
معدات اختبار حيوية تساعد البلدان عىل 
مكافحة كوفيد-19

بقلم لوتشيانا فيغاس

“لقد كانت املساعدة التي 
قدمتها لنا الوكالة يف الوقت 

املناسب حاسمة األهمية 
يف تعزيز قدراتنا يف مجال 

 الكشف عن فريوس 
 كوفيد-19.”

 — سوزانا بيتريك، رئيسة معهد بيرو 
 للطاقة النووية

  تحضري عينة الختبار 
كوفيد-19.

)الصورة من: د. كالما/الوكالة(

املعدات الحيوية الخاصة بالكشف عن وصلت 

فريوس كوفيد-19 إىل البلدان يف جميع 

أنحاء العالم يف أوائل عام 2020 من خالل أكرب مرشوع 

للتعاون التقني تنظمه الوكالة عىل اإلطالق. وتمثل 

هذه املساعدة، التي استفاد منها أكثر من 140 بلداً، 

جزءاً من استجابة الوكالة املستمرة للطلبات الواردة 

إليها من البلدان للحصول عىل الدعم يف السيطرة عىل 

تفيش مرض كوفيد-19 عامليًّا. ومما يدل عىل الدعم 

القوي الذي حظيت به املبادرة إعالن عدة دول أيضاً 

عن مساهمات تمويلية كبرية من خارج امليزانية لجهود 

الوكالة الرامية إىل املساعدة عىل التصدي للوباء.

وقالت سوزانا بيرتيك، رئيسة معهد بريو للطاقة 

 النووية: »لقد كانت املساعدة التي قدمتها لنا الوكالة 

 يف الوقت املناسب حاسمة األهمية يف تعزيز قدراتنا 

يف مجال الكشف عن فريوس كوفيد-19. وعىل 

الرغم من أننا سارعنا يف االعرتاف بالتهديد واتخاذ 

اإلجراءات، فقد علمنا أنه سيتعني علينا زيادة قدرتنا 

برسعة عىل تحديد الفريوس مبكراً. وساهمت املعدات 

 والكواشف التي قدمتها الوكالة يف تعزيز قدرتنا 

 عىل أداء اختبارات الكشف، ويف وقاية الناس يف 

نهاية املطاف.«

كوفيد-19 مرض يسببه فريوس كورونا املستجد.

وأُبلغ عن الفريوس ألول مرة يف كانون األول/ديسمرب 

2019، وعىل إثر انتشاره الرسيع يف جميع أنحاء العالم، 

صنَّفت منظمة الصحة العاملية يف آذار/مارس 2020 

تفيش الفريوس بأنه جائحة عاملية. 

وقال املدير العام للوكالة رافائيل ماريانو غرويس يف 

آذار/مارس 2020، بعد وقت قصري من اإلعالن عن 

جائحة كوفيد-19: »يعمل موظفو الوكالة بجد لضمان 

تسليم هذه املعدات الحيوية يف أرسع وقت ممكن إىل 

حيث تشتد الحاجة إليها. ويمثل تقديم هذه املساعدة إىل 

البلدان أولوية مطلقة للوكالة.«

ودعماً لجهود مكافحة املرض، احتوت الشحنات 

املرسلة إىل عرشات املختربات يف أفريقيا وآسيا وأوروبا 

وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، عىل أجهزة 

وأطقم تشخيص، باإلضافة إىل الكواشف واملستهلكات 

املختربية، بغية ترسيع وترية االختبارات الوطنية، 

التي تَُعدُّ جزءاً أساسيًّا من جهود احتواء تفيش املرض. 

وشملت الشحنات أيضاً اإلمدادات الخاصة باألمان 

البيولوجي، مثل املعدات الوقائية الشخصية، وِخزانات 

املختربات من أجل التحليل اآلمن للعينات التي تُْجَمع.
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تقييم نتائج اختبار تشخيص 
كوفيد-19 باستخدام تقنية 

 .RT-PCR
)الصورة من: د. كالما/الوكالة(

وقالت مايا ترافار، رئيسة قسم األحياء الدقيقة 

الرسيرية يف املركز الطبي الجامعي بجمهورية 

رصبسكا يف بانيا لوكا، البوسنة والهرسك: »تعمل 

هذه املعدات عىل تحسني سريورات العمل الحالية لدينا 

وترسيعها، وبخاصة اختبار فريوس كوفيد-19. 

ونظراً ألن أكرب عدد من الحاالت اإليجابية يف البلد يؤتى 

بها لالستشفاء يف مؤسستنا، فإنَّ لهذه الشحنة أهمية 

كبرية. وبات بوسعنا اآلن أيضاً زيادة قدرتنا عىل إجراء 

االختبارات وكذلك رفع مستوى األمان البيولوجي 

لدينا، وذلك أمر مهم للغاية إلتاحة مجموعة من 

الخدمات ملرضانا، مع وقاية موظفينا يف الوقت نفسه.«

االختبارات التشخيصية

ُقدِّم الكثري من اإلمدادات بغية استخدام تقنية مشتقة 

من املجال النووي تسمى التفاعل البوليمريي املتسلسل 

بواسطة االستنساخ العكيس يف الوقت الحقيقي 

)RT-PCR يف الوقت الحقيقي( )انظر الصفحة 8( يمكن 

أن تساعد يف الكشف بدقة، يف غضون ساعات، عن فريوس 

كورونا املستجد والتعرف عليه لدى البرش، وكذلك لدى 

الحيوانات التي يمكن أن تستضيفه أيضاً. وتَُعدُّ التقنيات 

مثل تقنية RT-PCR يف الوقت الحقيقي أداة مهمة للكشف 

برسعة عن الفريوسات من قبيل الفريوس املتسبب يف وباء 

كوفيد-19، وتحديد خصائصها. وقال السيد إنريكيه 

إسرتادا لوباتو، اختصايص الطب النووي يف الوكالة: »تَُعدُّ 

هذه األدوات الوسيلة الوحيدة للتيّقن.«

كما قدمت الوكالة، بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة 

لألمم املتحدة )الفاو(، إرشادات للبلدان بشأن الكشف عن 

فريوس كوفيد-19 من خالل شبكة مختربات التشخيص 

البيطري، أو شبكة فيتالب، وهي شبكة من املختربات 

البيطرية يف أفريقيا وآسيا )انظر الصفحة 19(. ويشمل 

الدعم توفريَ إجراءات التشغيل املوحدة لتحديد الفريوس 

عىل ضوء توصيات منظمة الصحة العاملية.

وشاركت الوكالة أيضاً يف فريق إدارة األزمات التابع 

لألمم املتحدة املعني بكوفيد-19 بقيادة منظمة 

الصحة العاملية، الذي أطلق يف شباط/فرباير 2020 

عىل إثر تفعيل سياسة األمم املتحدة بشأن إدارة 

األزمات. ويتألف الفريق من ممثلني رفيعي املستوى 

من 23 وكالة ومنظمة داخل منظومة األمم املتحدة؛ 

ويجتمع فريق اإلدارة أسبوعيًّا إلبالغ املعلومات 

الرئيسية وتحليل املسائل الناشئة وتحديد أولوياتها، 

وكذلك لتنسيق االسرتاتيجيات والقرارات والخطط 

املتعلقة بالسياسات، واالتفاق عىل إجراءاٍت مشرتكة من 

أجل تحسني تصدي األمم املتحدة لجائحة كوفيد-19 

العاملية. باإلضافة إىل االجتماعات والتواصل املنتظم، 

يعمل الفريق ضمن جهود التنسيق الحالية الخاصة 

بمكافحة الجائحة، وقد قام بتخصيص مسارات 

عمل متعلقة بها، تشمل الصحة، والسفر والتجارة، 

وتخطيط العمل الوطني، وإدارة سلسلة اإلمدادات 

الرضورية، والتواصل الخارجي.

وتصل املساعدات التي تقدمها الوكالة يف إطار التصدي 

لفريوس كوفيد-19 إىل البلداِن من خالل برنامج 

الوكالة للتعاون التقني، الذي يدعم التطبيَق السلمي 

للتكنولوجيا النووية يف مجاالت من قبيل الصحة 

البرشية والحيوانية.

واستخدمت الوكالة، باإلضافة إىل مواردها الخاصة، 

تمويالً من خارج امليزانية لتقديم مساعداتها الطارئة 

بشأن فريوس كورونا. وتواصل البلدان املانحة تقديم 

مساهمات مالية من خارج امليزانية للوكالة لهذا الغرض، 

وبلغ مقدار ما قدِّم من مساهمات، اعتباراً من أوائل 

 أيار/مايو 2020، 15.5 مليون يورو. وقدِّم التمويل 

عرب مبادرة االستخدامات السلمية التابعة للوكالة.

وقال السيد غرويس يف بيان أدىل به أمام مجلس 

محافظي الوكالة يف أوائل آذار/مارس 2020: 

»إنَّ من دواعي اعتزاز الوكالة قدرتها عىل التصدي 

برسعة لألزمات، تماماً مثلما فعلت يف املايض القريب 

لكبح فريوسات اإليبوال، وزيكا، وإنفلونزا الخنازير 

األفريقية. وستظل املساهمة يف الجهود الدولية الرامية 

إىل كبح فريوس كورونا املستجد تمثل أولوية بالنسبة 

يل طاملا استمرت هذه الجائحة.«

ومن شأن ما تهيَّأ من بنيةٍ أساسيةٍ من خالل املساعدة 

الطارئة التي قدمتها الوكالة للتصدي لكوفيد-19 

أن تساعد البلدان يف التعامل مع األمراض الحيوانية 

واألمراض الحيوانية املصدر األخرى يف املستقبل. وهذا 

جزء من جهود الوكالة األوسع نطاقاً لدعم البلدان يف 

منع تفيش األمراض يف جميع أنحاء العالم والتعامل معها 

والوقاية  منها.
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