
 

 

 

 

 

 

 
 األكثر أمانًا  الحيوانية تطبيق أفضل لمعايير التجارةمبادرة 

BESST 
 
 
 
 

 ة ــ املقدم 
 

 

على   اً كبير خطراً أيًضا    تمثل  ولكنها  جدًا،  كبيرة بفوائدومنتجاتها   اتتجارة الحيوانتعود  يمكن أن  
منها  الماشية  صادرات    تبرتعإذ  منطقة القرن األفريقي غنية بالثروة الحيوانية،  و  . صحة الحيوان والبشر

  من مليار والدول المجاورة بما يقرب   وتقدر الصادرات السنوية من القرن األفريقي  . التجاريلنجاح ل  مثالً 
ر خالل شهر تركز بشكل كبيإذ ي،  شبه الجزيرة العربية  ووجهة التصدير الرئيسية هي بلدان  . دولر أمريكي

حيث يقوم العديد من    في الستيراد   ًا كبيراً التجارة أيًضا نشاط  شهدتكما    . رمضان وموسم الحج السنوي
األجنبية   العمالت  ببيع  إما  التصدير  اتجار  إلى  أرباحهم  الغذائية  من  المواد  استيراد  أو  لمستوردين 

الصومالية   الموانئ  عبر  المنتجات  من  وغيرها  التجارة   . وغيرهاوالمالبس  توسيع هذه  فإن  وبالتالي، 
 .وحمايتها هو ضرورة إنمائية

 
الدول األعضاء في التحاد األفريقي والمجموعات القتصادية اإلقليمية،  2019في ديسمبر   ، اجتمعت 

وشركا والتدريب    التصدير   ءوالخبراء  البحث  مؤسسات  وممثلي  السلع،  منتجي  وجمعيات  والتنمية، 
أكرا في  الصلة  ذات  و-والصناعات  إفريقيا  داخل  الحيوانات  تجارة  لتسريع   حدد وقد    . العالمعبر  غانا 

للحدودلقاءاتهم  خالل    المجتمعون العابرة  الحيوانات  بمعايير   (TADs) أمراض  الصحة  اتفاقية  واللتزام 
ل  ورعاية (SPS)اتية  النبوالصحة   األهمية  بالغ  كأمر  االحيوان  إلى    الحيوية،لتجارة  هذه  القيام  ودعوا 

 .مبادرات لحماية هذه التجارة وتعزيزهاب
 



 
تمت   الجدوى  وهكذا  الحيوانية  دراسة  الحيوانللتجارة  لصحة  العالمية  المنظمة  من    ، (OIE) بتكليف 

التيلمقررات هذا    استجابة المبادرات    الجتماع  أيًضا مع  التجارة    التي تشمل  الهامةتتوافق  منطقة 
بشأن   Malabo  وإعالن مالبو  ،في أفريقياوالبرنامج الشامل للتنمية الزراعية    األفريقية،  في القارةالحرة  

،  لسكان المنطقة   الزدهار وتحسين سبل العيش  في   تسريع النمو الزراعي والتحول من أجل المشاركة
 .أفريقيا والشرق األوسطفي تنمية الثروة الحيوانية لاستراتيجية اعتماد و
 

الجدوى هذه في تمثل   اقتراح  دراسة  التجارة،  الن    طويرلت  اً جوهرها  المتبعة في    والستفادة من هج 
والبيانات    المحرز  التقدم التصالت  والشاملةفي  األمراض  عن  لإلبالغ  الجديدة  والتقنيات  ،  معالجتها ، 

لبناء الثقة في التجارة    العديدينوالشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومقاربات أصحاب المصلحة  
على األدلة  المرتكزة  دراسة الجدوى  ب  القيامتم  وقد   . في القرن األفريقي والجزيرة العربيةبين البلدان  

عات والبعثات والزيارات  سلسلة من الجتما  عبرلح والتحقق منها  امع مجموعة واسعة من أصحاب المص
 .الميدانية وورش العمل

 

الجدوى ضمن  تتم النباتية  دراسة  الصحة والصحة  تدابير  اتفاقية تطبيق  التي دخلت حيز   (SPS) إطار 
األعضاء  لجوء  تمنع   SPS اتفاقيةو  . 1995يناير    1في   (WTO) التنفيذ مع إنشاء منظمة التجارة العالمية

ولكنها تسمح باتخاذ تدابير مشروعة    ،تدابير الصحة والصحة النباتيةفي    ةمبررال غير  لقيود  إلى فرض ا
الثالث    ،(OIE)منظمة  و  . للحد من مخاطر الستيراد  OIE،  Codex)هي واحدة من المنظمات الشقيقة 

Alimentarius  وIPPC)،    لصحة  لالالزمة معايير  ال وضع  بمن قبل منظمة التجارة العالمية تم تكليفها التي
التي   ،الحيوانيةالمنتجات  و  الحيواناتتجارة ل (OIEمعايير)القانونية  SPS تدابير اتفاقيةد يتحدو  يةالحيوان

األعضاء    مندوبي الدولل  للجمعية العامة  الجتماع السنويخالل  يتم تطويرها وتحديثها واعتمادها  
 .(2019عام الدولة في  182)

 
تقديم  القائمة على البتكار و  ،(األفضل لمعايير التجارة األكثر أماًناالتطبيق  ) BESST من المعتقد أن مبادرة

هم في التحول اآلمن والمستدام للتجارة في الثروة الحيوانية ومنتجاتها ايمكن أن تس  والمشاركة،األدلة  
 .الشرق األوسط ودول شرق إفريقيادول بين 
 
 
 
 
 

 
 
 



 ملخص الدراسة 
 
 

   ات المشروعخلفي -1
 

في مجال الثروة    هامةطويلة األمد وتاريخية  بعالقات تجارية   (HoA) تتمتع بلدان القرن األفريقي
لكال   ضخمةفي حين أن هذه العالقات توفر فرًصا و  .ةشبه الجزيرة العربيالحيوانية ومنتجاتها مع دول 

تغيرة وأداء خدمات  الم  التشريعيةاألمراض الحيوانية والقدرات    بمخاطرمقيدة  تظل    لكنهاالمنطقتين،  
البيطرية العامة  و  ،الصحة  سالمة  بشأن  المستهلكين  مخاوف  والمنتجات   نوعيةوكذلك  الماشية 
 .الحيوانية المستوردة

 
 

الخدمات البيطرية    اتإلى تعزيز قدر  األفضل لمعايير التجارة األكثر أماًنا  التنفيذ (BESST)مبادرة  تهدف  
من خالل تعزيز الشراكات بين   لقرن األفريقي والجزيرة العربيةالواقعة في ا OIE فيلبلدان األعضاء  ل

لصحة  الخاصة با  OIE  لمنظمة  التقيد بالمعايير الدوليةالقطاعين العام والخاص التي تعمل على تحسين  
والستثمار الحيوانية)  . فيها  الحيوانية  للصحة  العالمية  التجارة    (المنظمة  وتسهيل  الدولية  المعايير 

في الحد من      BESST   مبادرة تساهموف  سو على نطاق أوسع،    . اآلمنة في الثروة الحيوانية ومنتجاتها
 .، وتحسين الصحة العامة والستقرار اإلقليميةالفقر، وتحسين األمن الغذائي والتغذي

 
        من قبل منظمة (ILRI) تكليف المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية  تم  BESSTة  بمبادر للمضي قدًما  

OIE لمشروعوضع تصميم مناسب  و دراسة جدوى    إلجراء BESST.  سارات عمل م  الدراسة خمس  تتضمنو 
 :هي

 
العمل   ▪ الحيوانية ومنتجاتها الذي يتناول    1مسار  الثروة  التجارة اآلمنة في  التي تعيق    ، القيود 

 OIEالمعايير الدولية لمنظمة  وتطبيق
 

 التجارية يحدد األنشطة ذات األولوية لمعالجة القيودالذي   2مسار العمل  ▪
 

 BESST مشروعالنطاق الجغرافي المحتمل لـ الذي يناقش   3مسار العمل  ▪
 

 BESST مشروعم اآلثار الجتماعية والقتصادية المحتملة ليقي  الذي   4مسار العمل  ▪
 

 BESST مشروعيحدد الشركاء وأصحاب المصلحة المحتملين لـالذي   5مسار العمل  ▪



 :لمبادئ التالية وفقًا لالدراسة   وضع تم 
 

 .قدر اإلمكانمتعددة من األدلة    أنواع، باستخدام  التي يرتكز عليها المشروع  العلمية الحالية  األدلة -
ب - مع    الدراسةقام  البيطريين والقتصاديين  األوبئة  علماء  مختلط من  علماء  من    مساهمةفريق 

 .آخرين اجتماع وبيئة
 .مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة من كال المنطقتينإشراك  -
 .OIE تلقى فريق العمل وناقش ردود عديدة وبناءة وتعاون من قبل منظمة -

 
 

مراجعة تقارير تقييم    البيطرية؛  دوائرلمن قبل ا  استمارةملء  و  ،المعلوماتمسار العمل مراجعة    يتضمن 
مبرمجة  مقابالت شبه  باإلضافة إلى    المعنية؛ للبلدان المستوردة والمصدرة   (PVS) أداء الخدمات البيطرية
 .ثالث ورش عمل للخبراء  صادرة عنومعلومات  الرئيسيين؛مع أصحاب المصلحة  

 
 

الحتفاظ بها في  الوسطاء و  هاجمعيالتي  الماشية  رؤوس  تربية الماليين من  في القرن األفريقي  تم  ي
الم مع  الصحي  الحجر  بالم مرافق  وموظفين  هاداخلختبرات  زودة  البيطريون  )بيطريين    ا  األطباء  يقوم 

بتشغيل   الخاص  القطاع  من  باألنشطة    يسمح و  المرافق؛المعتمدون  الحكوميون  البيطريون  األطباء 
عند    حصينهاواختبارها وتسريرًيا  فحص الحيوانات  أثناء الحجر البيطري  يتم  و  (. اإلرساليات دقون على  اويص

 .زمةالل الشهادات الصحية ا الحاجة وإعطائها
 
 

  الصغيرة جداً لتجارة  وا  . إلى مواقع الحجر الصحي في البلدان المستوردة بعدها  يتم شحن الحيوانات   
في  بلدان الجزيرة العربية    قبل  المعتمدة من  "مسالخ التصدير" من  تأتي  في اللحوم    التوسع السريعة  و

كما يتم فحص اللحوم عند وصولها    . من هذه المسالخ   بيطريون  يرافقها مفتشون القرن األفريقي بلدان
المستوردة الرسمية، هناك تجارة غير رسمية ضخمة داخلو  . إلى الدول  التجارة   باإلضافة إلى هذه 

 . األفريقي  العربية والقرنالجزيرة    بلدان بين وبدرجة أقل القرن األفريقي
 

قرارات  ومع ذلك، فقد تأثرت بشدة ب  . ناجحةبشكل عام تجارة  تعتبر تجارة الماشية والمنتجات الحيوانية   
التجاري   بلدان  ،األمراض  بسببالحظر  المشترين والمستهلكين في  العربية    ومخاوف    لضعف الجزيرة 

ذات األولوية في من القيود    35تم تحديد  وقد    . على تصدير منتجات آمنةالقرن األفريقي   قدرة بلدان
 : ضغطا أكثرها  أربع مجموعات مقسمة إلىدراسة الجدوى هذه، 

 



المتثال لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في بلدان  الثقة وضعف النظام الصحي و  (1
 ، القرن األفريقيمنطقة 

 التصالت بين المنطقتين،  وقلة والثقة اإلدارة ضعف  (2
 أخيراً نقص المعلومات التجارية، وو  واألمراضالقدرات  و  المعرفةنقص  (3
 .غير المناسبة  البنية التحتيةو الحيوان،    رعاية  ضعفانتشار األمراض، و   -القطاع    نقاط ضعف (4

 
تركز على   التي  BESST مبادرة تماًما مع    تتماشىالعديد من القيود التي    ةاألربععوقات  هذه الم  تحوي

القطاعين العام والخاص، وتنمية القدرات، والمتثال  بين  الثقةللمعايير  الشراكات  ومع ذلك،    . ، وبناء 
ال  نقاط  من  العديد  في  يبقى  ثغرات ضعف  مع  القطاع  غير ) الحوكمة  في    هذا  التجارة  انتشار  مثل 

على  ولى نطاق أوسع  عميقة الجذور وتتطلب تدخالت عوهي    (المشروعة والفتقار إلى أنظمة صارمة
برامج   مع كجزء من استثمارات أوسع بكثير    BESST  مبادرة  في معالجتهالتساهم  مدى فترات أطول  

 .التنمية
 
 

، خالل مؤتمر اللجنة اإلقليمية الخامس عشر  عربيةال الجزيرة  ممثلي بلدان  مع  أكدت مشاورات أبو ظبي  
الفتقار    (1  : رئيسيةمشكالت  الضوء على ثالث    مع تسليط،  إلى حد كبير  هذا التقييم  صحة  ،   OIE لمنظمة

بسبب   مختلف المناطق؛ وقد تفاقمت مشكلة هذه الثقةالكبير للثقة بين مختلف الجهات الفاعلة و
نقاط الضعف    (2عدم كفاية التصالت وعدم وجود رؤية مشتركة إلعطاء هذه القضايا أولوية عالية ،  

أن   الظاهرة  ا الحيوان ال ظمة  في  القرن األفريقيفي    يةصحة  إلى ،  بلدان  وجود فجوات في    باإلضافة 
واإلبالغ غير الكافي  األمراض غير الكافي ، وغياب أنظمة التتبع ،  رصد  و   ،القدرات الفنية والتشخيصية

هذه القضايا    مساهمة جميع   ( 3و    ؛الدوائر البيطرية  في رؤساءوتبادل المعلومات ، ونقص    عن األمراض
 .عالية المخاطر وغير الرسمية المواشي نمو تجارة  في 

 
لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية  الكامل  عدم المتثال    جميعها تؤدي إلىهذه القيود  غياب  

 :وهي التالية

 الرصد الوبائي لألمراض ثغرات في نظام  (1
 ، الحيوانات عدم القدرة على تتبع  (2
 ، إنشاء المناطق الخالية من المرضواإلجراءات الصعوبات في تنفيذ تكافؤ  (3
 عدم الثقة في مدة الحجر الصحي وأدائه وشفافيته  (4
 .قلة تبادل المعلومات ومشاركة أصحاب المصلحة (5

 
 
 
 



 التدخالت ذات األولوية  -2
 
 

خالل   العمل  تم  والحالية  في  مسار  السابقة  مع  إجراء  المشاريع  مصادرلمقابالت    لمعلومات أهم 
ساعد فريق صغير من الخبراء  وقد    . أهم المعوقاتلمعالجة  إليجاد حلول عملية    مركزةجماعية  مناقشات  

، أو  BESSTمبادرة  بواسطة    "بمعالجتها   مرغوب"أو    " أساسية "على أنها  معالجة المشكالت  في تصنيف  
 .تركها لمشاريع أخرىاألفضل 

 
 

ركزت   قد  ومواءمة  كانت  الحيوانية،  الصحة  مجال  في  العاملين  قدرات  تنمية  على  سابقة  مشاريع 
التحتية لألسواق وتنسيقOIE إجراءات البنية  النجاحات  تحقيق  وقد تم    . ها، وتطوير  بينها بعض    من 

 .مرافق الحجر الصحيداخل للقطاع الخاص في إنشاء مسالخ هامة استثمارات 
 
 

 :تتعلق بالموضوعات التاليةأربع مجموعات  إلىالتدخل نشاطات  تقسيمتم 
 

 ، والحوكمةالثقة والتواصل   (1
 المعلومات، نشر  المعرفة و  (2
 ة البيطري  األجهزةأداء   (3
 . البيطري  ضعف القطاعنقاط  (4

 
نشاطاتتم   للتكاليف  لوفقًا  وأولوياتها    المشروع  تحديد  واحتمال لتطبيقالمادية  النجاح،    ت، 

الملحة التجارة  والمشكالت  على  والتأثير  تعالجها،  والطويل،    الحيوانية  التي  القصير  المدى  على 
فرص ) ، والتأثير الجتماعي األوسع  (اإلنتاج الحيواني، والصحة العامة)والتداعيات المحلية المحتملة  

 .(فيف من حدة الفقر، واألمن الغذائي، والتخالعمل
 
 

مع تحديد    كبير، إلى حد    هذا التقييم صحة   الجزيرة العربية ممثلي بلدان    بينمشاورات أبو ظبي  أكدت  
 :أربع  أولويات 

 
الجهات   (1 مختلف  بين  الثقة  إرادة    المشاركةتعزيز  وبناء  الثقة  وبناء  والحوار  التصال  خالل  من 

 لفوائد المتبادلة، المدركة لالمنطقتين  تا سياسية أقوى من أجل الستثمارات المناسبة في كل
 

بين األطراف المعنية،    للحوار والتفاعل  رحبين المنطقتين تعمل كمس  Platformتواصل  منصة    إنشاء (2
 ، والمعلومات  رفا المع لتبادل   وشبكة



 
 في القرن األفريقي المصدرة   لدى الدول  BESST  لمشروعالسابقة    دراسة الجدوى  تعزيز الثقة في  (3

المعتمدة يوتنف  لتبني  المعايير  الدراسة  ذ  ا ،  في  الصلةوتطبيق  الصحية ذات  ،  حصينالت  : لتدابير 
 .إلخ  وفترات الصالحية،  الشهادات الصحية وشروط والحجر الصحي، 

 
، وإعطاء األولوية لها في تنمية القدرات  يةصحة الحيوان الإدخال أنظمة تحقق مستقلة لخدمات   (4

 والستثمارات األخرى، 
 

تتبع  المناسبة ل  عاييرمالتعزيز قدرات البلدان المصدرة من خالل تحسين أداء الخدمات البيطرية، و (5
التحتية  الحيوانات الشهادات    للمرافق،المناسبة  ، والبنية  التالمصدقة وإصدار  ،  حصين، وإجراءات 

 .التشخيص، إلخ أماكنو
 

 
 :هي BESST لمشروع األساسيةالنشاطات 

 
 ألصحاب المصلحة المتعددين بين القطاعين العام والخاص مخصصة  BESST  لمشروعإلكترونية    منصة -

 
     OIE   منصة تدريبية تتناول التنفيذ والمتثال للمعايير الدولية لمنظمة -

 
 القرن األفريقي وفهم أفضل للوضع المرضي في    أعمال رصد األمراضعزيز ت -

 
 ( بين المناطق)  المشاركة في المعلومات الوبائية -

 
 للحيوانات  تحسين أنظمة التتبع  -

 
 ة  يطرق التجارال على طول  (واإللكترونية ) ات الصحية شهادإصدار ال -

 
 OIE PVS).)البيطرية تقييم الخدمات  بعثات الثغرات وفقًا لنتائج معالجة  في دعم البلدان   -

 
 :فيها كالتالي أيًضا تدخالت مرغوب BESSTلمشروع        

 
 مثل جمعيات المزارعين والمنتجين المعنية المؤسسات  دعم -

 
 تطوير وتحسين الوصول إلى معلومات السوق  -



 التجارة غير الرسمية الدعوة لتسهيل التجارة الرسمية للحد من  -
 

 تدقيق من قبل الشركاء ال / تحقق مستقل للنظام   -
 

يعمل  وتستحق أن   BESST مبادرة  عمل  تم تقييم التدخالت التالية على أنها مهمة ولكنها خارج نطاق
 :خرون اآل بها

 
 ( وطنية وإقليمية)الستثمار في البنية التحتية للتجارة على مستويات مختلفة  -

 
 النقل وسائل   -

 
 لحجر الصحي لمحطات  -

 
 ات البنية التحتية للمختبر -

 
 تنظيم المعارض التجارية  -

 
 . قطاع الثروة الحيوانية في الستثمارلقروض خاصة منح  -
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تستفيد أن  المتوقع  كينيا،   : التالية  الدول   BESST مشروعمن   من  إثيوبيا،  إريتريا،  مصر،  جيبوتي، 
العربية   المملكة  قطر،  عمان،  الكويت،  األردن،  العراق،  البحرين،  السودان،  جنوب  السودان،  الصومال، 

وربما دول أخرى في الشرق األوسط وشمال إفريقيا في  )  السعودية، اإلمارات العربية المتحدة واليمن 
ا ألن الحدود يمكن أن تكون سهلة الختراق وبسبب التجارة غير الرسمية نظرً و ومع ذلك،    (. المستقبل

يجب أن   BESST مشروع الضخمة، فإن الفرص وأوجه التآزر التي يوفرها التعاون اإلقليمي تشير إلى أن 
 .ةيطرق التجار على مستوى العمل بشكل جيد أيًضا على المستويات اإلقليمية و ي

 
 



أحجام   وكذلك  لديها  الحيوانية  الثروة  قطاع  أهمية  على  بناًء  المستهدفة  البلدان  الدراسة  تحدد 
 تعد المملكة العربية السعودية حالًيا أكبر مستورد للحيوانات الحية فيو  . الحيوانية  واتجاهات التجارة
 .، وهي واحدة من أكبر مستوردي اللحوم في المنطقةالجزيرة العربية

 
مان هما أيًضا مستوردان رئيسيان للحيوانات الحية    الماشية واإلبل )   شبه الجزيرة العربية  في اليمن وع 

أن  و  المصدرة،ان من أهم الدول  على صعيد التصدير، تعد الصومال وإثيوبيا والسودو  (. بشكل رئيسي
إثيوبيا  المصدرة من  المواشي٪ من    40حوالي   تأتي من  أن    . الصومال  وكما  دولتان  جيبوتي  إريتريا 
لنمو، ويرجع ذلك  لإمكانية    لديهاأصغر بكثير ولكنها  حجم  ذات  تجارة اللحوم  و  . لعبورحركة ال  مهمتان

 اإلمارات إلى    بلدان تصدير رئيسيةتعد إثيوبيا والسودان وكينيا  كما    . مخاطرأنها محدودة ال جزئًيا إلى  
 .للحومللكميات الكبيرة من ا ةد مستورال
 

أن   مشروع يجب  الوطني   BESST يتضمن  المستوى  على  األنشطة  من  ال)مزيًجا  من  بلدان عدد 
األفريقي  داخل    المعروفةية  تجارالطرق  الو   ( مستهدفةال بالللقاليم  األوبين  القرن  من  قيام  مزيد 

 .األنشطة العالمية والموحدة
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من   التجارة  بيانات  ظهر  األفريقي    أن  2017العام  إلى    2014العام  ت  الرئيسي    وه القرن  المورد 
من حيث الوزن الصافي والقيمة  بلدان الجزيرة العربية إلىالمصدرة  للماشية الحية واألغنام والماعز  

أما    ة،تجاري  قيمةأكبر حجمًا وأقل  الماشية  و  فهناك تباين كبير من سنة إلى أخرى؛ومع ذلك،    . المالية
لحوم البقر المبردة والمجمدة    في صادرات  تظهر البيانات ارتفاًعا حاًداو  . عكس ذلكف األغنام والماعز  

لزيادة صادرات   .متدن  لكنها تظل عند مستوًى   القرن األفريقي من العام  وهذا يتمشى مع التجاه 
تحركها   التي  الحية  الحيوانات  بصادرات  مقارنة  واللحوم  وصحية  وبيئية  اقتصادية  يتعلق  اعتبارات  ما 

 .رعاية الحيوانب
 

أمراض الماشية التي تؤدي إلى حظر التجارة أو رفض    هيالحيوانية  العائق الرئيسي لهذه التجارة  
هذه تعطل التجارة  من األمراض  كل تدابير التخفيف  و  . المنتجات المتضررة  إتالفالشحنات بأكملها أو  

في كل    اتالمشاركة في سلسلة قيمة المنتجالمعنية  تكاليف وخسائر إضافية للجهات اوتؤدي إلى  
يؤدي إلى  حيث    المسبب األكبر للخسارةتجارة الحيوانية  اليعتبر حظر  و  . من البلدان المستوردة والمصدرة

 .سنوات وعدةأشهر  بين عدةالتجارة لفترات تتراوح  توقف
 



من أجل    لعمليات التصدير  ة ديناميكينماذج    الدراسة بوضع   قامت،  الحظر  لتقييم تأثير هذه األنواع من
نوفمبر    في  واردات الماشية من الصوماللالناجمة عن حظر المملكة العربية السعودية  تقدير الخسائر  

2016. 
 
العملية    تم الحظر  في حال    -1  : ناريوهاتينوعين من الساستخدام  في هذه  خالل  عن الستيراد  رفع 

استمرار المنع عند    -2  . مليون دولر في السنة  265مليون دولر و  174موسم الحج تتراوح الخسائر بين  
لى ع  وعند تطبيق الحالة  . دولر أمريكي  مليون  476و  222على مدار العام تتراوح الخسائر السنوية بين  

الالبلدان المصدرة األخرى   وتشير    . مثل هذا الحظرل خسائر بعدة مليارات من الدولرات األمريكية  تقدر 
أن    المراجع  تجارة  إلى  بحظر  المرتبطة  األخرى  والقتصادية  الجتماعية  زيادة  المواشي  اآلثار  تشمل 

، تؤدي  وبشكل عام  . ، وانخفاض قيمة العمالت المحلية والواردات األكثر تكلفةةالهجرة، وتدهور البيئ
إلى  ة  سوء مكافح التجارة  الماشية وحظر  رعايةأمراض  و  تدني مستوى  كالحيوان  اإلنتاج  تدني  فاءة 

 .ة منتجةحيواني الحيواني مما يؤدي إلى زيادة انبعاث غازات الحتباس الحراري لكل وحدة 
 

التأثيرات   أيًضا  الدراسة  القتصاد  الالحقة  استكشفت  على  القصير بشكل  للحظر  المدى  على  أوسع 
  ( قابل للحساب العام  ال توازن  الباستخدام  )وعلى المدى الطويل    (المجتمعيةالمحاسبة  قاعدة  باستخدام  )

٪ إلى خسائر في 50يؤدي انخفاض الصادرات بنسبة    ،على سبيل المثالففي إثيوبيا    . تأثيرات عالية  مع 
رة الرفيعة والقمح والشعير، التي تنخفض جميعها مثل الذرة والذ  المنتجةاألعالف  والحية    المواشيقطاع  
٪ في مثل هذا السيناريو، في حين   1.2ينخفض بنسبة فجمالي أما الناتج القتصادي اإل . ٪2أكثر من إلى 
 الناتج المحلي اإلجمالي  كلفة أن 

المئوية من النسبة  في  أكبر الخسائر    العاملة  فئاتالوتواجه أفقر    . ٪1.1تنخفض بنسبة    (القيمة المضافة)
 .ل سيما في المناطق الريفية حيث الدخل،

 
أما التدخالت   . أو مرغوب فيها  ةضروري  التي تعتبرنجاح التدخالت  وفرص  قدرت الدراسة التكاليف    أخيًرا

فتكلف   والحوكمة  والتواصل  الثقة  مشكالت  لتحسين  وال   أمريكي؛دولر    مليون 18لمعالجة  تدخالت 
بحوالي   والمعلومات  الصحة    أمريكي،مليون دولر    11المعرفة  نظام  أداء  لتحسين  العامة والتدخالت 

تبلغ في القطاع  تدخالت لمعالجة نقاط الضعف  الو  أمريكي،مليون دولر    7.5الحيوانية حوالي  والصحة  
 ،الصحة والصحة النباتية باتفاقيةمليون دولر أمريكي في المجالت الثالثة األولى المتعلقة    23حوالي  

 . BESST لمشروع لديها احتمالية عالية للنجاح وتكلفة منخفضة نسبًيا جذابة بشكل خاصو
 

مليون دولر أمريكي على    62.2حوالي   BESST المكونات األربعة لمبادرة  تقدر كلفة تطبيق  بشكل عام
مليار دولر أمريكي للمنطقة الصومالية وحدها،   1.1مدى خمس سنوات مما قد يوفر خسائر ل تقل عن  



فرض حظر جزئي في  تم  )السعودية  على افتراض أن الحظر الحالي للماشية في المملكة العربية  هذا  
 .لمدة إجمالية قدرها خمس سنواتسوف يبقى    (رفع خالل موسم الحج   ثم 2016نوفمبر 
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دعًما مالًيا كبيًرا، واألهم من ذلك، دعًما تقنًيا مصحوًبا بالمشاركة   BESST مبادرةمشروع  يتطلب تنفيذ  
المصلحةواهتمام  السياسية   تم   . صحاب  السابقة مراجعة    توقد  الو   األبحاث  االخاصة  مناقشأهم  ات 

 .كنقاط ضعف رئيسية في المشاريع السابقة الهتمام وصغر الملكيةضعف بالموضوع التي بينت 
 

 هو تعزيز التجارة من خالل تعزيز خدمات الصحة العامة البيطرية في BESST ةمبادراألساسي ل  الهدف
والخدمات البيطرية الوطنية وواضعي السياسات    OIEبو  ويعتبر مندو   . القرن األفريقي والجزيرة العربية

التصدير ومتى   / يقترحون ويقررون الشروط الصحية لالستيراد    األطراف األساسيون؛ فهم الذينهم    لها
كما أنه من المهم    .BESSTع  مشرو تنفيذفي    لذلك يعتبرون األساس  . عنهما  يتم فرض أو رفع الحظر 
تقوده  كهذا  مشروع  في  الميزة الفريدة  و  . وبين القطاع الخاص  األطراف الثالثة  تسهيل التفاعل بين

من  والتأثير فيها  بناء القدرات والستفادة من الخدمات البيطرية الوطنية  صالحيته لهي   OIE منظمة
الثروة   ةتجاري  نتائج أجل   لتنمية  والحالية  السابقة  المبادرات  بالضرورة على  ينطبق  ما ل  أفضل، وهو 

 . الحيوانية والتجارة
  

 : م ه BESSTمشروع  تنفيذ  لمشاركة فيبا األطراف المعنيةأهم فئات 
 

 (OIE)في جهاز التنسيق  •
 

 ( التجاريذات النشاط لبلدان لفي )الحكومات  •
 

 الدولية واإلقليمية   لمنظماتا •
 

 القطاع الخاص والمجتمع المدني  •
 

 واألوساط األكاديمية   منظمات العلوم واألبحاث •
 

 ( القطاع الخاص المانحون،) المستثمرون  •



 
 التنمية المالية الدولية   مؤسسات •

 
 

 
النجاح مفتاح  هي  الخاص  القطاع  الخاصة  ف  . مشاركة  والمصدرون)الشركات  ومقدمو    (المستوردون 

المواشي    والمساهماتالخدمات   ومنتجو  الحيوانية  الثروة  مباشر  معنيون  وتجار  الثروة  ببشكل  تجارة 
العملية برمتها  ،الحيوانية واللحوم أو كما    . ويقودون  الجمعيات  الخاص من خالل  يمكن إشراك القطاع 
المباشرة الخاصغياب  كان  و  . المشاركة  القطاع  إحدى  مشاركة  المشاريع   من  في  الرئيسية  العقبات 

 .السابقة
 

التجزئة إدخالهم  والمستهلكون بحاجة إلى    ،طلب المستهلك هو المحرك النهائي للتجارة وتجار 
 .المشاركة من خالل وسائل اإلعالم وإجراءات الصحة العامة وجمعيات المستهلكينفي 

 
  من   قليلالتهو   BESST لمشروعالرئيسي    الهدففئة خاصة حيث أن    يةصحة الحيوانالتعتبر منظمات  

 .مخاطر األمراض المرتبطة بالتجارة
 

الفاعلة   الجهات  إشراك  المشروع    والخاصةالرسمية  يجب  المدني  في  المجتمع  منظمات  وكذلك 
 .الغذاء الصحي اآلمنتوفير و المهتمة برعاية الحيوان

 
من  و   . تقدم الدعم والتنسيق السياسي الحاسمهي التي  الوكالت الدولية واإلقليمية    / المنظمات  

ات  انب حكومومن ج  . يعتبر مجلس التعاون الخليجي جهة فاعلة رئيسية  العربية،بلدان الجزيرة  جانب  
،  (AU-IBAR)الحيوانية  يشملون مكتب التحاد األفريقي للموارد    ون، الشركاء المعنيالقرن األفريقي

 (AOAD) المنظمة العربية للتنمية الزراعية أما   .( COMESA)السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا  و
 .المنطقتين كلتامن أعضاء فيها   بوجود دول  فتتميز

 
 

  ،المبادرة سياسة لشرحم المشورة  يوتقد البتكارات، واقتراحاألدلة  ميقدتالعلمية منظمات ال تستطيع 
ومن بين الشركاء المحتملين الرئيسيين منظمة األغذية   . المتابعة وتقييم النشاطاتفي  تساعد كما 

  ،OIE/FAOلشبكة  لمراكز المتعاونة والمختبرات المرجعيةافي النشاطات  اإلشراك؛ كما يمكن  والزراعة
  .(ILRI) الحيوانيةالثروة المكتب الدولي ألبحاث  مثلاألبحاث والجامعات الوطنية، ووكالت 

 



المستثمرين  مع    التواصلمن الشركاء الرئيسيين تشكيل اتحاد يكون دوره    8-4مع   OIEمنظمة  تستطيع  
والتأكد    لألنشطة، وتوفير الدعم السياسي والفني  BESSTلمشروع  الموارد وجمع األموال  في  شركاء  ال و

 .هو مخطط لها التنفيذ كمامن 
 
 


