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 عام توزیع 

 عربي
ةنكلیزیاإلاألصل:   

 مجلس المحافظین
 المؤتمــــــر العــــام

 فقط  نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي 
  المؤقت للمؤتمرمن جدول األعمال  ۱۷البند 

 )Add.3و Add.2و Add.1وإضافاتھا  GC(65)/1الوثیقة (
 

 المساعدة الطارئة التي تقدمھا الوكالة للدول األعضاء 
 

 تقریر من المدیر العام 
 

 ملخص
 
ویتـسم ھذا البرنامج   م لتلبیة االحتیاجات اإلنمائیة في الدول األعـضاء.برنامج الوكالة للتعاون التقني مـصمَّ  •

المتغیرة أو غیر المتوقعة في الدول األعضـــــاء، كما ھو الحال  بالمرونة مـما یمكـنھ من تلبـیة االحتـیاجات  
   على سبیل المثال في حاالت الطوارئ، حیث یمكن أن تسھم العلوم والتكنولوجیا النوویة.

ــافة إلى التحدیات التي أثارتھا جائحة كوفید • ــاء في الوكالة على مدى  ۱۹-باإلضـ ، تأثرت عدة دول أعضـ
ــ واتخذت الوكالة،   كوارث الطبیعیة وتلك الناجمة عن األنـشطة البـشریة.الماـضیة جراء ال  ۱۲األـشھر الــــ

 إجراءات سریعة من أجل تقدیم المساعدة.  عقب تلقیھا طلبات الحصول على الدعم،

ومن بین البلدان التي شــھدت حاالت طوارئ خالل ھذه الفترة وتواصــلت مع الوكالة وطلبت منھا تقدیم   •
نات، وموریشــیوس عقب حادث تســرب نفطي، ولبنان عقب االنفجار  الدعم أوكرانیا في أعقاب الفیضــا

الذي وقع في میناء بیروت، وعدد من البلدان من منطقة أمریكا الالتینیة والكاریبي في أعقاب إعصــاري  
إیتا وآیوتا، وسـان فنسـنت وجزر غرینادین عقب ثوران بركان السـوفریار، وموریشـیوس وسـري النكا 

كما اكتـُشفت حالة تلوث باألفالتوكـسین طالت   ن قرب ـسواحل ھذین البلدین.عقب حادثي غرق ـسفینة ـشح
  واردات زیت جوز الھند في سري النكا.

ل نظم  الماضیة، وردت عدة طلبات للحصول على المشورة فیما یتعلق بتعطُّ   ۱۲وعلى مدى األشھر الـــــ •
لذبابة الفاكھة    يا یتعلق بتفشــمراقبة ســالمة األغذیة بســبب االضــطرابات المرتبطة بالجائحة، وكذلك فیم

 المتوسطیة اكتُشف بالقرب من میناء مانزانیلو بالمكسیك.

ل مركز إدارة طوارئ الـصحة الحیوانیة التابع لمنظمة األغذیة والزراعة لألمم   • باإلـضافة إلى ذلك، تَواصـَ
المســـاعدة عقب   المتحدة (الفاو) مع منظمات األمم المتحدة، بما في ذلك الوكالة، وَطلََب الحصـــول على

 .۲۰۱۹تفش لمرض الجلد الكتیلي اكتُشف في آسیا في عام 

واتخذت الوكالة إجراءات سریعة من أجل تلبیة االحتیاجات الفوریة للدول األعضاء المتضررة، وقدمت   •
المساعدة في مجاالت الصحة البشریة، وصحة الحیوان، ومكافحة اآلفات النباتیة، وسالمة األغذیة، وإدارة  

.ة البحریة، واألمان اإلشعاعيالموارد المائیة، ورصد البیئ





GOV/INF/2021/37-GC(65)/INF/10 
 ۱الصفحة  
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مة  -ألف  مقّدِ

ا النووـیة إلى   -۱ م برـنامج الوـكاـلة للتـعاون التقني، اـلذي تعـمل الوـكاـلة من خالـلھ على نـقل التكنولوجـی ّمِ صـــــُ
 قدرات الدول األعضـاء في مجال االسـتخدامات السـلمیة للعلوم والتكنولوجیا النوویة،الدول األعضـاء وعلى بناء  

كما أنھ یتسـم بالمرونة مما یمكنھ من  على نحو یكفل المسـاھمة في تلبیة االحتیاجات اإلنمائیة في الدول األعضـاء.
ى ســـــبـیل المـثال في ـحاالت  تلبـیة االحتـیاـجات المتغیرة أو غیر المتوقـعة في اـلدول األعضـــــاء كـما ھو الـحال عل

ــي األمراض، أو الحوادث، حیث یمكن ــئة عن الكوارث الطبیعیة، وحاالت تفشـ ــھم العلوم    الطوارئ الناشـ أن تسـ
ھ الدعم المقدم في إطار البرنامج التقني، حـسب االقتـضاء، من خالل المـشاریع الوطنیة   والتكنولوجیا النوویة. ویُوجَّ

   یتسنى تقدیم الدعم بسالسة وكفاءة وفعالیة.أو اإلقلیمیة أو األقالیمیة لكي 

 الخلفیة  -باء
ــافة إلى التحدیات التي أثارتھا جائحة كوفید -۲ ــیة، باإلضــ ــنة الماضــ ، تأثرت عدة دول  ۱۹-على مدى الســ

واتخذت الوكالة، عقب تلقیھا   أعضـــاء في الوكالة جراء الكوارث الطبیعیة وتلك الناجمة عن األنشـــطة البشـــریة.
 إجراءات سریعة من أجل تقدیم المساعدة.  الحصول على الدعم الواردة من البلدان المتضررة،طلبات  

، طلبت أوكرانیا من الوكالة تقدیم الدعم عقب األمطار الغزیرة التي تســــببت  ۲۰۲۰وفي حزیران/یونیھ   -۳
فرانكیفســــك،  -ووقد تأثرت بشــــدة المناطق الغربیة من أوكرانیا (إیفان في حصــــول فیضــــانات واســــعة النطاق.

یرنیفتـسي، یة.  ،وزاكارباتیا وتـش اـس وتضـرر أو   وترنوبل، ولفیف)، حیث وقعت وفیات ولحقت أضـرار بالبنیة األـس
َر أكثر من   مبنى ومرفقاً خاصاً وبلدیاً، بما في ذلك مستشفیات ومؤسسات طبیة. ۱٥۰۰۰ُدّمِ

وفي آب/أغـسطس   المرجانیة في موریـشیوس.، جنحت ـسفینة ـشحن على الـشعاب  ۲۰۲۰وفي تموز/یولیھ   -٤
، بدأت ھذه الـسفینة في التفكك مما أدى إلى تـسرب زیت الوقود الثقیل في المحیط الھندي، لیـصبح بذلك ھذا  ۲۰۲۰

وحصـل التسـرب النفطي في مناطق حسـاسـة بیئیاً مثل  الحادث أسـوأ حادث تسـرب نفطي في تاریخ موریشـیوس.
مولة باتفاقیة  Pointe d’Esnyت داـسني (األراضـي الرطبة في منطقة بوان كو الدولیة المـش ) (وھي من مواقع الیونـس

ــي الرطبة)، والمحمیة الطبیعیة في جزیرة إیلوزغریت ( ــأن األراضـ ــمار بشـ ، والمنتزه  )Ile aux Aigrettesراسـ
طق  ، ومحمیات صـــید الســـمك في ماھیبورغ وغیرھا من المنا)Blue Bayالبحري على شـــاطئ الخلیج األزرق (

عَب الحلقیة المرجانیة، مما ألحق أضــراراً بالنُّظم اإلیكولوجیة   ــِّ ــجار القُرم (المنغروف) والش التي تأوي غابات أش
  البحریة الغنیة من حیث التنوع البیولوجي.
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أیضــاً، أدى انفجار وقع في میناء بیروت بلبنان إلى إلحاق أضــرار جســیمة   ۲۰۲۰وفي آب/أغســطس   -٥
  لمیناء، مما أسفر عن مقتل المئات وإصابة اآلالف أو تشریدھم.بالبنیة األساسیة ل

عدداً من البلدان في أمریكا   آیوتاإیتا و ٤، ضرب اإلعصاران من الفئة  ۲۰۲۰وفي تشرین الثاني/نوفمبر   -٦
ظات وتأثرت جمیع محاف الالتینیة والكاریبي، مما ألحق أضراراً جسیمة بسبل العیش والممتلكات والبنیة األساسیة.

كما تأثرت بشــدة المحاصــیُل الرئیســیة مثل  ھندوراس، ال ســیما محافظات أتالنتیدا، وكولون كورتیس، ویورو.
ــادیة. ــول القھوة ذو األھمیة االقتصـ ــیل الموز وزیت النخیل األفریقي، وكذلك محصـ ــررت الطرق   محاصـ وتضـ

ــبل عیش المالیین. ــور، وانقطعت سـ ــدة   والجسـ ــاً بشـ ــان أندریس  وفي كولومبیا، تأثرت أیضـ محافظةُ أرخبیل سـ
ــانتا كاتالینا، بما في ذلك البنیة األســاســیة   ــیا، وس وقطاع اإلنتاج    –ال ســیما الطرق والمســتشــفیات    –وبروفیدنس

ــیا، تأثر   الفالحي. ــكان ٪۹٥وفي جزیرة بروفیدنسـ ــبتھ  من السـ ــیة.  ٪۹۸، وُدّمر ما نسـ ــاسـ وفي  من البنیة األسـ
ات ـھ افـظ أثّرت ســـــبع من مـح اال، ـت ا  غواتیـم الغ مجموعـھ د الـب از،    ۲۲ذا البـل ا فیراـب ات ألـت افـظ ة (وھي مـح افـظ مـح

َد اآلالف. ّرِ وأثّرت الفیضـــــاـنات   وإیزاـبال، وكیتشـــــي، وھویھویتیـنانغو، وبیتین، وزاـكاـبا، وتشـــــیكیموال)، وشـــــُ
 كان.واالنھیارات األرـضیة في البنیة األـساـسیة، وكان لھا أثر ـشدید في قطاع اإلنتاج الفالحي وفي ـسبل عیش الـس

وُدّمرت آالف   وفي نیكاراغوا، تأثرت أیضـاً بشـّدة البنیةُ األسـاسـیة، وتضـررت شـبكة الطرق وقطاع النقل البري
  وتأثر بشدة قطاع خدمات الصحة. المنازل إما جزئیاً أو بشكل كلي.

ظم  وتلقت الوكالة العدید من الطلبات من الدول األعضـــاء للحصـــول على المشـــورة فیما یتعلق بتعطل ن -۷
ــببت فیھ جائحة كوفید ــالمة األغذیة جراء ما تسـ ــریة   ۱۹-مراقبة سـ ــطرابات طالت الموارد البشـ من قیود واضـ

 ۲وطلبت عدة دول أعضــاء أخرى المشــورة بشــأن تطبیق التشــعیع لمكافحة فیروس كورونا  وســالســل اإلمداد.
 المسبب لمتالزمة االلتھاب الرئوي الحاد الوخیم.

ــحنات من زیت جوز الھند  ۲۰۲۱وفي آذار/مارس   -۸ ــینات طالت شــ ــفت حالة تلوث باألفالتوكســ ، اكتُشــ
رت إلى ـسري النكا. ّدِ تبھ في أن بعضـاً من ـشحنات الزیت الملوثة ُطِرحت في األـسواق قبل اكتـشاف حالة  و صـُ یـُش

ــمم   التلوث. ــامة یمكن أن تُلِحق أضـــراراً بالكبد وأن تتســـبب في تســـمم حاد (التسـ ــینات مرّكبات سـ واألفالتوكسـ
 لوفاة.باألفالتوكسین) یمكن أن یھدد األرواح، وفي اإلصابة بالیرقان، والخمول، والغثیان، وفي ا

بركان السوفریار في أضرار واسعة النطاق في سانت فنسنت وجزر غرینادین. (الصورة من: وزارة الشؤون تسبب ثوران 
 الخارجیة والتجارة الخارجیة، سانت فنسنت وجزر غرینادین)
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ان/أبریل   -۹ وفریار۲۰۲۱وفي نیـس بب في إجبار   ، ثار بركان الـس نت وجزر غرینادین، وتـس انت فنـس في ـس
 اآلالف من الناس على ترك منازلھم، وفي تدمیر سـبل العیش، والتأثیر بشـكل كبیر في البیئة في شـرق الكاریبي.

ــیة ونظم میاه   ــاقطات الرماد وتدفقات فتات الصــخور المعدنیة البركانیة أضــراراً بالمحاصــیل والماش وألحقت تس
 ر في صحة السكان وسبل عیشھم.الشرب، مما أث

تفش لذبابة الفاكھة المتوســطیة في المكســیك بالقرب من میناء   أیضــاً، اكتُشــف ۲۰۲۱وفي نیســان/أبریل   -۱۰
ومن شــأن توطن   على ســاحل المكســیك المطل على المحیط الھادئ. وھو أكبر میناء  –مانزانیلو في والیة كولیما 

 فادحة بقطاع إنتاج الفواكھ والخـضروات، وبقطاع التجارة في البلد، وأن  ھذه اآلفة في المكـسیك أن یلحق أـضراراً 
ــتنة. ــناعة البسـ ــكل تھدیداً لقطاع صـ ــیك (المرفق   یشـ واتخذت المنظمة الوطنیة المعنیة بحمایة النبتات في المكسـ

 .الوطني لصحة األغذیة وسالمتھا وجودتھا) إجراءات طارئة وطلبت من الوكالة أن تقدم لھا المساعدة 

، اندلعت النیران في ســــفینة نقل حاویات قبالة ســــواحل ســــري النكا، على بعد  ۲۰۲۱وفي أیار/مایو  -۱۱
ــرار بیئیة   ۱٥ ــبب في أضـ ــفینة مما تسـ ــي في كولومبو، ثم غرقت ھذه السـ كیلومتراً من المیناء التجاري الرئیسـ

یمة. دید األكولة،   جـس فینة حامض النتریك الـش ید الصـودیوم، وزیت الوقود وزیت  وتضـمنت حمولة الـس وھیدروكـس
وُجرفت إلى الشـاطئ مواد تشـحیم، ومسـتحضـرات تجمیل، وحبیبات   إلى میاه البحر.  الغاز، وقد تسـربت جمیعھا

وتشـكل المواد   بالسـتیكیة خطیرة (حبیبات صـغیرة من الراتنج البالسـتیكي) أخرى، أو طفت فوق سـطح المحیط.
نة تھدیداً مباشـراً للشـعاب المرجانیة، واألسـماك، والسـالحف البحریة، وغیرھا من الكیمیائیة التي تنض من السـفی

الكائنات البحریة، كما أن المواد العضــویة المتحللة ســتظل داخل البیئة البحریة لفترة طویلة من الزمن، وســتشــق  
ؤثر في مـساحة كبیرة من ھذه  طریقھا إلى البحیرات الـشاطئیة الـضحلة، وـستنقلھا أیـضاً التیارات البحریة الـسائدة لت

ویواجھ صــیادو الســمك المحلیون تحدیات كبرى في تأمین ســبل عیشــھم بما أن صــید الســمك ُمنَِع على    المنطقة.
  من السواحل.  اً كیلومتر ۸۰مسافة ال تقل عن 

 ۲۰۱۹، ســـجلت ألول مرة في آســـیا إصـــابات بحمى الخنازیر األفریقیة، تلتھا في عام  ۲۰۱۸وفي عام  -۱۲
 .۲۰۲۱و ۲۰۲۰واتـسعت رقعة انتـشار ھذین المرـضین بـسرعة على مدى عامي   ابات بمرض الجلد الكتیلي.إـص

وتواـصل مركز إدارة طوارئ الـصحة الحیوانیة التابع للفاو بمنظمات األمم المتحدة، بما في ذلك الوكالة، من أجل  
  الحصول على المساعدة.

 استجابة الوكالة  -جیم
طلبات الحـصول على الدعم الواردة من حكومات البلدان المتـضررة، اتخذت إجراءات  عقب تلقي الوكالة  -۱۳

ــروع التعاون   فوریة، وقدمت الدعم وفقاً لطابع الحوادث وعواقبھا. ــاعدة في إطار مش ویُقدَّم القدر األكبر من المس
القدرات والخدمات في   المعنون "تعزیز قدرات الدول األعـضاء في مجال بناء وتعزیز واـستعادة  INT0098التقني  

ــي األمراض والطوارئ والكوارث"، الذي وافق علیھ مجلس المحافظین خالل اجتماعھ الذي ُعِقَد في  حاالت تفشـ
وقُّدَم الدعم أیضـــاً من  .۲۰۲۱-۲۰۲۰في إطار دورة برنامج التعاون التقني للفترة   ۲۰۱۹تشـــرین الثاني/نوفمبر  

العادیة أو الخارجة عن المیزانیة، وكذلك في إطار مشــاریع التعاون التقني الوطنیة  خالل المشــاریع ذات الصــلة،  
واإلقلیمیة ذات الصـــلة، حیث كانت المســـاعدة المقدمة متماشـــیة مع الھدف المتوخى من المشـــاریع والمتمثل في 

 تحقیق االستخدام األمثل للموارد وضمان االستجابة السریعة.

في المجاالت المواضـــیعیة المتمثلة في الصـــحة البشـــریة، وصـــحة الحیوان،    وقدمت الوكالة المســـاعدة  -۱٤
 ومكافحة اآلفات النباتیة، وســـالمة األغذیة، وإدارة الموارد المائیة، ورصـــد البیئة البحریة، واألمان اإلشـــعاعي.

مـساعدة في وتظل الوكالة على اتـصال وثیق بالدول األعـضاء المتـضررة كما تعمل معھا على وـضع خطة لتقدیم ال
اء أو تعزیز القدرات الوطنیة في ھذه الدول   المدیین المتوـسط والطویل من خالل برنامج التعاون التقني بھدف إنـش

  في مجال التقنیات والتطبیقات النوویة ذات الصلة بجھود التعافي التي تبذلھا ھذه الدول.
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السیدة األولى في ھندوراس ووزیرة الصحة بصدد تسلّم شحنات من معدات األشعة السینیة المتنقلة قدمتھا الوكالة. 
 )(COPECO)(الصورة من: الجنة الدائمة المعنیة بالتصدي للطوارئ في ھندوراس 

 ب مسؤول االتصال الوطني، نیكاراغوا)مستشفى نویفو آمانیسیر، بیْلوي، نیكاراغوا (الصورة من: مكت
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 تعافي قطاع الصحة  -۱-جیم
،  نیكاراغوا ، و كولومبیا، وغواتیماال، وسانت فنسنت وجزر غرینادین، وأوكرانیاتأثرت قطاعات الصحة في   -۱٥

جمیعھا جراء الكوارث الطبیعیة التي عانت منھا ھذه البلدان. وفي بعض الحاالت، تُِركت المستشفیات   ھندوراسو
الدول   لھذه  الوكالة  اشترت  وقد  التشخیصي.  الطبي  التصویر  مجال  في  قدرات  من  إلیھ  الحاجة  تمس  ما  بدون 

تنقلة. واشتُري جھاز تصویر مقطعي األعضاء المعدات الطبیة التشخیصیة، بما في ذلك أجھزة األشعة السینیة الم 
والذي كان الجھاز الوحید من ھذا    –ر في سانت فنسنت وجزر غرینادین  حاسوبي لیحل محل الجھاز الذي ُدمِّ 

 .النوع في البلد

  

الوحدة الوطنیة إلدارة مخاطر الكوارث في كولومبیا بصدد 
یة رقمیة متنقلة قدمتھا الوكالة عقب استالم وحدات أشعة سین

 اإلعصارین. (الصورة من: وزارة الشؤون الخارجیة، كولومبیا)
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 .۱۹-م أیضـاً لسـانت فنسـنت وجزر غرینادین دعم إضـافي فیما یتعلق باختبارات الكشـف عن كوفیدوقُدِّ  -۱٦

ــاعدة المتعلقة بكوفید ــأن المســ ــیل بشــ مت من خالل برنامج    ۱۹-ویمكن االطالع على المزید من التفاصــ التي قُّدِ
 .GOV/2021/INF/33 – GC(65)/INF/7و  ،GOV/INF/2021/4، وGOV/INF/2020/6التعاون التقني في الوثائق  

مة عن األنشــطة التي اضــطلعت  لمحة عا  GC(64)/INF/6، وGC(64)/INF/5، وGC(64)/INF/4وترد في الوثائق  
 فیما یتعلّق بالجائحة. ۲۰۲۲بھا الوكالة في عام  

 صحة الحیوان  -۲-جیم

إثر الطلب المقدم من مركز إدارة طوارئ الصـــحة الحیوانیة التابع للفاو فیما یتعلق بتفشـــي مرض الجلد   -۱۷
ــیا، تواصــلت الوكالة مع تســعة بلدان متضــررة في المنطقة (ھي   الكتیلي ــیافي آس ،  بوتان، وبنغالدیش، وإندونیس

 المساعدة المقدمة للدول األعضاء من أجل تعزیز البنیة األساسیة لقطاع الصحة :۱الجدول  

 المؤسسة المستفیدة  الطبیعیةالكارثة  الدولة العضو

 مستشفى منطقة سولوتفینو   فیضانات أوكرانیا 

 ھندوراس
 

 وزارة الصحة والعافیة والبیئة ثوران بركان

 التذكاري  كاتومستشفى میلتون  -

 وآیوتاإعصارا إیتا   غواتیماال

 

 وزارة الصحة العامة والمساعدة االجتماعیة 

  مستشفى آلبروغریسو -

 أوسبنتان مستشفى  -

 مستشفى تشیكیموال  -

 إعصارا إیتا وآیوتا كولومبیا 

 

أمین الشؤون الصحیة في محافظة أرخبیل سان أندریس  
  وبروفیدنسیا، وسانتا كاتالینا:

  المستشفى المحلي في جزیرة بروفیدنسیا -

  مستشفى كالرینس لیند نیوبول التذكاري -

 إعصارا إیتا وآیوتا نیكاراغوا

 

  الصحة:وزارة 

  مستشفى نویفو آمانیسیر -

  المستشفى الرئیسي أوسوالدو باِدیّا -

  المستشفى الرئیسي باستور خیمینیز -

سانت فنسنت 
 وجزر غرینادین

 إعصارا إیتا وآیوتا

 

 وزارة الصحة: 

 ماریو كاتارینو ریباس مستشفى  -

  ناثیونال دي أوكسدنتيمستشفى  -

 غابرییال ألبارادومستشفى  -

 خنیرال دیل سور مستشفى  -
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وحتى   ـیة منـھا دول أعضـــــاء في الوـكاـلة.)، ثـماننیـبال، ومـیانـمار، وكمبودـیا، وفیـیت ـنام ، وســـــري النـكا، وـتایلـندو
،  بنغالدیش ، وإندونیســــیا، تلقت الوكالة طلبات للحصــــول على المســــاعدة وردت من ۲۰۲۱حزیران/یونیھ   ۲۸

وبالتعاون مع الســـــلطات الوطنیة، حددت الوكالة المختبرات التي   .میانمار، وفییت نام ، وســـــري النكا، وتایلندو
حزمة معدات تشــخیصــیة للكشــف عن فیروس مرض الجلد الكتیلي وتحدید   تحتاج إلى المســاعدة وذلك في شــكل

خصـائصـھ قبل أن تظھر أعراض المرض، وأجسـام مضـادة من أجل تحدید حاالت العدوى السـابقة، وكذلك طقم  
لَة جینیة ألغراض التمییز بین سـالالت ھذا الفیروس. ْلسـَ ومن شـأن ذلك دعم التشـخیص المبكر وتیسـیر الجھود   سـَ

  ة الرامیة إلى اتخاذ تدابیر سریعة الحتواء المرض.الوطنی

  تونس وتشــكل حاالت تفشــي مرض الجلد الكتیلي أیضــاً تھدیداً لمنطقة أفریقیا، وفي ھذا الصــدد، طلبت   -۱۸
وجزیئي    وشـملت المسـاعدة تقدیم أطقم تشـخیص سـیرولوجي من الوكالة تقدیم مسـاعدة طارئة. موزامبیقو غاناو

 لتُستخدم في الكشف عن فیروس مرض الجلد الكتیلي.

ــخیص حمى الخنازیر األفریقیة   -۱۹ ــیا فیما یتعلق بتش وواصــلت الوكالة أیضــاً دعمھا للبلدان في أفریقیا وآس
تایلند  لومكافحتھا، حیث قدَّمت معدات التشــــخیص الســــیرولوجي والجزیئي والكواشــــف والدعم التقني الفردي  

ثیوبیا وجمھوریة الكونغو إلفي آسیا، و میانمارومنغولیا وكمبودیا و  فییت نام وو الدیمقراطیة الشعبیة  جمھوریة الو
  الدیمقراطیة وموزامبیق في أفریقیا.

 اآلفات النباتیة  -۳-جیم

تنة في  تفـشي ذبابة الفاكھة المتوـسطیة في والیة كولیما ـشكل -۲۰ بالمكـسیك تھدیداً خطیراً لقطاع صـناعة البـس
تورد لمنتجات ھذه القطاع)، إذ ي المـس یك وللوالیات المتحدة األمریكیة (البلد الرئیـس رات الملیارات    المكـس یدرُّ عـش

وبناء على طلب من المنظمة الوطنیة المعنیة بحمایة النبتات في المكســیك، دعمت الوكالة   من الدوالرات ســنویاً.
تئصـال المنفَّذة. تئصـال المتبعة ولتقییم إجراءات االـس تراتیجیة االـس تناداً إلى   إجراء بعثة خبراء الـستعراض اـس واـس

التوصــیات التي قدمھا الخبراء، من المتوقع أن تواصــل الوكالة دعم جھود االســتئصــال، بما في ذلك عبر تقدیم  
اد الضــروریة فیما یتعلق بإجراء اســتقصــاءات بشــأن  المشــورة، من خالل لجنة اســتشــاریة تقنیة وعبر توفیر المو

 اآلفات وقمع تجمعاتھا.

 سالمة األغذیة  -٤-جیم

تتعاون الوكالة مع الفاو من خالل المركز المشــــترك بین الفاو والوكالة الســــتخدام التقنیات النوویة في  -۲۱
  یة والحوادث ذات الصلة بالغذاء.األغذیة والزراعة من أجل تقدیم الدعم فیما یتعلق بحاالت الطوارئ الغذائ

، تعین  وعقب تعرض الجمھور في سري النكا للتھدید الذي یشكلھ زیت جوز الھند الملوث باألفالتوكسین -۲۲
وقد   إخضــاع زیت جوز الھند المعروض في األســواق الختبارات خاصــة بالكشــف عن التلوث باألفالتوكســینات.

أنِشئ مختبر سالمة األغذیة وضمان جودتھا التابع لكلیة العلوم البیطریة في جامعة بیرادینیا، وھو المختبر الوحید  
شـــف عن تلوث الزیوت النباتیة باألفالتوكســـینات، في في ســـري النكا المعتمد إلجراء االختبارات الخاصـــة بالك

ویواصـــل ھذا المختبر تلقي الدعم من الوكالة ومن المركز   البدایة، في إطار أحد مشـــاریع الوكالة للتعاون التقني.
وفي إـطار االســـــتـجاـبة لـحاـلة   المشـــــترك بین الـفاو والوـكاـلة الســـــتـخدام التقنـیات النووـیة في األـغذـیة والزراـعة.

ئ، ـقُّدـمت الموارد الـخاصـــــة ـبإجراء االختـبارات التحلیلـیة، من خالل برـنامج التـعاون التقني، وـقدَّم المركز  الطوار
ــورة في ھذا   ــتخدام التقنیات النوویة في األغذیة والزراعة إلى جانب ذلك المشـ ــترك بین الفاو والوكالة السـ المشـ
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تلوث باألفالتوكـسینات من أجل العمل بـشكل فعال ومّكن ذلك من إجراء االختبارات الالزمة للكـشف عن ال الـصدد.
 على الحد من مستوى تعرض عموم السكان للخطر الذي یشكلھ الزیت الملوث باألفالتوكسین.

وعملت الوكالة على تلبیة احتیاجات الدول األعـضاء فیما یتعلق بتعطل نظم مراقبة ـسالمة األغذیة بـسبب   -۲۳
المشـــــترك بین الـفاو والوـكاـلة الســـــتـخدام التقنـیات النووـیة في األـغذـیة    وذـلك من خالل المركز  ۱۹-ـجائـحة كوفـید

وأُِعدَّت مواد خاصة بالتدریب االفتراضي، وعقدت دورتان تدریبیتان بشأن مراقبة ملوثات األغذیة في  والزراعة.
نون  بدعم من مشــروع مبادرة االســتخدامات الســلمیة المع ۲۰۲۱وحزیران/یونیھ   ۲۰۲۰كانون األول/دیســمبر  

ومن المقرر   "تعزیز قدرات الدول األعـضاء على التـصدي بـسرعة للحوادث والطوارئ المتعلقة بـسالمة األغذیة".
 .۲۰۲۱عقد دورة أخرى بشأن تطبیق تكنولوجیا االختبار السریع لسالمة األغذیة في آب/أغسطس  

  إدارة الموارد المائیة  -٥-جیم

بل   -۲٤ وفریار في ـس بب  أثَّر ثوران بركان الـس نت، حیث تـس انت فنـس مالي من جزیرة ـس العیش في الجزء الـش
ــتودعات المیاه. ــیل وتلویث مســ ــرف   في إتالف المحاصــ وزودت الوكالة الھیئة المركزیة المعنیة بالمیاه والصــ

وقُِدمت   الـصحي بمعدات المختبرات والمعدات المیدانیة من أجل تعزیز قدرات الھیئة في مجال تحلیل جودة المیاه.
ولن تبرح الوكالة تتواصـل مع الھیئات   أیضـاً إرشـادات تقنیة ومشـورة بشـأن العملیات التحلیلیة ونظم إدارة المیاه.

ــانت فنســــنت بھدف تعزیز القدرات التقنیة الوطنیة من أجل تحســــین إدارة   الوطنیة المعنیة بالمیاه في جزیرة ســ
 الموارد المائیة.

 رصد البیئة البحریة  -٦-جیم

عقب التســرب النفطي الذي وقع في جنوب شــرق موریشــیوس، طلبت البعثة الدائمة لموریشــیوس من  -۲٥
الوكالة تقدیم مـساعدة طارئة من أجل دعم رـصد التلوث الالحق للتـسرب وآثار المخاطر المرتبطة بھذا التلوث في 

وركز الدعم الذي قدمتھ الوكالة على   النظم اإلیكولوجیة البحریة والـساحلیة في األمد القـصیر والمتوـسط واألطول.
میّة. تعزیز القدرات الوطنیة على إنشـاء مرفق مختبر مكّرس لرصـد حادثات التسـرب النفطي وتقییم  وزودت   السـُ

ھة ذات صــــلة بالمجال   الوكالةُ مركَز ألبیون لبحوث مصــــاید األســــماك والمختبَر الوطني للبیئة بتكنولوجیا موجَّ
ــد البیئة البحریة عقب وقوع التســـربات النفطیة.النووي بھدف وضـــع وتنفیذ    برنامج شـــامل طویل األجل لرصـ

المزیـد   التــدریبیــة من أجـل توحیــد منھجیــات تحلیــل  من  ویجري العمــل على تنظیم  بعثــات الخبراء والـدورات 
ة التي  ومن شــأن ذلك تمكین موریشــیوس من تقییم حالة التلوث النفطي والمخاطر البیئی الھیدروكربونات النفطیة.

ــالمة المأكوالت   ــتقة من النفط فیما یتعلق بالنظم اإلیكولوجیة المرجانیة القیمة وس ــامة المش ــكلھا المركبات الس تش
  البحریة المحلیة المخصصة لالستھالك البشري.

وحددت حكومة ـسري النكا عدداً من االحتیاجات األـساـسیة عقب غرق ـسفینة نقل الحاویات قبالة ـسواحل   -۲٦
ــملت ھذه االحتیاجات أدوات وملحقات تحلیلیة خاصــة بالرصــد   واألضــرار البیئیة التي أعقبت ذلك.كولومبو  وش

ــات. ــة بأخذ العینات وإجراء القیاس ــملت أعمال التدخل الفوري الجاریة التي   البیئي، بما في ذلك معدات خاص وش
ــی ــلحة الوطنیین الرئیسـ ــحاب المصـ ــطلع بھا الوكالة توفیر خدمات الخبراء ألصـ ــاركین في عملیات  تضـ ین المشـ

التخفیف وشـراء المعدات الجاھزة اسـتناداً إلى االحتیاجات الملحة وذات الصـلة على الصـعید المحلي، وكذلك في 
اعدة االحتیاجات الفوریة لكي یتمكن البلد   أنـشطة بناء القدرات على المدى الطویل. ومن المتوقع أن تلبي ھذه المـس

ات التي تســـربت من الســـفینة الغارقة، وتتبعھا ومتابعتھا، ومن وضـــع وتنفیذ  من إجراء تحقیقات بشـــأن الملوث
  استراتیجیات استصالحیة، ومن االستعداد بشكل أفضل في حال وقوع كوارث مماثلة مستقبالً.
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ویركز الدعم الذي تقدمھ الوكالة لســـري النكا على تعزیز القدرات الوطنیة على إجراء االســـتقصـــاءات   -۲۷
ــاھم ذلك بشــكل كبیر في اإلدارة الفعالة للبیئتین الســاحلیة   على بناء قدرات المختبرات التحلیلیة.المیدانیة و ــیُس وس

وســتســتفید من ھذا الدعم الســلطات المعنیة، مثل الوكالة الوطنیة   والبحریة، باســتخدام التقنیات النوویة والنظیریة.
ة ة، وھیـئ ائـی البحـث والتطویر في مجـال الموارد الـم ة ـب ة    المعنـی ة المعنـی ة المركزـی ة، والھیـئ ة البحرـی ة البیـئ اـی حـم

ویُعمل في إطار المشاورات الجاریة مع السلطات الوطنیة   بالشؤون البیئیة، ومجلس الطاقة الذریة في سري النكا.
على تحدید أصـحاب مصـلحة محتملین آخرین، وكذلك على تحدید مجاالت أخرى یتعین دعمھا مثل مجال الرصـد  

 قدیم مساعدة طویلة األجل.الذي سیتطلب ت

ویُرّكز الدعم الذي تقدمھ الوكالة على رصـــــد التلوث الالحق للتســـــرب واألثر المرتبط بھذا التلوث في  -۲۸
ــیر والمتوســـط واألطول. ــة للخطر، في األمد القصـ ــاحلیة المعرضـ ــملت   النظم اإلیكولوجیة البحریة والسـ وقد شـ

معدات تحلیلیة لرصـد المركبات العضـویة وتقدیم مشـورة الخبراء لتجھیز  المسـاعدة المقدمة في ھذا الصـدد توفیر 
ـھذه المـعدات لرصـــــد التلوث الالحق للتســـــرب وتقییم األثر المرتبط بـھذا التلوث في النظم اإلیكولوجـیة البحرـیة  

 والساحلیة.

 تقدیم المساعدة في مجال األمان اإلشعاعي  -۷-جیم

عاعي   -۲۹ نت وجزر غرینادین من المدیر العام للوكالة توفیر أجھزة رصـد إـش انت فنـس طلب رئیس وزراء ـس
لقوات الشرطة من أجل دعم عملیات الكشف عن المستویات اإلشعاعیة المرتفعة التي یحتمل وجودھا في المناطق  

ن معدات شخصیة للكشف عن یدیوقدمت الوكالةُ لمؤسسات طالئع المتص المتأثرة جراء ثوران بركان الـسوفریار.
مت أیـضاً معدات لقیاس   اإلـشعاعات من أجل التمكین من قیاس مـستویات أـشعة غاما واإلـشعاعات النیوترونیة. وقُّدِ

 مستویات التلوث السطحي.

واـستجابة لطلب لبنان الحـصول على المـساعدة عقب االنفجار الذي وقع في میناء بیروت، نظمت الوكالة   -۳۰
ي والمسـاعدة التابعة   ۲۰۲۰بتمبر  في أیلول/سـ بعثة مسـاعدة بمشـاركة الدول األعضـاء المسـجلة في شـبكة التصـّدِ

ــا وأربعة من موظفي الوكالة على   للوكالة. ــاعدة المؤلفة من أربعة خبراء من الدانمرك وفرنسـ وعِملت بعثة المسـ
مان وأمن المواد والمصــادر المشــعة  قیاس المســتویات اإلشــعاعیة في عدة أماكن، وعلى تقییم أثر االنفجار على أ

باإلضــافة إلى ذلك، جرى في إطار المســاعدة   الموجودة في المســتشــفیات، ومســتودعات الخردة، ومیناء بیروت.
التي قدمتھا الوكالة في ھذا الصــدد تحلیل العینات البیئیة التي جمعتھا الســلطات اللبنانیة في مختبرات في فرنســا  

را. ویـس عاعیة مرتفعة فیما یخص ھذه العینات.وأكدت ھذه المخت وـس تویات إـش ولمزید   برات أنھا لم تكتـشف أي مـس
 .GOV/INF/2020/14من التفاصیل بشأن المساعدة الُمقّدمة للبنان، یرجى الرجوع إلى الوثیقة  

  موارد التمویل  -دال
ً تمویالً   الـیاـبانو  ـقدـمت الوالـیات المتـحدة األمریكـیة -۳۱ ملیون    ۲٫۱ـخارـجاً عن المیزانـیة بلغ مجموـعھ    ســـــخـیا

یورو دعماً للوكالة في إطار استجابتھا للطلبات الطارئة. وقد استُكملت ھذه األموال بموارد خاصة بالتعاون التقني  
   ملیون یورو. ۲٫٥بلغت حوالي  
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