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 ٢٠١٦ شباط/فبراير ١٥
 

 عربي
األصل: انكليزي

 مجلس المحافظين

  فقط نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي

 (أ) من جدول األعمال المؤقت٥البند الفرعي 
  )GOV/2016/6(الوثيقة 

 

 مقترح للتعاون التقني بشأن "تعزيز القدرة اإلقليميةمشروع 
 في أمريكا الالتينية والكاريبي فيما يتعلق بُنُھج المكافحة

نٍ    لتقنية المتكاملة للحشرات الناقلة لألمراض مع وجود مكوِّ
اِعجة كناقل   الحشرة العقيمة، من أجل مكافحة بعوض الزَّ

 زيكا"لمسببات األمراض البشرية، وال سيما فيروس 

 

 ملخص
 
  ر اك. وُيعتَب ى اعتالل شديد أو فت ؤدي إل ا ي يحمل البعوض ميكروبات ُممِرضة تسبِّب أمراضاً ُمعدية مم

ة اِعج نس الزَّ ن ج وض م ق البع ن طري ل ع ذي ينتق ا، ال روس زيك ة (Aedes) في راض الخفيف ن األم ، م
د الُمعدية الناشئة؛ ومع ذلك، تشير حاالت تفشي المرض األخيرة في  روس ق ذا الفي ى أن ھ ريكتين إل األم

ان رأس، غّي ة صغر ال ع متالزم ق م ة الصحة -يتراف اً لمنظم ه واضطرابات عصبية أخرى. ووفق باري
ى  ١بلداً وإقليماً باألمريكتين ٢٦للبلدان األمريكية، انتشر فيروس زيكا في  منذ اإلبالغ عن الحاالت األول

ا . وأصدرت منظم٢٠١٥بالبرازيل في أيار/مايو  روس زيك اً يحذر من في ة الصحة العالمية إنذاراً وبائي
ام  ر ع ريكتين أواخ ي األم ي ٢٠١٥ف ت ف باط/فبراير  ١، وأعلن ن  ٢٠١٦ش رة م ة األخي أن المجموع

اً صحياً  ريكتين تشكل طارئ ة األم االضطرابات العصبية وتشوھات حديثي الوالدة المبلغ عنھا في منطق
 عاماً يثير قلقاً دولياً. 

  ر من  ٢٫٥وباإلضافة إلى ذلك، فإن أكثر من د معرضون لخطر اإلصابة  ١٠٠مليار شخص في أكث بل
). والحمى Aedes albopictusو  Aedes aegyptiبالحمى الدنجية، التي تنتقل أيضاً عن طريق البعوض (

ة الصحة  اً لمنظم اريبي. ووفق ة البحر الك ة ومنطق ا الالتيني دان بأمريك ن في عدة بل الدنجية مرض متوطِّ
ون ٢٠١٥مليون حالة محتملة في عام  ٢٫٣األمريكية، تم تسجيل أكثر من  ، مع ما ال يقل عن نصف ملي

دة مختبرياً. وينتقل داء تشيكونغوانيا أيضاً إلى اإلنسا ق بعوض الزاعجة المصاب. حالة مؤكَّ ن عن طري
وھذا المرض الفيروسي يمكن أن يسبِّب ارتفاع درجة الحرارة، وآالم المفاصل والعضالت، والصداع، 

وعلى الرغم من أنه ال يؤدي غالباً إلى الموت، قد تصبح آالم المفاصل سبباً أللم مزمن وعجز. 
 

1 http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11605&Itemid=0&lang=en&lang=en 
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 ة ر مكلف ة وغي ة ومأمون اقير فعال ات وعق اب لقاح ي غي يكونغوانيا  وف ة وداء تش ى الدنجي ة الحم لمكافح
ة  ة لألمراض ھي الطريق ات الحشرات الناقل رون أن مكافحة تجمع ر الكثي ا، يعتب روس زيك ومرض في

  األكثر فعالية لمعالجة ھذه األمراض. 

  درات ز الق ي، أن تسھم في تعزي اون التقن ا للتع ويمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خالل برنامجھ
ة وداء تشيكونغوانيا وبخاصة  ل الحمى الدنجي الوطنية لمكافحة تجمعات أنواع بعوض الزاعجة التي تنق
ة للحشرات  ج المكافحة المتكامل اريبي باستخدام ُنُھ ة البحر الك ة ومنطق ا الالتيني فيروس زيكا في أمريك

ذا وفير ھ يتم ت ة. وس ة الحشرة العقيم ٍن لتقني وِّ ع وجود مك ة لألمراض م دعم من خالل مشروع  الناقل ال
ة للحشرات  ج للمكافحة المتكامل ق ُنُھ درات بغرض وضع وتطبي اء الق دورة لبن رح خارج ال إقليمي مقت
ز  ة، وتعزي دات الالزم وفير المع ك ت ا في ذل ة؛ بم ٍن لتقنية الحشرة العقيم الناقلة لألمراض مع وجود مكوِّ

  رساء شبكات، والتنسيق وتبادل المعلومات).اآلليات الوطنية واإلقليمية لمكافحة تجمعات البعوض (إ

  ي في اون التقن امجي للتع اطي البرن وباإلضافة إلى ذلك، تساھم الوكالة بالفعل من خالل مشاريع االحتي
ز  اء وتعزي ى بن دان عل اعدة البل ق مس ن طري راض، ع االت تفشي األم ة ح ى معالج ة إل ود الرامي الجھ

بكا اء ش ة وإرس ة واإلقليمي درات الوطني ال الق ن المج تمدة م ريع المس ات الكشف الس ق تقني ي تطبي ت ف
، التي يمكن استخدامھا من أجل ٢النووي مثل التفاعل البوليميري المتسلسل بواسطة االستنساخ العكسي

  التحديد السريع لوجود الحمى الدنجية، وداء تشيكونغوانيا وفيروس زيكا. 

 
 اإلجراء المـُوصى به

 
  بما يلي:يوصى بأن يقوم المجلس 

  الموافقة على ھذا المشروع المقترح خارج الدورة بصفة مشروع جديد في برنامج الوكالة للتعاون التقني
  ؛٢٠١٧-٢٠١٦للفترة 

  ية اريع الحاش ل مش تخدام تموي ى اس ة عل دره -الموافق الي ق غ إجم روع بمبل ذا المش  ٢ ٢٨٠ ٠٠٠أ/ لھ
  يورو، الذي سُينّفذ مع توافر الموارد؛

 ى إمكانية مشاركة دول المنطقة المعنية غير األعضاء في الوكالة.الموافقة عل  

  

 
  .بروتوكول أوصت به منظمة الصحة العالمية لفيروس زيكا ٢
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 مشروع مقترح للتعاون التقني بشأن "تعزيز القدرة اإلقليمية
 المكافحةفي أمريكا الالتينية والكاريبي فيما يتعلق بُنُھج 

نٍ    لتقنية المتكاملة للحشرات الناقلة لألمراض مع وجود مكوِّ
اِعجة كناقل   الحشرة العقيمة، من أجل مكافحة بعوض الزَّ
 لمسببات األمراض البشرية، وال سيما فيروس زيكا"

  

 الخلفية  -ألف

يات  -١ وض (البعوض بِّب  :البع ة، تس ات ُممِرض ل ميكروب دماء تحم ة لل رات ماص احين) حش ذوات الجن
ق البعوض من  ل عن طري ذي ينتق ا، ال أمراضاً ُمعدية مما يؤدي إلى اعتالل شديد أو فّتاك . وُيعتَبر فيروس زيك

رة ي المرض األخي االت تفش ير ح ك، تش ع ذل ئة؛ وم ة الناش ة الُمعدي راض الخفيف ن األم ة، م اِعج نس الزَّ ي  ج ف
ه واضطرابات عصبية أخرى. -األمريكتين إلى أن ھذا الفيروس قد يترافق مع متالزمة صغر الرأس، غّيان باري

ايو  ل في أيار/م ى بالبرازي ، انتشر ٢٠١٥ووفقاً لمنظمة الصحة للبلدان األمريكية، منذ اإلبالغ عن الحاالت األول
األمريكتين ٢٦في  ة الصح٣بلداً وإقليماً ب ة في . وأعلنت منظم ا  ٢٠١٦شباط/فبراير  ١ة العالمي روس زيك أن في

ل عن  ي تنتق يمثِّل تھديداً محتمالً للعالم بأسره. وباإلضافة إلى ذلك، فإن األثر االقتصادي الناجم عن األمراض الت
ى  أثير عل ذلك الت ة، وك طريق البعوض ھائلة من حيث الرعاية الصحية، وأيام العمل الضائعة وانخفاض اإلنتاجي

  عة السياحة في البلدان المتضررة.صنا

بلد معرضون لخطر  ١٠٠مليار شخص في أكثر من  ٢٫٥ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من   -٢
وض ( ق البع ن طري ل ع ي تنتق ة، الت الحمى الدنجي ابة ب ى Aedes albopictusو  Aedes aegyptiاإلص ). والحم

ى  روس الحم بَّبه في ٍد يس رض ُمع ة م ة (الدنجي ى الدنجي ات الحم ة. وفيروس ة DENV 1-4الدنجي ي لعائل ) تنتم
ة  ة أصبحت مشكلة عالمي ا البعوض. والحمى الدنجي ي ينقلھ روس المصَفّر، الت الفيروسات المصَفّرة، جنس الفي
الغ عن  تم اإلب تينات. وي ذ الس ة بشكل ملحوظ من النطاق منذ الحرب العالمية الثانية وازداد حدوث الحمى الدنجي

حالة من حاالت  ٥٠٠ ٠٠٠مليون حالة تقريباً من حاالت الحمى الدنجية سنوياً، مما ينتج عنه ما يقرب من  ١٠٠
ر بنحو  دَّ ا يق ع م ة م ة النزفي دان  ٥٠ ٠٠٠الحمى الدنجي دة بل ي ع ن ف وطِّ ة مرض مت اة. والحمى الدنجي ة وف حال

ر من  بأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ووفقاً لمنظمة الصحة ة  ٢٫٣األمريكية، تم تسجيل أكث ون حال ملي
دة مختبرياً. ٢٠١٥محتملة فقط في عام    ٤مع ما ال يقل عن نصف مليون حالة مؤكَّ

وداء تشيكونغوانيا، وھو مرض فيروسي آخر ينتقل إلى اإلنسان عن طريق بعوض الزاعجة المصاب،   -٣
ة  ي اآلون ه انتشر ف ا ولكن ى أفريقي ة عل ي البداي ا اقتصر ف دي، وأوروب يط الھن ي المح ريعاً ف اراً س رة انتش األخي

واألمريكتين. ويمكن أن يسبِّب ارتفاع درجة الحرارة، وآالم المفاصل والعضالت، والصداع. وداء تشيكونغوانيا 

 
3 http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11605&Itemid=0&lang=en&lang=en 
4 http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=1&Itemid=4073 
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م مزمن  بباً ألل د تستمر ألشُھر أو سنوات ويمكن أن تصبح س ى الموت، ولكن آالم المفاصل ق ال يؤدي غالباً إل
   ٢٠١٥.٥حالة مشتبه بھا في عام  ٦٠٠ ٠٠٠ووفقاً لمنظمة الصحة األمريكية، تم تسجيل أكثر من وعجز. 

يكونغوانيا   -٤ ة وداء تش ى الدنجي ة الحم ة لمكافح ر مكلِّف ة وغي ة ومأمون اقير فعال ات وعق اب لقاح ي غي وف
را ة لألم  Aedes aegyptiض ومرض فيروس زيكا، يعتبر الكثيرون أن مكافحة تجمعات حشرات البعوض الناقل

ى  ة عل اقالت األمراض قائم ذه األمراض. ومعظم استراتيجيات مكافحة ن ة لمعالجة ھ ر فعالي ھي الطريقة األكث
د اعترفت  دات الحشرية. وق ة للمبي ادة حاالت حدوث مقاوم ع يسفر عن زي المبيدات الحشرية واستخدامھا الموسَّ

تند منظمة الصحة العالمية وأصحاب المصلحة الرئيسيون  ًة وتس تدامًة وفعالي اآلخرون بالحاجة إلى طرق أكثر اس
ة  إلى الناحية البيولوجية. وتزاُيد الوعي العام والمخاوف بشأن تأثير المكافحة الكيميائية على صحة اإلنسان والبيئ

ات المكاف ة آللي ل راض المكمِّ ة لألم رات الناقل ة الحش اليب مكافح وير أس ي تط تثمار ف ى االس ذلك عل جع ك ة يش ح
ة  ة للحشرات الناقل ج اإلدارة المتكامل ات ُنُھ ن ن من مكوِّ وِّ اً كمك ة، دائم رة العقيم ة الحش ك تقني ي ذل ا ف ة، بم الحالي

  لألمراض.

  

  دعم الوكالة للدول األعضاء  -باء

من خالل برنامج الوكالة للتعاون التقني، يمكنھا المساھمة في الجھود المبذولة من أجل التصدي لحاالت   -٥
ة  ا ومكافح روس زيك ن في م الكشف ع اريبي، ودع ر الك ة البح ة ومنطق ا الالتيني ي أمريك ا ف روس زيك ي في تفش

  تجمعات البعوض معاً.

اء وليم  -١-ب ل الب تخدام التفاع روس باس ن الفي ف ع طة الكش ل بواس يري المتسلس
  االستنساخ العكسي

ة   -٦ ي تقني ي ھ اخ العكس طة االستنس ل بواس وليميري المتسلس ل الب ة التفاع إن تقني ف، ف ق بالكش ا يتعل فيم
تمّدة ة  مس ه منظم ول أوصت ب روس. وھي بروتوك ال عن الفي ريع والفع وفر الكشف الس ووي ت ال الن ن المج م

ق ا. وللتطبي ورة.  الصحة العالمية لفيروس زيك ة بواسطة الفل ة، ُتستخَدم الواسمات المرقوم في الظروف الميداني
ة  ة ضرورية، تظّل الواسمات المرقوم ة الفائق تبانة والدقَّ ا عناصر الحساسية واالس وفي الحاالت التي تكون فيھ

لة (ذلك ألن استخدامھا يشكِّل، على سبيل المثال، عامالً  د  إشعاعياً ھي المنھجية المرجعية المفضَّ ياً في تحدي أساس
دول األعضاء  ة يمكن أن يساعد ال ا). ودعم الوكال ق منھم الخصائص الجينية وتسلسل مسبِّبات األمراض والتحقُّ
ل  وليميري المتسلس ل الب ق التفاع ي تطبي بكات ف اء ش ة وإرس ة واإلقليمي درات الوطني ز الق وير أو تعزي ى تط عل

 ً ك أيضا يمكِّن ذل ذار المبكر  بواسطة االستنساخ العكسي . وس ز نظم اإلن ة من إنشاء أو تعزي ي المنطق دان ف البل
رية  راض البش بِّبات األم ة  لمس رات ناقل ة كحش ات بعوض الزاعج ة تجّمع تجاباتھا لمكافح ريع اس ين وتس وتحس

ا التف ل تكنولوجي ى نق اعل الرئيسية، بما في ذلك فيروس زيكا. وھناك العديد من األمثلة المھمة لآلثار المترتبِّة عل
ى  اء عل ك القض ي ذل ا ف ووي، بم ال الن ن المج تمّدة م ي المس اخ العكس طة االستنس ل بواس وليميري المتسلس الب

ه  ي حزيران/يوني الم ف اء الع ع أنح ري من جمي ور ٢٠١١الطاعون البق ونزا الطي ة إنفل ام  H7N9، ومكافح ي ع ف
  .٢٠١٥-٢٠١٤ومكافحة مرض فيروس إيبوال في  ٢٠١٣

 
5 http://www.paho.org/hq/?Itemid=40931 
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ة ال  -٧ وء الحاج ي ض دول وف ى ال م إل يقدَّ اً، س ا حالي روس زيك رض في ي م واء تفش ة واحت ة لمعالج ملّح
ا  روس زيك المتضررة األعضاء في الوكالة دعم فوري للتعاون التقني على نطاق صغير للكشف السريع عن في

اطي البر ة االحتي ك باستخدام آلي امجي باستخدام التفاعل البوليميري المتسلسل بواسطة االستنساخ العكسي، وذل ن
  للتعاون التقني.

رة بغرض الكشف   -٨ ومشاريع االحتياطي البرنامجي للتعاون التقني تعزز قدرات الدول األعضاء المتضرِّ
ا التفاعل  ق تكنولوجي ق بتطبي السريع والفعال عن فيروس زيكا، من خالل توفير مواد استھالكية متخصصة تتعل

اً. البوليميري المتسلسل بواسطة االستنساخ العكسي  وفرة تجاري ر مت واد االستھالكية غي (أطقم للكشف): وھذه الم
تعلُّم عن  وسيتم عند الحاجة توفير التدريب والمساعدات التقنية فيما يتعلق بتطبيق التكنولوجيا، باستخدام أدوات ال

  بعد أو تكنولوجيا المعلومات أو المراكز اإلقليمية ذات الصلة.

حتياطي البرنامجي للتعاون التقني في البلدان المستھدفة بتنسيق وثيق مع ويجرى تنفيذ أنشطة مشاريع اال  -٩
دان، من  ة في المي دان األمريكي ة الصحة للبل ة الصحة العالمية/منظم قين التابعين لمنظم األمم المتحدة ومع المنسِّ

دم شعبة الصحة البش ذا الصدد، تق ة أخرى. وفي ھ ة أجل ضمان التكامل مع استجابات منظمات دولي رية التابع
  للوكالة المساندة التقنية ذات الصلة.

  مكافحة الحشرات الناقلة لألمراض باستخدام تقنية الحشرة العقيمة  -٢-باء

ا  -١٠ م  فيم ة ت ة وقوي ب ة مجرَّ ة ھي تقني رة العقيم ة الحش إن تقني ات الحشرية، ف ات اآلف ة تجمع ق بمكافح يتعل
تطبيقھا بنجاح في نھج متكامل على نطاق المنطقة بالكامل لمكافحة اآلفات ضد عدة أنواع من اآلفات والحشرات 

ة رة العقيم ة الحش اح. وتقني ريات الجن احين وقش راض ذوات الجن ة لألم ى  الناقل ط عل ؤثر فق ة وت ديقة للبيئ ص
ة  تخدام تقني ي الس ر أساس عاع أم ريين. واإلش كان البش ة أو الس ى البيئ لبية عل ار س تھدفة دون آث ات المس التجمع

فالحشرات الذكور تُرّبى بشكل مكّثف في األَسر وُتَعرَّض إلشعاع مؤيِّن من أجل جعلھا عقيمة.  –الحشرة العقيمة 
بح وعند إطالق ھذه الحشرات ا تم ك ت، ي ع مرور الوق ية، وتتزاوج دون ُذريِّة. وم لعقيمة، تتنافس مع الذكور البرِّ

تجمعات الحشرات بشكل انتقائي. ولتكون تقنية الحشرة العقيمة فعالة، يلزم دمجھا مع أساليب الكبح األخرى على 
ة. ة منتظم ة ميداني ات أساسية تفصيلية ومراقب ة  أساس المنطقة بالكامل وتتطلّب بيان ة للطاق ة الدولي دم الوكال وتق

الذرية، من خالل شعبتھا المشتركة بين الفاو والوكالة الستخدام التقنيات النووية في األغذية والزراعة، المساعدة 
التقنية في جمع البيانات األساسية عن الحشرات، ومراقبة الحشرات الناقلة لألمراض، وأنظمة إطالق ومحاصرة 

ة الم وض، والتربي عيع، البع راءات التش ين، وإج ل الجنس تراتيجيات فص راض، واس ل لألم وض الناق ة للبع كثف
  واألمان واألمن اإلشعاعيين. 

ي دول   -١١ ا ف ذه التكنولوجي ق ھ ز تطبي ل وتعزي دعم بنجاح نق ي، ت اون التقن ة للتع امج الوكال ي إطار برن وف
ة ومن ا الالتيني ك تسع دول أعضاء في أمريك ام أعضاء عديدة، بما في ذل ذ ع اريبي. ومن ة البحر الك ، ١٩٩٧طق

ة  ى األغذي ؤثر عل ي ت ات الت ة اآلف اء لمكافح دول األعض ى ال ة إل رة العقيم ة الحش ل تقني ى نق ة عل ل الوكال تعم
راض  بِّبات األم ل مس ذي ينق ك البعوض ال ي ذل ا ف راض بم ة لألم رات الناقل واع الحش ة، فضالً عن أن والزراع

ا مجموع اك م وم، ھن رية. والي ا  ٥٤ه البش ة، منھ رة العقيم ة الحش أن تقني ي بش اون التقن امالً للتع روعاً ع مش
  مشروعاً تعالج مكافحة تجمعات أنواع البعوض.  ١٥
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  مشروع مقترح خارج دورة التعاون التقني اإلقليمي للوكالة  -جيم

ة  تساھم الوكالة بالفعل في الجھود الدولية لمكافحة تفشي مرض فيروس زيكا  -١٢ ة ومنطق ا الالتيني في أمريك
ا.  روس زيك البحر الكاريبي من خالل مشاريع االحتياطي البرنامجي للتعاون التقني الجارية بشأن الكشف عن في

  وتقترح الوكالة المشروع اإلقليمي التالي خارج الدورة بشأن كبح بعوض الزاعجة. 

  ت الناقلة لألمراضالدعم المقترح للدول األعضاء بشأن مكافحة الحشرا  -١-جيم

ة   -١٣ ة لمكافح درات الوطني ز الق و تعزي دورة ھ ارج ال ي خ ي اإلقليم اون التقن روع التع دف مش يكون ھ س
ة  ا الالتيني ا في أمريك تجمعات أنواع بعوض الزاعجة الذي ينقل الحمى الدنجية، وداء تشيكونغوانيا وبخاصة زيك

ة ال ج المكافح تخدام ُنُھ اريبي باس ة البحر الك ة ومنطق ٍن لتقني وِّ ود مك ع وج راض م ة لألم ة للحشرات الناقل متكامل
  الحشرة العقيمة، من خالل ما يلي: 

  ة ج للمكافح ق ُنُھ ة بغرض وضع وتطبي ع الجوانب الالزم ى جمي ين عل وظفين المحلي دريب الم ت
ٍن لتقنية الحشرة العقيمة؛   المتكاملة للحشرات الناقلة لألمراض مع وجود مكوِّ

 وفير ة  وت رات الناقل ة للحش ة المتكامل ج للمكافح ق ُنُھ ع وتطبي رض وض ة بغ دات الالزم المع
ٍن لتقنية الحشرة العقيمة؛   لألمراض مع وجود مكوِّ

  وتعزيز اآلليات الوطنية واإلقليمية لمكافحة تجمعات بعوض الزاعجة (إرساء شبكات، والتنسيق
  وتبادل المعلومات).

ين   -١٤ تركة ب تقوم الشعبة المش وفير وس ة والزراعة بت ي األغذي ة ف ات النووي ة الستخدام التقني او والوكال الف
  المساندة التقنية ذات الصلة، بالتعاون مع مؤسسات الدول األعضاء المعنية. 

ة   -١٥ والمشروع المقترح مفتوح أمام جميع دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي األعضاء في الوكال
ر من تج روس التي تتضرَّ ة، وداء تشيكونغوانيا وبخاصة في معات أنواع بعوض الزاعجة التي تنقل الحمى الدنجي

 ً ررات المجلس بشأن  زيكا. ويمكن النظر أيضا اً لمق ة وفق ة المعني ر األعضاء من المنطق دول غي في مشاركة ال
ى . GOV/2818و GOV/2810المساعدة المقّدمة للدول غير األعضاء الواردة في الوثيقتين  ُينَجز المشروع عل وس

  مدى أربع سنوات.

ة الصحة   -١٦ ي وضعتھا منظم تراتيجيات الت ع التوصيات واالس ياً م ذه تماش يتم تصميم المشروع وتنفي وس
ق مع المنظمات الشريكة ذات  للبلدان األمريكية/منظمة الصحة العالمية ومنظمة األغذية والزراعة، وبتعاون وثي

  منطقة البحر الكاريبي.الصلة في أمريكا الالتينية و

  وصف المشروع  -٢-جيم

وان: ة للحشرات  العن ُنُھج المكافحة المتكامل ق ب ا يتعل اريبي فيم ة والك ا الالتيني ي أمريك ة ف درة اإلقليمي ز الق تعزي
ببات  ل لمس ة كناق اِعج ة بعوض الزَّ ل مكافح ن أج ة، م رة العقيم ة الحش ٍن لتقني وِّ ود مك ع وج راض م ة لألم الناقل

  .البشرية، وال سيما فيروس زيكااألمراض 
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دف: ز الھ ة، وداء  تعزي ى الدنجي ل الحم راض مث ل األم ي تنق ة الت وض الزاعج واع بع ات أن ة تجمع مكافح
ة  ٍن لتقني وِّ ة لألمراض مع وجود مك تشيكونغوانيا وبخاصة زيكا باستخدام ُنُھج المكافحة المتكاملة للحشرات الناقل

  .الحشرة العقيمة

ٍن لتقنية الحشرة العقيمة من أجل  النتيجة: نھج ثابت للمكافحة المتكاملة للحشرات الناقلة لألمراض مع وجود مكوِّ
  .مكافحة تجمعات بعوض الزاعجة التي تنقل الحمى الدنجية، وداء تشيكونغوانيا وبخاصة فيروس زيكا

  المخرجات المتوقعة: 

 راتھا.تحديد وتسجيل الكيانات الشريكة في الدول األعضاء وقد  
  ،ة تدريب الموظفين على رصد تجمعات البعوض، والتربية المكثفة، وفصل الجنسين، والتشعيع، والمناول

  وإطالق وتحليل مراقبة جودة البعوض العقيم.
  وض ة البع رض مكافح ة بغ رة العقيم ة الحش ق تقني ع وتطبي ة لوض ية مادي ة أساس  Aedes aegyptiبني

  .Aedes albopictus و
  الُمَقيَّمة ذات الصلة.نقل السالالت  
  دة لمكافحة تجمعات البعوض ع وتجارب رائ باستخدام  Aedes albopictus و Aedes aegyptiاختيار مواق

ٍن لتقنية الحشرة العقيمة.   ُنُھج المكافحة المتكاملة للحشرات الناقلة لألمراض مع وجود مكوِّ

  )٢٠٢٠نيسان/أبريل  -٢٠١٦سنوات (نيسان/أبريل  ٤ مدة المشروع:  -١٧

  يورو ٢ ٢٨٠ ٠٠٠ ميزانية المشروع:

  أ/–تمويل مشاريع الحاشية 

 العام
  مكون الموارد البشرية

 (باليورو)

  مكونات المشتريات

 (باليورو)

  المجموع

 (يورو)

اجتماعات خبراء 
دورة 

 تدريبية

  المجموع

 الفرعي
 مشتريات

عقود من

 الباطن

المجموع 

 الفرعي
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