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 -1معلومات أساسية

وعّبت
[ ]1خالل الدورة الرابعة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية ،جرت مناقشة مفهوم اآلفات املستجدة والقضااي الطارئة ،ر
بلدان عديدة عن قلقها إزاء احلالة السائدة يف ما يتعلق بدودة احلشد اخلريفية ( ،)Spodoptera frugiperdaكما دعمت
بقوة استكشاف الطريقة اليت ميكن من خالهلا جلماعة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وضع و/أو تعزيز النظم العاملية لإلنذار
بتفشي اآلفات واالستجابة هلا.
[ ]2إضافةً إىل ذلك ،وخالل الدورة الرابعة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية ( )2019حول "النجاحات والتحدايت يف تنفيذ
االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت" ،عرضت املنظمة اإلقليمية الدولية لصحة احليوان والنبات ( 1)OIRSAنظامها املرتسخ
لإلنذار حباالت الطوارئ واالستجابة هلا والذي ساعد يف استئصال غزو اجلراد الطائر لبلدان أمريكا
الوسطى ( )Schistocerca piceifrons piceifronsيف خالل  18ساعة من اكتشافه .وقد أمكن التوصل إىل هذه النتيجة
بفضل التنسيق املمتاز بني السلطات الرفيعة املستوى واإلجراءات القائمة اليت تتيح االتصال واختاذ التدابري يف الوقت
املناسب.
[ ]3وقد تشاركت املنظمة الدولية للصحة يف الزراعة مع منظمة األغذية والزراعة يف تنظيم متارين حماكاة للمساعدة يف بناء قدرات
املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت يف اإلقليم من أجل االستجابة حلاالت تفشي اآلفات .وإن شريط فيديو حملاكاة تلقي
الضوء على مجيع التدابري اليت اختذهتا نيكاراغوا للتصدي آلفة من النوع االستوائي
متاح على املوقع الشبكي 2ملعهد احلماية والصحة يف الزراعة .وقد حضرت
الرابع ٌ Fusarium oxysporum f.sp. cubense
أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت هذه احملاكاة لتكوين فهم أفضل حول وظائف نظام املنظمة الدولية للصحة يف الزراعة.
[ ]4وطلبت هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا الرابعة عشرة ( )2019أن يضع املكتب خطة عمل لنظام طوارئ اآلفات
لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وأن يقدمها إىل اهليئة يف دورهتا اخلامسة عشرة ( )2020مع إسهامات من جمموعة التخطيط
االسرتاتيجي .ووضعت أمانة االتفاقية هذه الوثيقة ،يف حني اقرتحت جمموعة التخطيط االسرتاتيجي مواءمة هذه املبادرة مع
الوثيقة اخلاصة ببنود جدول أعمال تنمية اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ( )2030-2020بعنوان
"تعزيز نظم اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا" اليت ترتسخ فيها مفاهيم "اآلفات املستجدة" و"حاالت الطوارئ" .ومتر
االتفاق على أن يقتصر النطاق على اآلفات احلجرية أو اآلفات احلجرية احملتملة.
[ ]5ومترت صياغة مشروع خطة العمل إبسهامات من فريق منظمة األغذية والزراعة املعين ابجلراد الصحراوي واآلفات العابرة
للحدود ،ومكتب هيئة تدابري الصحة النباتية (يونيو/حزيران  ،)2019وجمموعة التخطيط االسرتاتيجي ( ،)2020واملشاورة
الفنية بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت ( ،)2021-2020وجلنة املعايري وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات ( .)2020وعلى
وجه اخلصوص ،اتفقت جلنة التنفيذ وتنمية القدرات على أن املشروع الذي يدعم هذا العمل يتواءم مع األهداف االسرتاتيجية
لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ( ،)2030-2020و"يتمتع بقيمة اسرتاتيجية ويوفرر ميزة نسبية".
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املوقع الشبكي للمنظمة اإلقليمية الدولية لصحة احليوان والنبات (:)OIRSA

https://www.oirsa.org/

 2شريط فيديو حملاكاة معهد احلماية والصحة يف الزراعة عن اآلفة من النوع االستوائي الرابع  Fusarium oxysporum f.sp. cubenseيف نيكاراغوا
يف أغسطس/آب https://www.ipsa.gob.ni/NOTICIAS/itemid/157/SIMULACRO-IPSA-ANTE-UN-POSIBLE-BROTE- .2019
DE-LA-MARCHITEZ-POR-FUSARIUM
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ليف أخري أن حاالت غزو احلشرات وحدها تكلرف
[ ]6والوقاية من اآلفات فعال ً
جدا من حيث الكلفة .فقد أظهر تو ٌ
3
مليار دوالر أمريكي كح رد أدىن يف السنة على املستوى العاملي.

76

األنشطة

الدعوات إىل مجع اخلربات واملوارد حول املوضوع

[ ]7كانت هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا الرابعة عشرة ( )2019قد طلبت إضافة التحديثات بشأن حاالت اآلفات
املستجدة إىل جدول أعمال اهليئة كبند دائم .وصدرت دعوة إىل تقدمي اإلنذارات بتفشي اآلفات من األطراف املتعاقدة،
إعدادا للدورة اخلامسة عشرة للهيئة ( .)2020ومبا أن اجتماع اهليئة يف أبريل/نيسان  2020أُلغي ،مل تُق ردم الردود اليت وردت.
ً
[ ]8كما صدرت دعوة إىل تقدمي املوارد الفنية للصحة النباتية املتصلة بنظم اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا يف عام ،2020
رداً على الدعوة ،ونُشرت على البوابة الدولية للصحة النباتية.
ومتر تل رقي أربعة موارد فنية لتتبرع ر
توزع اآلفات ر

الروابط مع املبادرات القائمة ملنظمة األغذية والزراعة بشأن اآلفات املعنية
[ ]9متر النظر يف اخلّبات املتوافرة يف التعامل مع دودة احلشد اخلريفية ( ،)Spodoptera frugiperdaمبا يف ذلك كيفية إقامة
آليات وشبكات التنسيق على املستوى الوطين ،واإلقليمي الفرعي ،واإلقليمي والعاملي للمساعدة يف ضمان اختاذ اإلجراءات
املالئمة والكفؤة .وقد متر إنشاء جمموعة عمل فنية مشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة واالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت
تتوىل إدارهتا أمانة االتفاقية وتشكل جزءًا من
معنية بدودة احلشد اخلريفية حول "احلجر الصحي وتدابري الصحة النباتية" ،ر
خطة العمل العاملية لدودة احلشد اخلريفية .وكذلك ،نُشرت اخلطوط التوجيهية بشأن الوقاية من دودة احلشد اخلريفية ،وهي
املكوانت يف ع ردة األدوات.
متثل أحد ر
[ ]10كما أن أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت تشارك يف مشروع ملنظمة األغذية والزراعة يرمي إىل إعداد اسرتاتيجية إلقليم
أمريكا الالتينية بكامله من أجل احليلولة دون انتشار اآلفة من النوع االستوائي الرابع Fusarium oxysporum f. sp.
 .cubenseوقد متر إنشاء فريق اتبع للجنة التنفيذ وتنمية القدرات يف سبتمّب/أيلول  2021للمساعدة يف االستجابة بسرعة
لتفشي هذه اآلفة.
[ ]11ويرد تفصيل الدروس املستفادة من هذه األنشطة يف النقطة  5من هذه الوثيقة بعنوان "االعتبارات املتصلة بنظم املعلومات
واألدوات املتاحة من خالل نظم اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا".

نشاط جمموعة الرتكيز بشأن تعزيز نظم اإلنذار واالستجابة حلاالت تفشي اآلفات التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية
يف عام 2021
[ ]12يف يوليو/متوز  ،2020ش ركل مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية ،ابلنيابة عن اهليئة ،جمموعة تركيز بشأن تعزيز نظم اإلنذار
بتفشي اآلفات واالستجابة هلا (املختصرة مبصطلح جمموعة الرتكيز يف هذه الوثيقة) ،وطلبت من أمانة االتفاقية الدولية لوقاية
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 InvaCostهي قاعدة بياانت عامة للتكاليف االقتصادية للغزو البيولوجي يف العامل ،متاحة على املوقع:
https://www.nature.com/articles/s41597-020-00586-z
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النبااتت إصدار دعوة لتقدمي اخلّباء .ويف ديسمّب/كانون األول  ،2020اختار مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية  16خبرياً،4
مبا يف ذلك ممثلني عن مكتب اهليئة حب رد ذاته ،وجلنة املعايري ،وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات ،وخّباء من كل إقليم من أقاليم
منظمة األغذية والزراعة (ابستثناء إقليم الشرق األدىن إذ مل تُق ردم أي ترشيحات منه) ،وخبرياً من املنظمة اإلقليمية لوقاية
النبااتت ،وخّباء من عدة منظمات دولية (املركز الدويل للزراعة وللعلوم البيولوجية ،ومنظمة األغذية والزراعة ،واملنظمة
العاملية لصحة احليوان ،والوكالة الدولية للطاقة الذرية) ،فضالً عن شبكتني من الباحثني :مركز التعاون الدويل للبحوث
الزراعية من أجل التنمية واجلمعية الدولية ألمراض النبااتت.
[ ]13وعقدت جمموعة الرتكيز اجتماعات افرتاضية كل شهر من يناير/كانون الثاين إىل سبتمّب/أيلول  .2021وإضافةً إىل ذلك،
بكل من
ُعقد 15
ً
اجتماعا فرعيًا إلجناز املهام االثنيت عشرة احملددة يف اختصاصاهتا .وهبدف االضطالع على حنو كفؤ ر
كل مهمة ،بدعم من
املهام االثنيت عشرة احملددة يف اختصاصاهتا ،ر
تطوع أحد اخلّباء يف جمموعة الرتكيز لقيادة العمل يف ر
خّباء إضافيني يف اجملموعة ،فالتقوا وانقشوا إبسهاب كل مهمة (موضوع) ،وارتباطها ابملهام األخرى ذات الصلة .كذلك،
اجتماعا جانبيًا إلحراز تق ردم يف العمل بشأن هذه املهام.
جرى تنظيم أكثر من 20
ً
أيضا جلسات عرض ق ردم خالهلا مديرو النظم القائمة لإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا تفاصيل عن سري
[ ]14ونُظرمت ً
نظمهم .وقُ ردمت النظم التالية :نظام الوقاية من األزمات ملنظمة األغذية والزراعة ،ونظام منظمة وقاية النبااتت يف أورواب
والبحر املتوسط ،ونظام اهليئة األوروبية لسالمة األغذية ،ونظام اإلبالغ يف االحتاد األورويب عن حاالت تفشي الصحة
النباتية؛ واملنصة الوابئية الفرنسية؛ واستخدام منظمة األغذية والزراعة للمعلومات الوابئية من املصادر املفتوحة للصحة
احليوانية؛ ونظام املنظمة اإلقليمية الدولية لصحة احليوان والنبات ()OIRSA؛ ونظام املركز الدويل للزراعة وللعلوم البيولوجية؛
ومرصد Cropwatch؛ ونظام مجاعة احمليط اهلادئ؛ والنظام األسرتايل؛ ونظام منظمة وقاية النبااتت يف أمريكا الشمالية؛
والشبكة الوطنية للتشخيص النبايت يف الوالايت املتحدة األمريكية؛ واملنظمة العاملية لصحة احليوان؛ وPest Lens؛ وشبكة
ووضعت دراسة
اخلّباء األرجنتينيني ومركز إدارة الطوارئ لصحة احليوان يف منظمة األغذية والزراعة واألدوات املتصلة بهُ .
تصف العديد من هذه النظم البارزة لإلنذار بتفشي احلاالت واالستجابة هلا ،وسوف تُنشر يف الربع األول من عام .2022
5
بكل مهمة.
وإضافةً إىل ذلك ،أع ردت جمموعة الرتكيز توصيات متصلة ر
[ ]15واستندت مجيع القرارات إىل جتربة اخلّباء ،ومعرفة وحتليل النظم القائمة لإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا الواردة
يف الدراسة املذكورة أعاله .وقد نُشرت مجيع تقارير االجتماعات على البوابة الدولية للصحة النباتية.
[ ]16وعلى ضوء العمل الذي قامت به جمموعة الرتكيز حىت اآلن ،تُق ردم االعتبارات الواردة يف هذه الوثيقة لوضع نظام اإلنذار
بتفشي اآلفات واالستجابة هلا ،وتنفيذه واحلفاظ عليه .وقد متر البحث عن اسم جديد يشري إىل الطابع العاملي للنظام .غري
أفكارا متنوعة ،وابلتايل ينبغي النظر يف هذه املسألة على حنو أكّب مبساعدة خبري يف االتصاالت،
أن جمموعة الرتكيز ق ردمت ً
علما أن هناك خمتصرات ع ردة وأن كلمةً واحدة قد تنقل الرسالة بشكل أفضل .ويف هذه األثناء ،سوف يتم اختصار هذا
ً
النظام يف هذه الوثيقة مبصطلح "نظام اإلنذار".

4

قائمة أعضاء جمموعة الرتكيز بشأن تعزيز نظم اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا

_https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2021/02/Focus_Group_for_Strengthening_Pest_Outbreak_Alert_and
Response_Systems_Membership_List_2021-02-16_.pdf
5

منشورات البوابة الدولية للصحة النباتية:

https://www.ippc.int/en/publications/
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تتوىل تنسيقه أمانة
[ ]17وتنظر جمموعة الرتكيز يف نظام اإلنذار على أنه مزيج من األشخاص ،واملنظمات ،واملعلومات واألدوات ،ر
أحياان.
االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت .ولذا ،فإن النظام أكثر من نظام حاسويب كما يُشار إليه ً
[ ]18وقد مسح العمل املتسق والتدرجيي بصياغة االعتبارات التالية اليت قُ ردمت إىل جمموعة التخطيط االسرتاتيجي
يف أكتوبر/تشرين األول  6.2021وشكرت جمموعة التخطيط االسرتاتيجي جمموعة الرتكيز على النتائج األولية املمتازة
ودجمت املسامهات الواردة من جمموعة التخطيط االسرتاتيجي يف هذه الوثيقة.
وعلى التقريرُ .
 -2االعتبارات املتصلة ابلتعريفات

[ ]19إن جمموعة الرتكيز تنصح جلنة املعايري ابلطلب من الفريق الفين املعين ابملسرد النظر يف مصطلح "اآلفة املستجدة" ،وإدراج
تعريف له يف املعيار الدويل رقم  5لتدابري الصحة النباتية (مسرد مصطلحات الصحة النباتية) .وجيب تكييف/مواءمة هذا
املصطلح مع أنشطة نظام اإلنذار .ويُقرتح التعريف التايل:
"آفة مؤهلة لتكون آفة حجرية ،وتكون خماطرها أو آاثرها ابلنسبة إىل منطقة ما قد ازدادت بشكل
كبري مؤخراً ،بفعل التغيريات يف العوامل الداخلية لآلفات ،أو العوامل املتصلة ابلعوائل ،أو املسارات
أو البيئة ،حبيث تسبرب أضرارها احملتملة أزمةً وابئية"
[ ]20وميكن أن تدعم جلنة املعايري هذه اجملموعة عّب تنسيق املصطلحات املتصلة ابلتخطيط ألنشطة الوقاية ،والتأهب واالستجابة
السريعة ،وخباصة مصطلحات خطة الطوارئ ،اخلطة الطارئة ،وخطة الوقاية ،وخطة التأهب ،وخطة العمل وخطة االستجابة.
 -3املكوانت الشاملة يف نظام اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا

ملخصة
مكوانت نظام اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا على حنو دقيق يف التقرير الكامل ،وهي ر
[ ]21جرى تفصيل مجيع ر
يف الشكل .1

6

الدورة العاشرة جملموعة التخطيط االسرتاتيجي ،أكتوبر/تشرين األول :2021

https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2021/12/FINAL_SPG_Oct_Report_2021-12-07.pdf
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املكوانت األساسية لنظام اإلنذار واالستجابة
الشكل ّ -1

املكوانت الشاملة
منوذج السايسة

من الوجود املسبق إىل الكشف

اإلطار القانوين

ما بعد الكشف
التبليغ

اإلنذار

االستجابة

الكشف املبكر

النموذج املايل
إدارة البياانت
ونظام االتصاالت
املراقبة

-4

االعتبارات املتصلة ابلعالقات مع أجهزة أخرى وأصحاب مصلحة آخرين

[ ]22جيب أن يبين نظام اإلنذار بتفشي اآلفة واالستجابة هلا أوجه التآزر بني األنشطة اليت جتريها منظمات أخرى ،وأن يتالىف
يسهل النظام الرتابط بني املنظمات الدولية ،واإلقليمية (أُنظر النقطة  )6والوطنية وبني أصحاب
االزدواجية معها .وينبغي أن ر
املصلحة آخرين وأنشطتهم ،وسوف يدعم األنشطة ملكافحة اآلفات املستجدة .كذلك ،جيب أن يكون النظام مرتابطًا على
حنو وثيق على املستوايت كافة ،من خالل قنوات اتصاالت واضحة .وترى جمموعة الرتكيز أنه من الضروري مبكان إنشاء
يبني
إطار عاملي للنظام (كما يرد وصفه يف الشكل  .)2ويعرض اإلطار للمنظمات وأصحاب املصلحة املشاركني ،كما ر
الرتابطات بينهم .وقد تقوم اللجنة املقرتحة املعنية بنظام اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا (أُنظر النقطة  6يف هذه
الوثيقة) بتوجيه نظام اإلنذار ومراقبته.
ويتم التشديد أدانه على أمهية املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت يف مساعدة املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت وتنسيق
[ ]23ر
االستجاابت حلاالت تفشي اآلفات يف أقاليمها .وكما مترت اإلشارة إليه خالل اجتماع جمموعة التخطيط االسرتاتيجي
املنعقد يف أكتوبر/تشرين األول  ،2021ختتلف مجيع املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت من حيث أطرها وقدراهتا ،ولذا
وُي ردد دورها حسب كل حالة على حدة،
جيب أن يكون اخنراطها يف نظام اإلنذار مرًان وأن يتوقرف على إرادهتا وميزاهتاُ .
فيرتاوح بني جمرد تقاسم املعلومات واملشاركة يف أنشطة االستجابة .وتبقى املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت أقرب إىل ظروف
يزودها النظام ابملشورة االسرتاتيجية والفنية وتنمية القدرات.
التفشي واالستجابة له ،وميكن أن ر
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الشكل  -2اإلطار املقرتح لنظام اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا
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[ ]24وكما ُيصل يف النظم املوازية املتصلة ابلصحة احليوانية ،جيب تنظيم اجتماعات أصحاب املصلحة بصورة دورية للحصول
على معلومات عن حالة اآلفات املستجدة الفردية ،وعن أهداف املستوايت األعلى بشأن كيفية عمل نظام اإلنذار بتفشي
اآلفات واالستجابة هلا .وقد يشمل أصحاب املصلحة مكاتب منظمة األغذية والزراعة ،واجلهات املاحنة واملنظمات الدولية.
-5

االعتبارات املتصلة بنظم املعلومات واألدوات املتاحة من خالل نظام اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا

[ ]25ستوفرر صفحة شبكية متخصصة ومفتوحة املصدر لنظام اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا (على املوقع الشبكي لالتفاقية
اعا خمتلفة من املعلومات .كما يُنصح بشدة توفري تطبيق حممول جماين إلعطاء
الدولية لوقاية النبااتت )www.ippc.int ،أنو ُ
اإلنذارات.
[ ]26تُق ردم االقرتاحات التالية بشأن نظم املعلومات واألدوات:
-

صصة وترابطات بني الصفحة الشبكية لنظام اإلنذار واملواقع الشبكية
ينبغي إقامة صفحة شبكية خم ّ
للمنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت .وجيب أن يكون املوقع الشبكي والوصول إىل املعلومات سهل
ومتاحا بلغات األمم املتحدة املختلفة.
االستخدام ً
 العمليات املؤمتتة ملسح مصادر املعلومات اإلعالمية والعلمية بشأن اآلفات املستجدة ،وتوزيعها
على األطراف املتأثرة/املهتمة (مثل املعلومات الوابئية من املصادر املفتوحة).
 عرض البياانت عن التوزيع اجلغرايف لآلفات املستجدة وانتشارها التدرجيي.
 األدوات جلمع وتبادل البياانت عن مراقبة اآلفات املستجدة.
(املعرفة بتقليص أو احتواء أو استئصال جتمع
 األدوات املتاحة لرصد ومراقبة اآلفات املستجدة ر
إلحدى اآلفات).

-

أنشأت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت جمموعة العمل الفنية املشرتكة بني منظمة األغذية
والزراعة واالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت املعنية بدودة احلشد اخلريفية حول احلجر الصحي وتدابري الصحة
النباتية ،فضالً عن فريق اتبع للجنة التنفيذ وتنمية القدرات معين ابآلفة من النوع االستوائي الرابع
 .Fusarium oxysporum f. sp. Cubenseوتوصف هذه األنشطة على حنو أكّب يف البند 13
من جدول األعمال .وقد متر إنتاج موارد فنية عاملية (مثل اخلطوط التوجيهية اخلاصة ابلوقاية من هذه
اآلفات ،والتأهب هلا واالستجابة هلا) ،ونُظرمت حلقات عمل افرتاضية حول مضمون هذه اخلطوط
التوجيهية .كما أن الدروس املستفادة من هذه األنشطة تدعم طلب توفري األدوات واإلجراءات لتيسري
(سيتم النظر فيها ضمن جدول
الوصول بسهولة أكّب إىل اخلّبة يف جمال التشخيص ،واملراقبة واملكافحة
ر
أعمال التنمية "شبكة املختّبات التشخيصية") ،فضالً عن الوصول إىل خطط الطوارئ وأدلرة اإلجراءات
ملراقبة اآلفات املستجدة ومكافحتها.
وميكن إنشاء صفحات شبكية حمددة آلفات مستجدة خمتارة (مثالً كما ابلنسبة إىل دودة احلشد اخلريفية).
وجيب أن يتضمن نظام اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا بناء قدرات املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت
من أجل حتسني قدرهتا على اكتشاف اآلفات وإعطاء احلوافز هلذه املنظمات لإلبالغ عنها .وجيب أن تُق ردم
تقارير اآلفات يف الوقت املناسب وبصورة شفافة ،وجيب أن تستجيب املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت
بسرعة حني يُطلب منها املصادقة على التقارير.

-
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-

وجيب أن ُيظى نظام املعلومات بدعم قانوين (مثالً ،ضمان عدم ترتيب التزامات على أمانة االتفاقية الدولية
لوقاية النبااتت).

[ ]27يعتمد نظام اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا حب ّد ذاته على التقارير عن اآلفات املقدمة من األطراف املتعاقدة.
لقد ن رفذت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت خطة العمل اخلاصة ابلتزامات اإلبالغ الوطنية يف السنوات العديدة املاضية
بتوجيه من جلنة التنفيذ وتنمية القدرات والفريق التابع هلذه اللجنة املعين ابلتزامات اإلبالغ الوطنية (أُنظر البند 2-11
من جدول األعمال) .وهبدف التحفيز على وضع هذه التقارير عن اآلفات ،تواصلت جمموعة الرتكيز التابعة لنظام اإلنذار
مع الفريق التابع للجنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين ابلتزامات اإلبالغ الوطنية ،وق ردمت بعض االقرتاحات ،مبا يف ذلك:
-

-

-
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توفري تنمية القدرات يف جمال وضع التقارير عن اآلفات (مثالً ،خالل حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية
أيضا مستوى اإلدارة ،وتوفري دراسات حالة عن املنافع امللموسة
الدولية لوقاية النبااتت) ،مع استهداف ً
لتقدمي لتقارير.
توفري احلوافز لتقدمي التقارير ،مثل الوصول إىل صندوق طوارئ لدى التص ردي لتفشي آفة جديدة.
وضع قائمة ابألطراف املتعاقدة اليت كان أداؤها ممتازاً جلهة الوفاء التزامات اإلبالغ الوطنية ،ويساعد هذا
األمر يف بناء الثقة.
عرض معلومات من مصادر أخرى على األطراف املتعاقدة على حدة ،مثل املعلومات الوابئية من املصادر
املفتوحة ،وتشجيع األطراف املتعاقدة على تقدمي تقارير رمسية عن هذه اآلفات.

االعتبارات املتصلة حبوكمة نظام اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا

[ ]28لدى أتدية مهامها احملددة يف االختصاصات ،متثرل أحد االعتبارات الرئيسية لدى جمموعة الرتكيز بكيفية تفعيل نظام اإلنذار،
وحتديد الرتتيبات املؤسسية اليت قد تكون األكثر مالءمة .ومتر النظر يف األسئلة أدانه.
[ ]29هل جيب تفعيل نظام اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا برعاية هيئة تدابري الصحة النباتية أو من خالل بعض
دائما إلدارة جهاز وضع املعايري املعرتف به دوليًا ،إمنا تعتّب
اآلليات األخرى؟ ال ختضع نظم مماثلة لصحة اإلنسان واحليوان ً
جمموعة الرتكيز أنه جيب إنشاء نظام اإلنذار من جانب هيئة تدابري الصحة النباتية وبرعايتها .وأهداف نظام اإلنذار متوائمة
على حنو وثيق مع أهداف االتفاقية .ونظراً إىل أن هيئة تدابري الصحة النباتية مكلرفة تعزيز التنفيذ الكامل ألهداف االتفاقية
(املادة  ،) 11وإىل أن اهليئة هي اليت دعت إىل إيالء مزيد من االهتمام لآلفات الطارئة ،من املالئم أن تكون اهليئة اجلهاز
املسؤول عن نظام اإلنذار .إمنا هذا ال مينع اهليئة من تغيري هذا الرتتيب يف املستقبل.
وتقر االتفاقية بدور املنظمات اإلقليمية
[ ]30ويدعم هذا الرتتيب ً
أيضا التعاون املكثف الذي سيكون ضرورًاي لنجاح نظام اإلنذار .ر
لوقاية النبااتت (املادة  )9والتعاون الدويل (املادة .)13
[ ]31ونظراً إىل اجلهود الكبرية املرتقبة لقيام نظام اإلنذار ،توصي جمموعة الرتكيز بوضع إطار تشغيلي لنظام اإلنذار مؤلرف
من املنظمات احلكومية ومنظمات أخرى على املستوى العاملي ،واإلقليمي والوطين .كما ميكن للجنة توجيهية لنظام اإلنذار
أن توفرر التوجيه للنظام العاملي ومراقبته .وكانت جمموعة الرتكيز قد نظرت يف أدوار املنظمات املشاركة وح رددهتا ابلتفصيل،
مبا يف ذلك على املستوى العاملي مع منظمة األغذية والزراعة وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ،فضالً عن املنظمات
عرض األدوار يف الوثيقة
اإلقليمية والوطنية لوقاية النبااتت ومنظمات أخرى ،يف ما يتعلق حبوكمة وتفعيل نظام اإلنذار .وتُ َ
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األكثر تفصيالً جملموعة الرتكيز بعنوان "األدوار على املستوى العاملي ،واإلقليمي والوطين لتعزيز نظم اإلنذار بتفشي اآلفات
7
واالستجابة هلا" ،املتاحة على البوابة الدولية للصحة النباتية.
[ ]32أي جهاز ضمن هيئة تدابري الصحة النباتية جيب أن يكون مسؤوالً عن نظام اإلنذار؟ حبثت جمموعة الرتكيز يف ما إذا وجب
إنشاء نظام اإلنذار كجزء من جلنة التنفيذ وتنمية القدرات ،أو وجب إنشاء جهاز فرعي جديد .وتوصي جمموعة الرتكيز
سمى مؤقتاً جلنة نظام اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا .وتُنشأ هذه اللجنة
على حنو مثايل إبنشاء جهاز فرعي جديد ،يُ ر
لتوفري توجيهات عامة لنظام اإلنذار ،وضمان التنسيق اإلمجايل بني منظمات أصحاب املصلحة على الصعيد العاملي وتوجيه
حشد املوارد.
أسباب عديدة للتوصية إبنشاء جهاز فرعي جديد:
[ ]33وهناك
ٌ

مسعى كبرياً سيق ردم مسامهة
 من املرتقب إنشاء نظام اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا ابعتبارهً
هامة يف أهداف االتفاقية .ويتعلرق جبوانب ع ردة من عمل األطراف املتعاقدة ،وابلتايل يستحق جهازاً فرعيًا
خمصصا له.
ً
عّبت عنها األطراف املتعاقدة يف الدورات األخرية هليئة تدابري الصحة النباتية،
 وانطالقاً من الشواغل اليت روعلى وجه اخلصوص على ضوء جتارهبا يف العديد من اآلفات املستجدة مثل دودة احلشد اخلريفية،
من الواضح أن األطراف املتعاقدة تريد حتسني الرتتيبات املؤسسية واالستجاابت للتص ردي لآلفات
املستجدة .وابلتايل ،فإن إنشاء جهاز فرعي جديد سيش ركل طريقةً واضحة ومرئية ملعاجلة هذه الشواغل.
 وخيضع العمل اجلاري املتصل حباالت تفشي اآلفات واالستجابة هلا ملراقبة جلنة التنفيذ وتنمية القدراتتقدما كبرياً منذ إنشائها ،إمنا اختصاصاهتا واسعة ،وتعتّب جمموعة
يف الوقت احلاضر .وأحرزت هذه اللجنة ً
تتحمل أصالً عبء عمل كامل وواسع .وابلتايل ،فإن تنفيذ نظام
الرتكيز أن جلنة التنفيذ وتنمية القدرات ر
اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا من خالل جمموعة فرعية اتبعة للجنة سوف يضيف ببساطة إىل عبء
العمل الثقيل أصالً للجنة التنفيذ وتنمية القدرات.
يتم اإلقرار أبهنا أولوية
 ومن خالل إنشاء جلنة لنظام اإلنذار كجهاز فرعي ،تُق ردم إشارة واضحة على أنه رنظم مماثلة
قصوى ابلنسبة إىل هيئة تدابري الصحة النباتية ،وأنه جيب ابلتايل تزويدها مبوارد جيدة .وحتظى ٌ
ترجيحا أن ُحتشد املوارد الضرورية يف حال أنشئت اللجنة كمجموعة
يف مناطق أخرى بدعم جيرد ،ومن األقل
ً
فرعية للجنة التنفيذ وتنمية القدرات.
 وعالوًة على ذلك ،ختضع التزامات اإلبالغ الوطنية حاليًا إلشراف جلنة التنفيذ وتنمية القدرات ،واتفقتجمموعة الرتكيز على أنه جيب نقل اإلشراف على التزامات اإلبالغ عن اآلفات إىل جلنة نظام اإلنذار بتفشي
اآلفات واالستجابة هلا ،يف حني تبقى التزامات اإلبالغ الوطنية ضمن جلنة التنفيذ وتنمية القدرات
جدا
(اجملموعة الفرعية للجنة املعنية ابلتزامات اإلبالغ الوطنية) .كما أن تقدمي التقارير عن اآلفات هام ً
تيسر االستجاابت املبكرة للمشاكل
يف حتديد املشاكل الناشئة ،والتقارير املق ردمة يف الوقت املناسب قد ر
الناشئة .وسوف يعتمد حسن سري نظام اإلنذار على االستجابة السريعة ،وبناء القدرات ،وإقامة الشبكات
والتعاون بني جهات فاعلة خمتلفة .كما أن وضع هذه األنشطة املتصلة ابآلفات املستجدة حتت هيكلية
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شاملة واحدة قد يساعد يف ضمان التنسيق األسرع واالستخدام األفضل للموارد .ويف معظم احلاالت،
أيضا يف نظام اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا .ولكن
توضع اإلجراءات التشغيلية وميكن استخدامها ً
قد تكون هناك حاجة إىل إجراء بعض التعديالت لتمكني اختاذ إجراءات سريعة يف حال االستجابة حلاالت
الطوارئ.
بتفشي
[ ]34ويُقرتح أن تتألف هذه اللجنة لنظام اإلنذار من عشرة أعضاء يتمتعون ابملهارات واخلّبات ذات الصلة يف نظم اإلنذار ر
اآلفات واالستجابة هلا ،مبا يف ذلك عضو واحد على األقل من منظمة إقليمية لوقاية النبااتت:
-

-

سيكون سبعة أعضاء ممثلني عن كل من األقاليم السبعة ملنظمة األغذية والزراعة.
سيكون عضوان خبريين يف املواضيع ذات الصلة بعمل جلنة نظام اإلنذار ،من األوساط األكادميية ،واجلهات
املاحنة ،واملنظمات الدولية أو ممثلني من القطاع اخلاص.
سيكون عضو واحد ممثالً عن منظمة إقليمية لوقاية النبااتت.

[ ]35وميكن أن تضطلع جلنة نظام اإلنذار ابلوظائف التالية:
-1

برانمج العمل الفين
-

-2

حتديد املوارد وإبقاء القدرات املطلوبة من األطراف املتعاقدة لتنفيذ أنشطة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت
ونظام اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا قيد االستعراض.
حتديد اآلليات املتاحة مثل مشاريع التعاون الفين لدعم تنفيذ نظام اإلنذار من جانب األطراف املتعاقدة
تفشيها.
يف حال هتديد آفة مستجدة أو ر
حتديد اسرتاتيجيات واقرتاحها على األطراف املتعاقدة لكي تعزز تنفيذها لالتفاقية ونظام اإلنذار،
مبا يف ذلك التزامات تقدمي التقارير الوطنية ،مع مراعاة قدراهتا واحتياجاهتا احملددة.
استعراض حتدايت األطراف املتعاقدة املتصلة بنظام اإلنذار.
التوصية أبولوايت هيئة تدابري الصحة النباتية لتحسني نظام اإلنذار ،ابالستناد إىل حتليل نواتج
األنشطة أعاله.
حتديد تكنولوجيات جديدة للكشف املبكر عن حاالت تفشي اآلفات واالستجابة هلا ،والتوصية
تعزز نظام اإلنذار.
هبذه التكنولوجيات اجلديدة اليت قد ر
رصد وتقييم اإلجراءات الواردة يف اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية وما يتصل هبا من اسرتاتيجيات وأطر وخطة
(أو خطط) عمل أخرى.

اإلدارة الفعالة والكفؤة للجنة نظام اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا
-

-

صياغة قائمة ابألنشطة ذات األولوية للنظام العاملي لآلفات مبا يتواءم مع أولوايت هيئة تدابري الصحة
النباتية.
االضطالع بوظيفة استعراض املشاريع اجلديدة املتصلة بنظام االستعراض لضمان أن تكون متوائمة
مع األهداف االسرتاتيجية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ،وأن تكون ذات قيمة اسرتاتيجية وتوفرر ميزة
تنافسية ،وقد توصي هيئة تدابري الصحة النباتية ابملوافقة على هذه املشاريع.
وضع إجراءات ومعايري إلنتاج موارد فنية لإلنذار واالستجابة ،واإلشراف عليها واملوافقة عليها.
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-

-3

وحل اجملموعات الفرعية التابعة للجنة املعنية بنظام اإلنذار،
رفع توصية إىل هيئة تدابري الصحة النباتية إبنشاء ر
مع إجراء أنشطة حم رددة متصلة بنظام اإلنذار واملهام ،على أن ُحت ردد تشكيلتها ومهامها من خالل
االختصاصات.
توفري اإلشراف على اجملموعة الفرعية التابعة للجنة املعنية بنظام اإلنذار.
إنشاء جمموعات خمصصة ملعاجلة مسائل حمددة.
التماس املشورة و/أو املسامهات بشأن مسائل ذات صلة بعملها من اللجان الفنية (عن طريق جلنة املعايري)
ومن جمموعات أو منظمات أخرى تساعد أمانة االتفاقية.
استعراض وظائفها وإجراءاهتا ونتائجها بصورة دورية.
رصد وتقييم فعالية أنشطتها ومنتجاهتا.
وضع مشاريع تساهم يف تنفيذ األولوايت اليت وافقت عليها هيئة تدابري الصحة النباتية.

العمل مع األمانة
-

تقدمي اإلرشادات بشأن أنشطة اإلنذار واالستجابة إلدراجها يف خطة عمل األمانة.
تقييم املوارد الشبكية والفنية ذات الصلة بتنفيذ نظام اإلنذار واالتفاقية وترتيبها حبسب األولية ،حسب
االقتضاء.
الرتويج لتجنب النزاعات ابعتبارها نتيجةً للتنفيذ الفعال.
اإلشراف على عمليات التزامات اإلبالغ الوطنية.
املسامهة يف إقامة روابط مع اجلهات املاحنة والشركاء وغريها من منظمات عامة وخاصة معنية ابإلنذار
واالستجابة يف جمال الصحة النباتية ،ويف احلفاظ على تلك الروابط.
املسامهة يف تنفيذ اتصاالت أمانة االتفاقية.
إن األمانة مسؤولة عن تنسيق عمل اللجنة املعنية ابلنظام وتوفري الدعم اإلداري والتحريري والتشغيلي والفين.
وتقدم األمانة مشورهتا إىل اللجنة بشأن إاتحة املوارد املالية والبشرية واستخدامها.

ستنسق بدورها مع جلنة املعايري لتكون عملية
[ ]36وسوف تتعاون اللجنة املعنية ابإلنذار مع جلنة التنفيذ وتنمية القدرات ،اليت ر
مكملة وفعالة ،بناءً على أولوايت متسقة من أجل تنفيذ نظام اإلنذار .وسوف يتم هذا التعاون
وضع املعايري وتنفيذها ر
على عدد من املستوايت (أي األمانة ورائسيت اللجنتني واألعضاء والقيرمني على اإلشراف واجملموعات الفرعية) .وسيكون
رئيس اللجنة املعنية بنظام اإلنذار مسؤوالً عن ضمان التنسيق مع رئيسي جلنة التنفيذ وتنمية القدرات وجلنة املعايري.
وسيشمل التعاون بني اللجنة املعنية بنظام اإلنذار ،وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات وجلنة املعايري ما يلي:
-

االتساق بني األولوايت
وضع خطط التنفيذ املتصلة بنظم اإلنذار واالستجابة
حتليل االستجاابت لطلبات تقدمي املواضيع واملسائل الواجب تناوهلا
استعراض إطار املعايري والتنفيذ بشكل مشرتك ،وتقدمي التوصيات إىل هيئة تدابري الصحة النباتية للمصادقة
عليها عن طريق جمموعة التخطيط االسرتاتيجي.
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[ ]37وستنُشأ ثالث جمموعات فرعية اتبعة للجنة املعنية بنظام اإلنذار لتقييم األنواع ،واألدوات والتزامات اإلبالغ الوطنية،
وستعقد اجتماعات منتظمة لتنفيذ اجلوانب الفنية يف نظام اإلنذار ،مبا يف ذلك وضع اللمسات األخرية على اإلجراء لتقييم
األنواع اليت جيب التصريح عنها كآفات مستجدة ،وتنفيذه بعد ذلك.
صرح أبهنا "مستجدة" ،ميكن تشكيل فريق اتبع للجنة املعنية بنظام اإلنذار ،على غرار الفرق اليت متر إنشاؤها
لكل آفة يُ ر
[ ]38و ر
حديثًا لدودة احلشد اخلريفية أو لآلفة من النوع االستوائي الرابع .ويرد يف الشكل  3اهليكل التنظيمي للجنة املعنية بنظام
اإلنذار كجهاز فرعي اتبع هليئة تدابري الصحة النباتية.
الشكل  :3اهليكل التنظيمي للجنة املعنية بنظام اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا كجهاز فرعي اتبع هليئة تدابري
الصحة النباتية ،مع اجملموعات الفرعية والفرق

ينسق رئيس اللجنة املعنية بنظام اإلنذار مع جلنة التنفيذ وتنمية القدرات ومع جلنة املعايري عند االقتضاء ،لضمان
[ ]39جيب أن ر
التآزر بني أنشطة خمتلف األجهزة الفرعية هليئة تدابري الصحة النباتية .ويف الفرق ،ينبغي ضمان توفرر اخلّبة املالئمة
يف التشخيص ،والروابط مع أخصائيي هذا املوضوع ذات الصلة يف فريق اخلّباء الفين املعين بّبوتوكوالت التشخيص.
[ ]40ما هي التبعات ابلنسبة إىل األمانة؟ من املرتقب أنه سيكون من الضروري إعادة تنظيم أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت
من أجل التكيرف مع إقامة جهاز فرعي جديد .وقد تّبز الضرورة إىل موظفني خمصصني يف األمانة لدعم نظام اإلنذار
بتفشي اآلفات واالستجابة هلا وتنفيذ الّبانمج اخلاص به .وُمي َول هذا النشاط يف جزء منه من امليزانية العادية ومن األموال
مر
من خارج امليزانية .كما جيب أن تُبذل اجلهود الستبقاء املوظفني للحفاظ على اخلّبة والبناء على اخلّبات املكتسبة على ر
السنوات.
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مفصالً لنظم اإلنذار واالستجابة األكثر بروزاً يف العامل لتحديد الطريقة الفضلى إلقامة نظام
[ ]41وأجرت جمموعة الرتكيز استعر ً
اضا ر
اإلنذار.
[ ]42ومن حيث تكاليف صيانة الشبكة األرجنتينية الوطنية للمراقبة مثالً ،تبلغ قيمة تطوير وصيانة برانمج حاسويب
يضم ثالثة فنيني يعملون على نظامهم.
دوالر أمريكي يف السنة (تقريبًا) ،وهناك فريق ً
أيضا ر

30 000

[ ]43ويرد يف الشكل  4أدانه اهليكل التنظيمي لوحدة طوارئ صحة احليوان كمثال على صحة احليوان وحدها.
[ ]44وقد بدأت أصالً املناقشات االستكشافية مع مركز إدارة طوارئ الصحة احليوانية الستكشاف إمكانية العمل على برانمج
مشرتك ميكن وضعه للمساعدة يف التصدي ألنشطة الطوارئ للصحة احليوانية والنباتية على السواء ،من أجل تعظيم املوارد
والبناء على اخلّبة .ومركز إدارة طوارئ الصحة احليوانية اتبع لوحدة الطوارئ يف منظمة األغذية والزراعة.
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الشكل  :4اهليكل التنظيمي ملركز إدارة طوارئ وحدة الصحة احليوانية يف منظمة األغذية والزراعة

عّبت جمموعة التخطيط االسرتاتيجي عن شواغلها
[ ]46اخلطوات األوىل لتفعيل نظام اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا .ر
بشأن التحدايت واآلاثر الطويلة األمد النامجة عن إقامة جهاز فرعي جديد هليئة تدابري الصحة النباتية .وهبدف استكشاف
التكاليف احملتملة والعوائد على االستثمار ،تقرتح جمموعة الرتكيز ،وابالتفاق مع اقرتاح جمموعة التخطيط االسرتاتيجي ،إنشاء
جلنة توجيهية ّأوالً ،ابتّباع منوذج اللجنة التوجيهية املعنية إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية .وميكن إنشاء
اللجنة التوجيهية لنظام اإلنذار حتت إشراف مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية ،وتكون واليتها ثالث سنوات،
على أن تق ردم تقاريرها إىل اهليئة .وقد مترت صياغة اختصاصات اللجنة التوجيهية املقرتحة لنظام اإلنذار ،كما ترد يف املرفق .1
وال يُتوقرع أن يكون وجود ممثلني عن مجعيات دولية أو إقليمية للمزارعني والصناعيني ،أو ممثلني عن القطاع اخلاص ،ضرورًاي
ضمهم إليها يف األجل الطويل.
يف اللجنة التوجيهية اليت من املفرتض أن تُنشأ ملدة ثالث سنوات ،إمنا ميكن ر
[ ]47وقد تطلق هذه اللجنة التوجيهية خطة عمل نظام اإلنذار ،كما أهنا قد حتلرل حماسن ومساوئ إنشاء جلنة معنية بنظام اإلنذار
(جهاز فرعي هليئة تدابري الصحة النباتية) ،وتساعد يف تقدير العوائد على االستثمار.
-7

خطة عمل نظام اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا

[ ]48إن خطة العمل اليت تتضمن األنشطة الرئيسية كما ُعرضت يف الوثيقة اخلاصة بتنفيذ خطة إعداد اإلطار االسرتاتيجي للفرتة
علما هبا يف عام  ،2019ما زالت صاحلة .وترد يف اجلدول  1أدانه
 ،2024-2020واليت أحاطت هيئة تدابري الصحة النباتية ً
قائمةً هبذه األنشطة وحالة تنفيذها.
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اجلدول

1

األنشطة واملهام

حالة النشاط

 -1التحليل واإلبالغ  -احلالة العاملية للكشف عن خماطر
اآلفات املستجدة واإلبالغ عنها ،العوائق أمام اإلبالغ

قيد اإلجراء  -أُجنزت تقريبًا ،أُنظر الدراسة

 -2تعريف اهليكل التنظيمي ومتطلبات املستخدم اليت جيب
وضعها لتعزيز نظم الكشف واإلبالغ

أُنظر اقرتاحات نظام اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة
هلا جملموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية

 -3إعداد سياسات مواتية واعتمادها على املستوى العاملي
لتشجيع اإلبالغ واستخدامه على النحو األمثل ،مبا يف ذلك
والية االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وبنيتها التشغيلية

أُنظر توصيات نظام اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة
هلا جملموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية
املق ردمة إىل اجملموعة الفرعية للجنة التنفيذ وتنمية القدرات
املعنية ابلتزامات اإلبالغ الوطنية.
يوصي نظام اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا
جملموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية بوضع
معلومات وابئية من املصادر املفتوحة.

 -4إقامة شبكة من اخلرباء/األدوات لالستجابة حلاالت
الطوارئ املتعلقة ابلصحة النباتية وإاتحتها جلميع املنظمات
اإلقليمية لوقاية النبااتت عن طريق منصة عاملية

أُنظر اقرتاحات نظام اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة
هلا جملموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية.

 -5وضع ،واعتماد وتطبيق العمليات من أجل االستعانة
بسرعة ابخلربات وموارد االستجابة.

أُنظر اقرتاحات نظام اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة
هلا جملموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية.

 -6إنشاء ع ّدة أدوات خاصة بنظام اإلنذار بتفشي اآلفات
واالستجابة هلا

أُنظر توصيات نظام اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة
هلا جملموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية بشأن
األدوات اليت جيب وضعها ،واحلوكمة اليت جيب إرساؤها
لتطوير هذه األدوات.

 -7تيسري اعتماد نظام اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا
املزودين احملتملني
على املستوى العاملي ،والدعوة مع ّ
للصندوق

ُجترى مناقشات لتبادل األنشطة مع مركز إلدارة حاالت
طوارئ الصحة احليوانية يف املنظمة.

اجلدول  :1أنشطة نظام اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا ،كما هي حم ّددة يف وثيقة تنفيذ خطة تنمية اإلطار
االسرتاتيجي للفرتة  2024-2020اليت أحاطت هيئة تدابري الصحة النباتية علمًا هبا عام  ،2019وحالة كل نشاط
حىت يناير/كانون الثاين .2022
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امليزانية املتاحة إلجراء األنشطة املتصلة بنظام اإلنذار ضمن أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

[ ]49خالل دورهتا الرابعة عشرة ( ،)2019إن اهليئة "انشدت أمانة االتفاقية الدولية إنشاء حساب أمانة حلاالت الطوارئ لدعم
معاجلة املسائل املتصلة ابآلفات املستجدة والقضااي املستجدة .وشجعت األطراف املتعاقدة ،كذلك املنظمة وأمانة االتفاقية
الدولية على اعتماد هنج شامل بدالً من هنج يقوم على كل بلد على حدة ملعاجلة قضااي اآلفات املستجدة" 8.واستكشفت
أمانة االتفاقية هذه النقطة ،واعتّبت أنه ميكن استخدام حساب األمانة احلايل املتعدد اجلهات املاحنة هلذا الغرض ،من دون
إنشاء حساب أمانة جديد .ابلفعل ،تتوفرر أصالً لدى األطراف املتعاقدة وشركاء آخرين يف املوارد إمكانية املسامهة
يف األولوايت املرتبطة ابآلفات املستجدة والقضااي الطارئة يف حساب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة.
جديدا مستوحى من نظم مماثلة أخرى مثل النظام اخلاص ابلصحة احليوانية،
نظاما ً
[ ]50وقد يكون نظام اإلنذار ،كما هو مقرتحً ،
إمنا جيب أن يتكيرف مع خصائص الصحة النباتية .وجيب أن يقوم هيكله يف املرحلة األوىل على نواة صغرية من املوظفني
املخصصني ابلكامل.
ر
[ ]51وهبدف توفري قدرة تشغيلية مستمرة وضمان استدامة هذا النظام ،ينبغي إيالء االعتبارات لتخصيص بعض أموال امليزانية
العادية هلذا العمل .كذلك ،ميكن حشد أموال إضافية من امليزانية.
[ ]52وهبدف دعم نظام اإلنذار والعمل األساسي للجنة التوجيهية اخلاصة ابلنظام ،سيكون من الضروري توفري املوارد البشرية
التالية (التقديرات ابلدوالر األمريكي):








مدير واحد (من املستوى ف 200 ،4-ألف دوالر أمريكي يف السنة)
مطور واحد لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (من املستوى ف 130 ،2-ألف دوالر أمريكي يف السنة)
ر
موظف إداري بدوام جزئي (من املستوى خ ع 40 ،3-ألف دوالر أمريكي يف السنة)
موظفان علميان (من املستوى ف 140 ،2-ألف دوالر أمريكي يف السنة  280 = 2 xألف دوالر أمريكي
يف السنة)
موظف واحد للموارد البشرية مسؤول عن العالقات مع األقاليم واملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت ،وهنج
الصحة الواحدة ،ومنظمة الصحة العاملية ومنظمات أخرى ذات الصلة ((من املستوى ف 160 ،3-ألف
دوالر أمريكي يف السنة)
خبري اتصاالت بدوام جزئي (استشاري 40 ،ألف دوالر أمريكي يف السنة)

[ ]53وينبغي إاتحة مبلغ إضايف بقيمة  100ألف دوالر أمريكي يف السنة من أجل توريد خدمات خارجية مثل الرتمجة التحريرية،
ودعم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واجتماعات اخلّباء .وميكن تقدير امليزانية املخصصة للموظفني ،مبا يف ذلك املع ردات،
بقيمة  950ألف دوالر أمريكي يف السنة.

8

منظمة األغذية والزراعة ،االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ( ،) 2019تقرير الدورة الرابعة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية.

https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2019/07/CPM-14_Report_withISPMs-2019-07-31.pdf
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[ ]54وكح رد أدىن ،للمباشرة ابألنشطة وإدارة اللجنة التوجيهية لنظام اإلنذار يف السنوات الثالثة األوىل ،سيكون من الضروري
توفري املوظفني التالني:





مدير واحد بدوام جزئي (من املستوى ف 100 ،4-ألف دوالر أمريكي يف السنة)
مطور واحد لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بدوام جزئي (من املستوى ف،2-
ر
يف السنة)
موظف إداري بربع الوقت (من املستوى خ ع 20 ،3-ألف دوالر أمريكي يف السنة)
موظف علمي واحد (من املستوى ف 140 ،2-ألف دوالر أمريكي يف السنة)

65

ألف دوالر أمريكي

[ ]55وكما هو ُمشار إليه أعاله ،ينبغي إاتحة مبلغ إضايف بقيمة  100ألف دوالر أمريكي يف السنة كح رد أدىن من أجل توريد
خدمات خارجية مثل الرتمجة التحريرية ،ودعم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واجتماعات اخلّباء ،مع إمكانية أن تُعقد
حبضور شخصي.
تتوىل أمانة االتفاقية الدولية إدارة األنشطة اليومية لتوفري خطة عمل نظام اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا.
[ ]56وقد ر
-9

كيف جُترى التدخالت امليدانية الطارئة؟

[ ]57من شأن نظام عاملي حسن التنظيم لإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا أن يوفرر التوجيهات واملعلومات لألطراف املتعاقدة
حول اآلليات املتاحة ،من أجل االستجابة يف الوقت املالئم حلاالت غزو وتفشي اآلفات املستجدة ،األمر الذي قد يساهم
املدمرة احملتملة على إنتاج األغذية وتسويقها.
يف الوقاية من اآلاثر ر
[ ]58وميكن أن تكون التدخالت الطارئة للتص ردي آلفة حمدودة املدة (أشهر قليلة) ،أو ميكن متديدها لعدة سنوات عند االقتضاء.
التفشي بني مئات اآلالف وعدة املاليني
وقد ختتلف امليزانية الضرورية هلذا النوع من التدخالت امليدانية حسب حجم حالة ر
من الدوالر األمريكي .وتتوفرر األدوات للمساعدة يف تقدير تكاليف هكذا تدخالت لبعض اآلفات ،مبا يف ذلك اآلفات
احلجرية لذاببة الفاكهة.
[ ]59ولن تتدخل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت بشكل مباشر يف التدخالت الطارئة يف امليدان .ويف هذا اخلصوص ،يس رد
مركز إدارة الطوارئ ملنظمة األغذية والزراعة الفجوة يف اآلفات واألمراض املستجدة املهمة ابلنسبة إىل الصحة احليوانية.
املنسقني على املستوى اإلقليمي .كما أنه يتمتع بعدد جيد من املوظفني ،وتتيح املوارد
ويتمتع املركز هبيكل تنظيمي ر
يضم ر
املالية الكافية من املسامهات من خارج امليزانية دعم الدول األعضاء يف املسائل التشغيلية ،مثل دعم خمتّبات التشخيص
سمى مبجموعة تنسيق احلوادث ،أشبه ابللجنة التوجيهية ،ويقضي أحد
الوطنية والتدخالت امليدانية .كذلك ،يتبع للمركز ما يُ ر
أدوارها الرئيسية بتعريف حوكمة الكياانت املشاركة ،وإشراك أصحاب املصلحة من املنظمات العامة واخلاصة .ويوصى إبنشاء
هيكلية مماثلة للصحة النباتية ضمن مركز إدارة الطوارئ ،رمبا ضمن مبادرة مظلة الصحة الواحدة.
[ ]60وإن هيئة تدابري الصحة الواحدة مدعوة إىل القيام مبا يلي:
()1

االتفاق على إنشاء جلنة توجيهية لنظام اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا قبل وضع خطة عمل النظام ،وذلك
كتدبري مؤقت.
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()2
()3
()4
()5

االتفاق على عرض اختصاصات اللجنة التوجيهية لنظام اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا يف املرفق
(هبذه الوثيقة) ،واالتفاق على إطالق دعوة لتقدمي اخلّباء.

1

البحث يف طريقة ختصيص املوارد لضمان استدامة نظام اإلنذار ،مبا يف ذلك الطلب من أمانة االتفاقية الدولية لوقاية
النبااتت ختصيص بعض األموال من امليزانية العادية.
البحث يف إمكانية املسامهة مبوارد من خارج امليزانية للمساعدة يف متويل خطة عمل نظام اإلنذار.

البحث يف إمكانية الطلب من جلنة املعايري مطالبة الفريق الفين املعين ابملسرد البحث يف مصطلح "اآلفة املستجدة"
لضمه إىل املعيار الدويل رقم  5لتدابري الصحة النباتية (مسرد مصطلحات الصحة النباتية) ،واالقرتاح املق ردم من جمموعة
ر
الرتكيز بشأن تعريفه.
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اختصاصات اللجنة التوجيهية للنظام العاملي لإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا
-1

معلومات أساسية

[ ]1خالل الدورة الرابعة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية ( ،)2019أيردت الدول األعضاء بقوة إنشاء نظام عاملي لإلنذار
بتفشي اآلفات واالستجابة هلا ،سيما أنه ال توجد نظم مماثلة ضمن مجاعة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.
[ ]2وطلبت هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا الرابعة عشرة ( )2019أن يضع املكتب خطة عمل لنظام طوارئ اآلفات
لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ،وأن يقدمها إىل اهليئة يف دورهتا اخلامسة عشرة ( )2020مع إسهامات من جمموعة التخطيط
االسرتاتيجي .ووضعت أمانة االتفاقية خطة العمل هذه .وقامت مبواءمتها مع خطة البند الوارد يف خطة تنمية اإلطار
االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية حول "تعزيز نظام اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا" .وترسخت مفاهيم "اآلفات
املستجدة" و"حاالت الطوارئ" يف خطة العمل هذه ،واقتصر نطاقها على اآلفات احلجرية أو اآلفات احلجرية احملتملة.
[ ]3وق ردمت جمموعة الرتكيز املعنية بنظام اإلنذار توصياهتا يف عام  ،2022مع الدعوة إىل إنشاء جهاز فرعي جديد هليئة تدابري
وعّبت جمموعة التخطيط االسرتاتيجي عن الشواغل بشأن اآلاثر الطويلة
الصحة النباتية ،أي اللجنة املعنية بنظام اإلنذار .ر
األجل والتبعات على التمويل والتحدايت جلهة إنشاء جهاز فرعي جديد للهيئة ،وضرورة النظر يف التكاليف احملتملة ،واملنافع
والعوائد على االستثمار .وهبدف استكشاف هذه العناصر ابلعمق ،اقرتحت جمموعة الرتكيز إنشاء جلنة توجيهية لنظام
اإلنذار كتدبري مؤقت ،ابترباع منوذج اللجنة التوجيهية املعنية إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية.
-2

الغرض

[ ]61ستوفرر اللجنة التوجيهية لنظام اإلنذار التنسيق ،والتوجيه واملشورة بشأن إجراءات االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ،هبدف
وضع وتنفيذ نظام عاملي لإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا ،مع تاليف االزدواجية وبناء التآزر مع نظم أخرى.
-3

املدة واالستعراض

[ ]62ستُنشأ اللجنة التوجيهية لنظام اإلنذار التنسيق يف مرحلة رأولية ملدة ثالث سنوات ،وستق ردم التوصيات بشأن مستقبلها هليئة
تدابري الصحة النباتية كل عام.
-4

تشكيلة اللجنة التوجيهية

وتضم األعضاء التسعة التالني:
[ ]63تقوم اللجنة التوجيهية على املهارات واملعارف ،ر
-

خبري واحد على األقل من منظمة إقليمية لوقاية النبااتت
خبريان اثنان على األقل من منظمات وطنية لوقاية النبااتت
ممثل واحد على األقل من جهة ماحنة
ممثل واحد على األقل من مؤسسة حبثية دولية أو إقليمية
ممثل واحد على األقل من منظمة دولية تُعىن حباالت التفشي واالستجابة
كل من جلنة التنفيذ وتنمية القدرات وجلنة املعايري
ممثل واحد على األقل من ر
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وتشجع مجيع اخلّباء املهتمني بتقدمي ترشيحهم
التنوع والشمولية،
ر
[ ]64وتدعم أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت العدالة ،و ر
وسيتم اختيار أعضاء هذه اللجنة التوجيهية ابالستناد إىل خّبهتم الفنية والعملية
للمشاركة يف اللجنة التوجيهية لنظام اإلنذار .ر
أيضا يف التمثيل اجلغرايف من البلدان النامية واملتقدمة لضمان أن تكون النواتج ذات الصلة
يف املوضوع املعين .وسيتم النظر ً
على الصعيد العاملي ،وقابلة للتطبيق على املستوى العاملي ،وأن تعكس أفضل املمارسات من كافة أحناء العامل.
[ ]65وجيب اعتماد املعايري التالية يف اختيار أعضاء اللجنة التوجيهية:
-

املشاركة بنشاط يف األطر العاملية و/أو اإلقليمية القائمة لإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا،
اخلّبة يف تصميم وإدارة نظم اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا،
اخلّبة املثبتة يف تعزيز الشراكات بني القطاعني العام واخلاص ومناقشتها،
الفهم الكامل ملعايري التشريعات الدولية لتدابري الصحة النباتية.

ئيسا طيلة مدة قيام اللجنة التوجيهية.
[ ]66و ر
سيتم اختيار الرئيس من جانب األعضاء ،ويبقى ر ً
[ ]67وستوفرر أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت الدعم ،وتقوم بتنسيق وظائف اللجنة التوجيهية وتيسريها.
اإلبالغ

-5

[ ]68تقوم أمانة االتفاقية الدولية برفع التقارير إىل مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية ابلنيابة عن اللجنة التوجيهية.
الوظائف

-6

[ ]69وستكون وظائف اللجنة التوجيهية لنظام اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا على النحو التايل:
-

-

-

-

التعريف ابألدوار النسبية للجنة التوجيهية لنظام اإلنذار على حنو واضح يف ما يتعلق بلجنة التنفيذ وتنمية القدرات،
عوضا عن تداخلها،
لضمان التآزر بينها ً
حتليل منافع ومساوئ إنشاء جلنة توجيهية لنظام اإلنذار ،والعائد على االستثمار من بني وظائفها األخرى،
ضمان التنفيذ املتسق لنظام اإلنذار،
توجهات تستشرف املستقبل،
وضع ر
تقدمي التوصيات للموارد الضرورية لنظام اإلنذار (املوظفون واملوارد املالية)،
توفري الوصول إىل نظم اإلنذار القائمة بتفشي اآلفات واالستجابة هلا،
الرتويج لشبكة من املنظمات الدولية واخلّباء املشاركني على حنو انشط يف اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا،
وإنشاؤها،
الرتويج لشبكة لتبادل املعلومات وحشد املوارد يف حال هتديد أو غزو أو تفشي وشيك لتيسري مبادرات الدعوة
مع جهات ماحنة حمتملة ،وإنشاؤها،
إنشاء جمموعات عمل ملعاجلة املهام احمل رددة ،مبا يف ذلك وضع معايري اآلفة املستجدة وإجراءات واضحة لتقييم
وترتيب اآلفات املستجدة ،كما توصي به جمموعة الرتكيز.
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-7

متويل االجتماعات وتنظيمها

[ ]70سيتم توفري التمويل ملشاركة أعضاء جمموعة الرتكيز يف االجتماعات العادية واالستثنائية من جانب املنظمات األعضاء،
خصيصا لدعم نظام اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا.
أو عن طريق الصندوق املنشأ
ً
[ ]71وستقوم اللجنة التوجيهية ،من خالل مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية ،بتقدمي تقرير إىل اهليئة .وستعقد اللجنة التوجيهية
خمصص حسب املقتضى ،وسوف جتتمع إذا أمكن يف املقر الرئيسي ألمانة االتفاقية
اجتماعات افرتاضية ،وعلى أساس ر
الدولية لوقاية النبااتت يف روما ،أو يف أي مكان آخر ابالتفاق املتبادل بني األطراف.
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