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 :مذكرة مفاهيمية
 

 الذرية حدث جانيب للشعبة املشرتكة بني املنظمة والوكالة الدولية للطاقة

 الستخدام التقنيات النووية يف األغذية والزراعة
 

 :النووية التطبيقات يف النجاحات"

 "العقيمة احلشرة وتقنية األفريقية (VetLab) البيطري التشخيص خمتربات شبكة
 

 2016 نيسان/أبريل 6 األربعاء،

 09:00 الساعة إىل 8:00 الساعة من

 

ستعقد الشعبة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الستخدام التقنياا  النووياة      - 1

( VetLabعن "النجاحاا    التطبيقاا  النووياةب ةابتة تتالا  التشاخيط البيطا            جانيًا حدثًااألغذية والزراعة 

 .ديفوار كو  أبيدجان،،   2016نيسان أب يل/ 6األف يقية وتقنية احلش ة العقيمة"، يوم 

 

 أساسية معلومات - ألف

 

واليا  الوكالة الدولية للطاقة الذرية  الوكالة(.   يعتل االستخدام السلمي للطاقة الذرية ألغ اض التنمية إحدى أهم - 2

، من خالل الشعبة املشرتكة بني املنظمة والوكالة الساتخدام التقنياا  النووياة      1964وتتعاون املنظمة والوكالة، منذ عام 

جياا  النووياة   األغذية والزراعة من أجل دعم وتشجيع االساتخدام اممان واملناسان مان جانان البلادان األعتااو للتتنولو       

والتتنولوجيا  ذا  الصلة   جمالي األغذية والزراعة بهدف املساهمة   حتقيق األمن الغذائي والتنمية الزراعية املساتدامة  

  العامل.  ومثة جزو ال يتجزأ من الش اكة بني املنظمة والوكالة يتمثل   تتلا  الزراعة والتتنولوجيا احليوياة املشارتكة   

"الذرة من أجل السالم"، مع الرتكيز بشاتل خااع علاأل األ اا  مان       والوكالة اليت تعتل   طليعة استخدام بني املنظمة

أجل التنمية. وإن هذه املختلا ، بتطبيقها لتتنولوجيا  النظائ  واإلةعاع احلديثة، تتاي  قيماة حا اة إأل األ اا      

احليوانية، ومحاية األغذياة والبيةاة، ومتافحاة تفاا  احلشا ا ،      الزراعية العاملية   جماال  اإلنتاج احليواني والصحة 

وت بية النباتا ، وعلم الوراثة، وإدارة الرتبة واملياه، وتغذية احملاصايل. وغالباا ماا تتاون خلتهاا االساتثنائية   طليعاة        

يةياة، ومحاياة النباتاا  والثا وة     اجلهود العاملية اهلادفة إأل متافحة اجلوع وسوو التغذية   العامل، وحتسني االستدامة الب

احليوانية، وحتسني دخل املزارعني، وضمان األغذية األمنة للمستهلتني. ويؤد  هذا النموذج التعااوني، الف ياد مان نوعا      

 منظومة األمم املتحدة، دورًا داعمًا حموريًا   جناح التطبيقا  النووية   األغذية والزراعة.   
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ة ال ئيسية اليت ستشتل التنمية الزراعية علأل املدى املتوسط ارتفاع الطلن علأل األغذية، وتشمل االجتاها  العاملي - 3

 واستم ار انعدام األمن الغذائي، وزيادة حدو  األم اض احليوانية والنباتية العااب ة للحادود الناةاةة والايت تعااود الظهاور      

راثية غا  املع وفاة للحيواناا  لتتثيا  اإلنتااج، وساوو        مبا فيها تلك ذا  األهمية احليوانية( واحلش ا  واإلمتانا  الو

خالل اخلمسني سنة من الش اكة القائمة بني  .ت ةيد املوارد العلفية احمللية والتتنولوجيا  العلفية وتثار تغ  املناخ التارة

النووية أن تساهم علأل أجنع املنظمة والوكالة، انصن ت كيز التعاون علأل جماال  العمل ال ئيسية اليت ميتن فيها للتقنيا  

 .وج    تنفيذ األهداف االسرتاتيجية للمنظمة وحتقيقها

 

وتؤد  التطبيقا  النووية إأل حتقيق أغ اض متعددة نظ ا إأل أنها تعاجل قتايا حمددة ذا  أهمياة زراعياة وتساد     - 4

املنظمة والوكالة إأل ربط العلماو والباحثني  ولرتةيد التنفيذ   املوقع، تسعأل الش اكة بني .الفجوا  وتفتي إأل إضافة القيمة

. وتتلا  االختبار والتيانا  التنظيمية مباة ة باملزارعني وحقوهلم وحماصيلهم وحيواناتهم وعمليا  اإلنتاج اخلاصة بهم

 وهتذا، فإن عمل الشعبة املشرتكة هو أكث  من جم د علوم، بل إن  تطبيق للعلوم من املختل إأل احلقل.

 

قدم هذا احلد  اجلانيب حملة عامة تتارة عن بعض التطبيقا  الناجحة للتقنيا  النووياة والتقنياا  ذا    وسي - 5

 ومتافحة تفا  احلش ا . ةإلنتاج احليواني والصحة احليوانيالصلة   إقليم أف يقيا   جماال  ا

 

 املنشودة النتائج - باء

 

بنتائج وتثار تتارة مت التوصل إليها معا مع الوكالاة  يهدف هذا احلد  اجلانيب إأل إحاطة البلدان األعتاو علما  - 6

بهاا  تقاوم  الايت   ياة تيفبالمن خالل الش اكة الف يدة القائمة بني املنظمة والوكالة لتحقيق األهداف االسرتاتيجية للمنظماة، و 

بشتل مباة  عن نتاائج    التعاون بها يسف  اليت  يةتيفالالش اكة بالنهوض بأوج  التآزر ووالية كل من املنظمة والوكالة، و

 امليدان ويؤد  إأل حتسني التفاوة واألث  بالنسبة إأل اإلنتاج الزراعي املستدام.

 

دعام فا    وخالة فنياة   من لشعبة املشرتكة ما تقدم  اوجهة نظ  ميدانية من البلدان األعتاو عن ماهية ع ض وسي - 7

 اجملتمعا  الزراعية الصغ ة النطاق والفق ة   أغلن األحيان.ونقل للتتنولوجيا بالنسبة إأل البلدان األعتاو، مبا   ذلك 

 

وسينصن ت كيز هذا احلاد  بشاتل أكثا  حتديادا علاأل االلتزاماا  القط ياة واإلجناازا  احملققاة   جمااال             - 8

ا  تفا أهام  الشبتا  البيط ية وعمليا  تشخيط األم اض احليوانية وحتسني الث وة احليوانية واجلهاود املبذولاة ملتافحاة    

   احلش ا  احمللية والغازية من خالل نهج لنظم اإلدارة املتتاملة لآلفا  يدمج تقنية احلش ة العقيمة   اإلقليم.
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 اخلرباء: -املشاركون 

 

  االيت جي   الرتكيز عليه ألف يقيا، وال سيما البلدان يمجيع البلدان األعتاو   املؤمت  اإلقليم -البلدان املستهدفة 

 2017-2016خالل الفرتة 
 

 اخللاوب 

o  السيدةLydia Greyling البعثة الدائمة جلنوب أف يقيا لدى األمم املتحادة واملنظماا     -، وزي ة مفوضة

 ؛الدولية   فيينا

o  السيدJérémy Bouyerم كز التعاون الدولي للبحو  الزراعية من أجل التنمية ،  CIRAD)؛، ف نسا 

o  السيدEmmanuel Couacy-Hymann  املختل الوط  للتنمية الزراعية ،LANADA)؛، كو  ديفوار 

o  السيدHenri Bayemiمعهد البحو  الزراعية من أجل التنمية، التام ون ،. 
 

 السيد  امليس بQu Liangالستخدام التقنيا  النووية  ، الشعبة املشرتكة بني املنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية

 .النمسا،   األغذية والزراعة
 

 يد ال ئيسب السBukar Tijani، املدي  العام املساعد، املتتن اإلقليمي للمنظمة   أف يقيا. 

 

 

 اجلانيب احلدث أعمال جدول

 

 النشاط الساعة

 ت حين كلمة 05ب08 - 00ب08

 الذرية للطاقة الدولية والوكالة املنظمة بني الش اكة 10ب08 - 05ب08

  األف يقية( VetLab  البيط   التشخيط تتلا  ةبتة 20ب08 - 10ب08

 العقيمة احلش ة تقنية باستخدام - الفق  حش ة - تسي التسي ذبابة علأل القتاو 30ب08 - 20ب08

 احليوانية األم اض لتشخيط النووية التطبيقا  40ب08 - 30ب08

 أف يقيا   املناخ تغ  ظل   احليوانية الث وة لتحسني النووية التقنيا  50ب08 - 40ب08

 وأجوبة وأسةلة مناقشة، 00ب09 - 50ب08

 


