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 الدورة السابعة والعشرون للجنة الزراعة

 الوقاية من األمراض واآلفات احليوانية والنباتية العالية األثر واستباقها واالستجابة هلا 2-2البند 
 تمهيديةالالحظات امل

 
وانية واحملاصـــــــــــــــيل يف مجيع أحناء العامل حتد�ت نتيجة التهديدات املســـــــــــــــتمرة اليت تطرحها األمراض يواجه إنتاج الثروة احلي

 واآلفات احليوانية والنباتية واليت تتسبب خبسائر سنوية هائلة وتؤثر بشّدة على سبل العيش واألمن الغذائي. 

عامل يتســــــــــم ابلعوملة، إىل جانب تدهور التنوع الزراعية يف ظّل  والســــــــــلعوتســــــــــاهم عوامل مثل احلركة املتزايدة لألشــــــــــخاص 
البيولوجي وتغّري الظروف الزراعية اإليكولوجية، فضــــــــــــًال عن ممارســــــــــــات اإلدارة غري املالئمة، يف انتشــــــــــــار هذه التهديدات 

ؤدي آخر ي كامًنابشــكل أبعد وأســرع مما كان عليه احلال يف أي وقت مضــى. وابإلضــافة إىل ذلك، ميثل تغري املناخ عامًال  
على احملاصـــــــــــيل والثروة احليوانية ويف بعض  كبريٍ   إىل ظهور هذه اآلفات واألمراض وانتشـــــــــــارها وخطورهتا، مبا يؤثر بشـــــــــــكلٍ 

 احلاالت يؤثر بشّدة على الصحة العامة.

ية ى اخلنازير األفريقية، أمثلة عن هذه األمراض احليوانويشـــــــــــــــّكل طاعون اجملرتات الصـــــــــــــــغرية، ومرض احلمى القالعية، ومحّ 
بل عيش مرّيب اجملرتات الصـــغرية مؤدً� إىل تفاقم الفقر وانعدام  الفّتاكة. ويؤثر طاعون اجملرتات الصـــغرية بوجه خاص على ســـُ

. 2030األمن الغذائي. وتعمل منظمة األغذية والزراعة مع شـــــــــــــــركائها من أجل اســـــــــــــــتئصـــــــــــــــال هذا الطاعون حبلول عام 
ور وتفشـــــــــــي األوبئة واجلوائح املنقولة من احليوا�ت إىل اإلنســـــــــــان مثل مرض وابإلضـــــــــــافة إىل األمراض احليوانية، يؤدي ظه

 واألمن الغذائي خلطر كبري. العامليةاحلالية، إىل تعّرض الصحة  19-إنفلونزا الطيور الشديد العدوى، وجائحة كوفيد

انتشـــــاره الســـــريع وعلى مســـــافات  ومن بني اآلفات النباتية الرئيســـــية، يُعترب اجلراد الصـــــحراوي أكثر اآلفات املضـــــرّة بســـــبب
 شــرق أفريقيا، يف شــاســعة. وبدأت أكرب موجة انتشــار للجراد الصــحراوي منذ عقود، مدّمرًة آالف اهلكتارات من األراضــي

ا حاالت تفشٍ  ومنطقة اإلســـالمية إيران مجهورية آســـيا وشـــبه اجلزيرة العربية ويف ووســـط حادة يف جنوب غرب  وتوجد أيضـــً
ودودة احلشـــــد اخلريفية مرض آخر يشـــــّكل مصـــــدر قلق بســـــبب انتشـــــاره الواســـــع يف أفريقيا وآســـــيا والشـــــرق  البحر األمحر.

األدىن. وما زال هناك العديد من حاالت تفشي آفات وأمراض حمددة أخرى تؤثر على اإلنتاج واالقتصادات وسبل العيش 
 يف خمتلف األقاليم.

 عمل منظمة األغذية والزراعة وأولو�هتا

منظمة األغذية والزراعة مع البلدان األعضــــــــــــــاء والشــــــــــــــركاء الدوليني واإلقليميني لتعزيز تدابري التخفيف القائمة على تعمل 
األدلة، وتعزيز التعاون لتنفيذ االسرتاتيجيات املنسقة والنهج املشرتكة بني القطاعات واملتكاملة للحّد من التأثري االجتماعي 

 وانية والنباتية.واالقتصادي لآلفات واألمراض احلي

احلامسة تيســـري التعاون الدويل، وتبادل املعارف، والرصـــد، واإلنذار املبكر، وبلورة الســـياســـات  املنظمة عملوتشـــمل جمالت 
فضـــــــــــــــًال عن وضـــــــــــــــع املعايري الدولية والتوجيهات إلدارة اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية على حنو فّعال. وتقرتن هذه 

ابة حلاالت تفشـــــــــــي األمراض لدعم الفين وبناء القدرات إىل البلدان يف جمال الوقاية والتأهب واالســـــــــــتجاإلجراءات بتوفري ا
 املدى الطويل. على وإدارهتا واآلفات
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 سبل املضي قدًما

 هبــدف تعزيز اجلهود الراميــة إىل مكــافحــة أتثري األمراض واآلفــات احليوانيــة والنبــاتيــة، أن ،ينبغي ملنظمــة األغــذيــة والزراعــة
 تواصل تكثيف عملها، وبوجه خاص من أجل: 

 القطريةالصــحة احليوانية والنباتية بشــكل كبري لدعم اجلهود   جماليف القدراتحلوكمة وبناء اخلاصــة ابآلياهتا  تعزيز (أ)
 والدولية يف معاجلة التهديدات املتزايدة املتأتية من اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية؛

حتسني دورها التنسيقي االستباقي يف تعزيز التعاون العاملي واإلقليمي املستدام ويف قيادة تنمية القدرات من أجل و  (ب)
حتســــــــني نظم الصــــــــحة احليوانية والنباتية، وبناء قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصــــــــمود أمام املخاطر املتعددة 

مثل تغري املناخ  ألوضـــــــــــــــاعاتفاقم املؤدية إىل عوامل الية والنباتية مع املرتابطة النامجة عن اآلفات واألمراض احليوان
 ؛والكوارث النامجة عن أسباب طبيعية وانعدام األمن االجتماعي

ج متهيــديـة لفهم الـدوافع املشـــــــــــــــرتكـة اليت تؤدي إىل تفــاقم اآلفـات واألمراض احليوانيــة والنبــاتيــة، وز�دة اعتمــاد �ُُ و  (ج)
للتخفيف من التهديدات على الصحة احليوانية لدعم الذي تقدمه املنظمة تكامل األنشطة وآتزرها لتعزيز فعالية ا

 كافة.  املستو�تعلى والنباتية 

 إن اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي:و 

اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية وإقرار اجملاالت الرئيسية اليت ينبغي ملنظمة مشكلة ج املنظمة يف معاجلة دعم �ُُ  •
 ؛)34هذه التهديدات على النحو الوارد يف الوثيقة (الفقرة  من عبء عة الرتكيز عليها للحدّ األغذية والزرا

القرار (الوارد يف امللحق) لتعزيز عملية تنفيذ الرب�مج العاملي الســتئصــال طاعون اجملرتات الصــغرية  علىملصــادقة او  •
 . 2030بغية حتقيق اهلدف املتمثل يف بناء عامل خاٍل من طاعون اجملرتات الصغرية حبلول عام 

 
 احليوان، رئيس املسؤولني البيطريني، اإلنتاج احليواين وصحة Keith Sumptionالسيد 

 


