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 ١٩-كوفيد لجائحةدعم الوكالة لجهود الدول األعضاء في التصدي 

 

 تقرير من المدير العام

 
  

 ملخص
 

   اعدة المقدَّمة من الوكالة إلى دولها األعضـاء في إطار يعرض هذا التقرير آخر ما وصـلت إليه حالة المـس
  الراهنة، مشيراً إلى ما سيُتخذ من خطوات مستقبالً. ١٩-جهود تلك الدول للتصدي لجائحة كوفيد

 ) لـسل في الوقت الحقيقي تخدام التفاعل البوليميري المتـس اعدتها الخاصـة باـس ) RT-PCRوتقدم الوكالة مـس
"تعزيز قدرات الدول األعـضاء في بناء  INT0098من خالل مـشروع التعاون التقني    ١٩-ي لكوفيدللتـصد

وتعزيز واسـتعادة القدرات والخدمات في حالة تفشـي األمراض والطوارئ والكوارث''، الذي وافق عليه 
اني/نوفمبر  امج التعـاون التقن  ٢٠١٩مجلس المحـافظين في اجتمـاعـه في تشـــــرين الـث ي كجزء من برـن

ــتعادة القدرات والكفاءات والخدمات في حال ٢٠٢١-٢٠٢٠ ــاء على اسـ ــاعدة الدول األعضـ ، بهدف مسـ
  تفشي األمراض، أو الطوارئ الطبيعية، أو الكوارث األخرى.

 ) ــل في الوقت الحقيقي ــلس ــم RT-PCRوالتفاعل البوليميري المتس ــتمدة من المجال النووية تتس ) تقنية مس
ــتخدم لل كشــف عن مســببات األمراض الفيروســية، بما في ذلك تلك المتســببة بأمراض بدقتها العالية وتُس

. وقامت الوكالة ببناء قدرات الدول األعضــاء في مجال اســتخدام التقنية ١٩-حيوانية المصــدر مثل كوفيد
المذكورة تـصدياً لتفـشي األمراض الحيوانية المـصدر في الماـضي، بما في ذلك إنفلونزا الطيور، ومرض 

  يبوال، ومرض فيروس زيكا.فيروس اإل

  ـ ً  ١٢٠وتقدم الوكالة الدعم لــ . وقدَّم العديد من الدول األعضاء دعماً ١٩-وإقليماً للتصدي لتفشي كوفيد بلدا
ة لدولها  ن الوكالة من االســـــتجابة بســـــرعة وفعالية لالحتياجات الملحَّ مالياً وعينياً ســـــخياً، وهو ما يمّكِ

مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ومنظمة الصـحة العالمية، األعضـاء. وتعمل الوكالة بالتعاون  
بقيادة منظمة الصــــحة   ١٩-والوكالة عضــــو في فريق إدارة األزمات التابع لألمم المتحدة المعني بكوفيد

  العالمية.
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  وفي ً ، تقوم الوكـالـة بـالتحضـــــير إلطالق مبـادرة جـديـدة تركز على تحـديـد ســـــبيـل المضـــــي قـدمـا
ــببات ــف المبكر عنها عند نقاط التفاعل   مســ ــدها وتعقبها والكشــ ــدر ورصــ األمراض الحيوانية المصــ

ً من عبـارة  بين ــارا اك" (اختصـــ ات. وســـــتعمـل المبـادرة، التي أطلق عليهـا "زودـي البشـــــر والحيواـن
Zoonotic Disease Integrated Action  ــدر")، على "العمل المتكامل لمكافحة األمراض الحيوانية المصـ

تعزيز ـقدرات الوـكاـلة ودولـها األعضـــــاء على الـتأـهب والتصـــــدي لتـهدـيدات ـحاالت تفشـــــي األمراض 
 .الحيوانية المصدر
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  ١٩-كوفيد لجائحةدعم الوكالة لجهود الدول األعضاء في التصدي 

  تقرير من المدير العام

 
 الخلفية  -ألف

ــبِّبات األمراض البشــــرية من أصــــل حيواني، في حين أن  -١ ٪ من األمراض ٧٥ســــتون بالمائة من مســ
البشــر، ما يســبب أمراضــاً حيوانية المصــدر مثل متالزمة االلتهاب الرئوي الحيوانية الناشــئة يمكن أن تنتقل إلى 

ر مسـبِّبات األمراض قد تصـبح متكيفة تماماً  الحاد الوخيم (سـارس) ومتالزمة الشـرق األوسـط التنفسـية. ومع تطوُّ
  مع التجمعات البشرية (على سبيل المثال فيروس نقص المناعة البشرية أو حمى الضنك).

زيادة تفشـي األمراض الحيوانية المصـدر تعدي البشـر على الموائل الطبيعية، والتغيُّرات في ومما ييسـر  -٢
اســـــتـخدام األراضـــــي، بـما في ذـلك إزاـلة الـغاـبات. وتتـفاقم مـثل ـهذه األمراض بفـعل نمو الســــــكان، وزـيادة تنقـُّل 

  األشخاص والسلع، وتغيُّر المناخ.

النووي الريبي وتنتمي إلى عائلة الفيروسات المغلَّفة ذات   وتُعدُّ الفيروسات التاجية من فيروسات الحمض -٣
. ويُعرف عن ســـتة أنواع من الفيروســـات التاجية أنها Coronaviridaeالحمض النووي الريبي أحادي الســـلســـلة 

تصـيب البشـر. أربعة منها تسـبب أعراضـاً تنفسـية بسـيطة، بينما يسـبب اثنان منها، ُهما متالزمة الشـرق األوسـط 
  ية ومتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم (سارس)، أوبئةً ذات معدالت وفيات مرتفعة.التنفس

، المسـبب SARS-CoV-2ُحّدد نوع جديد من الفيروسـات التاجية، هو   ،٢٠١٩وفي كانون األول/ديسـمبر   -٤
عالمية ، أعلنت منظمة الصـحة ال٢٠٢٠كانون الثاني/يناير   ٣٠. وانتشـر المرض بسـرعة، وفي ١٩-لمرض كوفيد

، أعلنت منظمة الصــحة ٢٠٢٠آذار/مارس   ١١أن التفشــي يمثل طارئة صــحية عمومية مثيرة للقلق الدولي. وفي  
، وصـــــل الـعدد الـعالمي للـحاالت المصـــــابة ٢٠٢٠أيار/مايو   ٢٦بات يمـثل جائـحة. وحتى    ١٩-الـعالمـية أن كوفـيد

الـعدد الـعالمي للوفـيات المبلَّغ عنـها إلى بـلد وإقليم، وارتفع  ٢١٥شـــــخص في أكثر من  ٥ ٣٧٠ ٣٧٥المؤـكدة إلى 
٣٤٤ ٤٥٤  ً   ١.شخصا

  

  تكنولوجيا التفاعل البوليميري المتسلسل في الوقت الحقيقي وتطبيقاتها  -باء

) أحد أـساليب تـضخيم الحمض RT-PCRتُعدُّ تكنولوجيا التفاعل البوليميري المتـسلـسل في الوقت الحقيقي ( -٥
الطرق الحســـاســـة والراســـخة والدقيقة للكشـــف عن مســـببات األمراض.  النووي (د.ن.أ)، وهي واحدة من أكثر

وتســـــتخـِدم هـذه التكنولوجيـا إنزيمـاً لتكرار منطقـة وراثيـة معينـة من الحمض النووي لميكروب المرض، أو 
ــاعة واحدة فقط. ثم يقوم العلماء برصــد وتمييز خصــائص عملية تضــخيم أو تكرار  تضــخيمها، مليار مرة في س

خ   الحمض النووي  هذه إما من خالل النظائر المشـــعة أو عن طريق حســـاب جزيئات فلورية مرتبطة تحديداً بنُســـَ
الحمض النووي المكررة. وهذه تقنية عالية الدقة، وهي واحدة من أكثر األســاليب المختبرية اســتخداماً على نطاق 

  .SARS-CoV-2واسع للكشف عن الفيروس 

 
١  2019-coronavirus-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel  
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  امج العادينالمقدَّم للدول األعضـــــاء من خالل البردعم الوكالة الســـــابق   -جيم
  وبرنامج التعاون التقني

تتمتع الوكالة بســجل حافل ومشــهود له في تطوير ونشــر التقنيات النووية وذات الصــلة بالمجال النووي  -٦
من أـجل الكشـــــف عن األمراض الحيوانـية واألمراض الحيوانـية المصـــــدر بســـــرـعة ودـقة. وعلى ـمدى العـقدين 

ين، وبالشــــراكة مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، قامت الوكالة بتدريب وتجهيز خبراء حول الماضــــي
العالم السـتخدام تقنية التفاعل البوليميري المتسـلسـل في الوقت الحقيقي للكشـف عن األمراض الحيوانية المصـدر 

يبوال ومرض فيروس زيـكا، وـغالـباً ـما واألمراض الحيوانـية الرئيســــــية مـثل إنفلونزا الطيور، ومرض فيروس اإل
بكة فيتالب في األصـل  بكتها الخاصـة بمختبرات التـشخيص البيطري (فيتالب). وأُنـشئت ـش تخدام ـش يكون ذلك باـس

ية. واليوم،  للطاقة الذرية من قبل الوكالة الدولية والفاو لمحاربة مرض الطاعون البقري الفتاك الذي يصـيب الماـش
دان المشــاركة على تحســين الكشــف المبكر عن األمراض الحيوانية واألمراض الحيوانية تســاعد هذه الشــبكة البل

   المصدر العابرة للحدود ومكافحتها.

اء حـاالت تفشـــــي مرض فيروس اإليبوال  -٧ وأثـن
فريقيا، ســــاعدت أفي غرب   ٢٠١٦-٢٠١٤خالل الفترة 

ة  المـي ة الصــــــحة الـع اون مع منظـم التـع او، ـب ة والـف اـل الوـك
والمنظـمة الـعالمـية لصــــــحة الحيوان، بـلداـناً أفريقـية على 
ــا في مجــال تشـــــخيص مرض فيروس  ــدراته تعزيز ق

ض اـلـحـيواـنيــة اإلـيـبوال، واألـمراض اـلـحـيواـنيـــة واألـمرا
المصـدر األخرى، بطريقة دقيقة ومأمونة باسـتخدام تقنية  
التفاعل البوليميري المتســـلســـل في الوقت الحقيقي وذلك 

اون التقني اإلقليمي   RAF5073في إـطار مشـــــروع التـع
ــخيص  "تعزيز القدرات اإلقليمية في أفريقيا من أجل تشــ

ا في األمراض الحيوانية الناشــئة أو الناشــئة من جديد، بم
ــذار  ــاء نُظم لإلن ذلــك مرض فيروس اإليبوال، وإرســــ
زت إقامة الشــــبكات  المبكر". وباإلضــــافة إلى ذلك، ُعّزِ

فيما بين األطراف الوطنية الفاعلة ضــــمن نهج "صــــحة واحدة" من قطاعات الصــــحة والطب البيطري والحياة 
اً من  ١٤٠درـيَب أكثر من البرـية، من أـجل تحســـــين نـظام اإلـنذار المبكر الوطني/اإلقليمي. وـنال التـ  خبيراً أفريقـي

قطاعي الـصحة البيطرية والـصحة العامة على إجراء التـشخيص الجزيئي المبكر لألمراض الحيوانية المـصدر في 
ب األظل توفر ظروف ومعدات أمان بيولوجي كافية وتوفر   خيصـية الالزمة إلجراء االختبارات. كما ُدّرِ طقم التـش

قيا من خالل دورات تدريبية وطنية على إجراء عمليات تفتيش ميدانية ومخبرية بطريقة فريأخبيراً    ٢٥٠أكثر من  
البرية). واسـتخدمت   واناتمأمونة وآمنة، وعلى جمع العينات من الحيوانات المريضـة (من كل من الماشـية والحي
الطيور عالية اإلمراض الذي   الدول األعـضاء بنجاح كبير الخبرة التي اكتـسبتها المنطقة في مكافحة تفـشي إنفلونزا

حدث بعد ذلك بوقت قصــير. وتدأب الوكالة على تعزيز قدرات الدول األعضــاء على اكتشــاف األمراض وإنشــاء 
  نظم لإلنذار المبكر في جميع المناطق، من خالل شتى مشاريع التعاون التقني.

  

  

الوطنية  تقدراالتعزيز لفريقياً أبلداً  ٣٩عملت الوكالة مع 
جيل  لورا(الصورة:  يبوالاإلفي مجال تشخيص فيروس 

 مارتينيز/الوكالة)
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  .الميدانية والمخبرية بطريقة مأمونة، وعلى جمع العينات من الحيوانات المريضةُدّرب خبراء أفارقة على إجراء عمليات التفتيش 

  لورا غيل مارتينيز/ الوكالة) :(الصورة

ــاـبة ٢٠١٦وفي آذار/ـمارس  -٨ ، أُبِلغ عن اإلصـــ
ــا في  ً في األمريكتين.  ٢٦بفيروس زيك ــا ً وإقليم ــدا بل

وأعلنت منظمة الصـحة العالمية أن تفشـي فيروس زيكا 
يمثـل طـارئـة صـــــحيـة عموميـة مثيرة للقلق الـدولي. 
وقــدَّمــت الوكــالــة معــدات تقنيــة التفــاعــل البوليميري 

ــلســــل في الوقت الحقيقي إلى  دولة عضــــو  ١١المتســ
ــ   ووفرت عالماً ومهنيا طبيا في مختبراتها  ٣١التدريب ل

لة  في زايبرـسدورف من خالل مـشاريع تعاون تقني مموَّ
وتواصــل بعد ذلك في إطار من الصــندوق االحتياطي.  

ــة في  RLA5074المشـــــروع  ــدرة اإلقليمي "تعزيز الق
ة والكـاريبي فيمـا يتعلق بنُُهج المكـافحـة  أمريكـا الالتينـي
ٍن  ــرات الناقلة لألمراض مع وجود مكِوّ المتكاملة للحشــ

ــيما فيروس  ــرية، وال س ــببات األمراض البش اِعجة كناقل لمس ــرة العقيمة، من أجل مكافحة بعوض الزَّ لتقنية الحش
ــف عن حاالت فيروس   زيكا" ــرعة الكشـ ــاعدتها على سـ تقديم الدعم لبلدان أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي لمسـ
كز المـشروع على بناء القدرات من أجل التحقُّق ميدانيا من تقنية الحـشرة العقيمة المطبَّقة على البعوض . ويرزيكا

، قدَّم المشــروع التدريب ٢٠١٦وهو الناقل لفيروســات حمى الضــنك وشــيكونغونيا وزيكا. ومنذ منتصــف عام  –
اء خط أـساس م اركة إلنـش تين في مجال الحـشرات. وبحلول نهاية عام والمعدات واللوازم والمواد إلى البلدان المـش

ب أكثر من ٢٠١٩   بلداً مشاركاً على المكونات المختلفة لتقنية الحشرة العقيمة وتطبيقها. ١٦عالماً من  ٢١٠، ُدّرِ

  

  

  

اعد التدريب الذي قدمته الوكالة  بلدان أمريكا الالتينيةلس
ف عن حاالت فيروس زيكا. رعة الكش والكاريبي على س

  الصورة: عمر يوسف/الوكالة
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  ١٩-الدعم الراهن للدول األعضاء في جهودها للتصدي لكوفيد  -دال

م الوكالة حالياً الدعم لجهود الدول األعضــاء للتصــدي للكوفيد   -٩ من خالل مشــروع التعاون التقني  ١٩-تقّدِ
تعادة القدرات والخدمات في حالة تفـشي  INT0098األقاليمي   "تعزيز قدرات الدول األعضـاء في بناء وتعزيز واـس

ــروع بناًء على التجارب ا ــع المشـ ــتجابات الوكالة الناجحة األمراض والطوارئ والكوارث". وُوضـ ــابقة السـ لسـ
الحتياجات الدول األعـضاء العاجلة، مع األخذ في الحـسبان التعقيبات الواردة من الدول األعـضاء فيما يتعلق بنوع 
الدعم الذي من المرجَّح طلبه، والحاجة إلى إحداث تأثير ملموس على أرض الواقع في أســـرع وقت ممكن. وكان 

ة الوكالة للطلبات المتزايدة من الدول األعضـاء للحصـول على مسـاعدة في التعامل مع القصـد منه تيسـير اسـتجاب
ــيا، ومرض الجلد الُكتيلي في  تفشـــي األمراض (مثل مرض فيروس اإليبوال في أفريقيا، وإنفلونزا الطيور في آسـ

دمر ة الـم ذـلك عواـقب الكوارث الطبيعـي ة)، وـك ا الالتينـي ا في أمريـك ا، ومرض فيروس زيـك ل الزالزل أوروـب ة (مـث
باً لمثل هذا التفشــي وهذه األحداث، بما يتيح للوكالة  والفيضــانات الكبرى). وُوضــع هذا المشــروع األقاليمي تحســُّ

  تقديم مساعدتها للدول األعضاء في إطار مناسب وفي الوقت المناسب.

د في  INT0098وافق مجلس المحـافظين على مشـــــروع التعـاون التقني  -١٠ تشـــــرين في اجتمـاعـه المنعـق
ــنوات وهو من ٢٠٢١-٢٠٢٠كجزء من برنامج التعاون التقني   ٢٠١٩الثاني/نوفمبر   ــروع أربع ســ . ومدة المشــ

ل)، إذ من الصـــعب التنبؤ بطبيعة حاالت الطوارئ التي قد تواجهها -مشـــاريع الحاشـــية أ بشـــكل كامل (غير مموَّ
وع األقاليمي إطاَر عمل متاحاً للتـصدي في الدول األعـضاء وحجم الدعم الذي قد تحتاجه تلك الدول. ويوفر المـشر

 الوقت المناسب لحاالت الطوارئ، وقد أثبت بالفعل قيمته وفعاليته في األزمة الحالية.

، ـبدأت اـلدول ١٩-مع ـبداـية تفشـــــي كوفـيد -١١
األعضــــاء في تقديم طلبات للحصــــول على دعم 
اعـل البوليميري  ة التـف ة في اســـــتخـدام تقنـي الوكـاـل
المتســلســل في الوقت الحقيقي للكشــف عن حاالت 

 ١٨، وـبـحـلول ١٩-اإلصـــــــابـــة ـبعـــدوى ـكوـفيـــد
د تلقـَّت  ة ـق اـل اـنت الوـك ارس، ـك اً من  ٤٢آذار/ـم طلـب

بت الوكالة على الفور، إذ أعدَّت هذا القبيل. واستجا
التفاصـــيل التقنية لشـــراء معدات الكشـــف واألطقم 
تهلَكات، وتواصـلت دون إبطاء مع الموردين  والمـس
ذوي الصــــــلة لتـحدـيد ـمدى توافر المـعدات والمواد 

 ٢٤اـلالزمـــة واـلمـــدد اـلالزمـــة ـلـتوـفـيرهـــا. وـفي 
آذار/ـمارس، وافق الـمدير الـعام على أول دفـعة من 

  .INT0098دولة عضواً في إطار المشروع  ٤٢لـ  المشتريات

  

  

  

 

رصد عملية شحن المعدات إلى إحدى الدول األعضاء (الصورة: 
 مكتب خدمات المشتريات بالوكالة)
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ً  ١٢٠أـيار/ـمايو، طـلب  ٢٥بحلول  -١٢  بـلدا
ا ( في آســـــيــا  ٢٧في أفريقيــا، و ٤١أو إقليمــً

في أوروبـا وآســـــيـا  ٢٢والمحيط الهـادئ، و 
في أمريـكا الالتينـية ومنطـقة  ٣٠الوســـــطى، و 

)، ١البحر الكاريبي) دعًما من الوكالة (الشــكل 
وقد قدمت الوكالة الدعم، أو هي بصـدد تقديمه، 

  لتلك البلدان واألقاليم.

وتوـضع المعدات والمواد المشتراة في  -١٣
ــف، المتمثلة في تقنية  ــمل معدات الكش حزم تش
ــل في الوـقت  ل البوليميري المتســـــلســـ اـع التـف
الـحـقـيقي وأطقمهـــا، إلى جـــانـــب الكواشـــــف 

المخبرية، وكذلك معدات األمان والمســتهلَكات  
البيولوجي مثل معدات الوقاية الشــخصــية من 
أجــل التحليــل المــأمون للعينــات. ولزم األمر 
عـدة موردين لكـل حزمـة، إذ ال يمكن لمورد 
ة.  واـحد أن يوفر منفرداً جميع مفردات الحزـم
ونتيـجة ـلذـلك، أبرـمت الوـكاـلة طلـبات شـــــراء 

كل منفصـــلة مع خمســـة إلى ســـتة موردين ل
ً ـلـلزوم اـلعـــديـــد ـمن ـطـلبـــات  ـحزمـــة. وـنـظرا
ــية  ــراء، ولمحدودية توافُر القطعة الرئيسـ الشـ
ــلســل)  من المعدات (التفاعل البوليميري المتس
اـلة اـلدعم على أربع  م الوـك ّدِ في األســـــواق، تـق

 ١٣٨طلب شراء، و  ٩٩٢دفعات، حيث صدر 
طلب ـشراء إـضافيا لمعدات الوقاية الـشخـصية، 

 ٢. يتضـمن الشـكل  ٢٠٢٠أيار/مايو   ٢٥حتى  
ــادرة  ــراء الصـ معلومات عن عدد طلبات الشـ

  .لكل دفعة

 

المغرب يستقبل المعدات القادمة من الوكالة للمساعدة في الجهود 
 . (الصورة: وزارة الصحة المغربية)١٩-الوطنية للتصدي لكوفيد

 
 

 التي أرسلتها الوكالة، البوسنة والهرسك.تفريغ المعدات        
 (الصورة من: مكتب االتصال بالمركز العيادي الجامعي).       
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اإلغالق الوطنية، وتقليص العمليات وتناقُص أعداد الموظفين،   فإجراءاتتسليم الحزم تكتنفه الصعوبات.   -١٤
ــبب جائحة  ــحن غير المنتظمة وغيرها من قيود بس ــفر العالمية، ورحالت الش والقيود المفروضــة على حركة الس

، كلها أمور تؤثر في ســلســلة إمداد الموردين والخدمات اللوجســتية للتســليم النهائي إلى البلدان، وهو ما ١٩-كوفيد
تســبب في حاالت تأخير أثّرت في الجداول الزمنية األولية للموردين. وتبذل الوكالة قصــارى جهدها في التنســيق 
مع الموردين ووكالء الشــحن بشــأن إنتاج وشــحن المعدات الالزمة والمواد، من أجل تقديم هذا الدعم العاجل إلى 

ــاد ــاف مصـ ــتكشـ ــاً اسـ ــاء في أقرب وقت ممكن. وجاٍر أيضـ ــافية وبديلة لإلمداد والترتيبات الدول األعضـ ر إضـ
اللوجســتية. وفي إطار هذه الجهود، تقوم الوكالة بوضــع اللمســات األخيرة على اتفاق مســتوى الخدمة مع برنامج 

أيار/مايو، تمَّ  ٢٥األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة للحـصول على خدماته واـستخدام مراكزه اللوجـستية. وحتى  
ت تقنية التفاعل البوليميري المتسلسل في الوقت الحقيقي وأطقمها إلى المستخدمين النهائيين في من معدا ٣٥تسليم  
٣١  ً في التخليص الجمركي في بلد/إقليم المقصـــد، وثماني شـــحنات ال تزال في مرحلة  ١٦، وهناك دولة عضـــوا

  ى الدول األعضاء المعنية.). وفي األسابيع المقبلة، سيصل المزيد من المعدات والمواد إل٣العبور (الشكل 

  

الوكالة مساعدة البلدان واألقاليم التي طلبت : ١الشكل 
  )٢٠٢٠ أيار/مايو ٢٥(حتى 

   حسب الدفعة شراءالطلبات : ٢الشكل 
  )٢٠٢٠أيار/مايو  ٢٥(حتى 
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  ٢ .٢٠٢٠أيار/مايو  ٢٥حتى  ١٩-: وصول الشحنات الخاصة بكوفيد٣الشكل 

 

ــطلع بها، دورة تدريبية إقليمية في  -١٥ ــتريات التي تضــ ــطة المشــ ــتهلت الوكالة، بالتوازي مع أنشــ كما اســ
وي في الكـشف عن فيروس مختبرات الوكالة في زايبرـسدورف بـشأن "اـستخدام التقنيات المـستمدة من المجال النو

د د (كوفـي ا المســـــتـج ا". ١٩-كوروـن ارـه ات واختـب ة جمع العيـن ان البيولوجي خالل عملـي دابير األـم ك ـت ا في ذـل ) بـم
ـمت اـلدورة الـتدريبـية، التي ـكان من المقرر انعـقادـها في الفترة من  ّمِ نيســـــان/أبرـيل،  ٩آذار/ـمارس إلى  ٣٠وصـــــُ

ة في مـجال األـمان البيولوجي والكشـــــف عن الفيروس للمهنيين الطبيين لتوفير المعرـفة النظرـية والمـهارات العمليـ 
شـــباط/فبراير،  ٢١والبيطريين من الدول األعضـــاء المتأثرة (أو المعرضـــة للخطر). وأُعلن عن هذه الدورة في 

ــيحات من دول أعضــاء   ــبب أووَردت ترش ــف، وبس ــيوية، وتم تحديد خبراء خارجيين لها. ولكن لألس فريقية وآس
ــفر العالمية وحاالت اإلغالق الوطنية، أُّجلت الدورة التدريبية. غير أن الوكالة القيو ــة على حركة السـ د المفروضـ

من مهنيي المختبرات من  ٢٥٣اســتفاد منها   ١٩-قدَّمت، بالتعاون مع الفاو، إرشــادات بشــأن الكشــف عن كوفيد
فيَر إجراءات التشــغيل الموحدة لتحديد دولة عضــواً من خالل شــبكة فيتالب. وتشــمل اإلرشــادات والدعم تو ١١٩

  الفيروس في ضوء توصيات منظمة الصحة العالمية.

 
ــاعدة الوكالة فيما يتعلق بجائحة   ٢ ــتخدمت الخريطة فقط ألغراض إظهار حالة مســ ــمن بأي حال من  COVID-19اســ ، لكنها ال تتضــ

ــع القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو األحو ــأن الوضـ ــاء فيها، بشـ ال التعبير عن أي رأي من جانب أمانة الوكالة، أو الدول األعضـ
  .منطقة أو سلطاتها، أو فيما يتعلق بتعيين حدودها أو تخومها
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وباإلضـافة إلى ذلك، تعقد الوكالة حلقات  -١٦
دي الرعاية الـصحية  دراـسية ـشبكية لمـساعدة مزّوِ
ــل إجراءات  ــدي ــالم على تع ــاء الع في جميع أنح
ــغيل الموحدة لديهم للتعامل مع الجائحة حتى  التشـ
يتمكنوا من االســـــتمرار في تقـديم خـدمـاتهم مع 

ة المرضـــــى والموظفين والجمهور. اـي م  حـم ّدِ وتـق
ــام  ــورة إلى أقس ــبكية المش ــية الش الحلقات الدراس
ــعاعي  ــعة والعالج اإلش الطب النووي وطب األش
ــياســة  لألورام، وتوفر أفضــل الممارســات في س
التناوب، واســـتخدام معدات الوقاية الشـــخصـــية، 

 ١٩-كما تقوم الوكالة بإتاحة مواد إعالمية على اإلنترنت عن كوفيد العتبارات والتجارب المؤـسـسية.وغيرها من ا
م الصـفحة  .٣مجّمع الصـحة البشـرية][ Human Health Campusوذلك على صـفحة مخصـصـة ضـمن موقع   وتقّدِ

من روابط إلى حلقات إجابات عن األســئلة التي يتكرر طرحها من مهنيي المختبرات والمهنيين الصــحيين، وتتـضـ 
لة، ومقاالت ذات صلة بكوفيد   ، ومواد أخرى.١٩-دراسية شبكية مسجَّ

  وُعقدت الحلقات الدراسية الشبكية التالية حتى اليوم: -١٧

 ١٣٨٤التحديات الماثلة أمام أقســام الطب النووي ( –)  ١٩-جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد 
  مشاركاً)؛

 ــعاعي لكوفيد ــام العالج اإلشـ ــات (باللغات  –  ١٩-تأهُّب أقسـ ــل الممارسـ ــأن أفضـ نحو توافق بشـ
  مشاركاً)؛ ٢٨١٧، ما مجموعه العربية والفرنسيةو اإلسبانية واإلنكليزية والروسية

   تقارير خاـصة لمنـصةConnect   طب األـشعة  –للجمعية األوروبية لطب األـشعة  (كونيكت) التابعة
بية لطب وحلقة دراســـية شـــبكية باالشـــتراك مع الوكالة والجمعية األور(  ١٩-في محاربة كوفيد

  )؛مشارك ٥٠٠األشعة والجمعية الدولية لطب األشعة، حضرها أكثر من 

   ــوير المقطعي ــينية، والتصـ ــعة السـ ــدر باألشـ ــوير إعداد تقارير فحص الصـ ــوبي، والتصـ الحاسـ
ــتركة مع الوكالة، والجمعية األوروبية لطب  ــبكية مش ــية ش بالموجات فوق الصــوتية. (حلقة دراس

  األشعة، والجمعية الدولية لطب األشعة)؛

  مشاركاً)؛ ٦١الشبكة األفريقية لطب األورام اإلشعاعي (شبكة آفرونت) (ما مجموعه 

 ــام الطب النو١٩-جائحة كوفيد ــادات ألقسـ ــية، ما العربية  ووي (باللغات االنكليزية  : إرشـ والفرنسـ
  مشاركاً)؛ ٧٤٤مجموعه 

  التـعاون مع اـعل البوليميري المتســـــلســـــل في الوـقت الحقيقي (ُعـقدت ـب عن اســـــتـخدام تقنـية التـف
 المختبرات المرجعية لمنظمة الصحة العالمية)؛

  
 
٣ aea.org/HHW/index.htmlhttps://humanhealth.i   
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 ٧٧١دالنية اإلشـعاعية (: اإلمداد بالنظائر المشـعّة الطبية والمسـتحضـرات الصـي١٩-جائحة كوفيد 
  مشاركاً)؛

 والعاملون الصحيون: الوقاية من اإلشعاعات؛ ١٩-كوفيد  

 الدراسـية الشـبكية بشـأن التفاعل البوليميري المتسـلسـل في الوقت الحقيقي من فهم   ١٩-حلقة كوفيد
جلـسة مع خبراء الوكالة ومنظمة  –األصـل الحيواني للفيروس، إلى انتقاله لدى البـشر وتـشخيصـه 

  بلداً). ٩٤تسجيل دخول من  ٥٤٤لفاو ومنظمة الصحة العالمية (ا

كما تمَّ تجميع المبادئ التوجيهية والتوصـيات القائمة على مشـورة الخبراء، وأفضـل الممارسـات الدولية،  -١٨
يين والمؤلَّفات الحالية، والحلقات الدراسـية الشـبكية التي عقدتها الوكالة، وأُتيح ملخص لهذه التوصـيات لدعم المهن

مقطعاً فيديويا عمليا عن جمع العينات ومناولتها ومعالجتها واـستخدام  ١٥الـصحيين. وباإلـضافة إلى ذلك، تمَّ إنتاج  
المعدات الوقائية الـشخـصية واـستخدام تقنية التفاعل البوليميري المتـسلـسل في الوقت الحقيقي للكـشف عن الفيروس 

ر طرحها بشـأن تقنية التفاعل البوليميري المتسـلسـل بالتعاون مع زمالء في البرازيل، وتمَّ إن تاج األسـئلة التي يتكرَّ
  في الوقت الحقيقي في صيغة صوتية.

باإلـضافة إلى توفير المعدات واإلرـشادات وإجراءات التـشغيل الموحدة، خططت الوكالة لعقد ـسلـسلة من و -١٩
لنمسا. وستغطي الدورات جوانب بالغة األهمية الدورات التدريبية التقنية اإلضافية بمختبراتها في زايبرسدورف، ا

اإلنـسان؛ -الحيوانات األليفة-البرية  واناتمن عمليات الكـشف عن الفيروس وتوـصيفه ورـصده عند نقاط تفاعل الحي
واألمان البيولوجي أثناء أخذ العينات ومعالجتها؛ ومساهمة التقنيات النووية والتقنيات المستمدة من المجال النووي 

؛ وتقنيات التوصــيف الدقيق لســالالت الفيروس المنتشــرة بين الحيوانات؛ وأســاليب رصــد ١٩-يد كوفيدفي تحد
ر عـقد اـلدورة الـتدريبـية األولى في الفترة ـما بين   –آذار/ـمارس  ٣٠انتشـــــار الفيروس في البيـئة. وـكان من المقرَّ

ي لم يعد باإلمكان حضـور المـشاركين نيـسان/أبريل، ولكن بـسبب القيود التي فُرضـت بـسرعة على الـسفر العالم ٩
. كما ٢٠٢٠في التدريب. وتقرر اآلن أن تعقد سلسلة الدورات التدريبية في الفترة ما بين آب/أغسطس ونهاية عام  

  ستُعقد دورات تدريبية مماثلة في مناطق مختلفة، باستخدام القدرات الموجودة في مختبرات الدول األعضاء.

ً وبناء على طلب العديد من  -٢٠ نتائج االختبارات على اســتخدام   الدول األعضــاء، اســتعرضــت الوكالة أيضــا
 N95اإلشــعاع المؤين (أشــعة غاما والحزم اإللكترونية) لتعقيم أقنعة الجهاز التنفســي المســتخدمة، مثل الطرازين  

يضــــعف أداء   ، اللذين يرتديهما في العادة العاملون الطبيون. وأظهرت االختبارات أن التعقيم اإلشــــعاعيFFP2و
لوباً ناجعاً. ومع ذلك، فإن الوكالة ترّوج لتطبيق  ية، وبالتالي فهو ليس أـس المرـشحات الواقية في أقنعة الوجه التنفـس

  اإلشعاع في تعقيم المعدات الطبية األخرى.

 

التموـيل والشـــــراـكات مع منظـمة األـغذـية والزراـعة لألمم المتـحدة (الـفاو)   -ـهاء
  العالميةومنظمة الصحة 

ية  -٢١ "تعزيز   INT0098قدمت العديد من الدول األعضـاء تمويالً ـسخياً خارجاً عن الميزانية لمـشروع الحاـش
قدرات الدول األعضــــاء في بناء وتعزيز واســــتعادة القدرات والخدمات في حالة تفشــــي األمراض والطوارئ 

االتحاد الروســي وأســتراليا وألمانيا . وقدم ١٩-والكوارث" الذي تُقّدم من خالله المســاعدة الطارئة لمواجهة كوفيد
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ة دة األمريكـي ات المتـح دا والوالـي دة والنرويج وهولـن ة المتـح دا والمملـك دا وكـن ا وفنلـن ة كورـي ان وجمهورـي اكســــــت  وـب

ــركة تاليابانو ــة بما في ذلك شـ ــيدالنية المحدودة، تعهدات ا، إلى جانب كيانات خاصـ ــرات الصـ ــتحضـ كيدا للمسـ
ص مبلغ   ٢٥. وحتى  ١زانية، كما هو موـضح في الجدول  ومـساعدة خارجة عن المي مليون  ١٩٫٢أيار/مايو، ُخصـِّ

  يورو من األموال الخارجة عن الميزانية لهذا الغرض.

ــاهمة عينية بقيمة و -٢٢ ــين للوكالة مس ــافة إلى ذلك، قدَّمت الص ورو عبارة عن معدات يمليون   ١٫٨٤باإلض
  .١٩-ومواد خاصة بالكشف عن كوفيد

  مساهمات الخارجة عن الميزانية*: ال١الجدول 
  المبالغ المقدمة/المتعّهد بها   الدول األعضاء 
٥٠٠ ٠٠٠  االتحاد الروسي   

٤٦ ٠٢٣  أستراليا   
٥٠٠ ٠٠٠  ألمانيا   

٢٠ ٠٠٠  باكستان   
٢٧١ ٨٠٠  جمهورية كوريا  

٢٠٠ ٠٠٠  فنلندا  
٣ ٢٦٨ ٤٠١  كندا   

٥٧٤ ٧١٣  المملكة المتحدة   
٢ ٠٠١ ٧٧٩  النرويج   
٥٠٠ ٠٠٠  هولندا   

٩ ٨٥٤ ٠٠٠  الواليات المتحدة األمريكية   
٣ ٠٠٠ ٠٠٠  اليابان**  

  مساهمون آخرون
٤ ٣٢٠ ٧٧٤  شركة تاكيدا للمستحضرات الصيدالنية المحدودة  

٢٥ ٠٥٧ ٤٩٠  المجموع   
    

 

  المساهمات العينية 
١ ٨٤٢ ٠٠٠  الصين   

١ ٨٤٢ ٠٠٠  المجموع     
*جميع المبالغ باليورو (سعر الصرف المعمول به في األمم المتحدة لشهر أيار/مايو). ال تُعدُّ المبالغ التي يُتعّهد بها  

 ً   ولكنها لم تُخّصص نهائية حتى يكتمل قبولها رسميا
** باإلضافة إلى ذلك، ساهمت اليابان بمليون يورو لدعم مشروع "الكشف عن مسببات األمراض الحيوانية 

والحيوانية المصدر الناشئة والمعاودة العابرة للحدود عند نقاط التفاعل بين اإلنسان والحيوان" فيما يتعلق بانتشار 
  ١٩-كوفيد

 

، وقد تعزز ١٩-وتعمل الوكالة على نحو وثيق مع الفاو ومنظمة الصـــحة العالمية منذ بداية تفشـــي كوفيد -٢٣
ر األوضاع، بغية   االستجابة بصورة منسقة لطلبات الدول األعضاء فيها.التعاون معهما مع تطوُّ
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  منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  -١-هاء

ظلت الـشعبة المـشتركة بين الفاو والوكالة الـستخدام التقنيات النووية في األغذية والزراعة وـشعبة اإلنتاج  -٢٤
والمعلومات كل يوم، وكذلك من خالل عقد المؤتمرات عن الحيواني وصــحة الحيوان في الفاو تتقاســمان البيانات  

بُعد بواـسطة الفيديو مع مقّرِ الفاو والمكاتب اإلقليمية التابعة للفاو لمناقـشة التقدم المحَرز وحالة المـساعدات المقدمة 
  للدول األعضاء.

ع برنامج من الدورات التدريبية باالشـتراك مع الفاو على أن يُنفَّذ عند رفع -٢٥ القيود المفروضـة على   وُوضـِ
عت بـشكل مـشترك إجراءات التـشغيل الموحدة المحدَّثة، ومعلومات  حركة الـسفر العالمية. وباإلـضافة إلى ذلك، ُوّزِ

، ١٩-من المختبرات الطبية والبيطرية المنخرطة في اختبار كوفيد ٢٥٣الكواشـف، وبيانات التحقُّق على أكثر من 
لدعم بـصورة فردية. وتمَّ هذا التعاون والمـساندة التقنية على المـستوى الميداني من وقد تلقى العديد منها اإلرـشاد وا

  خالل منصة شبكة فيتالب.

كذلك تشـارك الشـعبة المشـتركة بين الفاو والوكالة السـتخدام التقنيات النووية في األغذية والزراعة، في  -٢٦
 على األمن الغذائي العالمي. ١٩-حليل تأثير كوفيدإطار تعاون وثيق مع ُشعبها الشقيقة في الفاو، في المناقشات وت

  منظمة الصحة العالمية  -٢-هاء

. وفي ١٩-تمَّ تفعيــل ســـــيــاســــــة إدارة األزمـات المنبثقــة عن األمم المتحــدة لمواجهــة جـائحــة كوفيــد -٢٧
قيادة ب  ١٩-، انضــــمت الوكالة إلى فريق إدارة األزمات التابع لألمم المتحدة المعني بكوفيد٢٠٢٠آذار/مارس   ٢٥

ــحة العالمية ــير ومواَءمة جهود األمم المتحدة ٤منظمة الصــ . والغرض من فريق إدارة األزمات المذكور هو تيســ
ــاَءلة في التصــدي   بما ــفافية والمس ــقة، ما يعزز أوجه التآزر ويضــمن الش ــقة ومتس يمّكن من اتخاذ إجراءات منس

  .١٩-لكوفيد

وأفرقته   ١٩-ألزمات التابع لألمم المتحدة المعني بكوفيدوقد عيَّنت الوكالة مسـؤولي اتصـال لفريق إدارة ا -٢٨
لـسلة اإلمداد  لـسلة اإلمداد واالتصـاالت. وبدأ الفريق العامل المعني بـس العاملة ذات الصـلة، المعنية بمجاالت مثل ـس
خطَّ إمداد مشــتركاً للمشــتريات، ويخطط لتوفير الدعم اللوجســتي عبر ممرات متعددة. وتهدف مجموعة االتصــال 
التابعة لألمم المتحدة، التي تتبع لفريق إدارة األزمات، إلى ضـــــمان التنســـــيق واإلدارة المنتظمين لالتصـــــاالت 

، بحيث تُســتخدم تقارير الحالة ولوحات المعلومات الخاصــة بمنظمة الصــحة ١٩-الخارجية بشــأن تفشــي كوفيد
 منظومة األمم المتحدة. العالمية كمصادر موثوقة لمعلومات الصحة العامة من قبل جميع كيانات

ومن خالل ـهذا التـعاون المعزز، ضـــــمـنت الوـكاـلة أن المـعدات والمواد المشـــــتراة لتلبـية طلـبات اـلدول  -٢٩
 األعضاء في الوكالة متماشية مع استجابة األمم المتحدة الشاملة.

  

 
أيضــاً مكتب األمم المتحدة لتنســيق عمليات التنمية، ومكتب األمم  ١٩-يضــمُّ فريق إدارة األزمات التابع لألمم المتحدة المعني بكوفيد ٤

المتحدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، والمنظمة البحرية الدولية، وإدارة األمم المتحدة لشــؤون الســالمة واألمن، ومنظمة األمم المتحدة 
ومنظـمة الطيران الـمدني اـلدولي، والبـنك اـلدولي، وبرـنامج األـغذـية الـعالمي، ومنظـمة األـغذـية والزراـعة لألمم المتـحدة، وإدارة للطفوـلة، 

ية وـشؤون بناء الـسالم/إدارة عمليا ياـس ت االتصـاالت العالمية التابعة لألمم المتحدة، والمكتب التنفيذي لألمين العام، وإدارة الـشؤون الـس
  ة الدعم التشغيلي، مع ضم أعضاء آخرين عند االقتضاء.السالم، وإدار
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ســـبل المضـــي قدماً: الكشـــف المبكر والتصـــدي على الصـــعيد العالمي    -واو
  الحيوانية المصدرلألمراض 

ــدر  -٣٠ ــي األمراض الحيوانية واألمراض الحيوانية المصـ ــع في حاالت تفشـ عملت الوكالة على نطاق واسـ
ل اإليبوال وإنفلونزا الطيور،  ة مـث اشــــــئ ة الـن ك األمراض المعـدـي العـابرة للحـدود وحـاالت الطوارئ، بمـا في ذـل

ــية، وكوفيد ــط التنفسـ ــرق األوسـ ــارس، ومتالزمة الشـ ــية أن تفشـــي . وقد أ١٩-والسـ ظهرت هذه الحلقات الماضـ
األمراض الحيوانية المصــــدر، وعواقبها، تحدث بشــــكل متكرر. وهناك حاجة إلى نهج متكامل، يشــــمل جميع 
أصـحاب المصـلحة المعنيين، للوقاية من األمراض الحيوانية المصـدر ومكافحتها والتخفيف منها. وسـتُدمج تدابير 

، في نهج ـشامل يتراوح ما بين ١٩-، مثل تلك المتخذة حاليًا في ـسياق كوفيدالمـساعدة المقدمة في حاالت الطوارئ 
 واناتالحيتحديد مســببات األمراض الحيوانية المصــدر ورصــدها وتعقبها واكتشــافها مبكراً عند نقاط التفاعل بين 

يعتمد   ، إلى المـشاركة في التدخل العالمي والتصـدي لحاالت التفـشياإلنـسان-الحيوانات األليفة-البرية المحتملة. وـس
  هذا النهج، الذي يدخل في صميمه البحث والتطوير واالبتكار، على الركائز التالية:

  التركيز على الميزة التنافسـية والنسـبية للتقنيات الجزيئية والمناعية النووية والمسـتمدة من المجال
  النووي؛

  ا بقـيادة المختبرات، بـما في ذـلك دمج التكنولوجـيات البيولوجـية الـحديـثة البـحث وتطوير التكنولوجـي
  (بروتيومية واستقالبية وجينومية)؛

 األليفة -توســـــيع النطاق ليشـــــمل البحوث والدراســـــات الوبائية في التفاعل بين الحيوانات البرية
  واإلنسان.

٣١-  ً ــرافا ــتشــ ــتقبل، ومن أجل التأهب على نحو أفضــــل للتعامل مع تحديات األمراض الحيوانية  واســ للمســ
عد الوكالة إلطالق مبادرة جديدة بعنوان "العمل المتكامل لمكافحة األمراض الحيوانية المصـدر" أو المصـدر، تسـت

مـشروع زودياك. وـسيـسمح المـشروع باـستمرار تقديم المـساعدة الحالية وكذلك دمجها لتعزيز قدرة الوكالة والدول 
المصـدر، وسـيشـمل ذلك على سـبيل األعضـاء فيها على التأهب والتصـدي لتهديدات وتفشـي األمراض الحيوانية 

  المثال ال الحصر:

  تعزيز القدرات الوطنية للدول األعضــاء على التشــخيص المبكر لألمراض الحيوانية الناشــئة أو
  الُمعاِودة والتدخل لمكافحتها؛

 وتوافر أدوات دعم اتخاذ القرار في الوقت الحقيقي للتدخل في الوقت المناسب؛  

 ت جديدة للكشف المبكر عن األمراض الناشئة الحيوانية المصدروإمكانية الوصول إلى تقنيا.  

  وإمكانية الوصــول إلى البيانات المتعلقة بتأثير األمراض الحيوانية المصــدر على صــحة الحيوان
 .واإلنسان
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  )٢٠٢٠أيار/مايو  ٢٥حتى  : قائمة البلدان واألقاليم التي طلبت الدعم من الوكالة (١المرفق 

  طلباً رسميا) ٤١فريقيا (أ

  ليبيريا   رواندا   إثيوبيا 

  ليسوتو  زامبيا   إسواتيني 

  مالي  زمبابوي   أنغوال 

  مدغشقر  السنغال  أوغندا 

  مصر  السودان   بنن

  المغرب  سيراليون   بوتسوانا 

  مالوي  سيشيل   بوركينا فاسو 

  موريتانيا   غانا   تشاد

غينيا (ليس دولة عضواً في   توغو 
  الوكالة)

  موريشيوس 

  موزامبيق   الكاميرون  تونس 

  ناميبيا   كوت ديفوار   الجزائر 

 النيجر   الكونغو   جمهورية الكونغو الديمقراطية 

 نيجيريا   كينيا  جمهورية تنزانيا المتحدة 

   ليبيا   جيبوتي 

 طلباً رسميا) ٢٧آسيا والمحيط الهادئ (

األراضي الخاضعة لوالية السلطة 
  الفلسطينية 

  كمبوديا   تايلند 

  الكويت   الجمهورية العربية السورية   األردن

جمهورية الو الديمقراطية    أفغانستان 
  الشعبية 

  لبنان 

  ماليزيا   سري النكا   إندونيسيا 

  ملديف (ليس دولة عضواً في الوكالة)  العراق   اإلسالمية) -إيران (جمهورية 

  منغوليا   ُعمان   بابوا غينيا الجديدة

  ميانمار   الفلبين   باكستان 

  نيبال   فيجي   باالو 

 اليمن   فييت نام   بنغالديش 
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  طلباً رسميا) ٢٢(وآسيا الوسطى أوروبا 

  قيرغيزستان   بيالروس   أذربيجان 

  كازاخستان   الجبل األسود   أرمينيا 

  كرواتيا   جمهورية مولدوفا   ألبانيا 

  التفيا   جورجيا   أوزبكستان 

  مقدونيا الشمالية  رومانيا   أوكرانيا 

 هنغاريا   سان مارينو   بلغاريا 

    سلوفينيا   البوسنة والهرسك

   صربيا   بولندا 

  طلباً رسميا) ٣٠( الالتينية والكاريبيأمريكا 

  غرينادا   بيرو   األرجنتين 

  غواتيماال   ترينيداد وتوباغو  إكوادور 

  غيانا   جامايكا   أنتيغوا وبربودا 

  البوليفارية) -فنزويال (جمهورية   الجمهورية الدومينيكية   أوروغواي 

  كوبا   دومينيكا   باراغواي 

  كوستاريكا  غرينادين سانت فنسنت وجزر    البرازيل 

سانت كيتس ونيفس (ليست   بربادوس 
  دولة عضواً في الوكالة) 

  كولومبيا 

  نيكاراغوا   سانت لوسيا   بليز

  هايتي   السلفادور   بنما 

  هندوراس  شيلي   المتعددة القوميات  -بوليفيا، دولة 


