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 الملّخص التنفيذي 

 المقدمة

المتعلقة بسالمة  فات واألمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود والتهديداتطوارئ اآلنظام الوقاية من  يشكل 1

منظمة األغذية  هاماً وفريداً من أعمال جزءاً أزمات السلسلة الغذائية( إدارة ي يعرف أيضاً باسم ذاألغذية )ال

قييم مكونات ت. وفي حين تم أبدا خضع لتقييم كامليلم . ويجدر بالذكر أن هذا النظام والزراعة لألمم المتحدة

و وبرامج محددة في مجال مكافحة الجراد الصحراوي وإدارة صحة الحيوان في الماضي، لم يتم تحليل أ

ة األغذية( ها في هذا المجال )بما في ذلك النباتات واألسماك والغابات وسالماستعراض أعمال المنظمة بأكمل

 .كعملية مستمرة

ت على نظام الوقاية من طوارئ اآلفا 1994في عام  في دورته السادسة بعد المائة وافق مجلس المنظمة 2

ة )واآلخر هو واألمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود باعتباره واحداً من برامج المنظمة ذات األولوي

 يةالحيوان اآلفات واألمراض بهدف "تعزيز األمن الغذائي العالمي ومكافحة ،البرنامج الخاص لألمن الغذائي(

ة الجراد ود". وكان التركيز األولي للبرنامج هو استئصال الطاعون البقري ومكافحللحد ةالعابر يةوالنبات

ة من جديد في نظام الوقاي مكونأنشئ  ،2009حماية الحيوان والنبات. وفي عام  عناصرالصحراوي في إطار 

طول السلسلة  لىلمعالجة قضايا سالمة األغذية ع ،طوارئ اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود

ها من والمواد المشعة والنووية وغير والمخلفات الممرضات الموجودة في األغذيةالغذائية، بما في ذلك 

في إطار  ، التي سبق تناولهاالصحي الغابات وضعالمائية ورعاية  اتتم االعتراف بصحة الحيوانوالملوثات. 

 ،لحدودواألمراض الحيوانية والنباتية العابرة لحماية صحة الحيوان في نظام الوقاية من طوارئ اآلفات 

طار إدارة . وقد تم تجميع جميع العناصر في إ2010نظام كأنشطة منفصلة في عام الوأنشطة حماية النباتات في 

 .2008الذي أنشئ في عام  أزمات السلسلة الغذائية

يسية على العابرة للحدود بصورة رئنظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية  ويرتكز 3

في  ساهميالتهديدات واألزمات(، كما  الصمود أمام سبل العيش على قدرةزيادة جي الخامس )الهدف االستراتي

ف )جعل الزراعة والغابات وصيد األسماك أكثر إنتاجية واستدامة( والهد الثانيالهدف االستراتيجي 

 (.شاملة وفعالة وغذائيةنظم زراعية )تمكين الرابع  االستراتيجي

حديات وسبل والت ،بتقديم تحليل متعمق لنقاط القوة الخامسيستند هذا التقييم إلى تقييم الهدف االستراتيجي  4

. سالمة األغذيةوالتهديدات المتعلقة بالمضي قدماً في عمل المنظمة في إدارة اآلفات واألمراض العابرة للحدود 

جتمع( في المنظمة )التقني والتشغيلي والسياساتي وتنمية القدرات والبحوث والمكما ينظر التقييم في عمل 

أثير الكبير مجاالت اإلنذار المبكر والوقاية واالستجابة لآلثار واألمراض واآلفات العابرة للحدود ذات الت

 .والتهديدات المتعلقة بسالمة األغذية

علومات التنسيق والم وتنسيقها من قبل وحدة التقنية العناصريتم توفير اإلشراف البرنامجي الشامل على  5

 الستراتيجيا لبرنامج المنظمة األربعة نتائجالالبرنامج أحد ركائز الخاصة بإدارة أزمات السلسلة الغذائية 

وارئ عدد من المشروعات اإلقليمية والقطرية إلى نظام الوقاية من ط ربط على مر السنين، تمالخامس. و

الصحة الحيوانية الجراد والمتعلقة ب كبيرةال المحافظمع  حدود،الحيوانية والنباتية العابرة لل اآلفات واألمراض

 .األخرى فيما يتعلق العناصرحافظ صغيرة بشكل رئيسي، باإلضافة لم

الزراعة والغابات  وشعب، الهدف االستراتيجي الخامسويهدف التقييم إلى تزويد المنظمة ، وفريق برنامج  6

في نظام إدارة أزمات السلسلة الغذائية ، ووحدة كتب الخاص المعني بسالمة األغذية، والم األسماكومصايد 

الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود وشركائهم الداخليين والخارجيين 

مستقبل لدعم تنفيذ والية نظام الوقاية بالدروس واألدلة التي يمكن استخدامها إلثراء التركيز االستراتيجي في ال

، فضالً عن دعم المساهمات في تنفيذ الهدف 1يوانية والنباتية العابرة للحدودمن طوارئ اآلفات واألمراض الح

                                                           
؛ يةصحة الحيوانالاإلنتاج الحيواني و شعبةمهمة وخطة عمل و، عمل مؤتمر القمة العالمي لألغذيةمن خطة  5و  3كما هو موضح في العديد من الوثائق والمنتديات: االلتزام  1

خطط و؛ 2015-2011للفترة  الواحدة الصحةطة عمل وخ؛ 2013-2010للفترة والخطة المتوسطة ومجال التركيز المؤثر التهديدات العابرة للحدود لإلنتاج والصحة والبيئة، 

احتياجات البلدان األعضاء التي أعربت و؛ دة خمس سنواتاإلطار العالمي للمكافحة التدريجية لألمراض الحيوانية العابرة للحدود على الصعيدين العالمية واإلقليمية لمعمل 



 

4  

. ويغطي التقييم أيضاً 2كاتب اإلقليمية والبلدان األعضاءاالستراتيجي الخامس للمنظمة وطلبات الم

جزءا من برنامج نظام الوقاية  تلك التي ال تشكلسواء كانت رسميا أو  -اكات االستراتيجيات واألنشطة والشر

الذي تم تحديده على أنه حاسم في تمكين  -من طوارئ اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود 

من ورة للحدود. المنظمة من تنفيذ والية نظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية العاب

 المهم مالحظة أن نطاق التقييم قد تم توسيعه ليشمل جميع أعمال المنظمة بشأن اآلفات واألمراض العابرة

ويمكن اعتبار ذلك جزءاً من برنامج نظام الوقاية من طوارئ اآلفات . للحدود وتهديدات سالمة األغذية

ذلك ألن التقييم يركز على أهمية النتائج التي قدمتها  وقد تم .3يوانية والنباتية العابرة للحدودواألمراض الح

والتهديدات المتعلقة بسالمة اآلفات واألمراض العابرة للحدود التعامل مع لبلدان األعضاء في لالمنظمة ككل 

 مجال عمل بالغ األهمية. تشكل باعتبارها األغذية

تية العابرة نظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض الحيوانية والنبا عمل المنظمة فيما يخصالتقييم  مقي   7

. 1994مج في عام منذ بدء البرنا والتهديدات المتعلقة بسالمة األغذيةواآلفات واألمراض العابرة للحدود للحدود 

( بهدف 1994-2012تم تقييم المرحلة "التاريخية" )و. بشكل أساسيتم جمع البيانات باستخدام أساليب نوعية وقد 

اللها تقييم خإعادة بناء المعايير التي يمكن من  باإلضافة إلى، تحديد المعالم والفجوات والنتائجمزدوج هو 

مصادر  منت، تض(. وبالنسبة لألخير2013-2016ة )التغييرات الناشئة عن اإلطار االستراتيجي المنقح للمنظم

لبعثات ا، وحلقتي عمل تقنيتين ومختلف ب المصلحة الرئيسيينمع أصحا مقابلة 228و، األدلة مراجعة للوثائق

 أجراها فريق التقييم. التي القطرية

 يهدف التقييم إلى جمع وتقييم األدلة في المجاالت التالية: 8

مة األغذية وكيف اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود والتهديدات المتعلقة بسالمشكلة أهمية • 

 هذا المجال من العمل. فيتطورت على مر الزمن؛ وكيف يتم وضع المنظمة من منظور استراتيجي 

دى موإلى أي النتائج التي تحققت في هذا المجال من العمل على مدى السنوات قيد االستعراض،  هي ما• 

 ساهمت المنظمة في ذلك؟

 لعمل؟ما هي العوامل التمكينية والمحددة التي حددت قدرة المنظمة على اإلنجاز في هذا المجال من ا• 

 النتائج

 يسلط هذا القسم الضوء على نتائج التقييم استناداً إلى المجاالت الثالثة المذكورة أعاله. 9

واألمراض الحيوانية والنباتية  مالئمة نظام الوقاية من طوارئ اآلفات

 العابرة للحدود

إن الوقاية من اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود والتهديدات المتعلقة بسالمة األغذية، ظلت  10

وعالوة على ذلك،  وستظل ذات أهمية كبيرة لكسب العيش واألمن الغذائي للمزارعين والتجار في كل مكان.

وبشكل متزايد، ليس فقط لمنتجي  للغاية أمر مهممن تهديدات سالمة األغذية وكشفها ومكافحتها فإن الوقاية 

بلعب دور  المنظمةكيفية قيام هناك أدلة كثيرة على و األغذية والتجار، بل للمجتمع ككل، وال سيما للمستهلكين.

والتهديدات المتعلقة بسالمة رئيسي على مستويات متعددة في معالجة نقاط اآلفات واألمراض العابرة للحدود 

ولم تكن . يوانية والنباتية العابرة للحدودمن خالل نهج نظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض الح ،األغذية

                                                           
 ؛الدول والوزراء( رؤساءوالحكومات )، ات مؤتمر منظمة األغذية والزراعةالقرارات الدولية وقرارو؛ القطرية وأطر البرمجة مؤتمرات اإلقليمية ولجنة الزراعة؛عنها ال

 لمركز الطوارئ لعمليات األمراض الحيوانية العابرة للحدود؛ الالمركزية مفاهيم؛ مذكرة وانية العابرة للحدودونشرة المدير العام لمركز الطوارئ لعمليات األمراض الحي

 .الصحة الواحدة المشتركة بين اإلدارات عملبين األقسام مجموعة 
 .2016غذية والزراعة لألمم المتحدة : االختصاصات؛ مكتب التقييم التابع لمنظمة األللحدود برنامج نظام الوقاية طوارئ اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية العابرةتقييم   2
طوارئ اآلفات واألمراض  ينعكس توسيع النطاق في اختصاصات التقييم، حيث أصبح من الواضح، أثناء مرحلة تحديد النطاق األولية، أن تقييم برنامج نظام الوقاية من 3

 -ئيسي للحدود الذي حدد على أساس موازنته وقدراته الحالية سيحد من نطاق التقييم ليقتصر على عملية التنسيق واألنشطة التي يجريها المقر الرالحيوانية والنباتية العابرة 

ليمية في مجال االستجابة دون أي منظور ميداني أو إقليمي. وبالتالي فقد وسعت االختصاصات نطاق التقييم ليشمل برامج ومشروعات التنسيق والبرامج القطرية واإلق

 والوقاية من كل من اآلفات واألمراض العابرة للحدود وتهديدات األمن الغذائي.
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ا المجال من العمل، الذي يمكن أن يشمل تحليالً اقتصادياً إلى أهمية هذ استقطاب التأييدالمنظمة فعالة في 

 بأكمله. والتهديدات المتعلقة بسالمة األغذيةاآلفات واألمراض العابرة للحدود  لألضرار والخسائر في قطاع

الفعالة لعناصر فرعية محددة، مثل األمراض الحيوانية  استقطاب التأييدومع ذلك، تم إجراء بعض أعمال 

 والجراد.الشديدة اإلمراض ثل أنفلونزا الطيور المنشأ م

نظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود استجابة أساسية لمنظمة  شكلوقد  11

. وال تزال الدعائم األصلية لبرنامج اإلنذار المبكر في حالة الطوارئ، ورد 1994األغذية والزراعة منذ عام 

تضمين الدعائم حاليا، على الرغم من ويتم  .ذات صلة وأهمية المبكر، والبحوث التمكينية، والتنسيقالفعل 

وهي مصممة لبناء القدرة  ،تكرارها على مر السنين، في مجاالت النتائج األربعة للهدف االستراتيجي الخامس

والتهديدات المتعلقة بسالمة لحدود على التكيف مع األزمات الغذائية الناجمة عن اآلفات واألمراض العابرة ل

من التقرير الرئيسي، وجدول  4وتتماشى كل مجاالت النتائج األربعة، الموصوفة بالتفصيل في الفصل  .األغذية

، 2015-2005أعمال المنظمة الشامل بشأن الصمود في مواجهة الكوارث، مع أولويات إطار عمل هيوغو للفترة 

 .2030-2015وإطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  الكوارث،طر والبرنامج الالحق للحد من مخا

موطنا جيدا  الهدف االستراتيجي الخامسيمثل وجد التقييم أنه من وجهة النظر االستراتيجية والمفاهيمية، و 12

العمل عليه لبرنامج نظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود طالما أن 

بشأن السياسات والتشريعات وأنظمة الحجر الصحي التي  يجري بتعاون وثيق مع الهدف االستراتيجي الرابع

؛ ومع الهدف على سالسل القيمة المخاطرآثار باإلضافة إلى مجموعة محددة من تشكل بيئة سالمة األغذية، 

مرتبطة بالفقر على المستوى المجتمعي؛ باإلضافة االستراتيجي الثالث، عندما يتعلق األمر بمعالجة األمراض ال

للهدف االستراتيجي الثاني عند المساهمة في اإلنتاج المستدام وآثار محددة للمخاطر على سالسل القيمة 

 ومعالجة عوامل مخاطر اآلفات واألمراض العابرة للحدود المرتبطة بتغير المناخ. 

وبناء على طلب من اللجنة  .والقطرياإلقليمي  الصعيدين على رويبدو نهج "الصحة الواحدة" مالئما بشكل كبي 13

اإلقليمية آلسيا والمحيط الهادي، التزم مكتب المنظمة اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادي باستخدام مناهج "الصحة 

 الواحدة" كمحرك لعمله على الصعيدين اإلقليمي والقطري. 

على الرغم من مالءمتها العالية من حيث الحاجة والنهج، فقد وجد التقييم أن قدرة نظام الوقاية من طوارئ  14

اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود لتلبية الطلب المتزايد منخفضة بشكل خطير، وأن التقسيم 

ا في التعامل مع كل من اآلفات واألمراض البرامجي يقوض أهمية المنظمة ومزاياها النسبية المعترف به

 .والتهديدات المتعلقة بسالمة األغذيةالعابرة للحدود 

وتقدم مكونات نظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود، كل على حدة،  15

المنظمة لم تفسر  وجد التقييم أن ذلك،ومع  أسساً مقنعة وفطنة تقنية ونماذج تجارية )للمكونات األكثر نشاطا(.

نهج نظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود بشكل كاٍف، وال دور 

المنظمة من تقديم تفسير واضح بما فيه الكفاية  ولم تتمكن المنظمة وعملها في إدارة أزمات السلسلة الغذائية.

نظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود أفضل نهج فيما  اعتبارلسبب 

يتعلق باآلفات واألمراض العابرة للحدود وتهديدات األمن الغذائي عبر جميع مكوناته، مما ترتب عليه آثار 

لنظرية تغيير بشأن قطاع اآلفات  ويقترح فريق التقييم في التقرير الرئيسي، صياغة أولية على مستوى النتائج.

 واألمراض العابرة للحدود وتهديدات األمن الغذائي، من أجل تطويرها من قبل المنظمة الحقاً.

فعالية نظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية العابرة 

 للحدود

( 4و ؛( الوقاية والتأهب3 ؛( اإلنذار المبكر2 ؛( السياسات واللوائح1 :النتائج على مستويات مختلفة تحقيقتم  16

ووجد التقييم أن مكونات نظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية العابرة  .االستجابة

الدعم المالي )الجراد الصحراوي والصحة الحيوانية(  والمستويات األعلى من بالمدة األطولللحدود التي تتمتع 

ً  وكانت العناصر األكثر حداثةج ملموسة وقابلة للقياس بدرجة أكبر. نتائكان لها  وغير  وضعيفة التمويل نسبيا

تميل إلى التركيز على أنشطة ( صحة الغابات وصحة الحيوانات المائية) مزودة بكادر كاف من الموظفين

فيما يتعلق بشأن اآلفات واألنشطة  المشاريعيشتمل تحليل النتائج على مجموعة كاملة من و. التأهب واالستجابة
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ويظهر المزيد من النتائج التي تم ، والتهديدات المتعلقة بسالمة األغذيةواألمراض الحيوانية العابرة للحدود 

الغابات ومصايد ب فيما يتعلقتحقيقها في صحة الحيوان ووقاية النباتات وسالمة األغذية، في حين كانت النتائج 

 .وتقييداة األسماك أكثر محدودي

ة والنباتية ومن خالل إدراج األنشطة والنتائج التي تستخدم نهج نظام الوقاية من اآلفات واألمراض الحيواني 17

ستراتيجيات تقريبا ساهمت في تحسين السياسات واللوائح واال العناصرالعابرة للحدود، وجد التقييم بأن جميع 

التوصل إلى  . وقد تموالتهديدات المتعلقة بسالمة األغذيةد المتعلقة بإدارة اآلفات واألمراض العابرة للحدو

شير التقييم نتائج على جميع المستويات ووصفها من الصعيد العالمي إلى الصعيد اإلقليمي والصعيد القطري. وي

التنظيمية(  إلى أن العديد من النتائج التي تم تحديدها )في مجال سالمة األغذية ودعم وضع المعايير واألطر

 تندرج تحت اختصاص الهدف االستراتيجي الرابع. 

 طوير( إلى إحراز تقدم جيد في ت2016)منظمة األغذية والزراعة  الهدف االستراتيجي الخامس أشار تقييم 18

ار وزيادة روابطها مع نظام اإلنذ القطري، الصعيدواعتمادها على  المبكر،المعلومات ونظم اإلنذار 

املة للمخاطر. المبكر/العمل المبكر الجديد. تم تصميم هذا األخير لتوحيد معلومات التنبؤ مع توفير تحليالت ش

المبكر لدى  الحاجة إلى تكامل أقوى ألدوات اإلنذار الهدف االستراتيجي الخامس أبرز تقييم نفسه،وفي الوقت 

 .ى تحسين التكاملأكد هذا التقييم الحاجة إلوخارجيون. الشركاء الو مع تلك التي يديرها سواء داخليا أ المنظمة،

ن الوقاية ووجد التقييم أن المنظمة تفتقر إلى نهج متسق أو واضح لتقديم أو تصميم أو تنفيذ تدخالت لتحسي 19

رة للحدود. لنباتية العابوالحد من الضعف عبر مناطق نظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض الحيوانية وا

تبين ، ولم الوقاية بدالً من االستجابةاالستثمار في في مجال دراسة جدوى أي  المنظمةلم تقدم  اآلن،وحتى 

 والمحلية. والقطريةالعالمية  الصعدعلى بشكل واضح للوقاية  التكلفة والفوائد

عابرة للحدود واألمراض الحيوانية والنباتية ال، أثبت نظام الوقاية من طوارئ اآلفات 1994منذ إنشائه في عام  20

ض العابرة اآلفات واألمرا بشأن والمنظمة بشكل عام نتائج فعالة تتعلق بتعزيز التأهب واالستجابة للطوارئ

 بد من توخي الوبالنظر إلى القيود الحالية للقدرات،  ذلك،. ومع والتهديدات المتعلقة بسالمة األغذيةللحدود 

ه األنواع من يقر التقييم بأن هذوالمثلى والنظم المناسبة داخل المنظمة.  القدرةالمحافظة على لضمان  الحذر

لى حدة. ، تتطلب معرفة فنية كبيرة واستجابة لكل حالة عالخصوصيةاألزمات لديها درجة عالية ومتنوعة من 

لمجتمع( ا صعيد العالمي إلى الصعيد)من  الصعدوفي نفس الوقت، يعد التنسيق والقدرة التشغيلية على جميع 

من األزمات.  من العناصر الرئيسية أيضاً، وتحتاج المنظمة إلى دعم البلدان األعضاء لالستجابة لهذه األنواع

، إال ستجابةاال تجارب سابقة من ناحيةالجراد والصحة الحيوانية لديها ب المتعلقة العناصرعلى الرغم من أن و

لة الختبار الخريف كوسي لدودة حشديمكن استخدام االستجابة الحالية واألخرى.  العناصرأن هذا ال ينطبق على 

 مرونة واستجابة أنظمة المنظمة على جميع المستويات.

البيئة  دعم باإلضافة إلى، والفرديألنشطة تنمية القدرات على المستوى المؤسسي  جيدةوجد التقييم أمثلة  21

ة في القطاع الشراكات المحدودة مع أصحاب المصلحباالستدامة من حيث تم تحديد الفجوة الرئيسية والتمكينية. 

 .الخاص وتنمية قدراتهم

في بعض مبادرات نظام الوقاية من طوارئ اآلفات  4الجنسانيةعلى الرغم من مالحظة تعميم مراعاة و 22

واألمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود، لم تكن هناك استراتيجية متسقة لضمان تحليل السياق أو 

البداية السريعة لمبادرات االستجابة لحاالت  واتسمتالسكان المتضررين.  المسؤولية إزاءأو  الجنسانية

لألبعاد الجنسانية، مما يعكس على األرجح الحاجة الملحة إلى التركيز على سرعة أقل حساسية بالطوارئ 

 .ظهور تفشي األمراض أو التهديدات في حاالت الطوارئ

تحويل نظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية العابرة 

  للحدود إلى إجراء

                                                           
 .كمصطلح رسمي ُمعتَمد في كافة منظمات األمم المتحدة الجنسانية""بمصطلح  Gender يُشار إلى   4
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دة التي وضحت مدى  23 قدرة المنظمة على اإلنجاز يسلط هذا القسم الضوء على اثنين من العوامل التمكينية والمحد ٍ

 .في هذا المجال

للمنظمة: ترتبط قوة المنظمة في إدارة  2007تتفق نتائج هذا التقييم مع نتائج التقييم المستقل الخارجي لعام  24

دراتها على توفير "استجابة عالمية مشتركة، تربط بين الرصد العالمي اآلفات النباتية واألمراض الحيوانية بق

والصكوك التشريعية الدولية ومحافل المناقشة وتعبئة الموارد والتنسيق مع إدارة األمراض واآلفات ". ومن 

قارنة لتقييم المخاطر ووضع الحلول يوفر ميزة مشأن هذا التقييم أن يضيف أن نهج المنظمة القائم على العلم 

إضافية، ال سيما عندما يقترن بحضور المنظمة الميداني وقدرتها على االستجابة السريعة لحاالت الطوارئ. 

وتتمثل الميزة النسبية األخرى في استقالل المنظمة وشفافيتها، مما يسمح لها بالعمل كوسيط نزيه بين شركاء 

 .التنمية والدول األعضاء في حاالت األزمات

وظيفة خالل فترتي سنتين  235فيضات على الميزانية البرنامجية العادية في المنظمة إلى إلغاء وقد أدت التخ 25

(. وقد أدت هذه التخفيضات إلى تقليص الخبرة الداخلية في العديد من 2015)تعميم منظمة األغذية والزراعة 

ض الحيوانية والنباتية العابرة المجاالت ذات األولوية بالنسبة لنهج نظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمرا

للحدود. وهناك حاليا اعتماد غير متناسب على المساهمات النقدية الطوعية من البلدان األعضاء لتمويل القدرات 

األساسية للعمل على النظام. وتزامن هذا االعتماد مع تقلص في اتساع وعمق تمويل الجهات المانحة. ولذلك، 

ع في وضع محفوف بالمخاطر مع انخفاض التمويل األساسي للميزانية وعدد قليل من يعتبر التقييم أن النظام يق

 .األمثلة على المساهمات الطوعية طويلة األجل

وجد التقييم أن الترتيبات المؤسسية الحالية ليست مثالية لدعم المنظمة في تنفيذ واليتها في نظام الوقاية من  26

والنباتية العابرة للحدود. وفي حين أن الصورة الكبيرة للهيكل على ما طوارئ اآلفات واألمراض الحيوانية 

يرام، يلزم تحسين الجوانب التالية: دور لجنة الرقابة في استقطاب التأييد، ال سيما في دعم العناصر الثانوية 

بواليتها؛  في النظام؛ وتوسيع وحدة المعلومات والتنسيق وتمكينها، بما في ذلك الموارد الالزمة لالضطالع

وترشيد المهام والمسؤوليات والعمل الجماعي لتيسير تدفق عمل النظام في مجال الصحة الحيوانية مع المقر 

 .الرئيسي والمكاتب اإلقليمية؛ وتعزيز عناصر حماية المحاصيل ومصايد األسماك والغابات

ض الحيوانية والنباتية العابرة نظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمرا عناصر تحقيقال تزال القدرة على  27

 .الحاليةللقدرات األمثل  دون يقترن هذا مع االستخداموللحدود منخفضة وغير كافية لتلبية الطلب. 

لبناء القدرة على التكيف مع األزمات الغذائية. مهمة شراكات ب تتمتع منظاال عناصرووجد التقييم أن جميع  28

لم يسمع العديد من ممثلي الشركاء على و. وحتى القطرية من العالمية إلى اإلقليمية الشراكات تراوحت هذهو

هم ولكن المستوى اإلقليمي عن نظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود

 علقة بسالمة األغذية.والتهديدات المتاآلفات واألمراض العابرة للحدود بشأن كانوا على علم بعمل المنظمة 

نظام الوقاية من طوارئ اآلفات  ومبادرات لعناصروكان هذا هو الحال على وجه الخصوص بالنسبة 

لعمليات ، مثل مركز الطوارئ لها حضور قوي كان التي واألمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود

 .الحيوانية العابرة للحدود األمراض

عبر نظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض  االستقطاب المنهجي للتأييدوجد التقييم دليالً محدوداً على و 29

، التي الغذائيةسلسلة بشأن أزمات الوالتنسيق  المعلومات، بما في ذلك وحدة يوانية والنباتية العابرة للحدودالح

 محددة. استقطاب تأييدلها وظيفة 

محدودا للدرس في التعلم داخل أو بين مكونات نظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض ووجد التقييم اهتماما  30

مشاورات الخبراء ومنصات  الحيوانية والنباتية العابرة للحدود. واقتصر تعلم الدروس إلى حد كبير على

لعمليات مركز الطوارئ و والمبادرات طويلة األجل مثل منصة نظام معلومات الجراد العناصر، وتقييم التنسيق

 .الحيوانية العابرة للحدود األمراض

وخاصة فيما يتعلق  والقطرية،ويوفر العمل المعياري للمنظمة صلة حاسمة بين المبادرات العالمية واإلقليمية  31

بالعمل العابر للحدود والمتعدد التخصصات الذي يجسد نظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض الحيوانية 

المعيارية من  والمنشورات(. وتبين أن جودة المنتجات 2007التقييم الخارجي المستقل باتية العابرة للحدود )والن

يتم استخدام المخرجات من قبل القطاعات األكاديمية والخاصة والعامة وعالية باستمرار.  عناصر النظام كانت
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يعرفون بعض منتجات  المجيبينمن  بالمائة 70أن حوالي  5أظهر االستبيان الخاص بالتقييمو. العناصرلجميع 

تقوية البرامج وزيادة وإسهامها في  إرشادهم من الناحية التقنيةمنظمة األغذية والزراعة ويقدرونها على 

ونظام الوقاية من  "،الممارسات اإلدارية الطارئة الجيدة"ومن األمثلة المالحظة على هذه اإلسهامات الوعي. 

والمبادئ التوجيهية  الصحراوي،ونشرة الجراد  ،طوارئ اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود

ة الغابات ، ودليل تنفيذ معايير الصحة النباتية في صح(2016ودليل اإلنذار المبكر ) الصحراوي،بشأن الجراد 

 .زراع األسماكاستعن الوثائق التقنية وقائمة طويلة من 

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات

ى درجة عالية من إدارة اآلفات واألمراض العابرة للحدود والتهديدات المتعلقة بسالمة األغذية عل تبقى :االستنتاج األول

ت اإلقليمية تتمتع بميزة نسبية هامة في دعم الدول األعضاء والهيئاوال تزال المنظمة األهمية على جميع المستويات. 

 . ألغذيةاوالتهديدات المتعلقة بسالمة اآلفات واألمراض العابرة للحدود  مكافحةوالشركاء في جهودها الرامية إلى 

 

األمراض الحيوانية وارئ اآلفات قام التقييم بتحليل نطاق البرامج والنتائج الشبيهة بنظام الوقاية من طو :الثانياالستنتاج 

العابرة للحدود  اآلفات واألمراض وخلص إلى أن هذا النهج قد أثبت فعاليته في إدارة ومراقبة للحدود،والنباتية العابرة 

ام الوقاية من نظ عناصركانت النتائج متغيرة بين  ذلك،على مدى سنوات عديدة. ومع  والتهديدات المتعلقة بسالمة األغذية

 كل من ر عليها علىالعديد من النتائج التي تم العثو؛ حيث أن طوارئ اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود

فقدان الفعالية  إلىتؤدي هذه التجزئة . والنظاماإلقليمي والقطري ليس لها صلة رسمية أو غير مباشرة مع برنامج  الصعيدين

رؤية. وكان من والتوعية وال استقطاب التأييد الخارجيوكذلك في أنشطة  ،لداخلية والتماسك وتحسين الخدماتفي البرمجة ا

 مسؤولية إزاءوالأكثر فعالية من خالل تطبيق استراتيجية واضحة ومنتظمة للبعد الجنساني النظام الممكن أن تكون نتائج 

 .لسكان المتضررينا

 

النباتية العابرة ال تكفي القدرات والكفاءات في نظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض الحيوانية و :الثالثاالستنتاج 

ات المتعلقة بسالمة والتهديدإلدارة اآلفات واألمراض العابرة للحدود  للحدود لتبقى ذات صلة وفعالة في دعم البلدان األعضاء

، ومراكز ية اإلقليميةالفعالة مع المنظمات الدولية األخرى، واللجان االقتصادالعديد من الشراكات  دفعت بإقامة. وقد األغذية

خدمات للبلدان ، لكنها ليست دائما قادرة على االستخدام األمثل لهذه الشبكات لتقديم الدعم والالبحوث وشبكات الخبراء

ثيرها ليسا استخدامها وتواصلها وتأ الدروس والمنشورات والمنتجات المعيارية، ولكنوال شك في جودة نوعية األعضاء. 

كنها تحتاج إلى أن ول المنفردة، ولعناصره لنهج الشامل للنظاماستراتيجيات ل كما أنه ال شك بوجودفعالين أو ظاهرين دائما. 

 .وتعبئة الموارد عمليتي استقطاب التأييدمن أجل دعم  لالستبدالتكون أكثر وضوحا وأكثر قابلية 

 

 على أهمية أساسيةاإلقليمي والقطري  الصعيدين على التنفيذالتي تدعم دمات الواضحة اتفاقات الخ تنطوي :االستنتاج الرابع

. ومع ذلك، فإن الترتيبات المؤسسية والتهديدات المتعلقة بسالمة األغذيةلآلفات واألمراض العابرة للحدود  لإلدارة الفعالة

األمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود قد أصبحت غير واضحة في إطار برنامج نظام الوقاية من طوارئ اآلفات و

نظام البوضوح إلى برنامج  تنتميتوجد فجوة بين األنشطة التي كما بمرور الوقت، مما قلل من الوضوح والرؤية والفعالية. 

التي تجري  لقة بسالمة األغذيةوالتهديدات المتعاآلفات واألمراض العابرة للحدود الجهود األخرى بشأن والحجم الكبير من 

على األصعدة اإلقليمية ودون اإلقليمية والقطرية. إن العديد من المشاريع واألنشطة التي تقودها المكاتب الالمركزية ال تقوم 

أزمات  بشأن المعلومات والتنسيقوحدة  وتتمتع النظام.الذي ينبغي أن يقوم به  التنسيق العالميدائما بإبالغ ودعم دور 

التي . كما أن المبادرات المختلفة يتم تحقيقه بالكاملواستقطاب التأييد لم دور حيوي للدعم بوهيئاتها اإلدارية  السلسلة الغذائية

. في حين أن النظامعنصر صحة الحيوان في تتسم بضعف كل من ارتباطها وهيكليتها ضمن صحة الحيوان  تقع ضمن

الزراعة وحماية  إدارةالحالية  ، وتشرفالبرنامج االستراتيجي الخامسإطار  داخل مناسب من الناحية االستراتيجيةنظام ال

                                                           
ذات الصلة وكذلك المنظمات غير  التقنيةفي المجاالت  وطنيونستهدف المسح موظفي المنظمة الداخليين والشركاء الخارجيين )وهم في األساس شركاء حكوميون ا 5

ت واألمراض الحيوانية والنباتية العابرة الحكومية ومراكز البحوث والوكاالت المتخصصة األخرى( في القطاعات التقنية التي تغطيها مجاالت نظام الوقاية من طوارئ اآلفا

 (.األغذيةسالمة و لنباتات ومصايد األسماك والغاباتللحدود )الماشية والجراد وا
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كل من البرامج االستراتيجية الثاني والثالث المستهلك على معظم أنشطته، فإن التقييم يبرهن على الحاجة إلى التعاون مع 

 والرابع، ومع إدارات مصايد األسماك والغابات.

 التوصيات

والتهديدات د يتعلق باآلفات واألمراض العابرة للحدو فيما أعمالها تماسك من تزيد أن للمنظمة ينبغي األولى: التوصية

 يلي: بما التقييم ويوصي. المتعلقة بسالمة األغذية

األمراض العابرة وزيادة التنسيق بشأن وضع العالمة التجارية والتسويق المشترك واستقطاب التأييد للتعامل مع اآلفات  •

ا كجهة رائدة للتنسيق . وينبغي أن يكون الهدف هو إبراز دور المنظمة ومكانتهوالتهديدات المتعلقة بسالمة األغذية للحدود

اآلفات  لىعوالوكالة التقنية في هذا المجال من العمل، حيث تقدم حزمة متسقة من "الدعم والتنسيق" من الخدمات 

 .إلى البلدان األعضاء المة األغذيةوالتهديدات المتعلقة بسواألمراض العابرة للحدود 

 ية ودور مركز إدارةر المبكر؛ تغطالتكامل التشغيلي حيثما توجد فوائد واضحة. ويشمل ذلك: تكامل المعلومات ونظم اإلنذا •

ي ذلك المنصات فاألزمات؛ وتماسك المعلومات وقدرة انتقالها، ونظم الرصد وجمع البيانات عبر العناصر التقنية )بما 

 المشتركة بين الوكاالت(.

لى ذلك برنامج حساب . ومن األمثلة الجيدة عأوجه للتآزربرمجة أكثر تنسيقاً بين العناصر التقنية حيث من المتوقع وجود  •

سعي للبرمجة المنسقة األمانة للتضامن مع أفريقيا، بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية في جنوب أفريقيا. ويمكن أيضا ال

 ادية.األعمال التنظيمية والعمل على صعيد المجتمع المحلي الذي ينطوي على جوانب اجتماعية اقتصبشأن بعض 
 

ديدات المتعلقة والتهاآلفات واألمراض العابرة للحدود من بذل الجهود للتعامل مع  والزراعة األغذية منظمة تستفيد سوف 32

فات واألمراض في حزمة أكثر اتساقاً. ويمكن تقديم ذلك كتوسع في برنامج نظام الوقاية من طوارئ اآل بسالمة األغذية

الوقاية من  ولكن يجب أن يكون أوسع من برنامج نظام وضعه في إطار جديد،الحيوانية والنباتية العابرة للحدود، أو 

لوقاية من طوارئ ينبغي أن يكون لهذا 'التوسع في نظام ا طوارئ اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود.

و خطط عمل أكثر أاآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود' استراتيجية شاملة عامة مدعومة باستراتيجيات 

ى العمل علأهمية التركيز  يتم التطرق بشكل واضح إلىيجب أن و. والتقنيةتفصيالً على مستوى العناصر اإلقليمية 

 الوقائي على المدى الطويل.

 

ن تشمل يمكن أ، موضحة أدناه. ر قطعة استراتيجية واحدة أو أكثريشير التقييم إلى أن المنظمة ستستفيد من تطوي 33

والنباتية  ، سواء كانت تحمل عالمة تجارية ضمن نظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض الحيوانيةاالستراتيجيات

لمتعلقة بسالمة والتهديدات ااآلفات واألمراض العابرة للحدود  مكافحة ود أو تحت مجال أوسع من العمل علىالعابرة للحد

 ما يلي: ،األغذية

 استراتيجية شاملة •

 استراتيجيات العناصر وخطط العمل •

 االستراتيجيات وخطط العمل اإلقليمية •

 خطة العمل االستراتيجية لصحة واحدة •

 إزاء السكان المتضررينالجنسانية والمسؤولية  •

ات المتعلقة بسالمة والتهديدينبغي أن تضع المنظمة دراسة حالة قائمة على األدلة بشأن اآلفات واألمراض العابرة للحدود  •

 ، إلى جانب منشورات "األضرار والخسائر" بشأن الحد من مخاطر الكوارث واألخطار الطبيعيةاألغذية

 

المنظمة دراسة عن األضرار والخسائر والوقاية، ينبغي أن تستمد منها دراسة جدوى قوية، مع  تعدحالما  الثانية:التوصية 

ويمكن  .والتهديدات المتعلقة بسالمة األغذيةاآلفات واألمراض العابرة للحدود  لإبراز أهمية الوقاية واالستثمار في أعما

وتواصلها وتمويلها للقطاع. ويمكن القيام بذلك  التأييد جهودها الستقطابدعم البلدان األعضاء في تعزيز  لدراسة الجدوى

وأدوات التمويل، بدءا من تحديد األولويات في الميزانيات الوطنية، واستثمارات القطاع الخاص  وسائلعن طريق الجمع بين 

المنظمة على الدعم لبناء ينبغي أن يركز دور و .6بما في ذلك االستثمارات ذات التأثير ،)من الشركاء الكبار إلى المستهلكين(

اإلقليمية والوطنية وضمان الملكية على المستوى المحلي. وفي الوقت الذي تركز فيه المنظمة على رفع  النظم قدرات

                                                           
6 /http://www.socialimpactinvestment.org  

http://www.socialimpactinvestment.org/
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مستويات التمويل للقطاع، فإنها يمكن أن تسعى أيضاً إلى تغطية بعض احتياجاتها من الموارد الداخلية للحفاظ على دور 

 .موثوق في هذا المجال من العمل وتنسيقي تقنيقيادي 

اآلفات واألمراض العابرة للحدود مجال  في المشهودة وخبراتها النسبية مزاياها للمنظمة استخدام ينبغي الثالثة: التوصية

 الوطنية القدرات تعزيز أجل من األعضاء للبلدان دقة وأكثر تكامالً  أكثر دعم لتقديم ،والتهديدات المتعلقة بسالمة األغذية

 .للحدود العابرة والتهديدات واألمراض اآلفات على واالحتواء السيطرة لضمان الالزمة األنشطة مجموعة وإدارة لتقييم

 العالمية التنسيق وظيفة بوصفها األغذية سلسلة بأزمة الخاصة والتنسيق المعلومات وحدة تعزيز ينبغي: الرابعة التوصية

 والبرامج التقنية األقسام بين فعالية األكثر التفاعالت استمرارية ضمان أجل من المنظمة داخل أعلى مكانة وإعطائها

 والدعم. بوضوح للحدود العابرة والنباتية الحيوانية واألمراض اآلفات طوارئ من الوقاية نظام منتجات لتقديم االستراتيجية

 .والقطرية اإلقليمية ودون واإلقليمية العالمية المستويات على





أكتوبر/ترشين األول 2016
مكتب التقييم 
www.fao.org/evaluation
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