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 مقدمة  -١

 معلومات أساسية ١-١

هــي الواســطة الرئيســية  البعوضــة الزاعجــة الحاملــة لعــدوى فيــروس زيكــا
النتقـــــال الفيـــــروس، علـــــى أن انتقالـــــه حاليـــــًا علـــــى نطـــــاق واســـــع أثـــــار 
ـــه أن ينتقـــل أيضـــًا أثنـــاء الرضـــاعة  تســـاؤالت حـــول مـــا إذا كـــان بإمكان
الطبيعيـــة، وهـــي ممارســـة ضـــرورية لتغذيـــة الرّضـــع وصـــغار األطفـــال 

  إلبقائهم على قيد الحياة وتحقيق نمائهم.
  

هــو تقـديم توصـيات مؤقتـة لتوجيـه ممارســات  والغـرض مـن هـذه الوثيقـة
الرضـــــاعة الطبيعيـــــة فـــــي ســـــياق اإلصـــــابة بفيـــــروس زيكـــــا، وســـــُيجرى 

للبّينــــات المتــــوفرة بغيــــة  ٢٠١٦اســــتعراض منهجــــي فــــي آذار/ مــــارس 
  تنقيح هذه التوصيات وتحديثها.

  
  الجمهور المستهدف ٢-١

هـــذه الوثيقـــة معـــّدة لغـــرض أن تســـتخدمها الحكومـــات ووزارات الصـــحة 
وراســـمو السياســـات وعـــاملو الرعايـــة الصـــحية لتقـــديم توجيهـــات بشــــأن 
الرضـــاعة الطبيعيـــة فـــي ســـياق اإلصـــابة بفيـــروس زيكـــا، وقـــد ُتســـتخدم 

  أيضًا إلبالغ عامة الجمهور.
  
  التوصيات المؤقتة -٢
  التوصيات المؤقتة ١-٢

الصحة العالمية (المنظمـة) باسـتهالل إرضـاع الصـغير توصي منظمة 
طبيعيًا في غضون السـاعة األولـى مـن والدتـه وبالمواظبـة علـى تغذيتـه 
بالرضــاعة الطبيعيـــة حصـــرًا لمـــدة ســـتة أشــهر بـــاالقتران مـــع القيـــام فـــي 
الوقـــت المناســـب بإعطائـــه قـــدرًا كافيـــًا ومأمونـــًا ومغـــّذيًا كمـــا ينبغـــي مـــن 

االسـتمرار بالوقـت نفسـه فـي إرضـاعه طبيعيـًا لمـدة األغذية التكميليـة، و 
  ].١تصل إلى عامين من العمر أو أكثر [

ـــــة ســـــارية   )أ( وتظـــــل توصـــــيات المنظمـــــة بشـــــأن الرضـــــاعة الطبيعي
  المفعول بالسياق الحالي النتقال فيروس زيكا.

وينبغي أن ُتزّود األمهـات الُمشـتبه فـي إصـابتهن بحـاالت مؤكـدة   )ب(
روس زيكـــا خـــالل فتـــرة الحمـــل أو بعـــد أو محتملـــة مـــن عـــدوى فيـــ

الوالدة بدعم مـتقن علـى أيـدي عـاملي الرعايـة الصـحية مـن أجـل 
اســـــتهاللهن للرضـــــاعة الطبيعيـــــة واســـــتمرارهن فيهـــــا مثـــــل ســـــائر 
األمهــــات كافــــة، كمــــا ينبغــــي تقــــديم هــــذا الــــدعم ألمهــــات وأســــر 
الرّضع من المصابين بحاالت مشـتبه فيهـا أو محتملـة أو مؤكـدة 

لفيـــروس لتمكيـــنهن مـــن إرضـــاع صـــغارهن طبيعيـــًا مـــن عـــدوى ا
  بقدر كاف.

والبد من تزويد أمهات وأسـر الرّضـع المولـودين بتشـوهات خلقيـة   )ج(
(مثـــل صـــغر الـــرأس) بالـــدعم الـــالزم إلرضـــاع صـــغارهن طبيعيـــًا 

يتماشـــى مـــع توصـــيات المنظمـــة، وينبغـــي، عنـــد اللـــزوم، أن  بمـــا

طبيعيـــة الـــدعم يقـــدم المستشـــارون المعنيـــون بشـــؤون الرضـــاعة ال
  ].٢المتقن في مجال التغذية [

  
  األساس المنطقي ٢-٢
تعود الرضاعة الطبيعية بفوائد كبيرة على األم والطفـل فـي البلـدان   •

المنخفضـــة الــــدخل وتلــــك المتوســــطة الـــدخل، وكــــذلك فــــي البلــــدان 
المرتفعة الدخل، وهي تسـهم فـي تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة 

ـــيم والحـــد مـــن الفقـــر المتعلقـــة بصـــحة األم  ـــة والتعل والطفـــل والتغذي
  ].٣والنمو االقتصادي [

فـي لـبن األم  لفيـروس زيكـاالحمـض النـووي رنـا وُكِشف عن وجود   •
المــأخوذ مــن اثنتــين مــن األمهــات المصــابات بحــاالت مؤكــدة مــن 
عدوى الفيروس، ولكن لم ُيحّدد وجود أية فيروسات مستنسـخة فـي 

]. وقد ُجِمعت عينات لبن األم التي ُوِجد فيها ٤الخاليا الُمستنبتة [
تقنيـــــة النســـــخ لفيـــــروس بوقـــــت تبـــــّين فيـــــه مـــــن الحمـــــض النـــــووي ل
أن تلــك األمهــات كــّن مــن  البــوليميراز المتسلســلالمعكــوس لتفاعــل 

حـامالت الفيــروس فـي عينــات مصـل الــدم، وأنهـن مــن المريضــات 
  سريريًا.

وال توجــد حاليــًا أيــة تقــارير توثّــق انتقــال فيــروس زيكــا إلــى الرّضــع   •
  عن طريق الرضاعة الطبيعية.

وال ُيعرف شيء عن تـواتر الكشـف عـن فيروسـات زيكـا وحركياتهـا   •
  عبئها الفيروسي في لبن األم.وحجم 

ولم ُيبّلغ حتـى اليـوم بالبلـدان التـي يجـري انتقـال فيـروس زيكـا فيهـا   •
عن أية حصائل عصبية ضارة أو عن أمراض حادة بـين صـفوف 
الرّضــع المصــابين بعــدوى زيكــا المكتســبة عقــب الــوالدة، علــى أنــه 

  ينبغي التدقيق في رصد أي تغيير يطرأ على هذا الوضع.
ضــوء البّينـات المتاحــة، فـإن الفوائــد التـي تعــود بهـا الرضــاعة وفـي   •

الطبيعيـــة علـــى الطفــــل واألم تفـــوق أيـــة مخــــاطر محتملـــة النتقــــال 
  فيروس زيكا عن طريق لبن األم.

  
  الفجوات البحثية ٣-٢

أبـرزت المناقشـات التـي دارت بـين أعضـاء فريـق الخبـراء والتـي ُعِقـدت 
محدوديـــة البّينـــات المتاحـــة فـــي هـــذا  اداتاإلرشـــمـــن أجـــل إعـــداد هـــذه 

  الميدان، وفيما يلي مجاالت تستحق المزيد من البحث:
تــواتر واســتمرار وجــود فيــروس زيكــا فــي لــبن األمهــات المرّضــعات   •

راض وبعــــدواه عقــــب إصــــابتهن بعــــدوى الفيــــروس المصــــحوبة بــــأع
  غير المصحوبة بأعراض؛

  قال فيروس زيكا عن طريق لبن األم؛وٕامكانية انت  •
ومــدى إصــابة المواليــد بعــدوى فيــروس زيكــا المصــحوبة بــأعراض   •

  عراض من أمهاتهم المصابات بعدواه؛وبعدواه غير المصحوبة بأ



لجنسالوقاية من احتمال انتقال فيروس زيكا عن طريق ا  

والمظـــاهر الســـريرية لإلصـــابة بعـــدوى فيـــروس زيكـــا بـــين صـــفوف   •
الرّضـــع وصـــغار األطفـــال مـــن الحاصـــلين علـــى رضـــاعة طبيعيـــة 

  وأولئك غير الحاصلين عليها؛
ســـريرية لإلصـــابة بعـــدوى فيـــروس زيكـــا بـــين صـــفوف والمظـــاهر ال  •

قــدرتهن علــى إرضــاع صــغارهن المرّضــعات، وٕامكانيــة تقويضــها ل
  طبيعيًا؛

والمستضدات الواقية الموجودة فـي لـبن األمهـات المصـابات سـابقًا   •
  بعدوى فيروس زيكا.

 
 إعداد اإلرشادات -٣

 شكر وتقدير ١-٣

إدارة التغذيـــة مـــن أجـــل  المبدئيـــة اإلرشـــاداتاشـــتركت فـــي إعـــداد هـــذه 
ســــــولون وزيتــــــا وايــــــز برينــــــزو) وٕادارة -الصــــــحة والتنميــــــة (بــــــورا رايكــــــو

االســــتجابة لاليبــــوال (ليــــزا تومــــاس) وٕادارة صــــحة األم والوليــــد والطفــــل 
والمراهق (نايجل رولنـز) وٕادارة األمـراض الجائحـة والوبائيـة (كونسـتانزا 

وٕادارة بحــوث الصــحة اإلنجابيــة (مرســيدس بونيــت) ومنظمــة  فــاليزاس)
الصـــحة العالميـــة فـــي جنيـــف، وٕادارة األمـــراض غيـــر الســـارية والصـــحة 

  .النفسية (تشيزا لوتر) ومكتب المنظمة اإلقليمي في األمريكتين
  

وُدِعــــي فريــــق مــــن الخبــــراء إلــــى عقــــد اجتمــــاع لتقــــديم مدخالتــــه بشــــأن 
، وكــان مؤلفــًا مــن الخبــراء المبّينــة أســماؤهم كالتــالي: مــايكي اإلرشــادات

آراتــــــس، منظمــــــة األمــــــم المتحــــــدة للطفولــــــة (اليونيســــــيف)؛ ونــــــيكالس 
دانييلســــــون، المركــــــز األوروبــــــي للوقايــــــة مــــــن االمــــــراض ومكافحتهــــــا؛ 

ـــــي، المج موعـــــة العالميـــــة للتغذيـــــة (اليونيســـــيف)؛ ولـــــوران وجـــــوزيفين إّب
كــايزر، مستشــفيات الجامعــة بجنيــف؛ ومــاري مــاكغراث، شــبكة التغذيــة 
في حاالت الطوارئ؛ وجنيفـر م. نيلسـون وتيتيلـوب أودو ييبـو، المراكـز 
األمريكيــــــــة لمكافحــــــــة األمــــــــراض والوقايــــــــة منهــــــــا؛ وهيــــــــذر بــــــــابويتز، 

ز األمريكية لمكافحة األمـراض اليونيسيف؛ وسونيا أ. راسموسن، المراك
  والوقاية منها.

  
  اإلرشادات إعدادأساليب  ٢-٣

فريـق توجيـه داخلـي مـن مـوظفي  مبدئيةاإلرشادات الوضع مسّودة هذه 
المنظمة وعّممهـا مـن أجـل اإلدالء بتعليقـات عليهـا وتقـديمها إلـى فريـق 

الخبراء المؤلف من خبراء يتمتعون بالخبرة في مجاالت كـل مـن تغذيـة 
الرّضــع وترصــد التغذيــة والتغذيــة فــي حــاالت الطــوارئ وطــب األطفــال 
واألمــــراض المعديــــة (األمــــراض الفيروســــية وتقــــدير المخــــاطر). واتُِّفــــق 
على التوصيات الواردة في هذه الوثيقـة بفضـل المناقشـات التـي أجراهـا 

عـــــــد فريـــــــق الخبـــــــراء وٕاجماعـــــــه عليهـــــــا إّبـــــــان عقـــــــده الجتمـــــــاع عـــــــن بُ 
  .٢٠١٦ شباط/ فبراير  ١٩ يوم
  
  المصالح إعالن ٣-٣

ُجِمعــت إعالنــات المصــالح مــن جميــع المســاهمين الخــارجيين فــي هــذه 
  ، ولم ُيصّرح فيها عن وجود أي تضارب في المصالح.اإلرشادات

  
  تاريخ المراجعة ٤-٣

ـــةُأِعـــّدت هـــذه  بموجـــب إجـــراءات الطـــوارئ وســـتظل  اإلرشـــادات المبدئي
أو لحـــين وضـــع ، ٢٠١٦ســـارية المفعـــول حتـــى شـــهر آب/ أغســـطس 

توصيات تسترشد باستعراض منهجـي للبّينـات (ُيتوقّـع إجـراؤه فـي آذار/ 
). وســتتكفل إدارة التغذيــة مــن أجــل الصــحة والتنميــة فــي ٢٠١٦مــارس 

المنظمـــة بجنيـــف بمســـؤولية اســـتعراض هـــذا المبـــدأ التـــوجيهي فـــي ذلـــك 
  الوقت وتحديثه حسب االقتضاء.
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