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  موجز

 
ســــــبل كســــــب الغذائي، والتغذية و  غالباً ما تواجه اجلهود الرامية إىل بناء القدرة على الصــــــمود وحتســــــني األمن 

إقليم الشــــرق الدىن ومشال أفريقيا حتّدي التهديد املســــتمر الذي تطرحه اآلفات واألمراض النباتية (مبا يف ذلك  يف العيش
الغابات، املســــــــــّماة يف ما يلي "النبات")، واحليوانية والســــــــــمكية العابرة للحدود. كما أن احلركة املتزايدة لألشــــــــــخاص، 

الفعالة تضـــــــاغف  والتنســـــــيق األزمات يف اإلقليم، وغياب تدابري املكافحةوالنباتات واحليوانات، اليت تفاقمها النزاعات و 
خطر املمرضــات. إضــافًة إىل ذلك، يزيد تغري املناخ خطر حدوث واســتيطان آفات وأمراض جديدة. ونظراً إىل حمدودية 

برة للحدود وانعكاساهتا القدرات، وعدم مالءمة إجراءات احلجر واملراقبة، واألموال وتصّور خماطر اآلفات واألمراض العا
على ســالمة األغذية، كانت عدة بلدان يف اإلقليم عاجزة عن التنفيذ أو الرصــد بشــكل فعال، أو عن اختاذ اإلجراءات 

 .الضرورية يف جمال الوقاية واملكافحة

ق وتعاوين ومتعدد   وتســــــــــــــعى منظمة األغذية والزراعة إىل اعتماد �ج الصــــــــــــــحة الواحدة، وهو جهد منســــــــــــــّ
صــــــصــــــات والقطاعات ملعاجلة املخاطر احملتملة أو القائمة اليت تنشــــــأ على مســــــتوى التفاعل بني احليوان واإلنســــــان التخ

الصــــــلة يف قطاعات الصــــــحة احليوانية والبشــــــرية، وســــــالمة  ذوي املصــــــلحةوالنظم اإليكولوجية، بالتعاون مع أصــــــحاب 
خطر  الوثيقةمل ومشــاورة فنية مع خرباء إقليميني، تعاجل هذه األغذية، والبيئة وتغري املناخ. وبناًء على حتليل إقليمي شــا

وأثر اآلفات واألمراض النباتية واحليوانية والســــــــــــمكية العابرة للحدود يف إقليم الشــــــــــــرق األدىن ومشال أفريقيا واالنعكاس 
 .احملتمل لتغري املناخ على هذه التهديدات

ات واألمراض من خالل وضع برنامج للتعاون اإلقليمي، حيكمه ويُقدَّم اقرتاح إلنشاء آلية مستدامة إلدارة اآلف 
 (يتألف من البلدان األعضـــــاء يف إقليم الشـــــرق األدىن ومشال أفريقيا والشـــــركاء يف التنمية) بدعم وتيســـــري  توجيهيجهاز 
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لبحر األبيض ، مع تعزيز املبادرات القائمة مثل شــــــــــــــبكة الصــــــــــــــحة احليوانية يف ا)املنظمةمنظمة األغذية والزراعة (من 
 املتوســــــــــــــط ومنظمــة الشــــــــــــــرق األدىن لوقــايــة النبــاتــات. ومن املتوقع أن حيّفز الربنــامج املقرتح التعــاون اإلقليمي والوطين 
من خالل حتســني التنســيق، وتبادل املعلومات واإلنذار املبكر، وتســهيل االســتجابة يف الوقت املناســب حلدوث وتفشــي 

 .اآلفات واألمراض

 المؤتمر اإلقليمي من المطلوبة لتوجيهاتا
 
 قد يرغب املؤمتر اإلقليمي بالقيام مبا يلي: 
 

  نظمة والشركاء على مستوى وضع املالرتحيب باجلهود واإلجراءات اليت يتخذها كّل من البلدان األعضاء، و
 للحدود؛االسرتاتيجيات والربامج ملكافحة اآلفات واألمراض النباتية واحليوانية والسمكية العابرة 

  واألمراض النباتية واحليوانية دعوة البلدان إىل وضع اسرتاتيجيات وخطط تعاونية من أجل إدارة خماطر اآلفات
 العابرة للحدود يف أوقات األزمات، مبا يف ذلك من خالل رصد وتعزيز الرقابة واحلوار العابرين للحدود؛ والسمكية

  يتماشى  إقليمي ق األدىن ومشال أفريقيا يف جمال وضع برنامج تعاوننظمة إىل دعم البلدان يف إقليم الشر املدعوة
 مع �ج الصحة الواحدة، ويرمي إىل ما يلي:

o تنسيق اجلهود اإلقليمية ملكافحة اآلفات واألمراض العابرة للحدود؛  
o  من أجل مكافحة األمراض العابرة للحدود بشــكل  النباتية واحليوانية والســمكيةوحتســني أداء املرافق الوطنية

 .يف الريفأفضل ويف الوقت املناسب، وخباصة األمراض اليت تؤثر جدياً على الفقراء 
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 مةمقدّ  -الً أوّ 

 
قال األشــــــــــخاص، لقد تفاقمت خماطر ظهور وانتشــــــــــار اآلفات واألمراض بشــــــــــكل ملحوظ بفعل تزايد حركة انت -1

ير إىل تواتر حاالت حدوث اآلفات والنباتات واحليوانات ومنتجاهتا، وبفعل التأثري األخري لتغّري املناخ. وأشــــــــــــــارت التقار 
 اض النباتية واحليوانية والســـــــــمكيةواألمر ًة لذلك، أثرت اآلفات واألمراض يف مواقع مل تتّم اإلفادة عنها يف املاضـــــــــي. ونتيج

 قتصـــادية ملحوظة مبا أفضـــى االعابرة للحدود بشـــكل كبري وســـليب على اإلنتاج الزراعي، وتســـّببت بأضـــرار خطرية وخبســـائر 
والتغذية،  ن الغذائيهم، وقدرهتم على الصـــــمود، كما وعلى األمســـــبل كســـــب عيش إىل آثار حادة على دخل املنتجني و 

النباتات واحليوانات، والقادرة  واالقتصــــــادات الوطنية والتجارة الدولية. وهي تشــــــمل مجيع اآلفات واألمراض اليت تؤثر على
شـــــــطة (مثًال، احلشـــــــرات على االنتقال على مســـــــافات طويلة. كما أن بعض هذه األمراض قادرة على االنتقال بصـــــــورة نا

إىل آخر (مثل السفر، والتجارة  عل عدة عوامل تتيح وتسّهل انتقاهلا السالب من إقليمالطائرة)، يف حني ينتشر معظمها بف
 الزراعية وحركات الناقالت).

 
 وتســـــــــّبب اآلفات واألمراض خســـــــــائر ســـــــــنوية كبرية يف اإلنتاج احملصـــــــــويل، واحليواين والســـــــــمكي تُقّدر مبا يرتاوح  -2

يف املائة من اإلنتاج العاملي، أي ما ميثل أثراً اقتصادياً سلبياً كبرياً. كذلك، وفقاً لتقييم املنظمة للموارد احلرجية  30و 25بني 
مليون هكتار من األحراج يف العامل كل عام، أشارت التقارير إىل وجود  35، تلحق اآلفات احلرجية األضرار حبوايل 1العاملية

 منها يف إقليم البحر األبيض املتوسط.أكثر من مخسة ماليني هكتار 
 
ض اجلديدة العابرة للحدود. وغالباً بالفعل، ال ميكن جتاهل آثار تغّري املناخ على االنتشــــار املتزايد لآلفات واألمرا -3

يها وحّدهتما يرتبط توزيع اآلفات واألمراض املعدية (اليت تؤثر على النباتات، واحليوانات واألمس ا بشــــــكل اك) وتوقيت تفشــــــّ
ارس الضــغوط على املوارد الشــحيحة متوثيق باملناخ. وقد عّرض تغّري املناخ عدة بلدان إىل خماطر كبرية، فضــالً عن أن آثاره 

فريتفع أو ينخفض مســـــــــــتواها  يف هذه البلدان. كذلك، ترتفع درجات احلرارة على الصـــــــــــعيد العاملي يف حني تتغري الرطوبة
ر الظواهر املناخية ويرتفع توات أكســــــــــــــيد الكربون يف اجملال اجلوي يف كافة أحناء العامل. حســــــــــــــب اإلقليم، ويزداد تركز ثاين

 شــــــرية وزراعية. عالوًة ب) مبا يســــــّبب خســــــائر وغريهاالقصــــــوى (موجات اجلفاف، وهطول األمطار الغزيرة والفياضــــــانات، 
ألدىن ومشال أفريقيا حيث اإقليم الشـــــــــرق يف بعض بلدان  النباتية واحليوانية والســـــــــمكيةعلى ذلك، تتدهور حالة الصـــــــــحة 

 اخلدمات سيئة بفعل النزاعات املستمرة.
 
 انيـــة العـــابرة للحـــدود. وغـــالبـــًا مـــا يتم اللجوء إىل العالج بـــاملضــــــــــــــــادات احليويـــة كـــإحـــدى نتـــائج األمراض احليو  -4

 حرتام فرتات االنتظار بالنســــــــــبة ان وعلى الرغم من عدم التأثري على األمراض الفريوســــــــــية، غالباً ما ُتذبح احليوانات من دو 
مللوثة مبا يؤثر على ســالمة األغذية إىل خملّفات املضــادات احليوية يف اللحوم. ويؤدي هذا األمر إىل تناول اإلنســان للحوم ا

 ويزيد من خطر تطّور املقاومة للمضادات احليوية.
 

                                                           
1http://www.fao.org/docrep/013/i1757e/i1757e.pdf  
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ل أفريقيا للوقاية من األمراض املنقولة باألغذية ومن الضــروري تعزيز ســالســل األغذية يف إقليم الشــرق األدىن ومشا -5
 وملوثات األغذية، وتوفري إدارة ســــالمة األغذية على امتداد ســــالســــل األغذية لضــــمان ســــالمة األغذية ومنع االختالالت 

 ســـــالمة األغذية وبناء ســـــالســـــل زراعية طوارئيف التجارة. كذلك، ينبغي وضـــــع آليات مالئمة لتعزيز االســـــتعداد حلاالت 
غذائية قادرة على الصــــــــــمود. وما زالت األمراض املنقولة باألغذية وملوثات األغذية حباجة إىل مزيد من االهتمام يف إقليم 

 الشرق األدىن ومشال أفريقيا. 
 
 واألمراض النباتية واحليوانية والســـمكية) إلقاء الضـــوء على حالة اآلفات 1إىل حتقيق هدفني: ( وثيقةوترمي هذه ال -6

اقرتاح برنامج إقليمي و ) 2يف إقليم الشــــــــــرق األدىن ومشال أفريقيا؛ ( -من حيث األثر االقتصــــــــــادي -رة للحدود األهمالعاب
كــأداة لتعزيز التعــاون اإلقليمي يف معــاجلــة اآلفــات واألمراض العــابرة للحــدود. ويهــدف الربنــامج إىل حتســــــــــــــني أداء املرافق 

يف بلدان إقليم الشــرق األدىن ومشال أفريقيا مبا يســمح حتســني الرصــد، والوقاية واإلنذار  النباتية واحليوانية والســمكيةالوطنية 
 العابرة للحدود. واألمراض النباتية واحليوانية والسمكيةاملبكر، واملكافحة الفعالة واحلسنة التوقيت لآلفات 

 
 اآلفات واألمراض النباتية العابرة للحدود -ثانياً 

 
مراض النباتية األمن الغذائي والتغذية من حول العامل، وتعّرض األمن الغذائي إىل خطر جدي هتّدد اآلفات واأل -7

يف إقليم الشـــــــــــــرق األدىن ومشال أفريقيا، مع ما يرتّتب عنها من آثار اقتصـــــــــــــادية وبيئية حادة. وتنتقل أغلبية هذه األمراض 
الجية حياهلا. لذا، تبقى الوقاية االســـــــــرتاتيجية األكثر كفاءة. العابرة للحدود بفعل املواد النباتية املنتشـــــــــرة وما من تدابري ع

املســـــــــتجدة ذات اآلثار الكبرية يف إقليم الشـــــــــرق األدىن ومشال و األمراض النباتية و  اآلفات ويرد أدناه وصـــــــــف موجز لبعض
 يداً وشــــــــــــــيكاً بلدان يف حني تطرح آفات وأمراض أخرى هتدال بعض أفريقيا؛ وتشــــــــــــــري التقارير أصــــــــــــــًال إىل بعض منها يف

  يف اإلقليم.
 

 اآلفات الحشرية النباتية العابرة للحدود -ألف
 
). تؤثر هذه احلشــــــــــرة بشــــــــــكل حاد على األمن الغذائي Spodoptera frugiperda( دودة الحشــــــــد الخريفية -8

 نوعاً نباتياً، وتســــــــــــّبب خســــــــــــائر  80والتغذية يف إقليم الشــــــــــــرق األدىن ومشال أفريقيا. تقتات هذه احلشــــــــــــرة من أكثر من 
يف املائة. وقد كانت اآلفة تنتشر بشكل سريع يف السنوات األخرية يف أغلبية بلدان أفريقيا  100يف الغّالت تصل إىل نسبة 

سوسة النخيل . كما أن هتديدات حشرية أخرى كبرية مثل 2016الوسطى واجلنوبية، ودخلت إىل السودان يف أواخر عام 
) تسـّبب خسـارة عشـرات اآلالف من أشـجار النخيل. وقد تراوحت اخلسـائر Rhynchophorus ferrugineus( األحمر

مليون دوالر أمريكي. عالوًة  8.69و 1.74يف بلدان اخلليج بني  2009االقتصـــادية النامجة عن ســـوســـة النخيل األمحر عام 
) يف أعلى Drosophila suzukiiو Bactrocera dorsalis، وBactrocera zonata( ذبابات الفاكهةعلى ذلك، تبقى 

قائمة احلشـــرات الضـــارة يف إقليم الشـــرق األدىن ومشال أفريقيا، إذ تســـّبب خســـائر حادة يف حماصـــيل الفاكهة. على ســـبيل 
ـــــــــــــــــ Bactrocera dorsalisاملثال، ُقّدرت األضــــرار النامجة عن ذبابة  مليون يورو يف الشــــرق األدىن. وتتأثر الغابات  320 بـ

 بق بذور األشـــــــــجار الصـــــــــنوبرية الغربيةأيضــــــــــــاً هبذه احلشــــــــــــرات اخلطرية العابرة للحدود. ويتجّلى املثل األخري منها يف 
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)Leptoglossus occidentalis يف لبنان وتســّبب خبســائر يف إنتاج الصــنوبر طالت ما قّدر  2013) الذي ّمت اكتشــافه عام
 هكتار من غابات الصنوبر احلجري. 10 000ـ ب
 

 األمراض النباتية العابرة للحدود -باء
 
يف إيطاليا ألقت الضــــــــــوء على اخلطر احملتمل لألمراض  Xylella fastidiosaإن حالة التفشــــــــــي األخرية لبكترييا  -9

 النباتية العابرة للحدود لدى حتّوهلا إىل وباء. فقد تســــــــــــــّببت هذه األمراض النامجة عن بكترييا ممرضــــــــــــــة انتقلت من أوروبا 
. 2016يورو عام ألف هكتار، وأحلقت خسائر يف االقتصاد يف إيطاليا ُقّدرت مبليار  230 000إىل أمريكا بإصابة أكثر من 

مثًال آخر عن األمراض النباتية العابرة للحدود املرتبطة  Huanglongbingويشـــكل اخضـــرار احلمضـــيات، املعروف باســـم 
اليت تعّرض إنتاج احلمضـــــــــــــيات إىل اخلطر يف إقليم الشـــــــــــــرق األدىن ومشال أفريقيا.  Candidatus Liberibacterببكترييا 

 يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة يف املوســــــــــــــم Huanglongbingمجــة عن بكترييــا وقـُـّدرت اخلســـــــــــــــائر االقتصـــــــــــــــاديــة النــا
 .Fusarium oxysporum fمليار دوالر أمريكي. وأّما املمرضـــــات الفطرية العابرة للحدود مثل  9.1مببلغ  2007-2008

sp. cubense (Foc)  فُيعترب أحــد األمراض النبــاتيــة األكثر فتكــاً  لمرض ذبول الموز الفطري، وهو العــامــل املســــــــــــــبــّب
 Fusariumدوالر أمريكي على األقل. كذلك، إن عنصــــــــراً ممرضــــــــاً آخر هو  )2( واملســــــــؤول عن خســــــــائر تُقّدر مبلياري

oxysporum f. sp. albedinis خنيــل شــــــــــــــجرة ماليني  3الـذي دّمر  ذبول تمر النخيل، وهو العــامـل املســــــــــــــبـّـب ملرض 
 النامجة  اللفحة النارية في الخشـــــــــــبيف املغرب. ودخلت األمراض احلرجية مثل خنيل شــــــــــــــجرة ماليني  10يف اجلزائر و

لفحة  ت يف، وتســــــــــّبب2012يف إقليم الشــــــــــرق األدىن ومشال أفريقيا عام  Cylindrocladium pseudonaviculatumعن 
 ضررة. يف املائة من املنطقة املت 80مفاجئة يف األوراق والغصينات يف ما يصل حىت 

 
 األعشاب الغازية العابرة للحدود -جيم

 
 يف املائة  100حىت  80يف املائة وتصـــــــل إىل  70و 30 بنيتســـــــّبب األعشـــــــاب الغازية خســـــــائر يف الغّالت ترتاوح  -10

 ) إحدى األعشـــــــــاب الغازية األكثر خطورًة Eichhornia crassipes( ياقوتية المياهيف بعض احملاصـــــــــيل. وتشـــــــــكل نبتة 
إقليم الشـــــرق األدىن ومشال أفريقيا. وتؤثر هذه األعشـــــاب املائية على جودة املياه واألوســـــاط اإليكولوجية للمياه فضــــالً يف 

ــــــــــــــــ د أعشـــاب ون دوالر أمريكي. وتعملي 20 عن األمساك. وقد ُقّدرت اآلثار االقتصـــادية الســـنوية يف ســـبعة بلدان أفريقية بـ
Whitetop )Parthenium hysterophorus( نــــب الثعلــــب الفضـــــــــــي األوراقوع )Solanum elaeagnifolium ( 

من بني األعشـــــــــاب العابرة للحدود األكثر خطورًة بفعل اختالف طرق انتشـــــــــارها ممّا يصـــــــــّعب مكافحتها إىل حّد بعيد. 
 ) مثالً عن األعشــــــــاب احلرجية العابرة للحدود Kebreet )Ailanthus altissima شــــــجرة بولفنية أو شــــــجرةوتشــــــــّكل 

  تنمو بسرعة، وتنافس العديد من األنواع النباتية األخرى على الضوء واملساحة، وتنتج مسوماً متنع منو النباتات األخرى. اليت
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 األمراض الحيوانية العابرة للحدود -ثالثاً 
 

املياه، على الثروة يعتمد إقليم الشـــرق األدىن ومشال أفريقيا، الذي يّتســـم بتصـــّحر حاد وحمدودية متزايدة يف موارد  -11
احليوانية لتحقيق األمن الغذائي، والتغذية، وفرص العمل وســــبل املعيشــــة الزراعية. كما أن نظم إنتاج الثروة احليوانية متنّوعة 

 وتطغى عليها تربية احليوانات الكثيفة والتقليدية باستخدام األراضي حيث يتعّذر إنتاج احملاصيل.
 

يف املائة من عبء األمراض املعدية يف اإلقليم. عالوًة على ذلك،  26املصــــــــدر حىت  وتشــــــــكل األمراض احليوانية -12
يف املائة من اخلســــــائر يف اإلنتاج احليواين عن أمراض حيوانية، تؤثر بشــــــكل حاد على التجارة يف الثروة  20ينجم أكثر من 

الوقت احلايل، يتأثر إقليم الشـــــــــرق األدىن ومشال احليوانية ومنتجاهتا اليت تكتســـــــــب أمهية كربى يف مجيع بلدان اإلقليم. ويف 
 طاعون المجترات الصــــــــغيرةو الحمى القالعية، أفريقيا حباالت متكررة النتشــــــــــار األمراض احليوانية العابرة للحدود مثل 

لشــرق األدىن . وترد أدناه أمثلة عن األمراض احليوانية اليت تثري شــواغل كبرية يف إقليم اوأنفلونزا الطيور الشــديدة اإلمراض
 ومشال أفريقيا.

 
 األمراض الحيوانية (غير الحيوانية المصدر) -ألف

 
 مرض حيواين معٍد جداً يســـــــــّبب خســـــــــائر حادة  هي، Picornavirus، النامجة عن فريوس الحّمى القالعيةإن  -13

مليار دوالر  21و 6.5يف اإلنتاج والتجارة الدولية، مبا يؤثر على اقتصـــادات البلدان املتضـــررة (تُقّدر اخلســـائر مبا يرتاوح بني 
 ســــــّبب خســــــائر ي، معدي جداً و Morbillivirusعن فريوس  ، الناجمطاعون المجترات الصـــــغيرةأمريكي يف الســــــنة). و

جدري األغنام مليار دوالر أمريكي كل عام، األمر الذي يؤثر ســــــــــــــلبياً على األمن الغذائي. كذلك، إن  2و 1.5ما بني 
  منتشر أيضاً يف اإلقليم.، Capripoxالذي يسّببه فريوس  والماعز

 
 األمراض الحيوانية المصدر -باء

 
 ، خســـائر اقتصـــادية جســـيمة بالنســـبة اإلنفلونزا، النامجة عن فريوس أنفلونزا الطيور الشـــديدة اإلمراضتســـّبب  -14
 أصحاب احليازات الصغرية.سبل كسب عيش الدواجن وتؤثر على  قطاعإىل 

 
 األمراض الحيوانية المائية -جيم

 
إن األمراض احليوانية املائية املســــــــــــــتجدة واملشــــــــــــــاكل النامجة عن تغري املناخ ال هتّدد النظام اإليكولوجي البحري  -15

عات الرتبية املائية لألربيان والســــمك البلطي يف إقليم الشــــرق األدىن ومشال أفريقيا، وترتافق بآثار فحســــب، إمنا أيضــــاً صــــنا
 على األربيان، ويُعترب أحد الفريوســــــات األكثر إمراضــــــاً وفتكاً بالنســــــبة  فيروس التبّقع األبيضاقتصــــــادية ملحوظة. ويؤثر 

االقتصادي الناجم عن هذا الفريوس يف صناعة تربية األربيان مبا يرتاوح  األربيان يف العامل. وقد ُقّدر إمجايل الضرر قطاعإىل 
 مليار دوالر أمريكي منذ ظهوره. 15و 8بني 
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. وتُقّدر Vibrio parahaemolyticusعن ســــــــــاللة ممرضــــــــــة لفريوس  مرض متالزمة النخر الكبدي احلادوينجم  -16
 مليون دوالر أمريكي. 100 اخلسائر االقتصادية السنوية يف العامل بـ

 
 ويؤثر على األربيان. Enterocytozoon hepatopenaeiعن فريوس  التهاب مكرويات األبواغ الكبديةوينجم  -17
 

. وُيشـــــتبه 2009كمرض كبري يصـــــيب مسك البلطي املســـــتزرع والربي منذ عام   فيروس بلطي البحيراتوقد ظهر  -18
 ، األمر 2009يف أن هذا املمرض يســــــــّبب اخنفاضــــــــاً ملحوظاً يف املصــــــــايد الطبيعية لســــــــمك البلطي يف حبر اجلليل يف عام 

 دوالر أمريكي. اتمليار  7.5ساوي قيمة لسمك البلطي الذي ي القطاع العامليالذي يعّرض إىل اخلطر 
 

 النباتية والحيوانية والسمكيةواألمراض تأثير تغّير المناخ على اآلفات  -رابعاً 
 

والرطوبة وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون املكونات املناخية الرئيسية اليت تتحّول بفعل تغري  تشكل درجات احلرارة -19
املناخ. ويرتفع متوســط احلرارة العاملية، فيما تتقّلب مســتويات الرطوبة ويرتفع ثاين أكســيد الكربون يف اجلو. وســوف ختتلف 

ر تغّري املناخ بني األقاليم. ومن املتوقع أن يزداد تواتر حدوث ظواهر مناخية قصــــوى مثل ارتفاع درجات احلرارة بشــــكل آثا
  استثنائي وفياضانات غري اعتيادية. وسوف ترتك كل هذه التغريات املناخية آثاراً حامسة على تطّور املمرضات واآلفات.

 
كذلك، من املرجح أن حتتضــــــــن األقاليم املنخفضــــــــة احلرارة املزيد من املمرضــــــــات النباتية يف ظّل ارتفاع درجات  -20

احلرارة يف املســـــــتقبل بســـــــبب االحرتار العاملي. على ســـــــبيل املثال، قد يظهر صـــــــدأ ورق القمح يف فرتة مبكرة بفعل ارتفاع 
يف القمح ينّمي ســـــالالت قادرة على حتّمل احلرارة تنشـــــر املرض درجات احلرارة يف بداية املوســـــم. وبات الصـــــدأ األصـــــفر 

 بشـــــــكل وباء. ويف حال ارتفاع الرطوبة، فإن العديد من املمرضـــــــات اليت تفضـــــــل الرطوبة مثل تبقع التفاح واللفحة املتأخرة 
، قد تنمو بشــكل يف البطاطا ســوف ينتشــر بكثافة أكرب. وعلى العكس، إن ممرضــات، مثل العامل املســّبب للعفن الدقيقي

 أفضـــــــــــل يف ظل رطوبة أدىن. وبالنســـــــــــبة إىل النباتات، فإن مســـــــــــتويات أعلى من ثاين أكســـــــــــيد الكربون قد تكّثف النمو 
  أكرب ورطوبة أعلى توّلد ظروفاً مؤاتية ألغلبية املمرضات. صوباتممّا يفضي إىل نشوء 

 
اثر، ونطاقات التوزيع اجلغرايف، وجناح البيات وســـــوف يؤثر املناخ بصـــــورة مباشـــــرة على الســـــلوك، ومعدالت التك -21

 الشـــــــــتوي، ومقاومة مبيدات احلشـــــــــرات وقدرة اآلفات النباتية العابرة للحدود على التشـــــــــتت. وقد يؤثر تغري املناخ أيضـــــــــاً 
رتاتيجية إدارة على فيزيولوجيا النباتات املضــيفة، والتفاعالت بني النباتات واآلفات، واألعداء الطبيعيني لآلفات النباتية واســ

اآلفات النباتية. وقد تبّني أن ارتفاع درجات احلرارة يعّزز التكاثر الســــــريع لبعض احلشــــــرات. عالوًة على ذلك، قد ختضــــــع 
إدارة اآلفات الكميائية لتعديالت كبرية، فعلى ســـــبيل املثال ختســـــر بعض مبيدات احلشـــــرات، كالبرييوثرويدات والســـــبينوزاد 

  رجات احلرارة.كفاءهتا يف ظل ارتفاع د
 

كما أن ارتفاع درجات احلرارة قد يعّزز تّوســــع انتشــــار األعشــــاب الغازية يف املرتفعات واملنخفضــــات. وإن مزيداً  -22
من األمطار والرطوبة قد يشجع على منّوها يف حني أن مستويات أعلى من ثاين أكسيد الكربون قد حيّفز متثيلها الضوئي. 

  األعشاب. زيد الضغط البيئي على احملاصيل قد جيعلها أقل تنافسية ضدإضافًة على ذلك، أي عامل ي
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ويؤثر تغري املناخ أيضـــاً على أمراض الثروة احليوانية عرب طرق عديدة مباشـــرة وغري مباشـــرة. واألمراض اليت حتملها  -23
رة والفياضـــــانات بســـــبب أحداث الناقالت تتأثر بصـــــورة خاصـــــة بتغّري املناخ. والتغريات يف تســـــاقط األمطار ودرجات احلرا

ا ارتفـاع درجـات احلرارة فيزيـد معـدل انتقـال األمراض   منـاخيـة قصــــــــــــــوى قـد تؤثر على توزيع نـاقالت األمراض وكثرهتـا. وأمـّ
ع موائل الناقالت. وأّما ضــــــــــغط املناخ  عرب زيادة الفرتات الفاصــــــــــلة بني ظهور الناقالت ومعدل منوها، مبا يؤدي إىل توســــــــــّ

 احليوانات فيما تتبّدل بنية النظام اإليكولوجي ووظيفته.فيقّلص مناعة 
 

وتكون احليوانات املائية ضـــــعيفة يف وجه تغّري املناخ نظراً إىل أن املياه تشـــــكل الوســـــط اليت تعيش فيه وأن نظمها  -24
. لية إلخراجها وإدخاهلاوالعمليات احملاإليكولوجية هّشة. وقد تشمل آثار تغري املناخ تغيريات يف شدة املمرضات وانتقاهلا، 

، ويزيد إمكانية حدوث إىل اخلطر النينيو قد يعّرض مقاومة املضــــــــــــــيفظاهرة كذلك، إن ارتفاع درجات احلرارة بســــــــــــــبب 
األمراض االنتهازية. وقد تفضـــــي الزيادة يف تواتر و/أو حدة العواصـــــف إىل دخول أمراض أو مفرتســـــات يف منشـــــآت تربية 

 لفياضانات.األحياء املائية يف حاالت ا
 

ويتمثل أحد اآلثار األهم لتغري املناخ على مصـايد األمساك يف تكاثر الطحالب الضـارة الذي حيصـل حني تتكاثر  -25
 الطحالب الصــــــــغرية جداً أو النباتات البحرية بســــــــرعة مبا يؤدي إىل اســــــــتنفاد األكســــــــجني يف املياه أو إنتاج مسوم طبيعية. 

"املّد األمحر" ألن النمو املفرط  هو معروف باســم، يف ما وجتعل الصــدفيات خطريًة لألكلوقد تقتل هذه الســموم األمساك 
للطحالب حيّول عادة مياه البحر إىل اللون األمحر. وهذا يؤثر بشـــــــــــــكل حاد على بعض البلدان يف إقليم الشـــــــــــــرق األدىن 

 الكويت.و اإلمارات العربية املتحدة وعمان ومشال أفريقيا مثل 
 

 الت منظمة األغذية والزراعة والبلدان األعضاء لمعالجة تدخ -خامساً 
 العابرة للحدود واألمراض النباتية والحيوانية والسمكيةاآلفات 

 
 �جاً متكامالً جيمع باعتباره  إطار إدارة أزمات الســــــــــــلســــــــــــلة الغذائيةعلى الصــــــــــــعيد العاملي، وضــــــــــــعت املنظمة  -26

اليت تؤثر على الســـــــلســـــــلة الغذائية ملواجهة التحدي  طوارئواالســـــــتجابة إىل حاالت ال والتأهب بني الوقاية واإلنذار املبكر
الذي يطرحه تزايد تفشي اآلفات واألمراض النباتية واحليوانية العابرة للحدود، مبا يف ذلك اآلفات احلرجية واألمراض املائية، 

 ت الفنية والتشـــــغيلية ذات الصـــــلة وخربة املنظمة وســـــالمة األغذية وأحداث اإلشـــــعاع. ويتيح هذا اإلطار اســـــتخدام القدرا
يف ظل حوكمة واحدة ملواجهة التهديدات العابرة للحدود، وتعزيز قدرات البلدان على الوقاية من أزمات الســــــــــــــلســــــــــــــلة 

الكشف الغذائية. وهذا يشمل توفري الدعم للمراقبة املالئمة، والرصد وتوقع التهديدات، واإلنذار املبكر، وحتليل املخاطر، و 
واالســــتجابة بشــــكل أفضــــل، واالتصــــاالت، والتنســــيق،  والتأهباملبكر، والوقاية وممارســــات التخفيف من وطأة املخاطر، 

واعتماد الســـياســـات املناســـبة. إضـــافًة إىل ذلك، وضـــعت املنظمة ســـياســـة ملقاومة مضـــادات امليكروبات من أجل مســـاعدة 
ملفرط للمضـــــــــادات احليوية، وتوليد الوعي، وتشـــــــــديد الرقابة يف اإلنتاج البلدان يف جهودها الرامية إىل وقف االســـــــــتخدام ا

 احليواين ومن خالل السلسلة الغذائية، وتعزيز التعاون الوثيق مع قطاع الصحة البشرية.
 

البلدان األعضـــــــــــــاء، وّجهت املنظمة على حنو ناجح العديد من الربامج/املبادرات  مســـــــــــــامهاتوباالســـــــــــــتناد إىل  -27
املشـــــــــرتكة بني األقاليم ملكافحة آفات عابرة للحدود/مهاجرة خمتلفة. وأحد هذه الربامج اهلامة ملكافحة األمراض اإلقليمية و 
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النباتية هو الربنامج اجلاري ضــــــد صــــــدأ القمح. وقامت املنظمة بتنســــــيق الربنامج من خالل الربنامج العاملي اخلاص مبرض 
ج الدعم السياسايت والفين للبلدان املعنية، يف سياق مبادرة الصدأ العاملية . ويوفّر هذا الربنام2008صدأ يف القمح منذ عام 

Borlaug.وميكن اعتباره مثًال جيداً ُحيتذى به ملكافحة أمراض عدة هتّدد إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا . 
 

بصـــــــــــــورة ناجحة يف مكافحة اجلراد ولطاملا متثلت إحدى احلاالت األهم ملكافحة اآلفات النباتية العابرة للحدود  -28
ق هذه اللجنة  الصـــحراوي، اليت حتســـن املنظمة والبلدان األعضـــاء إدارهتا من خالل جلنة مكافحة اجلراد الصـــحراوي. وتنســـّ

) جلنة مكافحة اجلراد الصـــــــــــــحراوي يف املنطقة 1ثالث جلان إقليمية تابعة للمنظمة ومعنية مبكافحة اجلراد الصـــــــــــــحراوي: (
 جلنة مكافحة اجلراد الصــــــــــــحراوي يف جنوب و ) 3جلنة مكافحة اجلراد الصــــــــــــحراوي يف املنطقة الوســــــــــــطى؛ (و  )2الغربية؛ (

 غرب آسيا.
 

وقد أُنشئت اللجان املعنية باجلراد الصحراوي كربنامج للتعاون تشارك فيه البلدان املتضررة، واملنظمات اإلقليمية،  -29
نة للمكافحة الوقائية. ويقضــي أحد العناصــر الرئيســية يف �ج الوقاية واجلهات املاحنة واملنظمة يف وضــع اســرتاتيجيا ت حمســّ

لجراد لمن املخـاطر الـذي اعتمـدتـه اللجـان بضــــــــــــــمـان االتســــــــــــــاق بني النظم الوطنيـة، واإلقليميـة والـدوليـة لإلنـذار املبكر 
أجل تعزيز عملية اختاذ القرارات  الصـحراوي وأدوات إدارة املعلومات مبا يتيح الرصـد الدائم لتطورات اجلراد الصـحاروي من

يف إدارة االســـــتجابة الســـــريعة، ووضـــــع الربامج، وترتيب األولويات واالســـــتهداف. كما أن تأثري حتســـــني إدارة خماطر اجلراد 
، التأهب، كجزء من جهود طوارئالصـــحراوي، واالســـتثمارات يف نظم اإلنذار املبكر، وبناء القدرات والتخطيط حلاالت ال

 ضــــراراأل للجنة مكافحة اجلراد الصــــحراوي يف املنطقة الوســــطى من حيث الكلفة، واملنطقة امللّوثة واملعاجلة، و بات واضــــحاً 
دوالر  ماليني 7وما بعدها. وبلغت كلفة احلمالت  2005-2003احملاصــــــــيل خالل أزمة اجلراد الصــــــــحراوي يف الفرتة  على

 يف مشال غرب أفريقيا يف حال غياب نظم الوقاية. مليون دوالر أمريكي 400أمريكي فقط مقارنًة بأكثر من 
 

الفتك عرب احلدود  وهبدف تســــــــــــــهيل التعاون اإلقليمي ملكافحة اآلفات واألمراض النباتية واحليوانية القادرة على -30
اعتبار مكون  . وميكن1994عام  نظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية العابرة للحدود الوطنية، أُنشئ

اجلراد الصحراوي يف هذا النظام يف املنطقتني الوسطى والغربية منوذجاً هاماً للنجاح. فقد دعم تعزيز التعاون، وزيادة القدرة 
 .سبل كسب العيش على الصمود وتقليص هتديدات اجلراد الصحراوي ل

 
دوراً رئيســــــــــــــيـاً يف مكـافحـة  يـة العـابرة للحـدودنظـام الوقـايـة من طوارئ اآلفـات واألمراض احليوانيـة والنبـاتويؤدي  -31

ــــة  ــــة، وتعزيز اخلــــدمــــات البيطري ــــدواجن، من خالل املراقب ــــل أنفلونزا الطيور يف ال ــــة العــــابرة للحــــدود، مث األمراض احليواني
ستئصال والتشخيص، وحتليل املخاطر، والتوعية والتعاون القوي مع قطاع الصحة البشرية لألمراض احليوانية املنشأ. وأّما اال

 اجملتمع، والذي وفّرت فيه املنظمة الدعم الفين للبلدان، بالتعاون الوثيق مع 2011العاملي للطاعون البقري الذي حتقق عام 
مركز الطوارئ لألمراض احليوانية العابرة الدويل، فُيعترب حمطة رئيســـــــــــية يف اســـــــــــتئصـــــــــــال األمراض احليوانية العابرة للحدود. و 

طاق املنظمة لتخطيط وتنفيذ الدعم البيطري للبلدان األعضاء يف االستجابة للتهديد الذي تطرحه هو مركز على ن للحدود
 أزمات الصحة احليوانية العابرة للحدود. 
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املنظمة العاملية لصـــــــــحة احليوان محلة عاملية الســـــــــتئصـــــــــال آفة و ، أطلقت منظمة األغذية والزراعة 2016ويف عام  -32
الســـــــتئصـــــــال املرض  ةوالدولي ةواإلقليمي ةالوطني ياتعلى جهود متعددة القطاعات على املســـــــتو اجملرتات الصـــــــغرية، تعتمد 

 .2030حبلول عام 
 

، وهي أداة وضــــــــــــــعتها املنظمة، تتلقى البلدان ع مســــــــــــــار املكافحة املتدرج ملرض احلمى القالعيةتتبّ ومن خالل  -33
مة/املنظمة العاملية لصــــــحة احليوان لتقليص حدوث احلّمى األعضــــــاء يف إقليم الشــــــرق األدىن ومشال أفريقيا مســــــاعدة املنظ

 القالعية بصـــــورة تدرجيية. ويشـــــكل هذا املســـــار العمود الفقري لالســـــرتاتيجية العاملية املشـــــرتكة بني منظمة األغذية والزراعة
 املنظمة العاملية لصحة احليوان ملكافحة احلمى القالعية.و 
 

األمساك من أجل  صايدلشرق األدىن ومشال أفريقيا، أُنشئت اللجنة اإلقليمية ملوبدعم من بعض البلدان يف إقليم ا -34
تعزيز تنمية املوارد البحرية احلّية، وحفظها، وإدارهتا الرشيدة واستخدامها األمثل، فضالً عن تشجيع التنمية املستدامة لرتبية 

األمساك مثل األمراض الســــــــــــــمكية العابرة للحدود. والبلدان  مصــــــــــــــايد قطاعهتديدات اء املائية، مبا يف ذلك معاجلة األحي
البحرين ومجهورية إيران اإلســـــــــــالمية اإلمارات العربية املتحدة و األمساك هي  صـــــــــــايداألعضـــــــــــاء حالياً يف اللجنة اإلقليمية مل

 وقطر.واململكة العربية السعودية والكويت وعمان والعراق 
 

واألمراض يم الشــــــــــــــرق األدىن ومشال أفريقيا جهوداً كبرية يف معاجلة اآلفات كما تبذل البلدان األعضــــــــــــــاء يف إقل -35
 العــابرة للحــدود اليت تظهر فيهــا. وتــدعم املنظمــة هــذه اجلهود من خالل آليــات متعــددة  النبــاتيــة واحليوانيــة والســــــــــــــمكيــة

صـــــــــــمود من أجل حتســـــــــــني األمن الغذائي ، واملبادرة اإلقليمية لبناء القدرة على الالتقينمبا يف ذلك مشـــــــــــاريع برنامج التعاون 
والتغذية واملشــــــــــاريع املمّولة من موارد من خارج امليزانية. ويرّكز دعم املنظمة على املســــــــــامهة يف الســــــــــياســــــــــات الوطنية، وبناء 

 ماعية.القدرات، وتعزيز نظم اإلنذار املبكر، ورفع مستوى الوعي، وإدارة املعارف والرتويج للتعاون اإلقليمي واإلجراءات اجل
 

 معالجة اآلفات واألمراض العابرة من أجل باتجاه تعاون إقليمي فعال  -سادساً 
 للحدود في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا

 
وقد أوجد تغري املناخ بيئات إيكولوجية جديدة لظهور وانتشـــــــــــــار آفات وأمراض نباتية، وحيوانية ومسكية خطرية.  -36

 ســبل كســب العيشواألمراض وانتشــارها غري املتوقع ســوف يعّرضــان األمن الغذائي والتغذية و كما أن دخول هذه اآلفات 
 إىل خطر أكرب، وحيّدان من التجارة الدولية ويرغمان كل بلد يف إقليم الشــــــــــــرق األدىن ومشال أفريقيا على ختصــــــــــــيص مزيد 

 من املوارد إلدراهتا، من دون ضمان النجاح يف هذا الصدد.
 

اجه البدان يف إقليم الشــرق األدىن ومشال أفريقيا حتديات ملحوظة على صــعيد تنفيذ اجملموعة الواســعة كذلك، تو  -37
ار العابرة للحدود، مبا يف ذلك الوقاية، واإلنذ واألمراض النباتية واحليوانية والســــــــــــــمكيةمن التدابري املتنوعة ملعاجلة اآلفات 

 رات الوطنيــة غري الكــافيــة وغيــاب برامج تعــاون إقليميــة مالئمــة ســــــــــــــــاهم كــل من القــداملبكر واالســــــــــــــتجــابــة املبكرة. وت
عمليــات املراقبــة، وضــــــــــــــبط احلــدود والتفتيش، وتقييم املخــاطر، والتشــــــــــــــخيص املالئم  احلــد منيف هــذه التحــديــات ويف 

 واالستجابة الفعالة يف الوقت املالئم.
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ســـــــــــــلعاً دولية عامة. وبفعل الطابع العابر للحدود لبعض اآلفات  النباتية واحليوانية والســـــــــــــمكيةوتُعترب الصـــــــــــــحة  -38
، يســــــــتحيل على بلد واحد أن يعاجلها بشــــــــكل فعال مبفرده. لذا، يصــــــــبح التعاون واألمراض النباتية واحليوانية والســــــــمكية

تبادل املعلومات املفيدة، اإلقليمي بني بلدان الشــــرق األدىن ومشال أفريقيا حيوياً لتوليد التآزر من أجل حتليل التهديدات، و 
 (االتفاقية الدولية) وتنســـــــــيق إجراءات االســـــــــتجابة ووضـــــــــع املعايري باالتســـــــــاق مع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

  واملنظمة العاملية لصحة احليوان.
 

برامج/مبادرات  وجيب أن يبين وضـــــــــــع برنامج التعاون اإلقليمي املقرتح على النجاحات والدروس املســـــــــــتمدة من -39
 مبادرات مكافحة اجلراد الصــــــــــــــحراوي وصــــــــــــــدأ القمح، مع التشــــــــــــــديد على التعاون تلفة داخل األقاليم وبينها، مثل خم

 يف ما بني بلدان اجلنوب. وقد تبحث املنظمة يف إمكانية إنشــــــــــاء حســــــــــاب كآلية متويل لتوفري الدعم املايل لآللية املقرتحة 
يكون هذا احلســــــاب ممّوالً من البلدان األعضــــــاء يف إقليم الشــــــرق األدىن و ات واألمراض. من أجل اإلدارة املســــــتدامة لآلف

 إقليمي يتــألف من ممثلني عن البلــدان األعضـــــــــــــــاء  توجيهيجهــاز ومشــال أفريقيــا واملنظمــات املــاحنــة، على أن يتوّىل إدارتــه 
ق التعاون بني بلدان إقليم الشـــــــرق  إدارة برنامج التوجيهياجلهاز يف اإلقليم والشـــــــركاء يف التنمية. ومن شـــــــأن  ينّظم وينســـــــّ

العابرة للحدود، واآلثار املســــــــــــــتقبلية لتغّري  واألمراض النباتية واحليوانية والســــــــــــــمكيةاألدىن ومشال أفريقيا من حيث اآلفات 
  املناخ.

 
يا متويالً مالئماً وســوف يتطّلب هذا املشــروع الرامي إىل ضــمان مســتقبل أفضــل إلقليم الشــرق األدىن ومشال أفريق -40

مع مســــــامهات كبرية من البلدان األعضــــــاء واملنظمات املاحنة. وقد تؤدي املنظمة دور املضــــــيف لتوجيه حوكمة الصــــــندوق 
وإدارته. ويشــمل هذا االقرتاح لوضــع برنامج تعاون إقليمي إلقليم الشــرق األدىن ومشال أفريقيا العديد من اجلوانب الرئيســية 

  الوارد وصفها أدناه:
 

 التأهبتحسين  -ألف
 

واإلقليمي لتحديد أولويات التدخل هبدف  ة على املســـــتويني الوطينســـــوف ُجترى دراســـــات اجتماعية واقتصـــــادي -41
  .واألمراض النباتية واحليوانية والسمكيةمكافحة اآلفات 

 
املبكر قائمة على تقييم هبدف دعم االســــــتجابات الكفوءة والفعالة، ســــــوف تُنشــــــأ شــــــبكات للمراقبة واإلنذار و  -42

  املخاطر يف بلدان إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا.
 

ة يف جمال بناء القدرات ومن أجل حتســــــني التنبؤ، والوقاية، وإدارة اآلفات واألمراض، ســــــوف جيري تنفيذ أنشــــــط -43
 شخيص ومؤسسات البحث.ة النباتية واحليوانية، مبا يف ذلك خدمات اإلرشاد، وخمتربات التمتصلة خبدمات الصح

 
 مواجهة التهديدات العابرة للحدود -باء

 
نظراً إىل التهديد الكبري الذي تطرحه اآلفات واألمراض العابرة للحدود، ســوف يتم ضــمان االتســاق بني الربامج  -44

  الوطنية القائمة واسرتاتيجية إقليمية منسقة.
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  طوارئللحدود بصـــــورة خاصـــــة، ســـــوف توضـــــع خطط ســـــليمة حلاالت البالنســـــبة إىل األمراض احليوانية العابرة و  -45

قة للوقاية مســـتندة إىل مراقبة ناشـــطة وتدابري مكافحة فعالة،  على نطاق اإلقليم، وإجراءات تشـــغيلية موّحدة، وبرامج منســـّ
 اإلقليمية.و  الوطنية كما سيجري تعزيز شبكات املختربات املرجعية

 
 لتغير المناخ التأهب -جيم

 
 هبدف مواجهة تأثريات تغري املناخ، ينبغي بذل مزيد من اجلهود من أجل: -46
 

إجراء دراســــات تنبؤية لوضــــع النماذج هبدف رســــم خارطة املواقع اليت قد تنتشــــر فيها اآلفات واألمراض املهددة  )1(
 على حنو ناشط نوعاً ما؛

 ناخية؛استخدام التكنولوجيات املتطورة واحلديثة للتنبؤ باألحداث املو  )2(
 إجراء دراســــــــــات للتنبؤ بالظروف املناخية الطبيعية ووضــــــــــع آليات لالســــــــــتجابة املبكرة املالئمة من أجل الوقاية و  )3(

 من االنعكاسات السلبية على احملاصيل واحليوانات.
 

 النهج المتكاملة والمتعددة التخصصات (نهج الصحة الواحدة) -دال
 

موظفني فنيني يف جمال الصــــحة البشــــرية يف إطار مفهوم الصــــحة الواحدة، ســــوف ُتشــــّكل جلان وطنية جتمع بني  -47
 واحليوانية والنباتية لوضع اسرتاتيجية مشرتكة.والسمكية،

 
 وعلى مســـتوى املنِتج، ســـوف توضـــع التقنيات األكثر مالءمة يف جمال الوقاية واإلدارة املتكاملة والكفوءة لآلفات -48

 على أن تُتاح للمنتجني.
 

 األنظمة المالئمة -هاء
 

هبدف حتقيق املســـــــــــتوى األمثل من اجلودة والكفاءة يف نظم الوقاية من اآلفات واألمراض ومكافحتها، ســـــــــــوف  -49
 توضع التشريعات واألنظمة، عند االقتضاء، مع األخذ يف االعتبار املعايري الدولية احلالية.

 
ون املّتســـق على الصـــعيد اإلقليمي، ســـوف توضـــع معايري مشـــرتكة لتنظيم ومكافحة اآلفات ومن أجل حتقيق التعا -50

 واألمراض العابرة للحدود متشياً مع معايري منظمة األغذية والزراعة، واالتفاقية الدولية واملنظمة العاملية لصحة احليوان.
 

اإلقليمية واإلقليمية الفرعية التابعة جلامعة الدول  وســتتم االســتفادة من أنشــطة بناء القدرات اليت تقوم هبا اللجان -51
 العربية واحتاد املغرب العريب وشبكة املنظمات الوطنية لوقاية النباتات من أجل حتسني التنسيق بني البلدان.
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 االستنتاجات -سابعاً 
 

 واألمراض النباتية واحليوانية والســمكيةتكافح البلدان يف إقليم الشــرق األدىن ومشال أفريقيا للســيطرة على اآلفات  -52
، والقدرة على الصـــــمود واألمن الغذائي لســـــكان ســـــبل كســـــب العيش العابرة للحدود. كما أن اجلهود الرامية إىل حتســـــني 

 اإلقليم تواجه باستمرار التهديدات النامجة عن ظهور وانتشار اآلفات واألمراض.
 

وســــياســــات واســــتثمارات حمددة.  شــــرق األدىن ومشال أفريقيا حلوالً إقليم الويتطلب اإلنتاج املســــتدام لألغذية يف  -53
 ، األغــذيــةنظم على التهــديــدات اليت تتعرض هلــا  واإلنــذار املبكر والردّ  دف ضــــــــــــــمــان مســــــــــــــتويــات أعلى من الكفــاءةوهبــ

 من الضروري وضع خطط سليمة تأخذ يف االعتبار الوقائع التالية:
 

على حنو مالئم  مســــــتعدةإن العديد من بلدان العامل (مبا يف ذلك بلدان إقليم الشــــــرق األدىن ومشال أفريقيا) غري  )1(
رى لالســـتجابة بفعالية إىل آفات وأمراض نباتية وحيوانية ومسكية عابرة للحدود جديدة ومســـتجدة. كما أنه ال جتُ 

 واالستئصال واالحتواء. حةأنشطة كافية يف جمال الوقاية واإلنذار املبكر واملكاف
املوارد البشرية والقدرات اللوجستية يف بلدان إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا ليست كافية بصورة عامة ملواجهة و  )2(

 الصحة النباتية أو احليوانية.قضايا قضايا كبرية وملّحة مرتبطة ب
 ، تُعترب سلعاً دولية عامة.نية والسمكيةالنباتية واحليوانظراً إىل البعد الدويل لقضايا الصحة و  )3(
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