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جلنة الزراعة
الدورة الرابعة والعشرون
روما 92 ،سبتمرب /أيلول –  3أكتوبر/تشرين األوّل 9214

اآلفات واألمراض النباتية العابرة للحدود :اإلدارة والتحديات
مقدمة
 - 1تعد اآلفات واألمراض النباتية العابرة للحدود إحدى التحديات الرئيسية املاثلةة ممةا األمة الذةئائا العةاملا.
وتهدد هئه اآلفات واألمراض األم الذئائا ،ال سةياا اتتاعةات الريةيةة الشةديدة التعةرض ،وقةد تسةةر نة ثةا
ئيسية نلى املستويات االقتاادية واالتجتاانية والبيئية ،ونلى مستوى الاحة العامة .وبالتةالا بة صةدها باةو ة
تجيدة ،والوقاية منها بشكل مسبق واالستجابة هلا الوقت املناس نلى املستويات الوننية واإقلياية والدولية.
 - 2ومتثّةةل اآلف ةةات واألمةةراض النباتيةةة العةةابرة للحةةدود مكوّن ةاً مها ة ًا جمةةاع ناةةل ئيسةةا ف ة اهلةةد
االسرتاتيجا  5املتعلّق بالقد ة نلى الااود ":الوقاية م التهديدات العابرة للحدود املتعلقةة بسلسةلة األيئيةة وإدا تهةا
لتعزيز القد ة نلى الااود" .وتتم معاجلتها نلى صعيد املؤسسة م خالع إنا إدا ة مزمةات السلسةلة الذئائيةة  -نظةا
الوقاية م نوا ئ اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية العابرة للحدود (إمة يس) بهةد التفةيةم مة املفةانر نلةى
اإنتاج الز انا وسبل كس العيش ن نريق النُهج املستدامة واملرانيةة للبيئةة .ونلةى املسةتوى العةاملا ،تكاة خة ة
منظاة األيئية والز انة (الةاو) املتعلّقة بهئه اآلفات واألمراض "الةريق املعين باجلراد الاحراوي واآلفةات واألمةراض
النباتيةةة العةةابرة للحةةدود" ،واملكاتة امليدانيةةة واهلياكةةل التابعةةة ،مبةةا كلةةي اهليئةةات اإقليايةةة ملكافحةةة اجلةةراد
الاحراوي.
 - 3وتتضا اآلفات واألمراض النباتية العابرة للحدود اآلفات احلشرية نلى يرا اجلراد الاحراوي الةئي يشةكّل
تهديداً ئيسياً للاوا د الز انية الرنوية وسبل كس العيش ال سياا مفريقيا و سيا ،ودودة احلشد وكباب الةاكهةة إ
يمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة
األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .ويمكن
االطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة www.fao.org
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تجان األمراض اخلاصة باحملاصيل نلى يرا ممراض صدم القاح وبئو النب ،وممراض كبوع املوز واألمةراض الةووسةية
اليت تاي الكسافا والئ ة.

إدارة اآلفات واألمراض النباتية العابرة للحدود والتهديدات احلالية
قد تنتقل اآلفةات واألمةراض بسةرنة مهةددةً البلةدا واألقةاليم والقةا ات اتةاو ة .وتعتة املراقبةة املنتظاةة
-4
واالستعداد الكا ممري مساسيني للوقاية منها واالستجابة هلا الوقت املناسة بهةد يايةة احملاصةيل .ويتطلة
كلي قد ات حملية متينة ،وتجهود مشرتكة وتنسيق نلى املستويات الوننية واإقلياية والدولية.
 - 5تشكّل الوقاية ،نوضا ن اإتجراءات العالتجية ،االسرتاتيجية األكثر فعالية ألنها حتدّ م الةاقد نلى مسةتوى
احملاصيل واملرانا وحتد م استفدا مبيةدات اآلفةات ومة اآلثةا السةلبية نلةى البيئةة إ مقاةى د تجةة ،وتتطلة
استثاا ات مقل .وكاثاع نلى كلي ،تبلغ التكاليم املتكر ة لتنةيئ اسرتاتيجية الوقاية مة اجلةراد الاةحراوي يةرب
ومشاع يرب مفريقيا حوالا  3.3مليو دوال ممريكا سنوياً ،حني بلذت تكلةة مكافحةة اآلفةة للةةرتة 2005-2003
مقدا  000مليو دوال ممريكا – مي مبا يعادع  170سنة م الوقاية.
 - 0ويركز نظا إم يس اخلاص بالنباتات نلى ضاا اإدا ة املستدامة لآلفات واألمراض النباتيةة العةابرة للحةدود
م خالع حتسني التنسيق ،والتفطةي حلةاالت الطةوا ئ ،والرصةد ،واإنةئا املبكةر ،واالسةتجابة السةريعة ،وتعزيةز
تقنيات ومدوات املكافحة السلياة م الناحية البيئية .ويتطل كلي بئع اجلهود لتناية القد ات نلةى املسةتوى الةونين
ومزيج م التعاو والشراكات نلى املستويني اإقلياا والدولا .وتكا ميةزة الةةاو املقا نةة قةد تها الةريةدة وخ تهةا
الطويلة جماع تعزيز االسرتاتيجية الوقائية ،وتناية املها ات واجلاع بةني كةل مصةحاب املاةلحة لتسةهيل التعةاو
اإقلياا والدولا.
-7

ويرما مك برنامج لنظا إم يس اخلاص بالنباتات إ الوقاية م اجلراد الاحراوي ومكافحتة  ،وقةد محةرز

جناحاً كبواً حتى اآل  .وتعال دائرة معلومات اجلراد الاةحراوي باةةتها نظامة ًا ناملية ًا لإلنةئا املبكةر لرصةد الوضةع
وإشعا البلدا األنضاء .ومت تطوير مدوات فريدة لرصد وتبادع البيانات الوقت املناس  ،وميك تكييم هةئه األدوات
مع فات وممراض نباتية مخرى نابرة للحدود .ومتثّل اهليئات اإقلياية ملكافحةة اجلةراد الاةحراوي واللجنةة العامليةة
ملكافحة اجلراد الاحرواي ليات تنسيق فعّالة .وقةد مدّت هةئه اجلهةود املشةرتكة إ احلةد مة مةدّة اآلفةات وشةدّتها
وتواترها نلااً بأنها كانت تدو تا فياً ملدة  15سنة وتؤثر نلى  50بلدًا مو مكثةر .ويةتم تطبيةق الةد ومل املسةتةادة مة
ال نامج ن اجلراد الاحراوي للوقاية م منواع مخةرى مة اجلةراد القوقةاز و سةيا الوسةطى وإدا تهةا .وإ تجانة
اجلراد ،مثة فات وممراض نباتية مخرى نابرة للحدود تهدد اإنتاج الز انا ،ويعاجلها نظا إم يس باةةتها مولويةة.
بدم دود احلشد يشكّل تهديداً خطواً تجنوب وشرق مفريقيا ،ويتم حالياً وضع برنةامج إقلياةا لةدنم املراقبةة واإدا ة
املتكاملة .ومسوة بئلي ،يتم وضع برامج إدا ة مكافحة كباب الةاكهة مفريقيا و سيا نلى مستوى القا ة ،بذية تسهيل
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نالية تبادع املعلومات والتنسيق إدا ة اآلفات بشكل فعّاع .وتهدد األمراض املرتبطة بالئ ة واملوز والكسةافا مفريقيةا،
وباخضرا احلاضيات وصدم مو اق النب ممريكا الوسطى والكا ييب اإنتاج ،وبةري تنةيةئ الة امج اإقليايةة للوقايةة
منها وإدا تها .وتبقى ممراض صدم القاح متثّل تهديداً ئيسةياً إنتةاج القاةح ،وتقةع الوقايةة مة األوبئةة الةيت تسةببها
الضذوط الناشئة مفريقيا والشرق األوس  ،ووس وتجنوب سيا ،صل برنامج يكتس مولويةً ناملية نظا إم يس
اخلاص بالنباتات .وميثّل مرض كبوع املوز الةطري ) ،(Tropical race 4الئي يهدد حماصةيل املةوز مفريقيةا و سةيا
وممريكا الالتينية ،حتدي ًا خر .وفضالً ن نظا إم يس ،تساهم ال امج الناتجحةة التابعةة للةةاو ،والراميةة إ مكافحةة
اآلفات بشكل متكامل

سيا ويوها م األقاليم ،الوقاية م اآلفات واألمراض النباتية العابرة للحدود.

 - 8وإكا مل تك تدابو الوقاية ناتجحة ضوء بعض الظرو  ،قد حتدث مزمات ئيسية ،وقةد تةدنو احلاتجةة إ
استجابة نا ئة .وهئا هو احلاع بالنسبة إ فة اجلراد مديشةقر ،حية تنةةئ الةةاو ووزا ة الز انةة حالية ًا برناجمة ًا
يستعرق ثالث سنوات استجابة حلاالت الطوا ئ بهد مكافحة هئه اآلفة وياية األم الذئائا وسةبل كسة العةيش
حلوالا  13مليو شف  .واتُفئت مؤخراً إتجراءات االستجابة السريعة ملكافحة مرض صةدم سةاق القاةح  Ug99نلةى
املستوى العاملا ،ووباء مرض صدم النب ممريكا الوسطى ،ومرض نة الئ ة شةرق مفريقيةا ،وتةشةا دود احلشةد
تجنوب مفريقيا.

التحديات واآلفاق لتحسني اإلدارة
 - 9ب النظر اآلفات واألمراض النباتية العابرة للحدود ضا إنا األهةدا اإاائيةة الوننيةة بذيةة إدا تهةا
بشكل كةوء نلى املدى الطويل .وب نلى مجيع مصحاب املاةلحة دنةم اسةتفدا االسةرتاتيجيات الوقائيةة الةعالةة
والتفطي حلاالت الطوا ئ .وم ضا القيود العديد م البلدا املعرّضة ،ند كةاية القد ات واملوا د وسوء التنسةيق
بني املؤسسات ومصحاب املالحة املعنيني نلى املستويني الونين واإقلياا .وب إتجراء حتسني هئا اتاع لضاا
ناليات ختطي مجانية وشاملة إدا ة هئه التهديدات بشكل مستدا .
 - 10وبسب انتشا اآلفات واألمراض بشكل سريع ضا األقاليم وبينها ،يشكّل التعةاو الةدولا و ليةات احلوكاةة
والتاويل كات الالة ممو اً مساسية لضاا استدامة اإدا ة املتكاملة وتجهود الوقاية الةيت تتطلة الرصةد الةعّةاع وتبةادع
املعلومات واملعا  ،والتفطي واإنئا املبكر واالستجابة السريعة .ويكا التحدي الرئيسةا لتحقيةق هةئه األهةدا
ضاا توافر املوا د الكافية والدنم نلى املستويات الوننية واإقلياية والدولية لتاكني تنسيق املباد ات القائاةة واجلديةدة
وتنةيئها باو ة فعّالة.
 - 11وتستدنا اتاالت التالية م نظا إم يس اخلاص بالنباتةات اهتاامةاً خاصةاً وتةوفو مةوا د كات صةلة مة
خا ج امليزانية لتتاك الةاو م القيا مبا يلا )1( :احلةاظ نلى ال امج احلالية ملكافحة اجلراد الاةحراوي وتعزيزهةا
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( )2توسيع نطاق تجهودها ومنشطتها للحد م التهديدات األخرى املرتبطة باآلفات واألمراض النباتية العابرة للحدود
مفريقيا و سيا وممريكا الالتينية:
 اجلراد الاحراوي :تعزيز القةد ات الوننيةة ،واهليئةات اإقليايةة ودائةرة معلومةات اجلةراد الاةحراوي مةع
الرتكيز نلى تطوير احلوكاة و ليات التاويل لضاا االستدامة جماع إدا ة اجلراد الاحراوي
 فة اجلراد الرحّاع مديشقر :دنم برنامج االستجابة حلاالت الطةوا ئ الةئي يةدو ثةالث سةنوات بهةد
العودة إ حالة م الركود ،لتاكني تنةيئ اسرتاتيجية للوقاية م اجلراد بشكل فعّاع املستقبل
 اجلراد القوقاز و سيا الوسطى :تعزيز القد ات الوننية وإنشاء شبكة إقلياية إدا ة اجلراد بناء نلى املبةادئ
األساسية السرتاتيجية الوقاية
 مناة إقلياية إدا ة اآلفات واألمراض النباتية العابرة للحدود مفريقيا :وضع املبةاد ات والشةبكات ملعاجلةة
حتديات اآلفات واألمراض ،ال سياا تلي اليت تاي الكسافا والئ ة واملوز فضالً ن تةشا دود احلشد وكباب
الةاكهة
 تعزيز مكافحة كباب الةاكهة وحةا و ق الطاةانم ،وسوسةة النفيةل األيةر إقلةيم الشةرق األدنةى :وضةع
شبكات إقلياية للتعاو وتعزيز القد ات الوننية
 صدم و ق النب وممراض املوز واخضرا احلاضيات ممريكا الالتينية والبحر الكا ييب :وضع شةبكات إقليايةة
ملراقبة االسرتاتيجيات واإتجراءات الوننية وتنةيئها
 ممراض صدم القاح وكبوع املوز الةطري ) (TR4نلى املستوى العاملا :تعزيز التعةاو الةدولا واملراقبةة وتبةادع
املعا وحتسني القد ات الوننية.
 - 12ستيسّر ال امج واملشا يع اإقلياية والعاملية ناليةة تطةوير اسةرتاتيجيات اإدا ة اجلاانيةة لآلفةات واألمةراض
النباتية العابرة للحدود وتنةيئها ن نريق تدنيم القد ات ،وتعزيةز التعةاو والتةرز الةدوليني بةني مصةحاب املاةلحة.
وميثّل تبين هئه املباد ات م قبل البلدا املعنية إ تجان دنم التعاو وجتديد املةوا د ،ممةري مساسةيني إدا ة هةئه
التهديدات العابرة للحدود بشكل مستدا .

