
 

 

 الشراكة العالميةمنظمة مجموعة عمل 

 ضد انتشار أسلحة ومواد التدمير الشامل 

 دراسة مشروع لألمن

 البيولوجي  
 

الزراعي   اإلرهاب  في  العاملة  الفرعية  المجموعة 
 والجريمة الزراعية 

 األمن البيولوجي 

 العنوان المقترح للمشروع: 
لبناء   المنظمات  وبين  اإلقليمي  مقاومة ضد  التعاون 

الموجهة   الزراعية  والجريمة  الزراعي  اإلرهاب 
 للحيوانات 

 الهيئة المنفذة 
منظمة الصحة الحيوانية، منظمة األغذية والزراعة،  

 اإلنتربول 

 الطرف المستفيد: البلد أو المنطقة 
المخاطر   تحليل  على  بناًء  المناطق  اختيار  سيتم 

 )أفريقيا والشرق األوسط على األغلب( 

 سنة إضافية(  2سنوات )مع إمكانية التأخير  3 المدة الالزمة للتنفيذ )البداية حتى النهاية( 

 EUR 4,381,447 باليورو الكلفة التقريبية 

 جهة االتصال 

Emily Tagliaro, World Fund, OIE 
(e.tagliaro@oie.int) 
 (E.tagliaro@oie.int) OIE 

 

يقترح هذا المشروع معالجتها؟ كيف ومن الذي قام بتحديد هذه  هدف المشروع: ما المشكلة التي   .1

المشكلة؟ ما التهديد )أو التهديدات( التي ستتم معالجتها، وكيف ستخفف األنشطة المقترحة أو تقلل  

 من هذا التهديد )التهديدات(؟

 

لتهديد باستخدامها  هناك العديد من األمثلة التاريخية والحديثة حيث تم استخدام األسلحة البيولوجية أو ا

تطويره ضد ا  ذا أو  )   الستخدام  االماشية  الجرائم  بقصد  أو  الزراعية  الحرب  أو  الزراعي  إلرهاب 



لالزراعية   الزراعي بسبب  وهناك  لنية(.  وفقاً  العالم معرضة لخطر اإلرهاب  حساسيتها  أجزاء من 

والحيوانية   البشرية  على    الحساسة )المجموعات  القدرة  ضعف  المرض   التصديمع    (؛ لتفشي 

والعواقب المحتملة لإلطالق   المدنية؛التهديدات من الجماعات اإلجرامية واإلرهابية واالضطرابات  و

الحيوانات  المتعمد   المرضية في  المسببات    الغذائي،واألمن    الحيوان، التأثيرات على صحة  و) ألحد 

بأن  حتى  ؛  واالقتصاد(  العيش، ل  وسب  المدني،واالستقرار    العامة، والصحة   إرهاب  افتعال  التهديد 

زراعي أو هجوم إرهابي بيولوجي يمكن أن يكون كافيًا لخلق حالة من الذعر واالضطراب المدني.  

كأسلحة بيولوجية )ضد    التفكير باستخدامهانظًرا ألن معظم مسببات األمراض التي تم استخدامها أو  و

الحيوانية  الجراثيم كانت من مسببات األمراض الحيوانية )بما في ذلك  البشر أو الحيوانات أو كليهما(

في    لها دور هام  تطبيق القوانين،التي تعمل عن كثب مع زمالئها في    البيطرية،فإن الخدمات    (،المنشأ

  مضى، ت أسرع للحيوانات والبشر أكثر من أي وقت  نقالمع وجود أعداد أكبر وت و  ات. الحد من التهديد 

التي  وأن تتحول أحداث األمراض    ، وسعمناطق أ   وفي تنتشر األمراض المعدية بسهولة أكبر  يمكن أن  ف

  .في وقت قصير في منطقة إلى أزمات دولية لم يتم السيطرة عليها 

 

من    الحيوانات،  فيلتعامل بفعالية مع اإلرهاب الزراعي أو الجريمة الزراعية التي تؤثر  من أجل ا

لدى   يكون  أن  و  األجهزة الضروري  لالبيطرية  واإلقليمي  المطبقة  الوطني  المستوى  )على  لقانون 

التخطيط واإلعداد و القدرة على  وجود خطط  للرد  يشمل االستعداد  و بشكل مشترك.    الرد والدولي( 

فعالة ومتكيفة مع الموارد    للغرض وتكون مة  ئ)تعني المال هدف المشترك  متعددة القطاعات مناسبة لل

المتاحة ي  (، المحلية  )والتي  بانتظام  اختبارها  والتوافقتم  المناقشة  وبواسطة  أجل  .  ةمراجعال(  ومن 

التأثير )سواء كان هناك اشتباه  الشديدة  الستجابة بشكل فعال لجميع حاالت تفشي األمراض الحيوانية  ا

  والدوائر التنفيذيةمن الضروري أن تعمل الخدمات البيطرية الوطنية    (، في اإلطالق المتعمد أم ال

من المهم أيًضا على المستوى  و.  الرد على األحداث الوبائيةو  والتمرين،   التخطيط،معًا في    لقانون ل

إلى  واإلنتربول يدعون  ومنظمة األغذية والزراعة    يةلصحة الحيوان لالمنظمة العالمية    فإن  الوطني،

في الرد  القدرات  تعزيز التعاون بين البلدان في التأهب للطوارئ لتسهيل النهج اإلقليمية والدولية لبناء  

في حين  وبشكل وثيق مع أصحاب المصلحة طوال هذه العملية.  تعمل هذه الدوائر  أن  و .الطوارئ   على 

 التوافق حول الطاولة. تم إجراء العديد من 

 

العالمي لمنظمة   المستوى  العالمية   )بدعم من   OIEكما يتضح من دراسة حديثة على  القضايا    لجنة 

Global Affairs Canada،)  البيولوجي  وك اإلرهاب  منع  وحدة  جمعتها  التي  المعلومات  ذلك 

(BTPU  التابعة لإلنتربول من خالل تحليل الثغرات التي أجريت مع )،هناك قدر كبير    عدد من البلدان

يبدو أن   كما  .إلى آخر  إقليم  منالتي يختلف  على معالجة القضايا الطارئةمن عدم المساواة في القدرة 

يميل مستوى القدرة على  و  القدرات.بينما يحتاج البعض اآلخر إلى بناء    االستعداد،جيدة  بعض البلدان  

المستوى   التجمع على  إلى  الطوارئ  الشرق    اإلقليميإدارة  مع وجود قصور في أجزاء كبيرة من 

قد تكون هذه المناطق    لذلك،نتيجة  و األوسط وأفريقيا )وأجزاء من أوروبا وآسيا وأمريكا الالتينية(.  

كما هي الحال بالنسبة لتفشي األمراض الحيوانية    الزراعية، لإلرهاب الزراعي أو الجريمة    عرضة 

 . اً طبيعي

 



من المهم أيًضا أن نفهم بشكل أفضل    القدرات،لوضع حلول مناسبة للغرض وحلول مستدامة لبناء  

قق الجهود  ولماذا لم تح  والمناطق، سبب وجود أوجه قصور في قدرة إدارة الطوارئ في بعض البلدان  

 السابقة لبناء القدرات النتائج المرجوة دائًما. 

 

لتطبيق القوانين، فهناك نقص في الوعي والمعرفة فيما يتعلق ببعض جوانب األمن البيولوجي    بالنسبة

التحقيق فيها يترك العديد من البلدان غير  والتصدي لإلرهاب الزراعي والجريمة الزراعية معاً فإن  

لالستجابة   تؤثر  مستعدة  التي  المتعمدة  البيولوجية  لألحداث  مناسب  وتحديد  في  بشكل  الحيوانات 

مرتكبيها ومقاضاتهم. وبناء القدرات في هذا المجال من خالل تنفيذ الممارسات الجيدة وتعزيز التعاون  

 ة. الزراعيوالجرائم    لإلرهاب التصدي  والتنسيق مع الخدمات البيطرية أمر ضروري لتعزيز التأهب و

 

الصحاإلن ومنظمة  المفوضة    ة تربول  الدولية  المنظمات  هي  والزراعة  األغذية  ومنظمة  الحيوانية 

إنفاذ    بتعزيز مسؤولي  بين  الحيوان ا  ورعاية القانون،  التعاون  الغذائي  ية لصحة  األمن  .  وضمان 
ئهم  أعضا تنسيق وتنفيذ هذا المشروع نيابة عن ب  موكلون أنهم وحدهم  تضمنإليهم   لموكلةاوالسلطات 

 جميع البلدان المعرضة لإلرهاب الزراعي أو الجريمة الزراعية. في 

 

والتكلفة والجداول الزمنية  التفاصيل بما في ذلك  المقترحة،معلومات عن األنشطة  وصف المشروع:  .2

  .والمراحل كما هو وارد أدناه 

 

اتحاد المنظمات الثالث إلى بناء قدرة عالمية على نحو  سنوات، يهدف    3من خالل مشروع مدته  

الطوارئ المتعلقة بالصحة الحيوانية التي تنتج عن اإلطالق المتعمد لعامل   مستدام لالستجابة لحاالت

  المشروع على التقييم والتدريب والتمرين واالختبار.  بيولوجي ُمْمِرض للحيوان. وسينصب تركيز

ا بناء  بلدان أو مناطق محددة، وعلى  وسيركز المشروع على  لقدرات الوطنية إلدارة الطوارئ في 

القانون،   إنفاذ  ودوائر  الوطنية  البيطرية  الخدمات  بين  سيما  ال  والعالمي،  اإلقليمي  التنسيق  تحسين 

المخاطر األكبر )حيث يكون   المناطق ذات  استجابة لحالة طوارئ دولية. وسيركز المشروع على 

ة التأثر والتهديد والنتائج( لإلطالق المتعمد لعامل بيولوجي مسبب لألمراض  الخطر ناتًجا عن قابلي

 بين مجموعات حيوانية. 

 

 

 التقييم )السنة األولى( 

تهدف هذه المرحلة إلى تقييم الوضع العالمي والتوصل إلى فهم أفضل لما يمنع البلدان من االستعداد  

من داخل القطاعات التقليدية وخارجها. سوف  لحاالت الطوارئ المرضية؛ وتحديد الحلول الممكنة  

تكون مخرجات هذه المرحلة مفيدة في تصميم وتنفيذ األنشطة الالحقة. وسيشمل ذلك تحديد المجاالت  

 التي تحتاج إلى "االختبار" من خالل التمارين. 

 

جريمة  سوف تتم المراجعة الشاملة للتهديدات واالتجاهات العالمية في مجال اإلرهاب الزراعي وال

تقوم   التي سوف  الثالث  المنظمات  اتحاد  بها  يحتفظ  التي  الحالية  البيانات  إلى  باإلضافة  الزراعية، 



لمخاطر   تعرًضا  األكثر  المناطق  تحديد  المخاطر( من أجل  لتحليل  إطاًرا  للمخاطر )وتضع  بتحليًل 

اديمية أو خبير يتم  الجريمة الزراعية واالرهاب الزراعي. وسيتم تنفيذ هذا العمل من قبل مؤسسة أك 

الثالثي   الذي سوف  OIE / FAO / Interpol Groupاختياره ومراجعته من قبل أطراف االتحاد 

 يحدد المجاالت )الجغرافية والفنية( التي سيتم التركيز عليها للتدريب والتمرين. 

 

 

والزراعة، وبعثات  سيتم أيًضا استخدام البيانات المستمدة من تقييم المراقبة التابعة لمنظمة األغذية  

الحيوانية   أداة  OIE PVSمسار منظمة الصحة  المتوفرة واألدوات بما في ذلك  . كما سيتم استخدام 

مختارة    PVSمختبر   بلدان  في  والزراعة  األغذية  منظمة  من  المخبرية  الخرائط  رسم  أداة  وكذلك 

 انون. لمواصلة تقييم مستوى التأهب والمشاركة بين الدوائر البيطرية وإنفاذ الق

 

ستشمل مرحلة التقييم أيًضا إجراء تحليل للتكلفة والعائد لمعرفة أوالً فوائد االستثمار في قدرات إدارة 

( االستثمار في التعاون بين قطاعي الطب البيطري والدوائر التنفيذية للقوانين. وسوف  2الطوارئ؛ و

ستعداد لحاالت الطوارئ وأعمال  تبين لنا نتائج هذه الدراسة عائدات االستثمار في بعض مجاالت اال

التدخل. كم يمكن استخدام نتائج هذه الدراسة إلى جانب استراتيجية االتصاالت التي سيتم وضعها،  

 للدعوة إلى االستثمار في االستعداد لحاالت الطوارئ وسبل إدارتها. 

 

النماذج المالية  طاولة حوار حول التقنيات واألساليب المبتكرة )بما في ذلك    OIEستستضيف منظمة  

المستدامة( لدعم قدرة إدارة أعمال الطوارئ )خاصة في األماكن منخفضة الموارد( الالزمة للحد من  

مخاطر اإلرهاب الزراعي والجرائم الزراعية. وسيشمل ذلك عرض النماذج الحالية التي اعتمدتها  

(  Quadasال، نموذج الكواد َمجموعات البلدان المشاركة في الموارد أثناء الطوارئ )على سبيل المث

أو النماذج المستخدمة من قبل القطاعات األخرى لتعبئة الموارد في أوقات األزمات، كمفهوم معالجة  

 مخاطر الكوارث الطبيعية في أفريقيا. 

 

 ( 2-1التحضيرات )سنتان 

(  PVSانية )تبدأ التحضيرات بأنشطة تقييم أداء الخدمات البيطرية في المنظمة العالمية للصحة الحيو

)إن أمكن وحيثما كان ذلك مناسبًا، بمشاركة خبراء منظمة األغذية والزراعة وخبراء آخرين لديهم  

والحصول على   الصلة  ذات  للبلدان  البيطري(  القطاع  في  والتعاون  القانون  تطبيق  بأهمية  المعرفة 

التن في  تساعد  التي  اإلقليمية  الخصائص  حول  التفصيلية  البيانات  من  للتدريب  المزيد  الفعال  فيذ 

( المتعلقة  CCsحول مستوى التقدم في الكفاءات الحرجة )  PVSوالتمرين. وستساعد بيانات التقييم  

بإدارة الطوارئ وتمويل الطوارئ، باإلضافة إلى األحكام التشريعية وضمانات المختبرات، في تصميم  

اء مراقبة هذه الكفاءات الحرجة عبر  مواد التدريب وفقًا لالحتياجات الوطنية واإلقليمية. ويمكن إجر

إجراء تقييم عينة ألداء الخدمات البيطرية يمكن أن يدل على العالقة بين السلطات البيطرية وتطبيق  

 القوانين في هذه البلدان. 

 



ستقوم منظمة األغذية والزراعة بوضع برامج تدريبية لمبادئ إدارة الطوارئ، مع التركيز على طرق  

وتشمل الممارسات العالمية إلدارة الطوارئ لمنظمة األغذية والزراعة، والمعايير  تدريب المدربين  

، وغيرها من المعايير الدولية وأفضل الممارسات، مع ربطها بالكفاءات الحرجة  OIEالدولية لمنظمة  

إلدارة الطوارئ. وسيتم تطوير النماذج والسيناريوهات الخاصة بكل منطقة لتدريبات المحاكاة من  

نموذج    قبل الموضوع من خالل  اإلقليميين وخبراء  مع شركائه  وثيق  بشكل  الذي سيعمل  االتحاد، 

. سيؤدي ذلك إلى إشراك خبراء متخصصين في القطاع الخاص  OIEالمجموعة المخصصة لمنظمة  

والخدمات البيطرية الوطنية )األفراد من ذوي الخبرة في إجراء تمارين    (،)قطاع الثروة الحيوانية

وخبراء إنفاذ القانون. وسوف تشمل السيناريوهات القضايا العابرة    المتعاونة،والمراكز    (،اةالمحاك

للحدود )االنتقال من المستوى الوطني إلى المستوى اإلقليمي والدولي( والتحري حول اإلطالق المتعمد  

 لمسببات األمراض أو األعمال الجنائية. 

 

لتفشي   ال محاكاة  تمارين  وتنفيذ  الوقت والموارد لوضع  استثمارات كبيرة من حيث  يتم تخصيص 

المنظمة   تدعو  وسوف  بوضوح.  لألهداف  ومناسبة  فعالة  تكون  أن  المهم  فمن  ثم  ومن  األمراض؛ 

العالمية للصحة الحيوانية فريق خاص لوضع إرشادات أولية حول كيفية تصميم وتشغيل تمرين محاكاة  

اإلرشادات  للت تتضمن  الزراعي. وسوف  اإلرهاب  أحداث  يشابه  ما  ذلك  في  بما  المرضية،  فشيات 

 المبادئ األساسية لضمان أن يكون لتمارين المحاكاة أأكبر الفوائد والتأثيرات. 

 

التقييم   استخدام عمليات  التدريب    PVSملحوظة: سيهدف  برامج  تكييف  الناتجة عنها في  والبيانات 

لوضع كل بلد إلى ضمان تكيف مواد التدريب والتمرين مع األوضاع المحلية والموارد  والتمرين وفقاً  

المتاحة، لتكون "مناسبة للغرض". وستكون مواد التدريب والتمرين قابلة للتطوير من الحد األدنى  

حتى الحد األعلى للموارد مع األخذ في االعتبار األوضاع المحلية كالبنية التحتية، ووضع المرض،  

 ثقافة سكان المنطقة إلخ... و

 

 (3-2التدريب والتمرين )السنة 

اجتماًعا دوليًا لألطراف المعنية      Consortiumفي بداية العام الثاني، سيستضيف اتحاد المنظمات 

( إبراز أهمية  1المشروع. وسوف يخدم هذا االجتماع غرضين رئيسيين:   من مناطق مختارة إلطالق

إنفاذ القانون والخدمات البيطرية والفوائد الواسعة النطاق لكال القطاعين، يهدف  التعاون بين أجهزة  

( تقديم خطة عمل المشروع إلى أصحاب  2االجتماع إلى إشراك أصحاب المصلحة وتحفيزهم؛ و،  

 المصلحة الرئيسيين من أجل الشفافية ونتائجها. 

 

األساسية والمتقدمة في إدارة الطوارئ،    على تنفيذ التدريب على المبادئ  3و  2سيتركز نشاط العامين  

وسيتم اختبار التدريب من خالل سيناريو التمارين اإلقليمية في المناطق التي تم تحديدها على أنها  

معرضة لمخاطر أكبر من اإلرهاب الزراعي. وسوف يكون الهدف من العمل اإلقليمي تعزيز التعاون  

 ة الطوارئ التي قد تؤدي أيًضا إلى تحسين االستدامة والفعالية. بين البلدان وتعزيز النهج اإلقليمية إلدار

 



واإلقليمية   الوطنية  القدرات  خاللها  تختبر  أكبر  مباشرة  دولية  تمارين  بممارسة  المشروع  سيتوج 

 والدولية على االستجابة لحدث إرهابي زراعي واسع النطاق. 

 

 ستشمل األنشطة اإلقليمية األعمال التالية: 

حلقات  ▪ )  ثالث  المدربين  لتدريب  إقليمية  أعمال  GEMPعمل  إدارة  مبادئ  على  ترتكز   )

األغذية   )منظمة  المتاحة  المحلية  والموارد  لالحتياجات  خصيًصا  ومصممة  الطوارئ 

 والزراعة(. 

لبرنامج   ▪ وفقاً  المدربين  لتدريب  متقدمة  عمل  ورش  االستعداد    GEMPأربع  على  تركز 

طوارئ وطنية عامة مناسبة للغرض في بلدان مختارة    دعم تطوير خطط  للطوارئ:والتخطيط  

)منظمة األغذية والزراعة(. وسيتم اختيار البلدان بناًء على نتائج المراجعة العالمية لمنظمة  

OIE    مسار وبيانات  الوطنية  الطوارئ  التقييم  PVSلخطط  مرحلة  نتائج  على  بناًء   ،1  ،

المالءمة للغرض"، على سبيل المثال  ومعلومات اخرى ذات الصلة. وسيركز التطوير على "

ضمان مطابقة الخطط مع الموارد المتوافرة )الموارد البشرية والمادية والمالية( والمخاطر  

 المقدرة.

 تنظيم ثالث ورش عمل إقليمية لتدريب المدربين لتشغيل تمارين المحاكاة.  ▪

ة ومنظمة األغذية والزراعة  قيام ثالث منظمات مشتركة بين المنظمة العالمية للصحة الحيواني ▪

 واإلنتربول بإجراء تدريبات إقليمية مخطط لها ومرتبطة بورش العمل التدريبية )اإلنتربول(. 

 حلقة عمل تدريبية إقليمية بشأن القيادة والتحكم بأحداث اإلرهاب الزراعي )اإلنتربول(.  ▪

أخرى    10سيقضي    - اإلرشاد   ▪ بلدان  في  وقتًا  مدربين  وطنيين  إدارة  خبراء  في  )متقدمة 

 الطوارئ( أثناء تخطيط وتنفيذ مقررات جلسات تمارين المحاكاة وتنفيذها. 

 

" الختبار  Phoenixتمرين دولي حي: سيتوج المشروع بنهاية العام الثالث بتمرين دولي كبير ومنسق"

التمرين  القدرات على المستوى الوطني )بلدان مستهدفة مختارة(، واإلقليمي، والدولي. سيختبر هذا  

 الروابط بين المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، وبين وكاالت إنفاذ القانون واللجان البيطرية.  

 

ستكون السيناريوهات مدفوعة بشك في اإلطالق المتعمد لمرض حيواني عابر للحدود في عدة مواقع  

وة الحيوانية في العالم. سيشمل  وفي جميع أنحاء العالم إلثارة الخوف وتهديد الصحة العامة وقطاع الثر

الخدمات البيطرية الوطنية والقانون وكاالت إنفاذ القانون في أقاليم مختارة،    -المشاركون الناشطون  

اإلقليمية،   اإلنتربول  ومكاتب  والزراعة،  األغذية  ومنظمة  الحيوان،  لصحة  العالمية  والمنظمة 

 انية. واالتحادات اإلقليمية األخرى، وقطاع الثروة الحيو

 

الدولية   والمنظمات  الخاص  والقطاع  الصلة  ذات  المانحة  الجهات  المراقبون  وسيشمل  مندوب. 

والصحفيين. ستتم إدارة التمرين من خالل مركز عمليات الطوارئ المركزي. بالنسبة لمركز المنسق،  

يمكن أن يثبت  فإن لدى االتحاد العديد من الخيارات المحتملة وسيتم إجراء اختيار نهائي في المركز  

 المالءمة للغرض وفعالية التكلفة. 

 



 

 التنسيق 

 )من السنة األولى حتى الثالثة(  

نظًرا لتعقيد المشروع وضخامته، سيتطلب األمر تنسيقًا قويًا. وسوف يتم استقدام منسقين للمشروع.  

الحيوانية بع سيبدأ استخدام للمشروع لمنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة  الموافقة  منسقين  د 

على المنحة. وسوف يتم وضع تفاصيل عمل كل خبير بحيث يتمتع الخبراء وبشكل جماعي، بخبرة  

البيطري، وإدارة الطوارئ )ميادين سياسة   التعليم والتدريب  تقنيات  وتجربة واسعة ومتكاملة، مثل 

يستدعي اإلنتربول من  العمل(، وإنفاذ القانون )الميدان والسياسة( التي تكمل الخبرات الحالية. وسوف  

 وقت آلخر للخبرات الخارجية عند الحاجة لدعم تنفيذ المشروع. 

 

سوف تتألف هيئة الحوكمة من لجنة توجيهية )تشمل اإلدارة العليا من كل منظمة ومراقب خارجي(  

تشرف على المشروع. وسوف يعقد كل عام اجتماع واحد للجنة التوجيهية وجهاً لوجه يضم منسقي  

 المشروع واجتماع واحد عبر الهاتف. 

 

 

سيتم وضع استراتيجية اتصاالت لهذا المشروع خالل السنة األولى، وسيتم نشر تفاصيلها تدريجياً مع  

مسار المشروع من أجل زيادة وضوح أنشطة المشروع وأهدافه فيما يتعلق بأهمية إدارة الطوارئ  

ال والقطاعات  القانون  إنفاذ  أجهزة  بين  في  والتعاون  المصلحة  أصحاب  إشراك  سيتم  كما  بيطرية. 

المبادرة وتعزيز نتائج األنشطة. سيبدأ كل ذلك هذا قبل المباشرة بالمشروع لتوعية أصحاب المصلحة  

 بالفوائد المتعددة للتعاون بين المعنيين بإنفاذ القانون والقطاع البيطري. 

المحاكاة ونشر التقارير والبيانات ذات    من أجل تعزيز الرؤية وزيادة تأثير األنشطة، ستجرى تمارين 

الصلة في المجالت الصادرة عن هيئات النظراء في العمل )السجالت البيطرية، األمراض الحيوانية  

 العابرة للحدود، األمراض المعدية الناشئة حديثاً وما إلى ذلك(

 

افة مؤتمر عالمي حول  ( استض OIEبنهاية المشروع، سوف تقترح المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ) 

إدارة الطوارئ المتعلقة بالصحة الحيوانية بشكل مشترك بين الهيئات المعنية. وسيكون هذا منتدى  

وسبل   الخبرات  وتبادل  القطاعات؛  متعدد  كبير  دولي  أمام جمهور  المشروع  لنتائج  أفضل  إلعالن 

يين المشاركين في المشروع؛  التواصل بين األطراف المعنية؛ واالستماع إلى أصحاب المصلحة الرئيس 

 ووضع توصيات بشأن األنشطة المستقبلية والحصول على دعم المجتمع الدولي. 

 

 

المشروع هو مشروع ضخم رائد سوف يعمل على المباشرة بعمل جديد ومبتكر )بما في ذلك النهج  

رنامج أكبر يمكن  اإلقليمية إلدارة حاالت الطوارئ(. ومن المتوقع أن تكون هذه هي المرحلة األولى لب

أن يستمر في المستقبل. كما يمكن تكرار النهج الناجحة وتوسيعها إلى مناطق أخرى. ومن أجل تبسيط  

تنفيذ هذا المشروع وتنسيقه فقد اقتصر على قطاعي الصحة الحيوانية والدوائر التنفيذية للقانون. وتبقى  

 مرحلة ثانية.  هناك إمكانية لتوسيع المشروع ليشمل قطاع الصحة العامة في 



 

سيتم تنسيق هذا المشروع في الزمان والمكان مع األنشطة اإلقليمية والدولية األخرى بهدف تجنب  

 التداخل من جهة وزيادة المؤازرة. 

 

يركز هذا المشروع على إدارة الطوارئ، ويهدف إلى التنسيق مع المقترحات األخرى والمكملة لها  

التنفي في  الشركاء  وسيعمل  لزيادة  للمولين.  المختلفة  المقترحات  في  الواردة  األنشطة  تنسيق  ذ على 

 التآزر وتجنب التكرار. 

 

ملحوظة: نظرا لنطاق العمل الواسع وكثافته، وفي حال ظهور معوقات غير متوقعة في تنفيذ األنشطة،  

 قد تطلب الهيئة التنفيذية التمديد للمشروع. 

 

 يسية مقسمة إلى نقاط: وصف لألنشطة الرئ -األنشطة الرئيسية للمشروع  

 

 تقييم األنشطة 

إجراء تحليل عالمي بقيادة أكاديمية للبيانات الواردة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان واإلنتربول   (1

ودون   اإلقليمي  المستويين  )على  التطورات  لتحديد  أخرى  ومصادر  والزراعة  األغذية  ومنظمة 

ض لإلرهاب الزراعي أو الجريمة الزراعية، وتحديد  اإلقليمي( في التهديدات، واالتجاهات في التعر

واإلنتربول الستعراض نتائج    FAOو  OIEالمناطق المعرضة لمخاطر متزايدة، يليه اجتماع لمنظمة  

 التحليل العالمي وتحديد المناطق المحتاجة ألنشطة المشروع 

 

 

ل   (2 السابقة  المخبرية  الخرائط  رسم  نتائج  باستخدام  الثغرات،  )  FAOتحليالت  التقييم  (  SETونتائج 

 والبعثات لتحسين التحليالت. 

 

تحليل التكلفة والعائد )لالستثمار في القدرة على إدارة الطوارئ والتعاون بين قطاعات إنفاذ القانون   (3

التي توفر أفضل عائد لالستثمار. وكذلك لتشجيع االستثمار  والطب البيطري( لمعرفة التدخالت الفعالة  

 في القطاعين العام والخاص لتحقيق االستدامة على المدى الطويل. 

 

ورشة عمل مسح آفاق لتحديد األساليب والتقنيات المبتكرة التي قد تدعم إدارة الطوارئ )بما في ذلك   (4

الموارد. منخفضة  األماكن  في  الزراعي(  اإلرهاب  الموارد    أحداث  لتعبئة  نماذج  ذلك  وسيشمل 

  م "( تقو ومشاركتها، داخل المناطق وتهديدات أخرى )لمفهوم مخاطر أفريقيا للكوارث الطبيعية مثال 

في    OIEمنظمة   المحاكاة  وتمارين  األمراض  تفشي  في  تبحث  تخطيط الجتماعات  برنامج  بوضع 

 اإلرشادات.  من المشروع والتخطيط لتبادل 3و  2البلدان األعضاء للسنتين 

 

 تطوير وتحسين أدوات القدرة على االستجابة لتهديدات اإلرهاب الزراعي.  (5

   



اإلنتربول بتحسين أدوات إدارة الطوارئ لضمان التكيف مع األوضاع لمحلية    FAOو  OIEقيام منظمة  

 اإلطالق المتعمد لمسببات األمراض وتشمل هذه األدوات ما يلي: و

 

والز • األغذية  منظمة  الموحدة  تقدم  التشغيل  وإجراءات  المحاكاة،  وتمارين  للطوارئ،  خطط  راعة 

 )المعٍزٍز إلدارة الطوارئ(.  OIEوالمعززة لمكافحة الجريمة الزراعية(، ومسار التقييم ل 

 مبادئ توجيهية لتبادل اإلرشادات الخاصة بتمارين المحاكاة       •

 (   OIEدليل إلجراء تمارين المحاكاة )فريق متخصص ل   •

  FAO-OIE-INTERPOLجتماعات لوضع نموذج وسيناريوهات مشتركة بين المنظمات الثالث  ا  3 •

 المتخصص(  OIEميكانيكية فريقالمحاكاة ) لتمارين 

 

)مع إمكانية إدراج خبراء منظمة األغذية والزراعة من ذوي الخبرة في واجهة    PVSأنشطة مسار   (6

 إنفاذ القانون البيطري( في بلدان مختارة 

 

 . PVSمهام مسار  بعثات تكمل  (7

 

 التدريب والتمرين 

والقطاع      ا (8 القانون  إنفاذ  أجهزة  بين  التعاون  بأهمية  الوعي  مستوى  لرفع  الدولي  االفتتاحي  الجتماع 

 البيطري في إدارة الطوارئ وتقديم برنامج العمل الخاص بالمشروع. 

 

في ذلك الرد على    اإلرهاب  ثالث دورات تدريبية إقليمية مشتركة في مبادئ إدارة الطوارئ )بما   (9

 الزراعي والجرائم الزراعية(

 

ورشات عمل    3أربع دورات تدريبية وطنية على التخطيط للطوارئ وإجراءات التشغيل الموحدة، و (10

إقليمية لتدريب المدربين على إدارة تمارين المحاكاة )بما في ذلك السيناريوهات المرتبطة باإلطالق  

 المتعمد لمسببات األمراض( 

 

 ورشة عمل تدريبية إقليمية ألعمال القيادة والتحكم بأحداث اإلرهاب الزراعي  (11

 

منتدبين من الخبراء الوطنيين )طبيب بيطري واحد ومسؤول واحد عن إنفاذ القانون    10  -اإلرشاد   (12

من كل بلد( للمشاركة في تمارين محاكاة وطنية في بلدان أخرى. سيتبع ذلك مبدأ "التوأمة أو الشراكة"  

ين البلدان التي لديها خطط متقدمة جيًدا والبلدان ذات الخبرة األقل في إجراء مثل هذه التمارين، مما  ب

 يؤدي إلى نقل المعرفة والخبرة باتجاهين في تمارين المحاكاة. 

 

ألحداث اإلرهاب الزراعي    OIE-FAOثالثة تمارين على المستوى اإلقليمي مشتركة بين اإلنتربول و (13

 راعية.  أو الجريمة الز



 

والبلدان األعضاء، وهيئات إقليمية الختبار القدرة    OIE-FAOتمرين دولي يشارك فيه اإلنتربول و  (14

على االستجابة لإلطالق المتعمد لمسببات األمراض الحيوانية بين قطعان الماشية. وكذلك سيناريو  

 يبحث النوايا والقضايا العابرة للحدود. 

 

 تنسيق ال

 ( مكالعااجتماع واحد وجهاً لوجه على األقل بمعدل الحوكمة )اجتماعات اللجنة التوجيهية   (15

 تنفيذ المشروع  ل ون منسق  (16

من  لل  منسقان • المركزي الم  من)أحدهما    OIEمشروع   لضمان    OIEلمنظمة    كتب 

وآخر   ف فاإلشرا المشروع  لضمان    OIE  ل   اإلقليمي  المكتب   منعلى  نيروبي   في 

 ( المعنية في البلدان األنشطة تنفيذ 

 ( FAO مشروع في منظمة األغذية والزراعة )المقر الرئيسي ل واحد للمنسق   •

 خبرات خارجية متفرقة لإلنتربول  •

 

 استراتيجية االتصال والنشر للمشروع بما في ذلك (17

الفوائد    لتبيانواحد حول أهمية التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والقطاع البيطري    ضابط اتصال •

 كل قطاع من العمل معًا  إلىالتي تعود 

 المشروع  طوال تنفيذ مواد أخرى ذات صلة حسب الحاجة   •

 واإلنتربول   OIE  ،FAOالصادرة عن   الصحف والمجالت منشورات في  •

 فيديو ترويجي مع لقطات من التدريبات اإلقليمية والتمرين النهائي  •

 

لألنشطة    ائج المشروع ووضع خارطة طريقعرض نت  يتضمنمؤتمر عالمي إلدارة الطوارئ  عقد   (18

 . في المستقبل  المنظمات الدولية والمشتركة بين 

 

توفير معلومات عن النتائج المتوقعة للمشروع وكيف يساهم في النتيجة النهائية للمشروع    النتائج المتوقعة: .3
 والمواد ذات الصلة(.  )األسلحة )منع انتشار األسلحة الكيماوية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية 

 النتائج الفورية: 

الفورية تُعّرف    النتائج 

قدر  ابأنه  في   ات تغيير 

المهارات من    المستفيد 

صول  حالو  ،رفاوالمع

الالزمة  المعدات    على

 .إلخ..

 
 لنتائج الفورية المتوقعة: لصف و   

 
تحليل التكلفة والعائد متاح لتحسين االستثمار في إدارة الطوارئ   −

   والتعاون بين قطاعات  
 الطب البيطري قطاع لقانون واإنفاذ   

 الزراعي / الجرائم الزراعية االتجاهات العالمية وتقييم مخاطر اإلرهاب  −
 تحديد التقنيات / األساليب الجديدة لتعزيز إدارة الطوارئ  −



توصيات بشأن األساليب المبتكرة والمستدامة للحفاظ على قدرة إدارة   −
 الموارد القليلة   الطوارئ في األماكن

ياد الوعي بمفهوم التعاون في إنفاذ القانون البيطري والمخاطر  د زا −
 رائم    الج الناجمة عن

لزراعية واإلرهاب الزراعي بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في  ا  
 المختارة المناطق 

للتحديات التي تواجه البلدان من خالل تقييم مفصل ألربعة   أفضلفهم  −
 تم اختيارها  بلدان  

 للدراسة  عينةك         

بين اإلنتربول ومنظمة األغذية    الحصول على الوسائل المناسبة −
 المنظمة  والزراعة و

لبناء القدرات الوطنية واإلقليمية   يةالحيوانالعالمية للصحة         
 والجريمة الزراعية لتصدي لإلرهاب الزراعي  وا

 لطوارئ ألعمال اإدارة أفضل  −
من خالل تحسين التعاون الوظيفي   المنظمات تنسيق وتعاون أفضل بين  −

وتعزيز   ية صحة الحيوانوانين القاللقاء بين أعمال تطبيق  عند واجهة 
 الطوارئ  أثناء التعاون اإلقليمي والعالمي 

 . تحديد الحلول الممكنة لتعزيز إدارة الطوارئ في المناطق المستهدفة −
 
 

 

 
 

 النتائج الوسيطة: 

الوسيطة هي    النتائج 

السلوك وطرق    تغيير 

أداء وممارسة  ال

المستفيدين   أو  الوسطاء 

 لنتيجة المباشرة.من ا

 بشكل بنود: صف النتائج الوسيطة المتوقعة 

البيولوجية    االستعداد  − المخاطر  من  الحد  للبلدان وإلى  أفضل  إعداد 

 إلطالق المتعمد للمواد البيولوجية ا حوافزإلى تقليل  يؤدي األعضاء

من خالل المشاركة في تمارين المحاكاة لألمراض    تعزيز القدرات  −

البلدان األعضاء قادرة على تطبيق الدروس   األولوية، مما يجعلذات  

 سياق األحداث واألمراض األخرى. منالمستفادة 

األحداث تنسيق   − القطاعات   معالجة  بين  الدائمة  الجسور  يعزز 

اإلدارية   المحلية    -والمستويات  ومات الحك  والوطنية؛الحكومات 

 الطب البيطري دوائر    (؛متعدد األطراف  أو  الثنائيبالتعاون  الوطنية )

 إلخ... ث وإنفاذ القانون والمختبرات ومعاهد البح دوائرو

سيتضمن االستعداد التشغيلي على المستويات الدولية واإلقليمية والوطنية  −

سيقلل  روابط بين أجهزة إنفاذ القانون والخدمات البيطرية الوطنية مما  

المتعمد  لإلطالق  لالستجابة  الالزم  الوقت  األمراض   من    لمسببات 

 الرد عليها. وتحسين فعالية 

 

 



وما هي األدوار والمسؤوليات الفردية؟   المقترحة،تنفيذ المشروع: من سيشارك في تنفيذ األنشطة  .4

أو الشركاء   ك ما هي القيمة التي يضيفها الشريك المنفذ إلى المشروع المقترح؟ ما هو سجل الشري

 الشركاء المنفذون. أو  اإلجراءات الملموسة التي يتعين أن يتخذها الشريك  عرض  يرجى    المنفذون؟ 

مع ثالثة منسقين للمشروع )واحد    INTERPOLو   FAOو  OIEسيتم تنفيذ المشروع باالشتراك بين  

استخدام الموارد  مع  (  يةلصحة الحيوانلالمنظمة العالمية    منمنظمة األغذية والزراعة واثنان    من

ً تنسيقي  اً ( دورOIE) ل  سوف يلعب المقر الرئيسي  و إلنتربول.  الداخلية ل   OIEستوقع منظمة  و.  شامالً   ا

على   واإلنتربول  والزراعة  األغذية  منظمة  األنشطة    هبات مع  لتنفيذ  على  فرعية  الموافقة  فور 

 المشروع. 

 

على وجه التحديد   OIEمنظمة الم  ستقو العام للمشروع؛ ومسؤولة عن التنسيق    OIEستكون منظمة 

  ضع ست وللتقنيات والنهج.    المخاطرفوائد التكلفة لالستثمار المالي في إدارة الطوارئ ومسح    قييم بت

ل  برنامجاً  العالمية وبرنامجوتدير  المحاكاة  ً تدريبات  المنظمة مهام مسار  وإلرشاد.  ل  ا   PVSستقود 

المستهدفة المناطق والبلدان  القدرات واختيار  المتعاونين )بما في ذلك  ، ولتقييم  تستخدم شبكة من 

للتدريب وتطوير األدوات ذات الصلة.    وخبراء من الحكومات الوطنية   OIEالمراكز المتعاونة مع  

  لوضع نماذج الموضوع  في  خبراء  ب( لديها خصصة ت لمجموعة الما)من خالل    OIEستجتمع منظمة  

 . سيناريوهات ومبادئ توجيهية لتمارين المحاكاة في المناطق الو  للبرامج

ستقود منظمة األغذية والزراعة على وجه التحديد بعثات أداة رسم الخرائط    فرعية، من خالل منحة  

والمشاركة في بعثات التقييم األخرى وفي اختيار المناطق والبلدان المستهدفة.    الرصد وأداة تقييم  

مر طوارئ  من خالل  إدارة  بتنسيق  ،يةالحيوان لصحة  اكز  والحديثة    ستقوم  األولية  التأقلم  أدوات 

وتنظيم وتنسيق التدريبات اإلقليمية والداخلية إلدارة الطوارئ من أجل    المدربين، ، واختيار  للتمارين

كجزء من قسم اإلنتاج الحيواني وصحة الحيوان    ،EMC-AHالتخطيط للطوارئ والتمرين. يتعاون  

منظمة األغذية والزراعة وفريق االستجابة لقسم الطوارئ وإعادة التأهيل في منظمة األغذية  في  

  والزراعة،لفرعية والقطرية لمنظمة األغذية  المركزية واوالزراعة بشكل وثيق مع المكاتب اإلقليمية  

ذين  صحة الحيوان ال  مهنيومنظمة الصحة العالمية وشركاء آخرين من أجل تدريب    OIEمع منظمة  

 يشاركون في إدارة الطوارئ على المستويات اإلقليمية والوطنية والمحلية. 

عن   تحليلي  تقرير  فرعية إلعداد  منحة  لإلنتربول  التابعة  البيولوجي  اإلرهاب  منع  وحدة  ستتلقى 

الزراعية الجريمة   / الزراعي  اإلرهاب  في  العالمية  واالتجاهات  تطوير    ،التهديدات  الذي سيدعم 

على خبرتها ومواردها الحالية    BTPUوتحديد المناطق والبلدان المستهدفة. ستبني    منهج التدريب 

سيقدم مركز اإلنتربول للقيادة والتحكم الدعم  ولتطوير مناهج ومواد تدريبية متعلقة بإنفاذ القانون.  

  التواصل سيقود اإلنتربول استراتيجية  ولتبادل المعلومات المتعلقة بإنفاذ القانون أثناء التمرين الدولي.  

 . االنتشار و

ذوي  من  سيتم االستعانة بمصادر خارجية ألنشطة معينة للمعاهد األكاديمية والخبراء اآلخرين  

 . الصلة حسب االقتضاء 



واإلنتربول لتحديد اتجاهات التعرض لإلرهاب الزراعي   OIEللتحليل العالمي للبيانات الواردة من 

الجريمة   لتقديم  ال  OIEمنظمة    وجهست  الزراعية؛أو  األكاديمية    هبات دعوة  المعاهد  من  للعديد 

المخاطر. تقييم  اوالمتخصصة في  إدارة  التكلفة والعائد لالستثمار في  لطوارئ  سيتم إجراء تحليل 

البيطري و التعاون بين قطاع الطب  اقتصادي زراعي  دوائر  وتعزيز  القانون من قبل خبير  إنفاذ 

 )استشاري(. 

 سينظم الكونسورتيوم بشكل مشترك االجتماع االفتتاحي والتدريبات اإلقليمية والتمرين الدولي األخير
 )"فينيكس"(. 

 

 تحقيق نتائج المشروع تفاصيل حول كيفية قياس إعطاء منهجية قياس األداء:  .5
 

  6ستقوم اللجنة التوجيهية باإلشراف على تسليم المشروع وإدارته والتي ستتم مراجعتها بانتظام كل  

فترات شهرية )اجتماعات اللجنة العليا(. سيتم توثيق التقدم في محضر اجتماع اللجنة العليا. سيكون  

ن تقارير عن القضايا االستثنائية  لمنسقي المشروع اتصاالت منتظمة مع بعضهم البعض وسيقدمو

 التي تؤثر على مخرجات المشروع واإلطار الزمني إلى اللجنة العليا. 

 قد تشمل المخرجات: 

 توافر تقرير التقييم العالمي  −
 المناطق المحددة لبناء القدرات  −
 إلى بلدان مختارة SETو  LMTو  PVSبعثات   4تم تنفيذ  −

 تحليل التكلفة والفوائد متاح  −
 توصيات من ورشة مسح األفق −
 OIE-INTERPOL-FAOمجموعة أدوات  −

واإلنتربول   − الحيوان  لصحة  العالمية  المنظمة  بين  المشتركة  اإلقليمية  التدريبية  الدورات  عدد 
 ومنظمة األغذية والزراعة على مبادئ إدارة الطوارئ والتخطيط للطوارئ وتمارين المحاكاة 

 يانات ما قبل التدريب وبعده تقييم اكتساب المعرفة من خالل استب  −
سيتم نشر وثيقة "الدروس المستفادة" نتيجة لتمرين المحاكاة الدولي سيتم أيًضا إعداد األوراق   −

الحدود  )عبر  النظراء  التي راجعها  المجالت  في  للنشر  والتمرين  بالمشروع  أمراض   المتعلقة 
 االتصال  د المستجدة( مواالحيوان واألمراض المعدية  

 ة المرض الدولي والدروس المستفادة تمرين محاكا −
 المؤتمر العالمي المشترك حول إدارة الطوارئ  −
 سيتم تطوير مؤشرات األداء الرئيسية  −

 

االستدامة: ما هي التدابير التي سيتم اتخاذها لضمان أن نتائج المشروع مستدامة؟ هل هذا   .6

العملية التي سيتم   المشروع تدّخل مميز أم جزء من مشروع أكبر / مستمر؟ ما هي التدابير 

اتخاذها لضمان استدامة النتائج إلى ما بعد عمر المشروع )مثل نهج تدريب المدرب، والمبادرة /  

 الخطة متعددة المراحل، وتتبع المتابعة، والضمانات(؟ 



 

المتعمد   − اإلطالق  عن  الناتجة  المرضية  الطوارئ  لحاالت  االستجابة  على  القدرة  تحسين  إن 

الزراعية أو اإلرهاب الزراعي( سيؤدي أيًضا إلى بناء القدرة على االستجابة لحاالت  )الجريمة  

الطوارئ المرضية الطبيعية. تعتبر العالقة الوظيفية القوية والعمل المشترك الذي يشمل أجهزة  

المتعمدة   األمراض  تفشي  من  لكل  لالستجابة  أمًرا ضروريًا  البيطرية  والخدمات  القانون  إنفاذ 

 عية. والطبي

 

وبالتالي هناك إمكانية للحفاظ    الحيوانية،القدرة في إدارة الطوارئ هي بوليصة تأمين لقطاع الثروة   −

بين   الشراكات  خالل  من  الطويل  المدى  على  المشروع  أثناء  تطويرها  تم  التي  القدرات  على 

مانحة  سيتم تشجيع القطاع الخاص )والجهات ال  مصلحة، القطاعين العام والخاص. بصفته أصحاب  

األخرى من قطاع الثروة الحيوانية( على حضور التدريبات والتمارين المختارة بهدف تشجيع  

 االستثمار على المدى الطويل. 

سيكون تصميم المشروع قائًما على األدلة )بما في ذلك نتائج الدراسة حول القدرة العالمية   −

 العالمية بكندا(. لالستجابة لحاالت الطوارئ التي تدعمها الشؤون 

 التي تظهر  النتائج سيتم إجراء تحليل التكلفة لالستثمار في إدارة الطوارئ. يمكن استخدام   −
عائًدا على االستثمار كأداة لتشجيع كبار المسؤولين الحكوميين والجهات المانحة والقطاع  

 الخاص على االستثمار في إدارة الطوارئ. 

والمحاكا − التدريب  تمارين  تصميم  مع  سيتم  للتكيف  وقابلة  للغرض  مناسبة  تكون  بحيث  ة 

سبيل   )على  المنطقة  في  الموارد(    المثال، الموارد  منخفضة  األماكن  في  إجراؤها  يمكن 

 والسياق المحلي على سبيل المثال حالة المرض والبنية التحتية والثقافة. 

 ب. سيستخدم التدريب أسلوب تدريب المدرٍ  −

طط طوارئ وطنية مناسبة للغرض تتكيف مع  سيكون هناك تركيز قوي على تطوير خ −

 والوضع االقتصادي المحلي.   (،وصناديق الطوارئ )الطوارئ   المحلية،الموارد 

سيأخذ التدريب على الكفاءات نهًجا متعدد القطاعات ويشارك في تطبيق القانون والطب  −

 البيطري وخبرة إدارة الكوارث على المستوى اإلقليمي. 

ات ويربط باآلليات واألطر الموجودة داخل المنظمة العالمية  سوف يستخدم صندوق األدو −

ذلك   في  )بما  واإلنتربول  والزراعة  األغذية  ومنظمة  الحيوان   PVSو  GEMPلصحة 

Pathway    والتوجيهات بشأن استقصاء حاالت تفشي األمراض المشبوهة والقوالب السابقة

لمية لصحة األوبئة والطب من تمارين المحاكاة والمخرجات من ورشة عمل المنظمة العا

 الشرعي(. سيتم تطوير الروابط بين األدوات لتعزيز التآزر. 

المتاحة   − والموارد  العالمية  الشراكة  دعمتها  أن  التي سبق  األنشطة  المشروع على  سيبني 

المبادرات   السابقة؛  اإلقليمية  الطاولة  تمارين  من  المستفادة  الدروس  ذلك  في  بما  حاليا، 

الممول  بناء    (؛ EU Ani Biothreatة ) اإلقليمية  بالفعل في برامج  المشاركة  والمؤسسات 

 وذلك لدمج هذا المشروع في الهياكل الوطنية والدولية القائمة.   األخرى،القدرات 



تربط اإلنتربول ومنظمة األغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان بالفعل عالقة   −

كة في ورش العمل وتمارين المحاكاة التي تجري  عمل قوية كما يتضح من المشاركة المشتر

 بشكل مشترك. 

قطرية   − مكاتب  والزراعة  األغذية  ومنظمة  الحيوان  لصحة  العالمية  والمنظمة  لإلنتربول 

 وإقليمية تنسق معها 

المواد المناسبة )التوجيه، تمارين المحاكاة، النماذج، إلخ( التي تم تطويرها أثناء المشروع   −

 ر. ستكون متاحة للجمهو

 

ستعمل أنشطة التوعية على إشراك جمهور األكاديميين وجلب المعرفة والخبرة بشأن الجريمة  

الزراعية أو اإلرهاب الزراعي ودعم تطوير منهج التدريب والسيناريوهات وتوفير قاعدة لتقييم  

 تأثير المشروع. 

 

 في تنفيذ المشروع المساواة بين الجنسين البحث في

 هذه المشكلة؟ متباين حولهل يتأثر الرجال والنساء بشكل 

وبالتالي سيكون   الزراعية؛النساء والرجال عرضة بنفس القدر لتهديدات اإلرهاب الزراعي أو الجرائم  

 من المشروع.  بالتساويالرجال والنساء مستفيدين 

 

وهم أول مجموعة معرضة    آخر،الحيوانية من بلد إلى    القطعان  من مالكييختلف التوازن بين الجنسين  

في أجزاء كثيرة من العالم )ال سيما في األماكن  و  ذلك،. ومع  الزراعيةلإلرهاب الزراعي والجرائم  

عيشهم  يعتمدون في  الذين    أصحاب القطعان الحيوانية،فإن    (،ذات الموارد المنخفضة واألسر الصغيرة

ويحتاج    بالطبع،ء والفتيات الريفيات معقد  إن وضع النساوهم في الغالب من النساء.    الزراعة،على  

للطبقة   الشاملة  القضايا  سياق  في  وضعه    السياسي، والتمثيل    العرقية،والهوية    االجتماعية،إلى 

بينها. ومع  البلدان وفيما  البيئية داخل  بلد وحتى داخل المناطق  والظروف االقتصادية الخاصة لكل 

االجتماعية واالقتصادية  األوساطفإن الوضع الذي ال يزال غير متكافئ إلى حد كبير للمرأة في  ذلك،

يكمن    االموارد ‘مميؤثر على قدرتهن على أن يُنظر إليهن ويسمعن ويمتلكن    مماوالسياسية األوسع  

فهم األدوار  يستلزم منظور الجنس أيًضا  و.  قضايا التنمية و  النظرة االجتماعية إلى المرأةفي صميم  

الحيوانية.   الثروة  قطاع  جوانب  جميع  في  الرجال  وكذلك  النساء  تلعبها  التي  اآلثار  والمهمة  تظهر 

  الفئات،االجتماعية واالقتصادية لإلرهاب الزراعي والجرائم الزراعية بشكل غير متناسب على أفقر 

بالض نفسها  هي  األسرة  مستوى  على  التكاليف  تحمل  كيفية  نتائج  تكون  للنساء ولن  بالنسبة  رورة 

 . المختلفة االجتماعيةالثقافية ووضعهم داخل األوضاع  تباينوالرجال بسبب 
 

يؤدي إلى اتخاذ قرارات بشأن   -سواء كان متعمدًا أو طبيعيًا أو عرضيًا    -تفشي األمراض الحيوانية  

يمكن أن يكون    األصول؛أو كيفية تكوين    القليلة جداً موارد األسرة  من    لتقلي ال  اي سيتم فيهالحاالت الت

لهذه األبعاد أبعاد جنسانية بسبب الكم المتزايد من األدلة التي تشير ليس فقط إلى أن النساء عادة ما  

ولكنهن يستخدمن أيًضا األصول التي لديهن بشكل مختلف. تبين    الرجال،يكون لديهن أصول أقل من  

لها آثار إيجابية   والمالية، سيما األراضي واألصول المادية وال األصول،أن زيادة سيطرة المرأة على 

  ية بما في ذلك األمن الغذائي وتغذية األطفال والتعليم ورفاه  لألسرة،على عدد من نتائج التنمية المهمة 



يمكن سحب الفتيات و / أو األوالد من المدارس من أجل العمل مقابل النقود الستئجار مواشي  و  ..المرأة

قد يكون األمر أن التكلفة يتحملها بشكل أساسي األوالد والرجال  و.  ةالبيطري  العنايةو لدفع تكاليف  بديلة أ

للجنسين  االجتماعية    ات اعتمادًا على التركيب   أخرى،والفتيات والنساء في جوانب    النواحي،في بعض  

وتراكم   .،سبيل المثالعلى    واإلناث،وأنماط توزيع الغذاء واستهالكه بين الذكور    المنزلية،ألدوار  وا

 حاالت الطوارئ االقتصادية لألسرة. التضحية للجنسين أثناءوتوقعات  واستخدامها،األصول  

 

منحازة    المشروع،المستفيدة من أنشطة بناء القدرات المنفذة من خالل هذا    البيطري،كانت مهنة الطب  

من البلدان في أوروبا وأمريكا الشمالية    لقد تغير هذا االتجاه بالفعل في العديد وتاريخيًا تجاه الرجال.  

العالم. على سبيل   )بلد    المثال،ويتغير بسرعة في أجزاء أخرى من  المتحدة األمريكية  الواليات  في 

ً از تاريخي منح ٪ من الطالب 80ما يقرب من  هناك ما يقرب  لذكور في مهنة الطب البيطري(  ضد ا  ا

اإلناث  من  اآلن  هم  المسجلين  من  53أوروبا  وفي    ،البيطريين  الممارسين  البيطريين  األطباء  من   ٪

 اإلناث. 

 

من الضروري أن يتم فهم منظورات النوع االجتماعي وإدماجها في   المجتمع،خارج نطاق األسرة أو  

يمكن  والدولية.  واإلقليمية  الوطنية  المستويات  على  والسياسة  األكبر  المصلحة  أصحاب  منصات 

الذين   السياسات  وواضعي  والعلماء  الحكومية  غير  والمنظمات  والمعلمين  والمانحين  للوزارات 

اعية في برامج صحة الحيوان أن يكونوا متيقظين الحتياجات المرأة يشاركون في مكافحة الجرائم الزر

  النساء والرجال  والتشاور مع   الذكر واألنثى اجتماعياإدراج منظور    ننظرها. وإووجهات    طلباتهاو

  للجنسين في وحدات التدريب أو المواد التي تم تطويرها سيعزز النتائج ويوفر أيًضا نموذًجا مستجيبًا  

 م األخرى للتكيف في إدارة الطوارئ.لمناطق العال

 

 المشروع؟ في تنفيذ  هل للرجال والنساء أدوار مختلفة

ث  الالثالمنظمات  سيسعى اتحاد  والمساواة بين الجنسين في تنفيذ وتشغيل وإدارة المشروع.    اعتماد سيتم  

(FAO   –  INTERPOL-OIE  ) مع التعاون  في  المساوات  االجتماعات    إلى  في  والنساء  الرجال 

الوطنية    التدريبية، والدورات   والسلطات  الشركاء  مع  االتحاد  سيعمل  األخرى.  المشروع  وأنشطة 

 حسب االقتضاء.  الجنسين،بين  المعتادةلتصحيح االختالالت 

 لمساواة بين الجنسين؟ ل ةهل تطبق هذه المنظمات أي نهج أو سياس

 منظمة الصحة الحيوانية 

وقد اتخذت خطوات إيجابية لمعالجة عدم المساواة بين    بجدية المساواة بين الجنسين    OIEتأخذ منظمة  

العامة    2016في عام    OIEمجلس منظمة  من  قرار    صدور   بعد والجنسين.   الدورة  تقرير  يتضمن 

من  و   OIEلمنظمة   الثالث  )الملحق  الجنسين  بين  المساواة  توزيع  لتقييم  ملحقًا  منهجي  ل  جدو بشكل 

مندوبي الدول األعضاء    وزعت على جميع هذه الوثيقة  ووعدد الجنسيات المختلفة"(.    OIEموظفي  

أول مديرة عامة    ا أصبحت الدكتورة مونيك إلو  ،2016في يناير  ولمنظمة.  لفي الدورة العامة السنوية  

لمنظمة    نباور كأول رئيسة تم انتخاب الدكتورة كارين شواب   ،2012في عام    ذلك،. قبل  OIEلمنظمة  

OIE  .لمنظمة    المركزيبين موظفي المقر  وOIE،  لصالح    1:  2الموظفين    ذكور   تبلغ نسبة اإلناث إلى

 تشغل النساء العديد من المناصب اإلدارية.   النساء. واليوم 



يلتزم اإلنتربول التزاما عميقا بالسعي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في أكبر عدد ممكن من عملياته  

سيسعى اإلنتربول إلى التوزيع المناسب    المشروع، فيما يتعلق بتنفيذ أنشطة    مشاريعه نواتجه  وأنشطته و 

للجنسين على المستوى الثنائي أثناء عملية الترشيح للدعوة والمشاركة. بما أن هذا المشروع ينوي تنفيذ  

مع السلطات  سيعمل اإلنتربول مع شركائه و أطول،أنشطة تشمل نفس البلدان على مدى فترات زمنية 

يعمل اإلنتربول بنشاط على  و حسب االقتضاء.   الجنسين، الوطنية لتصحيح االختالالت المتصورة بين  

بشأن  إشر فيه  األعضاء  البلدان  القانون.    ةالمرأ  دور اك  إنفاذ  أوساط  في  أما  في  المرأة  دور  تعزيز 

تضيف النساء بُعًدا أعمق ويقدمن   كما  القانون،نفاذ  إلأمر أساسي لبناء القدرة العامة لكل وكالة  فالشرطة  

 .وجهات نظر مختلفة للبيئة المتغيرة لعمل الشرطة باستمرار

الغذائي  بين مهام   لتحقيق األمن  أمًرا محوريًا  الجنسين  بين  المساواة  تعد  منظمة األغذية والزراعة 

  وضع النساء الفاو بشأن المساواة بين الجنسين معايير المنظمة لتعميم مراعاة    للجميع. تحدد سياسة

وتهدف إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في اإلنتاج الزراعي المستدام والتنمية الريفية من أجل  

  البلدان ووكاالت األمم المتحدة األخرى ومنظمات   مع  FAOعمل منظمة  وتالقضاء على الجوع والفقر.  

 المجتمع المدني والشركاء الثنائيين والقطاع الخاص إلحراز تقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين. 

 بين المشاركين؟  جنس النساء هل يؤدي هذا المشروع إلى زيادة الوعي بأهمية اعتبارات 

العمل  ل المشروع    سيعمل ▪ والمتحدثين في ورش  المدربين  بين  الجنسين  بين  التوازن  ضمان 

 وهذا سيؤثر على المشاركين في المناطق التي يوجد فيها عدم مساواة بين الجنسين.   ة،اإلقليمي

واألنشطة   ▪ العمل  ورش  في  الجنسين  بين  للتوازن  تحليالً  لالجتماع  النهائي  التقرير  سيوفر 

 .بين الرجل والمرأةمما سيعزز اعتبارات المساواة   اإلقليمية، 

يمكن معالجة    المشروع، خطط له في إطار هذا  خالل المؤتمر العالمي إلدارة الطوارئ الم ▪

 (. مثالً   مصورةبشكل محاضرة  )كباقي المواضيع  اعتبارات المساواة بين الجنسين كموضوع  

اختالف النظرة إلى الرجل أو  االعتبار    بعين والبنية التحتية والموارد تأخذ    المستخدمة  هل المعدات 

 ؟المرأة

.  مع االهتمام بمشكلة التمييز بين الجنسينفي البنية التحتية    العمل شراء معدات أو    OIEال تنوي منظمة  

رجال  دى الل  في الخبرات كل خطوة ممكنة لضمان المساواة    OIEمنظمة   ستتخذ بالموارد  فيما يتعلق ف

والدورات    والنساء، االجتماعات  في  الجنسين  بين  التوازن  على  للحفاظ  استباقي  بشكل  والسعي 

 بية. التدري

 

التي تقدمها   الصلة،والقيمة ذات  للتمويل،مصادر التمويل األخرى: حدد أي مصدر آخر معروف  .7

الدولة )الدول( المستفيدة أو أي مصادر أخرى )مثل الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير  

  الحكومية(

 



المقدم من بعض البلدان    وال سيما بفضل التمويل   الثالث، تم بالفعل استخدام األموال من قبل المنظمات  

األعضاء مثل الواليات المتحدة األمريكية وأستراليا وفرنسا. غالبًا ما يتم دعم األنشطة جزئيًا من قبل  

 إلخ.  المحلية،بما في ذلك الموارد البشرية والمرافق  المستفيدة،الدول 

 

أصحاب المصلحة  ة استراتيجية إشراك أصحاب المصلحة: يرجى وصف خطتك الستراتيجية مشارك  .8

والتنسيق مع الجهات الفاعلة األخرى )مثل المانحين والمستفيدين والحكومات والمنظمات الدولية  

  والمنظمات غير الحكومية والصناعة والمجتمع المدني(.

 

إدارة المشروع المشتركة بين المنظمة الدولية لصحة الحيوان واإلنتربول ومنظمة األغذية   −

 يهية(والزراعة )اللجنة التوج

 

 إستراتيجية االتصال المشترك والنشر للمشروع  −

 

سيتم تنسيق المشروع بشكل وثيق مع الجهات المانحة األخرى العاملة في هذا المجال بما في ذلك الوكالة  

للتنمية   والتنمية    الدولية،األمريكية  التجارة  الحكومية  فرنسا،  األمريكية،وزارة  غير   المنظمات 

(Vétérinaires Sans Frontières - VSF ) 

 

 يمية فرصة إلشراك أصحاب المصلحة: توفر تمارين المحاكاة اإلقل −
o   البيطرية الخدمات  التدريبات  في  النشطون  المشاركون  إنفاذ    الوطنية، سيشمل  ووكاالت 

وممثلي صناعة الثروة الحيوانية. واعتماداً على المالمح    الوطنيين،وخبراء الكوارث    القانون،

 ك بنشاط. يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تشار واإلقليمية، طنية  الو
o  )سيشمل المراقبون المانحين ذوي الصلة الناشطين في المنطقة والصحفيين )حسب االقتضاء 

ستتم دعوة الجهات المانحة والوكاالت الرئيسية لمراقبة ومراجعة تمرين المحاكاة الدولي الكبير   −

رة الدفاع  وزا  جيتس؛أنت قلت؛ مؤسسة بيل وميليندا  ؛Global Affairs Canadaبما في ذلك 

منظمة الصحة العالمية   األوروبي،فرنسا؛ االتحاد  البريطانية؛األمريكية؛ وزارة التنمية الدولية 

(WHO .إلخ ) 
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عامة،)  المخاطر والتكلفة    نظرة 

األنشطة والوضع  والجدول الزمني و 

والموارد    يواالقتصادسي  السيا

الوضع  و   والبيئة،   البشرية،

 وما إلى ذلك(  االجتماعي،

الخطر:   ىمستو 

متوسط  أو  )شديد 

 ( ض منخف أو

 المرتقب  تأثيرال

شديد أو متوسط  )

 ( منخفض أو 
 من المخاطر لتخفيف لخطة 

 سيقوم المشروع بإنشاء ملف   منظور عام: 
 للمكاتب اإلقليمية  ةاإلضافي  عمالألل

 عالٍ  متوسط 

 يساعد في  لمشروع ل ن منسقياالستعانة ب
تصميم  اعب أ تقليل   حيث  من  العمل  ء 

والتمارين.   التدريبات  ستركز  ووتنفيذ 
مع  اإلقليمية  المكاتب   المشاركة  على 

المصلحة   وأصحاب  األعضاء  البلدان 
اقتص كما  على  اإلقليميين.  المشروع  ر 

تطبيق القانون  أملكن  وية  الحيوانالصحة  
التنفيذ   لتبسيط العمل  سبل  لكن   .

أيًضا  سيهدف  إشراك  إلى    المستقبلي 
 قطاع الصحة العامة. 

 العمل الواسع  بسبب نطاق  -وقت التسليم 
و  ات عقيد وت الشديدة  المشروع  التأثيرات 

يمكن أن يؤدي  األنشطة    تنفيذ   فيللتعثر  
 التسليم النهائي للمشروع  إلى تأخير 

 عالٍ  متوسط 

 اجتماعات منتظمة للمسؤولين التنفيذيين 
لضمان  اللجنة واستخدام إطار المراقبة  

التسليم في الوقت المحدد. طلب التمديد  
 إذا 

 بحاجة. 

االجتماعية  ا البيئية    أو الضطرابات 
 ورش ل
 عملال

   

أخرى   أنشطة  مع  األنشطة  تداخل 
 لمشاريع 

 مماثلة  
 

 

 عالٍ  متوسط 

المشروع  منسقو  مع    سيعمل 
  ة اإلقليميوالمنظمات    الهيئات 

التكامل   من  قدر  أقصى  لتحقيق 
هناك    مؤازرةوال تكون  عندما 

 إمكانية لذلك
 

أصحاب   اهتمام  أو عدم    المصلحة، 
 عندما  

ير المصلحة    ى ال  إدارة  أن  أصحاب 
التعاون بين القطاعات  والطوارئ  أعمال  

 البيطرية وإنفاذ القانون كأولويات 

 عالٍ  متوسط 

 العملية ستكون االتصاالت 
في  ةضروري  االستثمار  أهمية   إلثبات 

الطوارئ   مختلف   التعاونوإدارة    بين 
  الدعوات سيتم تعزيز هذه  و.  القطاعات 

إلى   التحليالت  ، التكلفةفوائد  للنظر 
 وتقييم المخاطر 

 عالٍ  متوسط  الخوف من التعاون مع أي قطاع 
الوارد   النحو  على  الفعالة  االتصاالت 

 هأعال


