرواح، حتفظ �سبل العي�ش وتوفر املال      

ميكن توفري مليارات الدولرات من خالل النهو�ض بالوقاية واملكافحة من اآثار الآفات والأمرا�ض احليوانية والنباتية 

واحلوادث املتعلقة بال�صالمة الغذائية التي يطرح بع�صها تهديدًا مبا�رشًا اأو غري مبا�رش على ال�صحة الب�رشية والبيئة.

ح�صد تف�صي بكترييا Escherichia coli O104:H4 عام 2011 خم�صني روحًا يف 

اأملانيا، و�ُصجلت 4075 حالة يف �صتني بلدًا يف اأوروبا، و�صمال اأمريكا.

ُقّدرت التكلفة الإجمالية لأنفلونزا الطيور ال�صديدة الإمرا�ض،عام 2005، مببلغ يتجاوز 10 

مليارات دولر فيما ي�صتمر ت�صجيل خ�صائر مادية وخ�صائر يف الأرواح يف بع�ض البلدان حتى 

يومنا هذا.

بلغت تكلفة مكافحة اجلراد ال�صحراوي يف املنطقة الغربية من 

اأفريقيا يف الفرتة 2003-2005، 400 مليون دولر. وُقّدرت 

اخل�صائر يف املحا�صيل مببلغ مليونني ون�صف مليون دولر.

وقد اأُ�صيبت اخلنازير يف اآيرلندا بالديوك�صني عام 2008 ما 

جعل امل�صتهلكني يتعر�صون لكميات ديوك�صني تتجاوز باألفي 

�صعف الكمية التي تن�ص عليها حدود ال�صالمة. وُقدرت 

اخل�صائر املادية باأكرث من مليار دولر. 

وُقّدر اأّن تف�صي مر�ص متالزمة اللتهاب التنف�صي احلاد 

بني عامي 2002-2003 قد كّلف ال�صني، وهونغ كونغ، 

و�صنغافورة، وكندا ما يناهز 50 مليار دولر.

وتبلغ اخل�صائر املادية الناجمة عن ذباب الفاكهة عدة ماليني 

دولر �صنويًا. 

 ،) H1N1   دقت فريو�صات الأنفلونزا )مثاًل اأنفلونزا الطيور، والفريو�ض

واحلمى القالعية، وحمى الوادي املت�صدع، وحمى اخلنازير الأفريقية، 

واآفة احليوانات املجرتة ال�صغرية، وداء الكلب ناقو�ض اخلطر موؤخرًا 

ب�صبب انت�صارها ب�صكل ن�صط.

وُيعترب اجلراد، ودودة احل�صد، وذباب الفاكهة، ووباء املوز، والك�صافا، 

و�صداأ القمح،من اأ�صد الآفات والأوبئة النباتية العابرة للحدود فتكًا.

اأدت احلوادث املتعلقة بال�صالمة الغذائية موؤخرًا كبكترييا

  Escherichia coli، والتهاب الكبد »األف« اإىل تلويث الب�صل 
الأخ�رش، والطماطم �صبه اجلافة، وتف�صي ال�صلمونيال يف الف�صتق، 

واإ�صابة اخلنازير بعدوى الديوك�صني، وتلوث الأغذية بامليالمني ما 

اأف�صى اإىل اعتالل الب�رش ووفاتهم، واإىل ا�صطراب يف التجارة العاملية، 

واإىل خ�صائر اقت�صادية فادحة.

ال�صحة احليوانية

وقاية النباتات

ال�صالمة الغذائية

وتخّلف هذه التهديدات حتمًا اأثرًا �صلبيًا على �صبل معي�صة 

الب�رش، وعلى الأمن الغذائي والتنمية القت�صادية.
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احلماية من اآثار الآفات والأمرا�ص احليوانية والنباتية، ومن التهديدات التي حُتدق 

بال�صالمة الغذائية والوقاية من انت�صارها من العنا�رص الأ�صا�صية يف مكافحة اجلوع، 

و�صوء التغذية، والفقر.

يت�صدى نظام EMPRES للوقاية والإنذار املبكر على طول �صل�صلة الأغذية. وهو ينه�ض بالحتواء الفّعال، وباإدارة 

الأوبئة والأمرا�ض الأكرث خطورة، والتهديدات املحدقة بال�صالمة الغذائية من خالل التعاون الدويل الذي يقوم على 

الر�صد والإنذار املبكرين، وال�صتعداد، ورد الفعل ال�رشيع، والتن�صيق، والتوا�صل، وتنمية القدرات. 

الوقاية والإنذار املبكر

ر�صد الطق�ض يف العامل، والنباتات، والبيانات املتعلقة باجلراد يف دائرة معلومات اجلراد 

ال�صحراوي التابعة ملنظمة الأغذية والزراعة يف روما. ت�صل البيانات مبا�رشة من امليدان 

من خالل اأجهزة النظام العاملي لتحديد املواقع GPS، ويقوم خرباء ا�صت�رشاف موجات 

اجلراد بتحليلها مع البيانات التي تلتقطها الأقمار ال�صناعية على �صعيد العامل. 

وميكن حتقيق ذلك من خالل ثالثة نظم:

EMPRES - �صحة احليوان 	■

EMPRES - وقاية النباتات 	■

EMPRES - �صالمة الأغذية 	■©
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الر�صد املبكر

يقوم EMPRES بو�صع تقارير حول الأحداث املختلفة.

ُيعزز EMPRES قدرات املختربات والوحدات املتخ�ص�صة داخل وزارات الزراعة.

الإنذار املبكر

ير�صد EMPRES التوجهات، ويتعقب الأحداث.

ال�صتعداد ورد الفعل ال�صريع

ُي�صهم EMPRES يف متارين املحاكاة، واخلطط الحرتازية.

ي�صع نظام EMPRES ويعتمد تكنولوجيات مراقبة جديدة و�صليمة من الناحية البيئية.

التن�صيق والتوا�صل

ي�صمن EMPRES التعاون الوثيق وال�رشاكة مع الدول املت�رشرة ومع مراكز البحوث الزراعية الوطنية والدولية ومع املوؤ�ص�صات 

الدولية الأخرى، بالإ�صافة اإىل التن�صيق بني الوكالت. 

نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمرا�ض احليوانية والنباتية العابرة للحدود يف قلب التوا�صل مع جميع املعنيني، يف الداخل، ويف 

الوكالت، ويف �صفوف اجلمهور.

تنمية القدرات

تنمية القدرات على امل�صتوى الدويل، والإقليمي، والوطني، واملحلي ي�صمن اأن تكون اأدوات EMPRES عمليًة وقادرة على التكيف 

مع الحتياجات امليدانية.



 الوحدات الوطنية ملكافحة اجلراد ال�صحراوي يف املنطقة الغربية من اأفريقيا

دعم نظام EMPRES لوقاية النباتات عرب هيئة مكافحة اجلراد ال�صحراوي يف املنطقة الغربية التابعة ملنظمة   ■
الأغذية والزراعة اإن�صاء وحدات وطنية ملكافحة اجلراد ذات ا�صتقالليتة ذاتية داخل وزارات الزراعة يف كل 

من ت�صاد، ومايل، وموريتانيا، والنيجر. 

وبف�صل الوحدات الوطنية ملكافحة اجلراد هذه، مّتت بنجاح مكافحة اأربع حالت تف�صي للجراد يف موريتانيا   ■
)2008، و2009، و10-2011(، ويف النيجر )2009(.

مل تكن هناك حاجة لأي م�صاعدة خارجية خالل عمليات املكافحة هذه.   ■

مت اعتماد املمار�صات ال�صليمة يف نظام EMPRES كاإ�صتخدام مبيدات ح�رشية قليلة، ُت�صاف اإليها املبيدات   ■
احل�رشية البيولوجية خالل عمليات املكافحة. 

EMPRES - ال�صحة احليوانية، حماية النباتات وال�صالمة الغذائية يعمل مع الدول الأع�صاء يف منظمة الأغذية والزراعة ومع �رشكاء 

اآخرين للوقاية من حالت الطوارئ املتعلقة ب�صل�صلة الأغذية. 

نظام EMPRES هو مكون اأ�صا�صي يف اإطار اإدارة اأزمات ال�صل�صلة الغذائية. ويدعم اإطار اإدارة اأزمات ال�صل�صلة الغذائية الدول 

الأع�صاء يف املنظمة يف مكافحتها للتهديدات التي حُتدق ب�صل�صلة الأغذية لدى الب�رش مبا يف ذلك ال�صحة احليوانية، ووقاية النباتات، 

وال�صالمة الغذائية يف كافة املراحل من الإنتاج وحتى ال�صتهالك.

 )EMPRES( نظام الوقاية من الأزمات

منظمة الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
www.fao.org/EMPRES

)EMPRES( نظام الوقاية من الأزمات

نظام متكيف مع �سل�سلة الأغذية

اأن�صاأت منظمة الأغذية والزراعة نظام الوقاية من الأزمات )EMPRES( ملكافحة الآفات والأمرا�ض احليوانية والنباتية العابرة 

للحدود واحلد من الآثار الوخيمة  للتهديدات التي حُتدق بال�صالمة الغذائية من اأجل تعزيز الأمن الغذائي يف العامل. 

لقد اأثبت نظام EMPRES )�صحة احليوان، وقاية النباتات، و�صالمة الأغذية( اأّن ال�صتثمار يف الوقاية من حالت الطوارئ اقل تكلفة 

و اأكرث مرد ودية من الناحية القت�صادية، كما انه ينقذ �صبل املعي�صة، وُيعترب اأقل �رشرًا من الناحية البيئية قيا�صًا بعملية الت�صدي 

لالأزمات التي قد توؤثر �صلباعلى ال�صال�صل الغذائية برمتها. 

خ�صائ�ض ح�رشة جراد واحدة ُت�صاعد يف حتديد التهديد الذي قد 

متثله هذه احل�رشات يف الطور التجمعي. 
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