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 2020يونيو/حزيران  - 6املذكرة اإلعالمية رقم  - CL 164/3الوثيقة 

 2021-2020التعديالت اإلضافية يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة 

ومنظمة الصحة العاملية  معلومات إضافية عن املركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة
الغذائية للدستور الغذائي واألمراض احليوانية املصدر) واملركز املشرتك بني منظمة األغذية  (املواصفات

 جمايل األغذية والزراعة)والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية (التقنيات النووية يف 
 

بناء على توجيهات االجتماع املشرتك بني الدورة الثامنة والعشرين بعد املائة  6عرض هذه املذكرة اإلعالمية رقم تُ  -1
 للجنة الرب�مج والدورة الثمانني بعد املائة للجنة املالية، واجتماعهما املشرتك على النحو التايل. 

 االجتماع املشرتك: إنّ  -2
ابقرتاحات إنشاء املركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية وز�دة التمويل  رّحب )أ(

للمركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية مبا يعكس التعاون املمتاز واجلاري 
ان. وأتيت هذه االقرتاحات يف موعدها يف ظّل بني هذه الوكاالت، مبا يشمل املنظمة العاملية لصحة احليو 

 التحد�ت اليت تتعرض هلا النظم الغذائية والزراعية املستدامة نتيجة األمراض احليوانية املصدر؛

إىل تلّقي مذكرة مفاهيمية بشأن املركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية  وتطّلع )ب(
 ورّحبمات عن املسوغ املنطقي والرتتيبات اخلاصة ابحلوكمة واآلليات اخلاصة ابملركز؛ تتضمن مزيًدا من املعلو 

لنظر يف الدعم الذي ميكن أن يقدمه هذا املركز لعمل املنظمة يف جمال مقاومة مضادات اببرغبة املدير العام 
ئي ووحدة سالمة األغذية بتأكيد اإلدارة بشأن احملافظة على موارد أمانة الدستور الغذا ورّحبامليكروابت؛ 

 وجودهتا واستقالليتهما يف إطار اهليكل اجلديد؛

قد شكل حتّدً� غري مسبوق له عواقب اجتماعية واقتصادية عميقة،  19-أبن تفشي فريوس كوفيد وأقرّ  )ج(
على ضرورة تعزيز االستثمارات يف العمل الذي تضطلع  وشّدديشمل هتديد األمن الغذائي والتغذية،  مبا
املنظمة يف جمال األمراض احليوانية املصدر ضمن حدود املوارد املتاحة، من أجل منع تفشي األمراض  به
 املستقبل وز�دة القدرة على الصمود، مبا يتماشى مع �ج "صحة واحدة"؛ يف

 الرب�مج: جلنةوإن  -3

لصحة العاملية ابلنسبة إىل أمهية أن ُتربز املراكز تعاون املنظمة العريق واهلام مع كل من منظمة ا أشارت )أ(
الدستور الغذائي ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ابلنسبة إىل التقنيات النووية يف جمايل األغذية والزراعة  إىل

واألمهية احلامسة اليت يكتسيها العمل ضمن شراكات مع سائر منظمات األمم املتحدة املعنية ملواجهة 
 ؛2030زمة لتحقيق خطة عام التحد�ت املعقدة واملرتابطة املال

ويف ضوء التحد�ت الناشئة عن األمراض احليوانية املصدر ابلنسبة إىل النظم الزراعية والغذائية املستدامة،  )ب(
إىل اقرتاح إدراج األمراض احليوانية املصدر ضمن املركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة  أشارت

ن املعلومات عن أساليب العمل املرتقبة ضمن املنظمة لضمان أفضل تنسيق مزيًدا م وطلبتالصحة العاملية 
ممكن مع الشعبة الفنية املعنية ابإلنتاج احليواين وصحة احليوان ومع منظمة الصحة العاملية والشركاء اآلخرين 
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ية اليت طُلب على غرار املنظمة العاملية لصحة احليوان، على أن ُتضّمن هذه املعلومات يف املذكرة املفاهيم
 إعدادها من جانب اإلدارة بشأن املركز املشرتك املذكور؛

 املالية: جلنةوإّن  -4
اللجنة إىل اإلدارة إعطاء مزيد  طلبتسعًيا إىل تسهيل عملية دراسة االقرتاحات من جانب اجمللس،  )أ(

املعلومات بشأن امليزانية وتوزيع الوظائف مبا ميّكن األعضاء على حنو أفضل من تتبع التغيريات املقرتحة  من
مقارنًة ابلتعديالت اليت اعتمدها اجمللس يف دورته الثالثة والستني بعد املائة؛ مبا يف ذلك ما يتعلق ابملركز 

ية وشعبة اإلنتاج احليواين وصحة احليوان وشعبة املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العامل
 النظم الغذائية وسالمة األغذية؛ واملركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

 

 املركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
ابلنظر إىل التداعيات السلبية احملتملة على الصحة العامة واألمن الغذائي وسبل العيش، تقّر املنظمة أبّن األمراض  -5

 مصدر هتديدات خطرية ال بد من مكافحتها على املستو�ت الوطنية واإلقليمية والعاملية.  تشكلاحليوانية املصدر 

احلاجة إىل الرتكيز بقدر أكرب على خفض  )SARS-CoV-2(تفشي فريوس كورو� املستجد  جمدًداولقد أكد  -6
املخاطر املتصلة ابلعوامل املمرضة واألمراض احليوانية املصدر من خالل التعاون املشرتك بني القطاعات، كما أنه شدد على 

 إمكانية حتقيق نتائج �جحة ومستدامة يف حال إقامة عالقات تعاون وظيفية على املستو�ت كافة. 

ون املنظمة مع عدد من املنظمات، من بينها منظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية لصحة احليوان والوكالة وتتعا -7
الدولية للطاقة الذرية، خبصوص أثر األمراض احليوانية املصدر على األمن الغذائي وسبل العيش بغية تبادل املعارف 

األغذية والزراعة وصحة اإلنسان واحليوان من خالل خلق أوجه آتزر  وابلتايل تعزيز القدرات الفنية يف جمايل ،والتصورات
 متينة من شأ�ا أن توّلد حلوًال فعالة وجمدية وذات مردودية تكاليفية هلذه املشكلة املعقدة. 

 ، من أجل االستفادة من التعاون العريق والفعال القائم بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحةاملنظمةوتقرتح  -8
العاملية يف عدد من القطاعات وتوطيدها، إنشاء مركز مشرتك بينها وبني منظمة الصحة العاملية يستضيف جمالني هامني 

 اثنني من جماالت التعاون مها: الدستور الغذائي واألمراض احليوانية املصدر.

العوامل املمرضة؛ وتقييم لكشف عن االعمل وأوجه التآزر التكميلية املنبثقة عن املركز املشرتك  خطةوستشمل  -9
املخاطر وإدارهتا؛ وبناء القدرات الفنية؛ والتأّهب ملواجهة اجلوائح على املستو�ت الوطنية واإلقليمية واجملتمعية؛ واملكافحة 
وتطوير البحوث؛ واالستجابة لألمراض املعدية الناشئة واملستجدة واملهملة املتصلة مبحور التفاعل بني احليوان 

 والبيئة.  واإلنسان

وميكن إلطار الدستور الغذائي (املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية) القائم حالًيا لتحليل  -10
سائر  األساس إلجراء تقييم سليم للمخاطر مستند إىل أسس علمية واإلدارة والتواصل ابلنسبة إىل يشكلاملخاطر أن 

 يف طليعتها األمراض احليوانية املصدر. مكو�ت مفهوم "صحة واحدة" األخرى، و 
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 األمراض احليوانية املصدر 
سوف يتناول املركز بصورة فعالة خمتلف جوانب التهديدات احليوانية املصدر بصورة شاملة ابستخدام منهجيات  -11

إجراءات من شأ�ا الوقاية وممارسات سليمة ومستندة إىل أدّلة علمية لالسرتشاد هبا يف السياسات واالسرتاتيجيات والختاذ 
فحسب،  األمراضولن تساند النتائج املنبثقة عن هذه األنشطة عملية مكافحة  من األمراض احليوانية املصدر ومكافحتها.

التعاون  وسيتيح بل ستتيح أيًضا للشركاء يف التنمية واملوارد إمكانية اختاذ القرارات املناسبة بشأن االستثمارات املتوخاة.
املنظمات املعنية  النطاق بني االختصاصات والوحدات املختلفة ضمن املنظمتني كلتيهما، إضافة إىل العديد من الواسع

بصحة احليوان وابلصحة العامة، وكذلك منظمات دولية على غرار املنظمة العاملية لصحة احليوان، هلذا العمل اجلماعي من 
زمة لتوفري دعم مستدام لألعضاء من أجل مواجهة األمراض احليوانية التطور وتطبيق بر�مج متسق والقدرات الفنية الال

املصدر والتهديدات الناشئة على الصحة وتنسيق اجلهود وبناء القدرات الوطنية من أجل توقع جمموعة كبرية من التهديدات 
 والوقاية منها ومكافحتها على حمور التفاعل بني احليوان واإلنسان والبيئة.

ا املركز إىل استخدام أحدث األدوات املستندة إىل العلم وأكثرها موثوقية مبا يف ذلك التكنولوجيا وسوف يسعى هذ -12
النووية اليت طّورها املركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، واللقاحات  والتكنولوجياالرقمية 

والتحليل املتطورين على الصعيد اجلغرايف املكاين، بغرض حتديد أفضل  اجلديدة وجمموعات أدوات التشخيص والنمذجة
 اخليارات لتحسني الوقاية من األمراض احليوانية املصدر واسرتاتيجيات مكافحتها. 

وسيتمحور عمل املركز بشكل خاص حول األمراض احليوانية املصدر الوابئية واملنقولة عن طريق األغذية واليت  -13
هملة واليت يقع عبؤها بشكل خاص على الشرائح السكانية األشّد فقرًا. وسيعمل املركز على حنو خاص غالًبا ما تكون م

 على:
 وإسناد األولوية للدعم الفين واالستثمارات تبًعا لذلك؛ احملتملة التهديداتتوقع  )أ(
من املخاطر حتليل ومراقبة فنيني مشرتكني للمخاطر احليوانية املصدر بغية احلد قدر املستطاع  وإجراء )ب(

الصحة العامة أو الوقاية منها مبا يف ذلك من خالل تسهيل التوصل إىل لقاحات وعمليات تشخيص  على
 ميسورة الكلفة وفعالة؛ 

عملية وضع السياسات واالسرتاتيجيات والربامج املستدامة ذات الصلة للوقاية من املخاطر واحلد منها  ودعم )ج(
 وإلدارة حاالت التفشي وتيسري تطبيقها؛ 

إنشاء أوجه آتزر وتوطيد التنسيق بني الوحدات املختصة ضمن كل من منظمة األغذية والزراعة  ودعم )د(
األمراض احليوانية املصدر على حنو منهجي ومستدام وإاتحة منصة  ومنظمة الصحة العاملية من أجل مواجهة

 مشرتكة للشركاء الرئيسيني؛ 
وتيسري الدعوة إىل توفري االستثمارات يف جمال األمراض احليوانية املصدر على املستويني القطري واإلقليمي  )ه(

 لتحقيق األهداف احملددة اليت يسعى إليها املركز.  املواردوحشد 

 مضادات امليكروابتمقاومة 
مضادات امليكروابت ليست مرًضا حيواين املصدر حبد ذاهتا، إال أّن العوامل املمرضة املقاومة  مقاومةمع أّن  -14

اليت تكون احليوا�ت مصدرها ميكن أن تنتشر وتطال اإلنسان عن طريق االتصال بني احليوان واإلنسان  امليكروابتملضادات 
البيئة. وسيتوىل املركز تنسيق عمل املنظمة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت يف سياق أو من خالل سلسلة األغذية و 
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خطة عمل املنظمة اخلاصة مبقاومة مضادات امليكروابت بدعم فين من الوحدات املختصة بشأن القضا� املشرتكة اليت 
 تشملها خطة العمل. 

 املوظفون 
) التوجه االسرتاتيجي لعمل املركز يف جمال األمراض 1-(مد )CVOسوف يقدم رئيس املسؤولني البيطريني ( -15

. وسيكون رئيس املسؤولني البيطريني مسؤوًال أيًضا من الناحية املدير العام حد نوابأاحليوانية املصدر وسريفع تقاريره إىل 
ري احليوانية املصدر والنظم ابلنسبة إىل أمراض احليوا�ت غ )NSA(أمام مدير شعبة اإلنتاج احليواين وصحة احليوان  الوظيفية

سريفع  ) هيئة الدستور الغذائي الذي1-البيطرية الوطنية والنواحي املتصلة ابإلنتاج احليواين. وسيستضيف املركز أمني (مد
 تقاريره مباشرة إىل �ئب املدير العام. 

 أمانة هيئة الدستور الغذائي 
مة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية اليت يستضيفها املقر تتوىل أمانة هيئة الدستور الغذائي املشرتكة بني منظ -16

الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة يف روما، التنسيق واالتصال ابلنسبة إىل خمتلف أنشطة الدستور الغذائي. ومن شأن وجود 
 واستقالليتهاافظة على ميزانيتها الثابتة ضمن املركز املشرتك، ألغراض إدارية، أن يسّهل عملية إدارة األمانة مبوازاة احمل األمانة

 الوظيفية ضمن نفس شروط عملها منذ نشأهتا. 

 آفاق املستقبل
يقوم اقرتاح إنشاء املركز املشرتك على التعاون الوطيد واالسرتاتيجي بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة  -17

 الصعيد إىل التهديدات الناشئة عن األمراض احليوانية املصدر على الصحة واألمن الغذائي وسبل العيش على ابلنسبةالعاملية 
العمل بكامل قدراته ضمن  العاملي. وسيكون املركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية قادرًا على

يتعني الوقاية منها ومكافحتها من خالل  األمراض احليوانية املصدر اليتهتديدات  هإطار زمين ضّيق متاشًيا مع ما تقتضي
يف ذلك التعاون مع الشركاء العامليني على غرار املنظمة العاملية لصحة احليوان والوكالة الدولية  آليات التنسيق الفعالة، ما

 للطاقة الذرية.

 

 لية للطاقة الذريةاملركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدو 

 شراكة فريدة يف منظومة األمم املتحدة
تساهم الشراكة االسرتاتيجية بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خالل الشعبة املشرتكة  -18

احتياجات تطور الستخدام التقنيات النووية يف األغذية والزراعة، يف حتقيق األمن الغذائي والتغذوي العاملي واالستجابة ل
النووية والتكنولوجيات  تث والتطوير املبتكرة اليت تستخدم امليزة التنافسية للتكنولوجيالبلدان، على أساس أنشطة البحا

ني ملنظمة األغذية والزراعة ين العامَ املديرَ  ّقع عليهاو األغذية والزراعة. وتعمل الشراكة من خالل ترتيبات جمايل ذات الصلة يف 
املة، واألهداف املشرتكة، والربجمة املشرتكة، والتمويل املشرتك، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي مزيج من الوال�ت املتك

 واإلدارة املنسقة. وتشمل خصائصها املميزة ما يلي:  
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، 1964منذ عام  -اًماع 65 أكثر من ، على مدىتنيوفر التعاون بني الوكال: اسرتاتيجية قدمية العهد شراكة )أ(
إجنازات ذات أتثري يف جمايل األمن الغذائي القدرات ونقل التكنولوجيا للبلدان، مع حتقيق  بناءإمكانية 

 واإلنتاج الزراعي.
: يركز الدعم املقدم للبلدان على جماالت التنمية مساعدة البلدان عرب مخسة من جماالت األغذية والزراعة )ب(

صحة ) اإلنتاج احليواين وال1ونسبية واضحة: (الزراعية حيث تتمتع العلوم والتكنولوجيا النووية مبزا� تنافسية 
الرتبة واملياه  إدارةو  )4مكافحة آفات احلشرات؛ (و ) 3النباتية؛ ( ةتربية النبااتت وعلم الوراثو ) 2احليوانية؛ (

 محاية األغذية والبيئة.و ) 5وتغذية احملاصيل؛ (
: اضطلعت مخسة خمتربات، مكرسة لالبتكار التحويلي حيائيةاألخمتربات رائدة يف جمال الزراعة والتكنولوجيا  )ج(

، أبنشطة حبث وتطوير مبتكرة ملعاجلة التهديدات والتحد�ت اليت تواجه اجملاالت اخلمسة لألغذية والتدرجيي
األمراض احليوانية واحليوانية املصدر العابرة  النامجة عن تهديداتالوالزراعة املذكورة أعاله، مبا يف ذلك 

 للحدود.
خترب من البحث والتطوير يف املاالنتقال " : مت تنفيذ النهج القائم على�ج فريد للتعاون مع البلدان ودعمها )د(

) البحث والتطوير بقيادة املخترب 1: (هي " حول مخس ركائز متكاملة رئيسيةإىل تطبيقات العامل الفعلية
املساعدة الفنية و ) 3ونقل التكنولوجيا من خالل مشاريع التعاون؛ ( القدراتبناء و ) 2والبحوث املنسقة؛ (

املشورة يف جمال السياسات من خالل بعثات سنوية وبعثات و ) 4ملختربي؛ (واخلدمات املختربية والتدريب ا
) تعزيز التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب من خالل إنشاء وتنسيق شبكات املختربات 5اخلرباء ونشر املعرفة؛ (

 . VETLABاملتخصصة مثل شبكة خمتربات تشخيص األمراض البيطرية  لفنيةا

 
 وأهداف التنمية املستدامة 2030قابلة للقياس والتعديل لدعم خطة عام  ،ناء قدرات فعالةب

سامهت الشراكة االسرتاتيجية بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية يف حتقيق نتائج ملموسة  -19
يف التوجهات الرئيسية  ربىكمن خالل تكنولوجيات ومبادرات لبناء القدرات قابلة للتكرار والتعديل، مع حتقيق إجنازات  

ز�دة وكفاءة مكافحة اآلفات واألمراض و  )2(تعزيز اإلنتاج احليواين وإنتاج احملاصيل؛  )1(: ألغذية والزراعةالتالية يف جمايل ا
 حتسني سالمة األغذية وإمكانية تتبعها. وتشملو  )4( ؛تعزيز الزراعة الذكية مناخياً و  )3(احليوانية والنباتية العابرة للحدود؛ 

وأهداف التنمية املستدامة، وابلتحديد بشأن التخفيف من حدة  2030النتائج العامة نتائج قابلة للقياس خلطة عام  هذه
وزراعة الكفاف، والتكيف مع تغري املناخ،  الريف يفالفقر ومتكني املرأة، واألمن الغذائي وسالمة األغذية، وسبل العيش 

، كما يتضح ونطاقها آلية التنفيذ التابعة للشعبة املشرتكةمت ذلك بفضل قوة الرتبة واملياه، وما إىل ذلك. وقد  وحفظ
 األرقام السنوية التالية للفرتتني املاليتني األخريتني. من
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 الدعم املقدم املتوسط السنوي
 البلدان اليت تتلقى املساعدة يف جمال بناء القدرات ويف حاالت الطوارئ 102
 واألقاليمية) املنفذة يف البلدان واإلقليمية املشاريع الفنية (الوطنية 301
 ث املنسقة بشأن حتد�ت حمددة تواجه اإلنتاج الغذائي والزراعيمشاريع البح 30

 مؤسسات البحوث الوطنية املشاركة يف البحوث املنسقة 275
 واألقاليمية) لصاحل البلدان واإلقليمية الدورات التدريبية (الوطنية 121

 والفنيون) من البلدان النامية واملهنيون املتدربون (العلماء 920 2
 نشرات إخبارية تقنية) 10دليًال و 26نشر املعرفة (منشورات تتضمن  202

 
 االعتبارات املالية واملتعلقة ابمليزانية

تتحمل منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية تكاليف الشعبة املشرتكة بينهما وتكاليف بر�جمها  -20
. ويتم عرض املسامهات ذات من خارجها أيًضابطريقة يتفق عليها املديران العامان. ويتم متويل العمل من امليزانية العادية و 

والبنية التحتية للشراكة وبر�مج يتني، أي منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، الصلة من املنظمتني الراع
 التايل. لتفصيلاحبسب  موجزالعمل، بشكل 

 

 اإلمجايلالدعم املايل السنوي  دوالر أمريكي يورو
 ملسامهة السنوية ملنظمة األغذية والزراعة ا ليونم 2.9 
  للوكالة الدولية للطاقة الذريةاملسامهة السنوية   مليون 12.7

الدعم السنوي املقدم للمشاريع يف البلدان من بر�مج التعاون التقين للوكالة  مليون 13 
 الدولية للطاقة الذرية

 
املشرتكة بني منظمة  ألحيائيةاحتديث خمتربات الزراعة والتكنولوجيا  دوالر أمريكي يورو

 والوكالة الدولية للطاقة الذرية*األغذية والزراعة 
 ث والتطوير: مبنيان جديدان مع خمتربات حديثةمرافق حديثة للبح  

 حشد األموال من خارج امليزانية   مليون 39
 جمموع األموال اليت مت حشدها  مليون 58

يف الوكالة الدولية للطاقة  اعضوً  ابلدً  44مصادر التمويل من خارج امليزانية (  
 الذرية)

 )واهاسو  والياابن وأملانيا اجلهات املاحنة الرئيسية (الوال�ت املتحدة األمريكية  
 مسامهة منظمة األغذية والزراعة 000 100 
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مليون يورو. وتواصل الوكالة الدولية للطاقة  60البنية التحتية للمخترب  حتديث تجاوز كلفةت أنمن املتوقع  *مالحظة:
 الذرية حشد املوارد لتعزيز البنية التحتية القائمة مثل الدفيئات.

 

 ا بعدهامو  19-كوفيد  الناشئة عن مالية: املساعدة يف حاالت الطوارئ داعياتتمبادرات جديدة ذات 
ال يتجزأ من مبادرات  اللطاقة الذرية جزءً شكلت الشعبة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية  -21

العمل ما  ا يفا رئيسيً وطلبات األعضاء للمساعدة يف حاالت الطوارئ. وستلعب الشعبة دورً  19-كوفيد  االستجابة جلائحة
ر التفاعل و حمبيف ما يتعلق ابألمراض احليوانية املصدر، من خالل أنشطة البحث والتطوير املبتكرة املرتبطة  19-كوفيدبعد  
البيئة واحليوان واإلنسان. ويف ما يلي بعض النقاط البارزة املوجزة بشأن اإلجراءات امللموسة اليت اختذهتا الوكالة الدولية  بني

 للطاقة الذرية واليت تشمل الشراكة بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
االختبار  –19-املتصلة بوفيد للبلدان ساعدةامل )2020ُأجنزت (حىت يونيو/حزيران  يورو

 والكشف*
 املوارد اليت حشدهتا الوكالة الدولية للطاقة الذرية   مليون 26

املختربات البيطرية والصحية اليت مت دعمها يف مجيع أحناء  118 
 العامل

 ا ابلكشف عنفً  مكلّ ا بيطر�ً خمتربً  39 
 يف بلدا�م 19-كوفيد

 ملختربات البيطرية اليت مت دعمهاا

 تلبية الطلب.مليون يورو حالياً،  26* مالحظة: سيواصل حشد املوارد من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، البالغ 
 

 مبادرة جديدة ملكافحة األمراض احليوانية املصدر – 19-كوفيد  ما بعد جائحة -22
العاملي ملنع اجلوائح اليت قد تظهر  لتأّهباأطلق املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مبادرة لتعزيز  )أ(

 ).ZODIACالعمل املتكامل لألمراض احليوانية املصدر ( مشروع: 19-كوفيد  املستقبل مثل يف
ها، مبشاركة املؤسسات الوطنية واإلقليمية ئوإجرا ويهدف املشروع إىل تنسيق أنشطة البحث والتطوير املبتكرة )ب(

األمراض احليوانية املصدر واألمراض   جماليفالقدرات يف البلدان دعم بناء  ضًال عنف، و ملعنيةاوالدولية 
. وسيتم متويل هذه األنشطة من خارج امليزانية بتمويل ستحشده الوكالة إلنسانااحليوانية اليت تنتقل إىل 

 الدولية للطاقة الذرية.
ظمة والوكالة، بقيمة ومن املتوقع أن خيصص دعم إضايف من منظمة األغذية والزراعة للمركز املشرتك بني املن )ج(

مليون دوالر أمريكي، ألنشطة البحث والتطوير املبتكرة ملكافحة األمراض احليوانية واألمراض احليوانية  1
) الكشف املبكر 1. وسيتم الرتكيز على اجملاالت الرئيسية التالية: (ZODIACاملصدر، مبا يف ذلك مشروع 

 الناشئة وانتشارها بني احليوان واإلنسان؛  لعوامل املمرضةاتتبع أصل و ) 2؛ (لعوامل املمرضةاوالسريع عن 
 .لعوامل املمرضة املستجدةلحتديد املستودعات احليوانية و ) 3(
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إىل جتربة الشعبة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية  2020وتستند هذه املبادرات الرئيسية يف عام  -23
وتوصيفها، وتشخيص األمراض بسرعة ودقة،  لعوامل املمرضةاللطاقة الذرية يف دعم البلدان على الكشف املبكر عن 

 صدر العابرة للحدود.تفشي األمراض احليوانية واحليوانية املحاالت واإلسهام يف الوقت املناسب وبشكل فعال يف مكافحة 

  جناحات مؤثرة بعض األمثلة عن
سامهت الشعبة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خالل البحث والتطوير  -24

على تطوير حماصيل  اوساعدهتالتطبيقي والتكيفي وبناء القدرات، يف حتقيق إجنازات قابلة للقياس وذات أتثري يف البلدان. 
مكافحة التهديدات جمال يف  اجهوده زرتآعالية الغلة وز�دة إنتاجية الثروة احليوانية (إنتاج احلليب واللحوم)؛ و 

درة قاعلى تطوير أصناف حماصيل جديدة  اإلنتاج الثروة احليوانية والبستانية، والسيطرة عليها؛ وساعدهت ملستجدةاالناشئة/
من استخدام  انتهلزراعة املوفرة للمياه واملزيد من األغذية لكل قطرة مياه؛ ومكّ اجلفاف واحلرارة، وتعزيز ا على حتّمل

 تكنولوجيات التشعيع وتقنيات النظائر، لتحسني سالمة األغذية، وتتبع أصلها، وضمان موثوقيتها، وتعزيز نظم مراقبتها. 

الصني  حلمى اخلنازير األفريقية، يفأدى االكتشاف املبكر واالحتواء السريع محى اخلنازير األفريقية:  مكافحة )أ(
ويناير/كانون  2018خنزير بني ديسمرب/كانون األول  90 000اليت تسببت يف فقدان حوايل  –وجنوب آسيا 

كارثة اقتصادية لصناعة وقوع  إىل محاية اآلالف من صغار املزارعني ومنع  –يف الصني وحدها  2019الثاين 
 يف أماكن أخرى.ا ازير، ليس فقط يف الصني بل أيضً حلوم اخلن

تزرع مليون هكتار مزروع ابلقطن يف ابكستان،  3.1من بني حتسني احملاصيل من خالل تربية الطفرات:  )ب(
 30إىل ما بني هذه النسبة ، ومن املتوقع أن تصل أبصناف طافرةئة منها ايف امل 25و 15بني  نسبة ترتاوح

 43وعددها جلميع احملاصيل السنوات القليلة املقبلة. وقد أسفرت األصناف الطافرة  اللخئة ايف امل 40و
 . 2018أبريل/نيسان  حىت دوالر أمريكي اتمليار  6 نحوعن أتثري اقتصادي يقدر بـصنًفا 

إطالق ذابب مثار الفاكهة املشّعع ساعد اإلنتاج الزراعي من خالل مكافحة آفات احلشرات:  محاية )ج(
 40املتوسط اليت تسببت يف فقدان  األبيض ، يف القضاء على ذاببة فاكهة البحرجلمهورية الدومينيكيةا يف

 وظيفة للخطر، على مدى فرتة زمنية قصرية.  30 000ض يمليون دوالر أمريكي من الصادرات وتعر 
سامهت تقنية احلشرات العقيمة تسي تسي: من خالل القضاء على ذاببة ال حللوبااشية املإنتاج  حتسني )د(

يف القضاء على ذاببة التسي تسي ابلكامل يف منطقة نيايس، يف السنغال، مما مسح للمزارعني برتبية املاشية 
 ).احليب يوميً  ليرت 2-1) بدًال من املاشية األصلية (اليب يوميً ا من احلليرتً  40-20املستوردة (

 عززت تقنيات النظائر زراعة الكفاف والتخفيف من حدة الفقرالتخفيف من حدة الفقر ومتكني املرأة:  )ه(
امرأة ريفية يف موريتانيا من إنتاج  400امرأة الجئة يف السودان و 000 6يف السودان وموريتانيا، مما مكن 

 األغذية لتحسني التغذية والصحة وتوليد دخل إضايف.
�م، مما سّهل يت يف في تصنيع األغذيةجمال  يتم تطبيق التشعيع بنجاح يف سالمة األغذية لز�دة الدخل: )و(

طن، مع تصدير أكثر  700 000بلغ  سنو�ً  افاكهة التنني، حيث قاربت إنتاجً  صديرتإىل حد كبري 
 . لًداب 40ئة من املنتجات إىل اامل يف 80 من

أدى البحث التطبيقي تتبع األغذية وضمان موثوقيتها من أجل سالمة سلسلة اإلمدادات الغذائية:  )ز(
وبناء القدرات يف جمال التحقق من موثوقية األغذية واكتشاف الشوائب، إىل تعزيز القدرات من أجل سالمة 
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ا، وملختلف املواد الغذائية، مثل: احلليب والعسل والشاي يف بلدً  30األغذية ومراقبة اجلودة يف أكثر من 
كل يف ماليز�؛ واخلّل يف الفلبني؛ وعالمة "مضمون عالية القيمة الصاحلة لألالالصني؛ وأعشاش الطيور 

 سنغافورة. اجلودة" ملنتجات األلبان احمللية يف سلوفينيا؛ ومنتجات حلم اخلنزير واأللبان املستوردة يف

 
 التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي وطيدت

والوكالة الدولية للطاقة الذرية شبكات خمتربات تقنية، أنشأت الشعبة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة  -25
التعاون العلمي والتقين الفعال بني الدول النامية وتعزيز أثر آليات التنفيذ اخلاصة هبا. وتشمل  توطيدلتقوم بتنسيقها  وهي

 هذه الشبكات:
لمي/التقين )، وهي عبارة عن منصة للتواصل العVETLABخمتربات تشخيص األمراض البيطرية ( شبكة )أ(

ا شبكات يف أمريكا ، وقد أطلقت مؤخرً ا آسيو�ً بلدً  19ا وا أفريقيً بلدً  45بني املختربات البيطرية الوطنية يف 
 الوسطى وأمريكا اجلنوبية وأورواب والبلقان.

)، اليت تعزز وتقوي القدرات التقنية لدى RALACA( شبكة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب )ب(
 21يف  57املختربات يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، لتعزيز التعاون العلمي بني مؤسساهتا الـ 

 ا يف جماالت سالمة األغذية.ا عضوً بلدً 
ا ومؤسسة خمتربً  102)، اليت تعمل على تعزيز القدرات الفنية يف AFoSaN(األفريقية لسالمة األغذية  الشبكة )ج(

 وطنية، لتحسني نظم مراقبة سالمة األغذية يف أفريقيا.

شبكة تربية الطفرات إلقليم آسيا واحمليط اهلادئ، اليت هتدف إىل تعزيز التعاون يف تربية طفرات النبااتت لتحسني  -26
 افرةطواختيار أصناف  بدقة الظاهريةتقنيات الرتبية السريعة، وحتديد األمناط احملاصيل، مع الرتكيز بشكل خاص على 

 حمسنة.
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