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 ملخَّص
 
م ھذا التقریر لمحة عامة محدَّثة عن المســاعدة المقدَّمة من الوكالة إلى دولھا األعضــاء دعماً لما تبذلھ  • یقّدِ

د ــدي لجـائحـة كوفـی دول من جھود للتصـــ ك اـل ارس  ۱۹-تـل انون    ۲۰۲۰، خالل الفترة من آذار/ـم إلى ـك
 .۲۰۲۱الثاني/ینایر 

ــریعة والفعالة إلى   • ــاعدة الس - لداً وإقلیماً بھدف التصــدي لتفشــي جائحة كوفیدب ۱۲۷وقدَّمت الوكالة المس
ــاء والقطاع الخاص.۱۹ ــخّيِ الذي قدَّمتھ الدول األعض ــافة إلى   ، نتیجة للدعم المالي والعیني الس وباإلض

واـصلت الوكالة تقدیم الدعم أیـضاً في ـشكل حلقات دراـسیة ـشبكیة، ومقاطع فیدیو   توفیر المعدات والمواد،
وبُذلت جھود كبیرة   ـشر في مجال المختبرات، وإرـشادات تقنیة، وخدمات خبراء.تثقیفیة، ودعم فردي مبا

 إلبالغ الدول األعضاء بالتقدُّم المحرز، وكذلك لالستمرار في تنفیذ أنشطة التعاون التقني العادیة.

وأـصدرت الوكالة اـستقـصاءات متابعة للوقوف على أثر الدعم الذي قدَّمتھ، وأجرت دراـسات بـشأن  تأثیر   •
 في الخدمات الصحیة. ۱۹-جائحة كوفید

ــحة العالمیة،   • ــل الوكالة تعاونھا مع منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) ومنظمة الصـ وتواصـ
والذي تقوده منظمة الصـحة    ۱۹-وھي عضـو في فریق إدارة األزمات التابع لألمم المتحدة المعني بكوفید

 العالمیة.
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 ۲الصفحة 

 دعم الوكالة
 ۱۹-لجھود الدول األعضاء في التصدي لجائحة كوفید

 معلومات محدَّثة عن التقدُّم المحرز 

 تقریر من المدیر العام 

 
 الخلفیة  -ألف

ــــــ ا، وھــــ فیروس كوروننوعاً جدیداً من   ۲۰۱۹یواجھ العالم منذ كانون األول/دیسمبر   -۱ ــــــ و الفیــ روس  ــ
SARS-CoV-2 الذي أعلنت منظمة الصحة العالمیة في  ۱۹-وقد أثَّر مرض كوفید  .۱۹-الذي یسبِّب مرض كوفید ،

أنَّھ قد صار جائحة، في جمیع أنحاء العالم تقریباً، وامتدَّ تأثیره إلى ما یتجاوز كثیراً نطاق   ۲۰۲۰آذار/مارس   ۱۱
، وصــل عدد حاالت اإلصــابة المؤكَّدة على الصــعید العالمي  ۲۰۲۱كانون الثاني/ینایر   ۸وحتى   القطاع الصــحي.

 ۱حالة. ۱ ۸۸٤ ۳٤۱شخصاً، وارتفع عدد حاالت الوفاة المفاد بھا عالمیَّا إلى  ۸٦ ٤۳٦ ٤٤۹إلى 

ووي  وتتمتع الوكالة بسـجل حافل ومشـھود لھ في تطویر ونشـر التقنیات النوویة وذات الصـلة بالمجال الن -۲
والتقنیة القائمة على التفاعل   من أجل الكـشف عن األمراض الحیوانیة واألمراض الحیوانیة المـصدر بـسرعة ودقة.

) ھي إحدى التقنیات الرئیســیة المســتمدة من المجال  RT-PCRالبولیمیري المتســلســل والنســخ العكســي آنی�ا (تقنیة 
ــبِّبات األمراض ا ــتخدم في الكشــف عن مس لفیروســیة. ویشــمل الدعم المقدَّم من الوكالة في مجال  النووي التي تُس

رة العقیمة لكبح أعداد  تخدام تقنیة الحـش ي األمراض الحیوانیة المصـدر بناء القدرات على اـس التصـدي لحاالت تفـش
ــحیة واحدة" فیما بین الجھات الوطنیة   ــبكات في إطار "منظومة صـ النواقل الحاملة لألمراض، وتعزیز إقامة الشـ

ــین نظم اإلنذار المبكر    العاملة ــحة البیطریة والحیاة البریة، من أجل تحسـ ــریة والصـ ــحة البشـ في قطاعات الصـ
الوطنیة/اإلقلیمیة. وباإلضـافة إلى ذلك، تسـاعد شـبكة مختبرات التشـخیص البیطري الدول األعضـاء على تحسـین  

ي لألمراض الحیوانیة والحیوانیة  قدرات المختبرات الوطنیة في مجالي الكـشف المبكر والمكافحة، من أجل التـصدِّ 
د الثروة الحیوانیة والصحة العامة.  المصدر العابرة للحدود، والتي تھّدِ

من خالل    ۱۹-وقدَّمت الوكالة الدعم للدول األعضـــــاء في جھودھا الرامیة إلى التصـــــدي لجائحة كوفید -۳
ول األعضــاء في بناء وتعزیز واســتعادة  ، المعنون "تعزیز قدرات الدINT0098مشــروع التعاون التقني األقالیمي  

الـقدرات والـخدـمات في ـحاـلة تفشـــــي األمراض والطوارئ والكوارث''، واـلذي وافق علـیھ مجلس المـحافظین في  
  .۲۰۲۱-۲۰۲۰ضمن إطار برنامج التعاون التقني للفترة  ۲۰۱۹اجتماعھ المعقود في تشرین الثاني/نوفمبر 

ــاعدة المقدَّمة من الو -٤ ــملت المسـ ــورة التقنیة وتقدیم  وشـ ــداء المشـ كالة توفیر المعدات والمواد، وكذلك إسـ
لة من الحلقات   لـس ادات لفرادى المختبرات، وإصـدار المبادئ التوجیھیة وإجراءات العمل الموحدة، وتنفیذ ـس اإلرـش

  الدراسیة الشبكیة باللغات اإلسبانیة واإلنكلیزیة والروسیة والعربیة والفرنسیة.

م الوث -٥ ّدِ ة  وتـق ایو    GOV/INF/2020/6یـق ار/ـم ة حتى أـی اـل ھ الوـك دَّمـت ذي ـق دعم اـل ل عن اـل اصــــــی ، ۲۰۲۰تـف
 .GC(64)/INF/4وصدرت في آب/أغسطس معلومات محدَّثة في ھذا الصدد ضمن الوثیقة 

 
 

۱ https://covid19.who.int/  

https://covid19.who.int/
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الدعم المقدَّم من الوكالة للدول األعضـاء في جھودھا الرامیة إلى التصـدي   -باء

  ۱۹-لجائحة كوفید
 توفیر معدات التشخیص والوقایة -۱-باء

قدَّمت الوكالة الدعم في شــــكل حزمة من المعدات والمواد شــــملت   -٦
اآلنیة) إلى جانب    RT-PCRمعدات الكشــف (أطقم االختبار باســتخدام تقنیة 

ـنات األـمان  المواد الـكاشــــــفة ومســـــتھلَـكات المختبرات، فضـــــالً عن خزا
ة   ارات ومراقـب ات وإجراء االختـب ة ألخـذ العیـن دات الالزـم البیولوجي والمـع

  الجودة والوقایة الشخصیة لضمان األمان أثناء تحلیل العینات.

ة   -۷ دابیر اإلغالق الوطنـی ا ـت ات التي طرحتـھ دـی ــدي للتـح ة التصـــ وبغـی
والقیود العالمیة على الســفر وعدم انتظام رحالت الشــحن الجوي للبضــائع  

ــبب جا ــائر التقییدات التي فُرضـــت بسـ والتي أثَّرت في  ۱۹-ئحة كوفیدوسـ
لیم النھائي إلى البلدان،  لـسلة اإلمداد والجوانب اللوجـستیة فیما یخصُّ التـس ـس
دین ووكالء الشـحن بشـأن  بذلت الوكالة قصـارى جھدھا للتنسـیق مع الموّرِ
إنتاج المعدات والمواد وشـــحنھا، وال تزال تعمل بالتعاون الوثیق مع الدول 

التخلیص الجمركي وعملیات التسلیم على الصعید   األعضاء من أجل تیسیر
من  ۱ ۹٥۰وإجماالً، أصــدرت الوكالة طلبات شــراء لما مجموعھ   المحلي.

وأطقم األدوات التشـــــخیصــــیة    RT-PCRأطقم االختبار باســـــتخدام تقنیة 
واألـصناف ذات الـصلة، وتمَّ تـسلیم ھذه المـشتریات عن طریق ما یزید على 

لوجســـــتـیة مع منظـمة  وأُبرـمت اتـفاـقات تورـید واتـفاـقات  شـــــحـنة.  ۲  ٥۰۰
الصحة العالمیة وبرنامج األغذیة العالمي، ونسَّقت الوكالة مع األمم المتحدة 

ن عقود مشــتركة لشــراء معدات للوقایة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة بشــأ
  الشخصیة وبشأن المسائل اللوجستیة.

 

 

 

 

 

موظفون في مختبر الصحة الوطني في 
غواتیماال أثناء تسلُّم معدات تبرعت بھا 

. مصدر ۱۹-الوكالة للتصدي لجائحة كوفید
الصورة: مختبر الصحة الوطني في 

 غواتیماال

۱۲۷ 
بلداً وإقلیماً طلبت المساعدة  

 ) ۱وتلقَّتھا (انظر المرفق 

۲۸٥ 
مختبراً/مؤسسة على 

الصعید الوطني تلقت ُحزم  
الدعم واإلرشاد التقني  

 ۱۹- للتصدي لكوفید 

۱۹٥۰ 
  RT-PCRمن أطقم اختبارات 

وأطقم األدوات التشخیصیة 
واألصناف ذات الصلة طلبت 

الوكالة شراءھا لصالح  
 البلدان 

أكثر من  
٥۰۰ 

من المختبرات النظیرة 
لمختبر اإلنتاج الحیواني 
والصحة الحیوانیة تلقت  

صیغاً محدَّثة من إجراءات  
العمل الموحدة، 

والمعلومات عن الكواشف، 
وبیانات التحقق، عن  

 VETLABطریق شبكة  

وكالة للتصدي لجائحة تسلیم معدات تبرعت بھا ال
إلى المعھد الوطني للصحة العامة في  ۱۹-كوفید

 ج. تشاو. مصدر الصورة: لومي، توغو.
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للفحص والتحقُّق لدى مختبر اإلنتاج الحیواني    ۱۹-وخضــعت أطقم االختبار والكواشــف الخاصــة بكوفید -۸
العملیة بعد ذلك وسـاھمت نتائج ھذه  والصـحة الحیوانیة بالتعاون مع الوكالة النمسـاویة للصـحة وسـالمة األغذیة،

ــف. ــتریات من أطقم االختبار والكواشـ ــمان موثوقیة المشـ ــحة العالمیة، عملت   في ضـ وبالتعاون مع منظمة الصـ
الوكالة على تحدید المواصــفات التقنیة، بما في ذلك المتطلبات الدنیا، ألجھزة التصــویر الطبي الالزمة لتشــخیص  

 ذه المواصفات التقنیة.، وأُطلعت الدول األعضاء على ھ۱۹-فات كوفیدعمضا

 التعلیم والتدریب وتوفیر اإلرشادات -۲-باء

نظراً للقیود المفروضــة على الســفر، والحاجة   -۹
الملحة لتوفیر التدریب واإلرشــــادات والمشــــورة على  
ــیلة ممكنة، عقدت   أوســــع نطاق ممكن وبأســــرع وســ
دة عبر اإلنترنت بشــأن مواضــیع   الوكالة جلســات متعّدِ

ونـُشرت   مھمة مختلفة، في ـشكل حلقات دراـسیة ـشبكیة.
ــجیالت ھذه  ع  تسـ الحلقات عبر اإلنترنت في موقع مجمَّ

ــبكي التابع للوكالة ــریة الش ، وھي متاحة  ۲الصــحة البش
  لجمیع المشاھدین المھتمین.

من  وكان الغرض من تنظیم ھذه الســــلســــلة   -۱۰
الحلقات الدراـسیة الـشبكیة ھو تعزیز قدرات المختبرات  

، وشــملت المواضــیع  ۱۹-على اختبار اإلصــابة بكوفید
تھا الـسلـسلة تقدیم اإلرـشادات بـشأن المتطلبات  التي تناول

الواـجب توافرـھا في المختبرات حتى تتمكن من إجراء  
اآلنـیة، بـما في    RT-PCRاالختـبارات ـباســـــتـخدام تقنـیة  

ــل   البیولوجیین؛ وأفضــــ ــان واألمن  األم إطــارا  ــك  ذل
ات المتبعة في أخذ العینات والتحضـیر إلجراء   الممارـس

ــتخدام تقنیة  ــیر    RT-PCRاالختبارات باسـ اآلنیة؛ وتفسـ
النتائج وضــمان الجودة ومراقبة الجودة؛ وأخیرا ُعقدت  

ــاكل. ــدي للمشـ ــة حول التصـ مت عدَّة حلقات   جلسـ ونُّظِ
ــبكیة بالتعاون الوثیق مع المكتب اإلقلیمي   ــیة شــ دراســ

ویجري   ة.، ومع منظمة الصـحة للبلدان األمریكیة/منظمة الصـحة العالمی۳لمنظمة الصـحة العالمیة في غرب آسـیا
حالی�ا اســتنســاخ ھذه الســلســلة من الحلقات الدراســیة الشــبكیة في مناطق أخرى من خالل مكتبي منظمة الصــحة  

ــیا وفي شــرق البحر المتوســط. ــبكیة أو   العالمیة اإلقلیمیین في جنوب شــرق آس ــیة الش وقد ُعقدت الحلقات الدراس
 ة والفرنسیة، وسوف تُعقد باللغة بالروسیة.یجري اآلن عقدھا باللغات اإلسبانیة واإلنكلیزیة والعربی

 
 

۲ covid19/webinars.htmlhttps://humanhealth.iaea.org/HHW/  
۳ webinars-19-covid-https://www.iaea.org/tcap  

إحدى الموظفات بمختبر التشخیص الجزیئي بالمعھد البیطري 
التابع لكلیة الطب البیطري في سكوبیي بمقدونیا الشمالیة، تُخرج 

األستاذ  مصدر الصورة: معدات تبرعت بھا الوكالة من أغلفتھا.
 وفسكي.الدكتور ریغور دیادی

https://humanhealth.iaea.org/HHW/covid19/webinars.html
https://www.iaea.org/tcap-covid-19-webinars


GOV/INF/2021/4 
 ٥الصفحة 

 

وعقدت الوكالة أیضــاً حلقات دراســیة شــبكیة  -۱۱
ــحیة في مرافق الطب  ــافیة لمقدمي الخدمات الصـ إضـ
النووي وطب األشـــعة، بھدف مســـاعدتھم على تعدیل  
إجراءات العمــل الموحــدة التي یطبقونھــا للتقلیــل إلى 

د دوي بكوفـی ال الـع اطر انتـق د من مـخ ا   ۱۹-أدنى ـح فیـم
ز  و بین المرضـــــى والموظفین وعموم الجمھور. ترّكِ

ھذه الحلقات الدراسیة الشبكیة، خالفاً للحلقات المعقودة  
، على تقدیم المشــــورة إلى ۱۹-للتدریب بشــــأن كوفید

عاعي   عة والعالج اإلـش ام الطب النووي وطب األـش أقـس
لألورام، وعلى عرض أفضــل الممارســات فیما یتعلق 
بســیاســة التناوب واســتخدام معدات الوقایة الشــخصــیة  

 عتبارات والتجارب المؤسسیة.وغیر ذلك من اال

  
 

 

ــروا الحلقات   -۱۲ وبلغ عدد من حضــ
الدراســــــیة الشـــــبكـیة التي عـقدتـھا الوكالة 

 RT-PCRبشــأن االختبار باســتخدام تقنیة 
مشــــــارك،   ۲ ۰۰۰اآلنیــة أكثر قلیالً من  

وحظیــت تســـــجیالت ھــذه الحلقــات بنحو  
ــاـھدة أخرى الحـقة، في حین    ۲ ۰۰۰ مشـــ

ــات   الحلق الحــاضـــــرین في  تجــاوز عــدد 
العمل    الدراســیة الشــبكیة بشــأن إجراءات

ة في   ات الصـــــحـی دـم دمي الـخ دة لمـق الموـح
ــة   األشـــــع ــب  وط النووي  ــب  الط مرافق 

من    ٦ ۰۰۰ ــأكثر  ب ــت  وحظی ــارك  مشــــ
  مشاھدة الحقة. ۷ ۹۰۰

وأُتیحت تســــعة مقاطع فیدیو تعلیمیة بشــــأن اســــتخدام معدات الوقایة، وأخذ العینات ونقلھا وتخزینھا،   -۱۳
ــعة مقاطع فیدیو   .۱۹-عن اإلصــابة بكوفید  اآلنیة للكشــف  RT-PCRوإجراء االختبارات بتقنیة  وأُتیحت أیضــاً تس

ویمكن االطالع على جمیع ھذه المقاطع في موقع    .۱۹-إـضافیة بـشأن اـستخدام الـسیرولوجیا لتقییم اإلـصابة بكوفید

أحد الموظفین بالمختبر الوطني للصحة العامة في مالیزیا أثناء 
المختبر  مصدر الصورة: استخدام معدات تبرعت بھا الوكالة.

 الوطني للصحة العامة التابع لوزارة الصحة في مالیزیا.

۱۱ 

لفائدة  بشأن إجراءات العمل الموحدة  حلقة دراسیة شبكیة ُعقدت
مجاالت الطب النووي وطب  مقدمي الخدمات الصحیة في

 األشعة والعالج اإلشعاعي لألورام حضرھا ما یزید على  

 وحظیت بأكثر من شاركم ٦۰۰۰ مشاھدة الحقة للتسجیالت المأخوذة منھا ۷۹۰۰

 مشارك ۲۰۰۰حضرھا أكثر قلیالً من  ۱٦
حلقة دراسیة شبكیة   ظ 

ُعقدت بشأن االختبار  
   RT-PCRباستخدام تقنیة  

مشاھدة الحقة   ۲۰۰۰وحظیت بنحو  
 للتسجیالت المأخوذة منھا حتى الیوم 
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ع الصحة البشریة الشبكي التابع للوكالة  PCR-RT، فضالً عن مقطع فیدیو یتناول األسئلة الشائعة حول تقنیة ٤مجمَّ
  .۱۹٥-اآلنیة، ومجموعة متنوعة من المواد اإلعالمیة بشأن كوفید

من المختبرات النظیرة لمختبر اإلنتاج الحیواني والصــحة   ٥۰۰وباإلضــافة إلى ذلك، تلقى ما یزید على  -۱٤
الحیوانیة صـیغاً محدَّثة من إجراءات العمل الموحدة والمعلومات عن الكواشـف وبیانات التحقُّق، من خالل منصـة  

 شبكة مختبرات التشخیص البیطري.

 

، وضـمان  ۱۹-التواصـل مع الدول األعضـاء بشـأن األنشـطة المتعلقة بجائحة كوفید -۳-باء
 االستمرار في تنفیذ أنشطة التعاون التقني العادیة

ــأن التدابیر التي   -۱٥ ــتمر بجمیع الجھات المعنیة بش طوال فترة الجائحة، حافظت الوكالة على االتصــال المس
راء والـشحن وبناء القدرات إلى  ۱۹-تتَّخذھا للتصـدي لكوفید ، وواظبت على تقدیم معلومات محدَّثة عن أنـشطة الـش

نتھا معلومات إضـافیة بشـأن  وأعدَّت الوكالة وثیقة حو الدول األعضـاء والجھات المعنیة األخرى. ل األسـئلة، ضـمَّ
مھا وإجراءات الشحن، وأُتیحت ھذه الوثیقة باللغات اإلسبانیة واإلنكلیزیة والفرنسیة.  نطاق المساعدة التي تقّدِ

تعملون النھائیون في المختبرات   -۱٦ ؤولو االتصـال الوطنیون والمـس وأُبلغت البعثات الدائمة لدى الوكالة ومـس
ــحن.عند إصــدار ط ــراء، بما في ذلك الموعد المتوقع أن تكون البضــائع فیھ جاھزة للش وأُبلغت الجھات   لبات الش

ــلیمھا إلى   ــد، وعند تس ــولھا إلى بلد المقص ــحنة أو بدء نقلھا، وعند وص ــاء عند تحمیل الش المعنیة والدول األعض
حن واـستـصدار التـصاریح، لتمكین  واـضطلعت البعثات الدائمة بدور مھم في تیـسیر عملیات الشـ  المـستعمل النھائي.

 الشحنات من الوصول إلى مقاصدھا في الوقت المناسب.

 
 

٤ https://humanhealth.iaea.org/HHW/covid19/nmdi/nmdi.html  
٥ https://humanhealth.iaea.org/HHW/covid19/index.html  

د. أریانا براون جوردان / مختبر الصحة  مصدر الصورة: تم تسلیم معدات تبرعت بھا الوكالة إلى مختبر الصحة العامة في ترینیداد.
 العامة في ترینیداد.

 

https://humanhealth.iaea.org/HHW/covid19/nmdi/nmdi.html
https://humanhealth.iaea.org/HHW/covid19/index.html
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ــلیم   -۱۷ ــراء والتس ــاً على إبقاء البلدان المانحة على علم بالتقدُّم المحرز في عملیات الش وواظبت الوكالة أیض
  وغیرھا من المواد اإلعالمیة.ذات الصــلة بالمســاھمات المقدَّمة من تلك البلدان، وذلك من خالل التقاریر الدوریة  

ــلیم المعدات لعموم الجمھور عبر  ــبكیة وتس ــیة الش ــافة إلى ذلك، فقد أُتیحت معلومات عن الحلقات الدراس وباإلض
 .٦موقع الوكالة الشبكي

  ۱۹-وقد تطلَّب تســلیم مواد الدعم المقدَّمة من الوكالة إلى الدول األعضــاء بھدف التصــدي لجائحة كوفید -۱۸
انة بذل جھد غیر مســبوق، ال ســیما أنَّ تنفیذ أنشــطة التعاون التقني العادیة اســتمرَّ دون توقُّف، وإن جرى من األم

ــفر. ــھدت تحدیات غیر متوقعة وقیوداً على الس ــتثنائیة وأثناء فترة ش ــرین  ۳۰وُعقدت في  ذلك في ظروف اس تش
ــأن برن ۲۰۲۰األول/أكتوبر   ــمیة إلحاطة الدول األعضــاء بش ــة غیر رس امج التعاون التقني الخاص بالوكالة  جلس

، وـشملت تلك الجلـسة تقدیم معلومات محدَّثة عن تنفیذ األنـشطة العادیة في إطار برنامج التعاون التقني  ۲۰۲۱لعام  
أثناء الجائحة. وتواصـلت األمانة عن كثب مع الدول األعضـاء وشـركاء البرنامج لضـمان سـالمة الحاصـلین على  

وأُرجئت أنشــطة وفعالیات التعاون التقني أو   رین العلمیین، ولضــمان اســتمراریة األعمال.المنح الدراســیة والزائ
زت عناصــر أخرى من تنفیذ البرنامج. وُعقدت اجتماعات تنســیق المشــاریع    أعید ترتیب أولویاتھا، في حین ُعّزِ

ـشتریات العادیة في إطار  وأنـشطة بناء القدرات عبر ـشبكة اإلنترنت حیثما أمكن ذلك، في حین تواـصلت أنـشطة الم
امج التعـاون التقني. ذ مرتفع بلغ   برـن امج التعـاون التقني معـدل تنفـی ونتیجـة لھـذه اإلجراءات وغیرھـا، حقَّق برـن

 .۲۰۲۰في نھایة عام  ٪۸۰٫٤

  في الخدمات الصحیة ۱۹-تقییم أثر الدعم المقدَّم من الوكالة، وتأثیر جائحة كوفید -٤-باء

قد وصـــلت إلى مســـتعملیھا النھائیین    ۱۹-وللتأكُّد من أنَّ المســـاعدة المقدمة من الوكالة للتصـــدي لكوفید -۱۹  
والغرض   المقصودین، وللوقوف على أثر تلك المساعدة، تصدر الوكالة استقصاء للمختبرات التي تتلقى المساعدة.

، تُبیِّن  ۲۰۲۱كانون الثاني/ینایر   ٦وحتى   لة وتقییم اســتدامتھ.من االســتقصــاء ھو قیاس أثر الدعم المقدَّم من الوكا
مختبراً، ـقد ـقدَّـمت ـخدـمات    ۷٦النـتائج أنَّ المختبرات التي أـجاـبت على االســـــتقصـــــاء حتى اآلن، والـبالغ ـعددـھا  

وســــاعدت   مالیین من النســــاء). ۳٫۸مالیین من الرجال و ۳٫۷مالیین شــــخص (بینھم  ۷٫٥االختبار ألكثر من 
 اھمات التي قدمتھا الوكالة على زیادة قدرات ھذه المختبرات.المس

 
 
 
 
 
 

لیس لدیھا آالت   ٪۱۰ومن بین المختبرات التي أجابت على االســـتقصـــاء حتى اآلن، ھناك نســـبة تبلغ  -۲۰
ــبة قدرھا  ســــوى ما وفَّرتھ الوكالة. PCRإلجراء اختبارات   ــاعدة الطارئة التي   ٪۸٦وأكَّدت نســ أنَّ حزمة المســ

ــّدِ الفجوة األولیة في احتیاجات االختبار، ــبة قدرھا    وفَّرتھا الوكالة مكَّنتھا من سـ ت نسـ بأنَّ دعم الوكالة   ٪۹٦وأقرَّ
ز قدرتھا على الكشف عن اإلصابة بكوفید  وغیره من مسبِّبات األمراض، أو على تقدیم تلك الخدمات. ۱۹-عزَّ

 
 

٦ 19-covid-of-management-and-detection-rapid-the-for-assistance-19/iaea-https://www.iaea.org/topics/covid  

 خضعوا  مالیین شخص ۷٫٥
 لالختبار حتى اآلن              

 مالیین من النساء  ۳٫۸ الرجالمالیین من  ۳٫۷

https://www.iaea.org/topics/covid-19/iaea-assistance-for-the-rapid-detection-and-management-of-covid-19
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بة قدرھا   -۲۱ اعدة   ٪۹٤وأكَّدت نـس تتمكَّن من مواصـلة إجراء االختبارات بعد نفاد المـس من المختبرات أنَّھا ـس
ــبة قدرھا  األولیة المقدَّمة من الوكالة. ــوى نس ــلة إجراء االختبارات،   ٪٦ولم تُِفد س بأنَّھا تواجھ تحدیات في مواص

 بسبب التحدیات العالمیة الحالیة التي تعترض سبیل شراء الكواشف ومستھلكات المختبرات.

 

على توفیر اإلجراءات    ۱۹-كوفیدوأجرت الوكالة أیـضاً دراـسات إـضافیة، بما في ذلك بـشأن تأثیر جائحة  -۲۲
ــتخدام الطب النووي. ــیة والعالجیة باسـ ــخیصـ ــة وجود تراجع كبیر في عدد اإلجراءات   التشـ وبیَّنت ھذه الدراسـ

ــروریة مثل النظائر   ــیة والعالجیة المنفَّذة أثناء الجائحة، وعدم كفایة اللوازم المطلوبة من المواد الضـ ــخیصـ التشـ
 وقُبل للنشر في مجلتین علمیتین خارجیتین مقاالن جدیدان ھما: دوات.المشعة والمولِّدات وأطقم األ

Impact of COVID-19 on Diagnosis of Heart Disease Worldwide: Findings from a 108-Country IAEA 
Study 

ــة للوكالة الدولیة للطاقة  ۱۹-("تأثیر جائحة كوفید الذریة  في تشــخیص أمراض القلب حول العالم: نتائج من دراس
 و بلداً")، ۱۰۸شملت 

19 on Nuclear Medicine Departments: An International Survey in April 2020-Global Impact of COVID۷ 
 .")۲۰۲۰في أقسام الطب النووي عالمی�ا: دراسة استقصائیة دولیة في نیسان/أبریل  ۱۹-("تأثیر جائحة كوفید

 

 
 

۷  http://jnm.snmjournals.org/content/early/2020/07/23/jnumed.120.249821.full.pdf+html 

مصدر  نا.إلى وزارة الصحة في أكرا، غا ۱۹-سلَّمت ھیئة الطاقة الذریة في غانا ما تبرعت بھ الوكالة من أطقم اختبار اإلصابة بكوفید
د. أریانا براون جوردان / منسقة عملیات  البروفیسور ب. ج. ب. نیاركو / ھیئة الطاقة الذریة في غانا. الصورة مقدَّمة من: الصورة:

 المختبر التقني

http://jnm.snmjournals.org/content/early/2020/07/23/jnumed.120.249821.full.pdf+html
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والشـــراكات مع منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة ومنظمة الصـــحة  التمویل،  -جیم
 العالمیة

قدَّمت الدول األعضاء والقطاع الخاص   -۲۳
تمویالً ســـخی�ا من خارج المیزانیة بلغ مجموعھ  

ملیون یورو لدعم أنشطة الوكالة المتعلقة    ۲٦٫۳
  ).۲(انظر المرفق  ۱۹-بجائحة كوفید

وفعَّلت األمم المتحدة ســیاســتھا إلدارة  -۲٤
د ائحـة كوفـی ة ـج ل مواجـھ ات من أـج   .۱۹-األزـم

 ۲۰۲۰آذار/ـمارس    ۲٥وانضــــــمت الوـكاـلة في 
ابع لألمم المتـحدة المعني بـجائـحة كوفـید   .۸اـلذي تقوده منظـمة الصــــــحة الـعالمـیة   ۱۹-إلى فریق إدارة األزـمات الـت

والغرض من فریق إدارة األزمات المذكور ھو تیســـیر جھود األمم المتحدة وتوحیدھا للتمكین من اتخاذ إجراءات  
قة باالسـتفادة من أوجھ التآزر ومع ضـمان الشـفافیة والمسـاءلة في التصـدي لجائحة كوفید وعن   .۱۹-متسـقة ومنسـَّ

الوكالة أنَّ المعدات والمواد المشــــتراة لتلبیة طلبات الدول األعضــــاء في الوكالة    طریق ھذا التعاون، ضــــمنت
  متماشیة مع الجھود التي تبذلھا منظومة األمم المتحدة ككّلِ للتصدي للجائحة.

ــي جائحة كوفید -۲٥ ــحة العالمیة منذ بدایة تفشـ   ۱۹-وقد عملت الوكالة على نحو وثیق مع الفاو ومنظمة الصـ
  الجھود الرامیة لتلبیة الطلبات الواردة من دولھا األعضاء. بغیة تنسیق

 

 
 

بع لألمم المتحدة، ومكتب أیـضاً مكتب تنـسیق العملیات اإلنمائیة التا  ۱۹-یـضمُّ فریق إدارة األزمات التابع لألمم المتحدة المعني بكوفید ۸
األمم المتحدة لتنســـیق الشـــؤون اإلنســـانیة، والمنظمة البحریة الدولیة، وإدارة األمم المتحدة لشـــؤون الســـالمة واألمن، ومنظمة األمم 

لألمم المتحدة، المتحدة للطفولة، ومنظمة الطیران المدني الدولي، والبنك الدولي، وبرنامج األغذیة العالمي، ومنظمة األغذیة والزراعة 
 وإدارة األمم المتحدة للتواصـل العالمي، والمكتب التنفیذي لألمین العام، وإدارة الشـؤون السـیاسـیة وبناء السـالم/إدارة عملیات السـالم،

 وإدارة الدعم العملیاتي، وینضمُّ إلى الفریق أعضاء آخرون عند االقتضاء.

 جموع التمویل من خارج المیزانیةم

۲٦٫۳ 
   ملیون یورو 
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كانون األول/دیسمبر    ۳۱حتى   ۱۹-البلدان واألقالیم التي طلبت وتلقت دعماً من الوكالة للتصدي لجائحة كوفید :۱المرفق  
۲۰۲۰ 
  أفریقیا
 لیبیا  جیبوتي إثیوبیا

 لیبیریا رواندا إسواتیني
 لیسوتو زامبیا أنغوال
 مالي زمبابوي  أوغندا

  مدغشقر السنغال بنن
 مصر السودان بوتسوانا

 المغرب سیرالیون بوركینا فاسو
 مالوي  سیشیل بوروندي 

  موریتانیا غامبیا (دولة غیر عضو في الوكالة)  تشاد
  موریشیوس غانا توغو
  موزامبیق غینیا (دولة غیر عضو في الوكالة) تونس

  نامیبیا الكامیرون الجزائر
 النیجر كوت دیفوار جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

 نیجیریا الكونغو  جمھوریة تنزانیا المتحدة
  كینیا جنوب أفریقیا

  شرق آسیا والمحیط الھادئ
ــلطة  ــي الواقعة تحت والیة السـ األراضـ

 الفلسطینیة
 الكویت تایلند

 لبنان  الجمھوریة العربیة السوریة األردن
 مالیزیا جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة  أفغانستان
 ملدیف (دولة غیر عضو في الوكالة) سري النكا  إندونیسیا

 منغولیا العراق  اإلسالمیة)-إیران (جمھوریة
 میانمار ُعمان بابوا غینیا الجدیدة

 نیبال الفلبین باكستان
 الیمن  فیجي باالو

  فییت نام البحرین
  كمبودیا بنغالدیش
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  أوروبا وآسیا الوسطى
 قیرغیزستان  األسودالجبل  أذربیجان

 كازاخستان الجمھوریة التشیكیة أرمینیا
 كرواتیا جمھوریة مولدوفا ألبانیا

 التفیا جورجیا  أوزبكستان
 مقدونیا الشمالیة  رومانیا  أوكرانیا
 ھنغاریا سان مارینو بلغاریا

  سلوفینیا البوسنة والھرسك
   صربیا بولندا

  طاجیكستان بیالروس
 أمریكا الالتینیة والكاریبي

  غواتیماال  جامایكا األرجنتین
 غیانا  الجمھوریة الدومینیكیة إكوادور

 كوبا  جمھوریة فنزویال البولیفاریة  أنتیغوا وباربودا
 كوستاریكا  دولة بولیفیا المتعددة القومیات أوروغواي 
 كولومبیا دومینیكا باراغواي 
 المكسیك  وجزر غرینادینسانت فنسنت  البرازیل
ســـــانـت كیتس ونیفس (دولـة غیر  بربادوس

 عضو في الوكالة)
 نیكاراغوا

  ھایتي سانت لوسیا بلیز
  ھندوراس السلفادور بنما

  شیلي بیرو
   غرینادا  ترینیداد وتوباغو
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بــالیورو (حتى   :۲المرفق    المیزانیــة  ــاھمــات الخــارجــة عن  كــانون    ۳۱المســــ
   )۲۰۲۰األول/دیسمبر 
   المساھمة    الدولة العضو

   ٥۰۰ ۰۰۰  االتحاد الروسي
   ٤٦ ۰۲۳  أسترالیا

   ٥۰۰ ۰۰۰  ألمانیا
   ۳۹ ۹٦۰  باكستان

  ۲٦۰ ۰۱۱  جمھوریة كوریا
  ۳۲ ۸٦٦  سان مارینو

  ۳۰ ۰۰۰  السودان
  ۱۹۰ ۸٤۰  السوید
   ۲۰۰ ۰۰۰  فنلندا
   ۳ ۲٦۸ ٤۰۱  كندا

   ٥٦۱ ۷۹۸   المملكة المتحدة
   ۲ ۰٦٥ ٤۳۳  النرویج

   ۱ ٥۰۰ ۰۰۰  ھولندا**
   ۹ ۹٦٤ ۰۰۰  الوالیات المتحدة األمریكیة

   ۳ ۰۰۰ ۰۰۰ الیابان*
   مساھمون آخرون

   ٤ ۱۰۲ ۷۳۲   شركة تاكیدا المحدودة للمستحضرات الصیدالنیة
  ۲٦ ۲٦۲ ۰٦٤   المجموع

  
  المساھمات العینیة

 ۱ ۸٤۲ ۰۰۰ الصین
 ۲٥ ۰۰۰ مالطة

 ۱ ۸٦۷ ۰۰۰  المجموع
ــاھمت الیابان بملیون یورو لدعم مشـــروع "الكشـــف عن  ــافة إلى ذلك، سـ * باإلضـ
مـسببات األمراض الحیوانیة والحیوانیة المـصدر الناـشئة والعائدة العابرة للحدود عند 

 .۱۹-نقاط التفاعل بین اإلنسان والحیوان" في سیاق تفشي جائحة كوفید
یورو، كانت إجراءات قبولھ جاریة ** ســاھمت ھولندا بمبلغ إضــافي مقداره ملیون  

 في وقت إعداد ھذه الوثیقة.
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