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 COVID-19تقييم تأثير 
على اعمال الصحة النباتية 

احمد حسين السيد

المكتب اإلقليمي لمنظمة الفاو للشرق األدنى وشمال افريقيا
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االستقصاء

االهداف

اءات مساعدة الدول على وضع حلول للتغلب على التأثير السلبى إلجر

على اعمال الصحة النباتيةCOVID-19االغالق بسبب 



31/05/2018

3 of 15

االستقصاء

المخرجات المتوقعة

Expected outputs

دنى وشمال توفير بيانات عن تأثير إجراءات االغالق على اعمال الصحة النباتية في بلدان الشرق األ

افريقيا
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االستقصاء

ليبيا

موريتانيا

االردن الكويت
البحرين

عمان

قطر

السعودية

مصر

تونس

األمارات

اليمن

سوريا

السودان

العراق

المغرب

الجزائر
لبنان

دولة19النطاق الجغرافي

إيران
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االستقصاء

ليبيا

موريتانيا

االردن الكويت
البحرين

عمان

قطر

السعودية

مصر

تونس

األمارات

اليمن

سوريا

السودان

العراق

المغرب

الجزائر
لبنان

دول7االستجابة

إيران
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االستقصاء
هيكل االستقصاء

سؤال17
إجراءات االغالق1.

العمل عن بعد2.

التأثير على اعمال التفتيش3.

التأأأأأأأثير علأأأأأأى اعمأأأأأأال اصأأأأأأدار 4.

الشهادات

اتالتأثير على اعمال مراقبة اآلف5.

التأأأأأثير علأأأأى اعمأأأأال المعأأأأامالت 6.

والتبخير

التأأأأأثير علأأأأى اعمأأأأال التشأأأأخي  7.

والمختبرات

التأأأأأأثير علأأأأأى اعمأأأأأال االحتأأأأأواء 8.

واالستئصال والمكافحة

التأأأأأأثير علأأأأأى االعمأأأأأال المكتبيأأأأأة9.

واإلدارية

أسئلة واقتراحات عامة10.

:كل صفحة تغطى احد موضوعات المعايير
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االستقصاء
اعتبارات عامة

اكثر من تحديد تأثيرات محددةاالتجاهات العامة االستقصاء يقدم بعض •

، وليس لدولة محددةتصور عام لإلقليم ككليستهدف وضع •

اعتبارها ، مما يعطى اريحية اكبر في اإلجابات ولم يكن من الضروري ادخال بيانات المجيبتم تصميمه بحيث •

تمثيل نسبى لإلقليم اكثر منها رأى شخصي

تصحيح الوزن النسبي للمجيب، بهدف  IP addressمن خالل ( الدولة)تم التعرف على مصدر إدخال البيانات •

(لتجنب النتائج الغير دقيقة الناتجة عن ملئ االستقصاء اكثر من مرة من نفس البلد)لإلجابات 
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نتائج االستقصاء
إجراءات االغالق

نعم

هل اتخذت حكومة دولتك 

ة إجراءات لألغالق وتقييد الحرك

كإجراءات؟

هل تأثرت حركة البضائع الخاضعة للوائح الحجري الزراعي؟

29% 29% 29%

71%

قيود على الصادرات قيود على الواردات قيود على حركة 
البضائع داخل أراضي

الدولة

لم تفرض قيود على
حركة البضائع

ما هو شكل اإلجراءات المتخذة؟

اغالق كامل لمدة 
تزيد عن شهر

29% اغالق كامل 
لمدة اقل من 
شهر وأكثر 
من أسبوعين

0%

اغالق كامل لمدة 
أسبوعين او اقل

0%

اغالق جزئي 
لمدة تزيد عن 

شهر
43%

اغالق جزئي 
لمدة اقل من 

شهر وأكثر من 
أسبوعين

14%

اغالق جزئي 
و لمدة أسبوعين ا

اقل
14%
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نتائج االستقصاء
إجراءات االغالق

أحد هل شملت إجراءات االغالق وتقييد الحركة تعطيل العمل ب

ية؟المؤسسات او المكاتب او مواقع عمل سلطات الصحة النبات

تعطيل كامل 
المؤسسات 

والمكاتب واألنشطة
والمواقع الخاصة 
بالمنظمة الوطنية 

لوقاية النباتات
0%

تعطيل أكثر من 
نصف المؤسسات 
والمكاتب واألنشطة
والمواقع الخاصة 
بالمنظمة الوطنية 

لوقاية النباتات
28%

تعطيل اقل من 
نصف وأكثر من 
ربع المؤسسات 

والمكاتب واألنشطة
والمواقع الخاصة 
بالمنظمة الوطنية 

لوقاية النباتات
29%

تعطيل اقل من ربع
المؤسسات 

والمكاتب واألنشطة
والمواقع الخاصة 
بالمنظمة الوطنية 

لوقاية النباتات
43%

؟بعدعنالعملنظامبلدكفيالنباتاتلوقايةالوطنيةالمنظمةاعتمدتهل

اكثر من نصف قوة 
العمل
14%

اقل من نصف قوة 
العمل وأكثر من ربعه

43%

اقل من ربع قوة العمل
14%

لم يسمح بالعمل عن 
بعد
29%
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نتائج االستقصاء
إجراءات االغالق

ما هي األنشطة والمهام التي سمح بالقيام بها عن بعد
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نتائج االستقصاء
ات ما مدى تأثر اعمال التفتيش وفحص الشحنات في المنافذ والموانئ بإجراء

االغالق؟

تأثر شديد 
14%

تأثر متوسط 
29%

تأثر طفيف 
43%

لم تتأثر
14%

نق  الكوادر

زيادة الصادرات

يةغلق المطارات وبعض المنافذ الحدود
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نتائج االستقصاء
؟االغالقبإجراءاتوالتصاريحالشهاداتاصداراعمالتأثرمدىما

تأثر شديد 
14%

تأثر متوسط 
14%

تأثر طفيف 
43%

لم تتأثر
29%
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نتائج االستقصاء
؟االغالقبإجراءاتاآلفاتتواجدعنواالبالغاآلفاتمراقبةاعمالتأثرمدىما

تأثر شديد 
50%

تأثر متوسط 
17%

تأثر طفيف 
33%

لم تتأثر
0%

بسبب نق  المعدات والمستلزمات

لمدنعدم القدرة على الوصول الى بعض المواقع نتيجة اغالق الطرق بين ا
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نتائج االستقصاء
؟االغالقبإجراءاتوالتبخيرالمعالجةاعمالتأثرمدىما

تأثر شديد 
0%

تأثر متوسط 
14%

تأثر طفيف 
43%

لم تتأثر
43%

انخفاض طلبات المعالجة
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نتائج االستقصاء
؟االغالقبإجراءاتالمخبريوالتشخيصالمعمليةاالختباراتاعمالتأثرمدىما

تأثر شديد 
0%

تأثر متوسط 
14%

تأثر طفيف 
0%

لم تتأثر
86%

بسبب نق  المعدات والمستلزمات
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نتائج االستقصاء
؟ما مدى تأثر اعمال االحتواء واالستئصال والمكافحة لآلفات بإجراءات االغالق

تأثر شديد 
14%

تأثر متوسط 
29%

تأثر طفيف 
43%

لم تتأثر
14%

عدم القدرة على الوصول الى بعض المواقع نتيجة اغالق الطرق بين المدن

مثل دودة الحشد الخريفية في موريتانيا ومصر( خطط طوارئ)افات غازية 
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نتائج االستقصاء
؟االغالقبإجراءاتواإلداريةالمكتبيةاالعمالتأثرمدىما

تأثر شديد 
28%

تأثر متوسط 
43%

تأثر طفيف 
0%

لم تتأثر
29%

تقلي  عدد الموظفين
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نتائج االستقصاء
جراءات ما هو أكثر قطاع بالمنظمة الوطنية لوقاية النباتات قد تأثر سلبا بسبب إ

االغالق؟ 



نتائج االستقصاء

على كيف يمكن التغلب على االثار السلبية إلجراءات االغالق

اعمال ومهام المنظمة الوطنية لوقاية النباتات؟

الشهادات االلكترونية•

االجتماعات اإللكترونية•

هاداتتفعيل نظام الكتروني لعمل طلبات الفح  و التفتيش و اصدار الش•

العمل عن بعد مع التكفل بالتكاليف الالزمة•

تفعيل منصات تبادل المعلومات بدال من االجتماعات •

تصنيف مخاطر الصحة النباتية ووضع أولويات للمهام•
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للتواصل
شكرا
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