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 مقدمة- 1

 معلومات أساسية 1-1

شرة تلررررنق هنأسرررر  أسدسررررد  مررررن تلسيشروسررررد  تلم ررررس   هررررو فيررررشروك    ررررد إن 
تلحدمسرررة لعررردوت ت وهرررض هنأررر  أيضرررد  عررردو  فيشروسرررد   تل تعجرررةبعوضرررة 

ت وهعيش عددة  فض بيئة تلمندطق تالسرهوتئية حمى تلضنك وتلاي ونغونيد
وشرغر  . واب  تالسهوتئية من أفشر أيرد وتممرشر  هين ويسريد وتلمحريه تل ردد 
ت 2591هارررخيي فيرررشروك    رررد مو  مرررشرة برررين بنرررض تلبارررشر فرررض عرررد  

مررررررن فدارررررريد  تلسيررررررشروك  برررررر   فحسرررررر عرررررردد  سيرررررر  هرررررر  هوثيررررررق  فأررررررد
هكررون عرردو  تلسيررشروك تلباررشر ة غيررشر م ررحوبة  و ررد (2) .1129 عرد 

ههس  فرض تلعرددة بطردب  وفض حد  وجود هن  تمعشرتض فإن د  بأعشرتضت
هغيرشرت يلسعردو  تلبارشر ة لر  تلرنمه تلمعهردد وم  أن . خسيف وهاسى نتهيد  
مرخخشرت  برين عردو  فيرشروك    رد وت  ردبة  تلمحهمسرةفأد أسسشر  تل رسة 

بدشر ررر  فرررض بعرررض تلمنررردطق  - ب رررغشر تلرررشرأك تلخسأرررض ومه  مرررة غيررردن
عرررن ه رررعيد هررن  تلمسرررألة له ررربر طدشرئررة مرررن طررروتشر   (1) تلمهضررشرشرة

 (4-1) .تل حة تلعمومية تلهض هثيشر  سأد  دوليد  
 

أثنررردل تلحمررر   فيرررشروك    ررردأن أعرررشرتض ت  ررردبة بعررردو   مرررن شرغ وبررردل
غيرررشر تلعدديرررة فرررض حررردال   عرررددة  مرررد هكرررون خسيسرررةت فأرررد أد  تل  رررددة

تلمنرردطق  تلررشرأك وتلمضرردعسد  تلع رربية تمخررشر  فررضت  رردبة ب ررغشر 
إلررى إثرردشرة مارردغ   بيررشرة ( 3ت 1) تلهررض تنرردلع  في ررد فدارريد  تلمررشرض

مأرردمض تلخرردمد   فررض أوسررد و ررنلك  بدلنسرربة إلررى تلحوتمرر  وأسررشرهنت
 (9) .تل حية وشرتسمض تلسيدسد 

 
جدشر ررد  فررض تل ررسة تلموجررودة بررين عرردو  فيررشروك    ررد تلهحأيررق يرر ت  وال

تنهأرررد   أن إال أن هنررردك بي  نرررد  مه تيررردة عسرررى (6)د  تلجنينيرررة وتلهاررروه
فهررشرة  عسررى تمهرردتد يم ررن أن يحررد  تم  إلررى تلجنررين مررن هررنت تلسيررشروك

عررر   تلسيرررشروك مخهبشر رررد  مرررن تمنسرررجة تلع ررربية و تد ( 5-7) .تلحمررر 
مرررررن تلارررررر وك برررررأن هنرررررردك ع  ررررررة  م رررررردبين ب رررررغشر تلررررررشرأك لشرضررررر   
ومرررن غيرررشر تلوتضرررر أيضرررد  مرررد إنت  دنررر  عررردو  تلسيرررشروك  (5) .سررببية

هسرررررررررررر   فررررررررررررض حرررررررررررردو  حرررررررررررردال  ت ج رررررررررررردض تلهسأدئيررررررررررررة وحرررررررررررردال  
ن (22ت 21) ت مرر يت تلحمررض تلنررووق عررن   رردن  ررد هرر  تلكاررف وت 

   رررد فرررض منهجررد  تلحمررر  فرررض أعأرررد  هعرررشرض لسيرررشروك  )تلشرنرررد) تلشر بررض
وعسررررى مررررد يبرررردو فررررإن تلبي  نررررد   (21) .لإلج رررردض تلنسرررردل تلم رررردبد 

تلمهشرتكمرررة بسرررشرعة مرررن تلسدارررية تلحدليرررة هررردع  وجرررود  رررسة برررين عررردو  
فيرررررررررشروك    رررررررررد و رررررررررغشر تلرررررررررشرأك وتلارررررررررنونت  تلدمدغيرررررررررة تلخطيرررررررررشرة 

 (.24ت 23) تمخشر  
 
 األسس المنطقية واألغراض 1-2

فرررض  تلررروتشردة وتلهو ررريد ه ررردذ هرررن  تلوثيأرررة إلرررى هحررردي  تلمعسومرررد  
 "إدتشرة تلحمر  فرض سريدن تنهأرد  فيرشروك    رد"ت شراددت  تلمبدئية بارأن 

. 2102مرردشرك  /ينتشر 2بهرردشر    تلعدلميررةتلهررض ناررشره د منامررة تل ررحة 
وياهم  هنت تلهحدي  عسى مسخ رد  سرشردية لسبي  نرد  تلهرض هأرو  عسي رد 

فحو د  مرد  بر  تلهو يد  تلخد ة بدلممدشرسةت إلى جدن   س  عن 
تالنهأرررد  تلناررره عديرررة تلحوتمررر  تلسررروتهض سررردفشرن إلرررى منررردطق تلررروالدة وشر 

 .لسيشروك    د
 

ة لغررشرض تالسهشرارردد ب ررد فررض وضرر  بشروهو رروال   وهررن  ت شراررددت  معررد 
وطنيرة ومحسيرة معنيرة بدلارخون تلسرشر شر ة وسيدسرد   رحية فيمرد يهعسررق 
ة  بدلشرعديرة أثنرردل تلحمرر  فررض سرريدن تنهأررد  فيررشروك    رردت وهررض غيررشر معررد 

إ رردبة هكررون بمثدبررة دليرر  عمسررض ارردم  عررن تلو ديررة مررن حرردال   لكررض
دتشره دفيشروك    د  عدو  تمم د  ب  .وت 

 
 نطاق اإلرشادات 1-3

ان فض تلسوتهض يع بدلنسبة إلى جمي  تلحوتم  بدمهمية ت شراددت  ههس 
ُياررررهب  فررررض  تلسرررروتهضوخد ررررة تلحوتمرررر  ت منرررردطق تنهأررررد  فيررررشروك    ررررد

 هررر  هارررخييهعشرضررر ن لخطرررشر ت  ررردبة بعررردو  تلسيرررشروك أو تل ئرررض 
 مد أن هن  ت شراددت  هنطبرق عسرى تلحوتمر  تلسروتهض . إ دبه ن بعدوت 

نت   ُيحهم  أن ي ن  د هعشرضن لسيشروك    د نهيجة تلسسشر إلى منطأة
ته رررردال  جنسررريد  دون و ديررررة مرررر   تنهأرررد  نارررره ل رررنت تلسيررررشروك أو أ مرررن

 وال هارررم  ت شرارررددت  تلنسررردل غيرررشر تلحوتمررر  .  بدلعررردو  ارررشر ك م رررد
 .إدتشرة حدال  تلموتليد ومهدبعه د أو
 
 الجمهور المستهدف 1-4

 يض  تلجم وشر تلُمسه دذ أسدسرد  ب رن  ت شرارددت  تلم نيرين تل رحيين

مررن تلمعنيررين به و ررد تلحوتمرر  بخرردمد  تلشرعديررة تل ررحية مبداررشرةت بمررن 
وتلأرررررررردب    أطبرررررررردل تلهوليرررررررردو  تلعرررررررردمون فرررررررري   تمطبرررررررردل تلممدشرسررررررررون 

تلمسخولون عن أيضد  يسهخد  هن  ت شراددت   ويم ن أن. وتلممشرضد 
 و ررنلك وضرر  تلبشروهو رروال  وتلسيدسررد  تل ررحية تلوطنيررة وتلمحسيررةت

تلبررشرتما تلمعنيررة ب ررحة تم  وتلطسرر ت والسرريمد فررض تم رردلي  تلهررض  ومررديشر 
لسجنين وتلمولودت وتلهرض فض تلح دئ  تلضدشرة  ها د   ددت  غيشر عددية

 .   د ُياهب  فض تشرهبدط د بعدو  فيشروك
 
 األساليب- 2

منامرررة  مرررن تلمأدمرررة تلأدئمرررة تلهو ررريد  إلرررى ت شرارررددت  هرررن  هسرررهند
وهألسرر  عمسيررة إعرردتد . تلدوليررة تلو رردال  مررن وسرروتهد تل ررحة تلعدلميررة

ت وبحررررر  سرررررشر   فرررررض ت شرارررررددت  مرررررن هحديرررررد تلمسررررردئ  نت  تمولويرررررة
هوليرف لسبي  نرد  تلمهدحرةو و ريدغة هأيري  و وتسرهشردتد لسبي  نرد و و تلمخلسد  
 .لسهو يد 

 

 
 



فيشروك    د عدو  إدتشرة تلحم  فض سيدن   
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 وتقييمها وتوليفها ناتالبي   استرداد  2-1
نت  تمولويرررررة  تمسدسررررريةتعهمرررررددت  عسرررررى  دئمرررررة بدلمسررررردئ  وتلح ررررردئ  

تلمسهخس ررررة مررررن عمسيررررة تسررررهط ق سرررردبأةت  ررررد  فشر ررررق هرررروجي ض هرررردب  
تسررهعشرتض من جررضت بدلبحرر  عررن تلدشرتسررد   فررشرن لسمنامررةت إلررى جدنرر  

. تلمنسررشردة وتالسهعشرتضررد  تلمن جيررة نت  تمهميررة تلسعسيررة أو تلمحهمسرررة
جرررررشرق عنرررررد عرررررد  هررررروتفشر تسرررررهعشرتض من جرررررض بارررررأن مسرررررألة محرررررددة أُ و 

وبغية هحديرد تلدشرتسرد  نت  تل رسة هر  تلأيرد  . من جض جديد تسهعشرتض
بعمسيرررد  بحررر  من جيرررة لمخهسرررف تلم رررددشر ت لكهشرونيرررة بمرررد فرررض نلرررك 

MEDLINE وEMBASE وCENTRAL وCINAHL 

وتلم هبررة تل ررحية تلعدلميررة و وتعررد  NLM Gatewayو POPLINEو
و رشرد و رف السرهشرتهيجيد  تلبحر   .تلبيدند  ت  سيمية تلهدبعرة لسمنامرة

تلمسرررررهخدمة لهحديرررررد تلدشرتسرررررد  وتلمعررررردييشر تلمحرررررددة  دشرت  تلدشرتسرررررد  
مسرررألة  وهررر  بحررر  .وتسرررهبعددهد فرررض تالسهعشرتضرررد  تلمن جيرررة تلمنسرررشردة

 .إدشرت  تلدشرتسد  بغض تلناشر عن هدشر خ دت أو لغه دت أو مو ع د
 

مرن  شرتسد  تلسشر شر ةهوليف تلبي  ند  تلعسمية تلهض هشرهك  عسي د تلد وجشر  
تلدشرتسد  تلمنسشردة أو تالسهعشرتضد  تلمن جيرة تلأدئمرة أو تلجديردة عسرى 

تالسرررهعشرتض تلمن جرررض بررردلهشرتفق مررر  تلسشر رررق تلهررروجي ض تلهررردب   فرررشرن يرررد 
 .ول  يه  تلأيد  به نيف شرسمض لجودة تلبي  ند . لسمنامة

 

 التوصياتصياغة  2-2

تلمهدحرة وماردوشرت  تلخبرشرتل  تسهخد  تلسشر رق تلهروجي ض لسمنامرة تلبي  نرد 
ومخطه  شرتشرت  لسحي وشرعدية تلحوتم  فض  ل يدغة هو يد  سشر شر ة

وعأرررررد  تلمنامرررررة ماررررردوشرهين هأنيهرررررين . سررررريدن عررررردو  فيرررررشروك    رررررد
ونلك  لمجموعة دولية من تلخبشرتلت هض فشر ق إعدتد تلمبدد  تلهوجي يةت

ت حيررر   رررد  هرررنت 2102مررردشرك /ينتشر 01-01فبشرتيرررشر و/اررربد  02فرررض 
شر ررق بدسررهعشرتض وتعهمرردد تلهو رريد  بدالسررهندد إلررى تلبي  نررد  تلمولَّسرررة تلس

 .وشرأق تلخبشرتل
 

وبغية  يدغة تلهو يد   د  تلسشر ق تلمن وشر بدشرتسرة تلبي  نرد  تلمهدحرةت 
  ي  وتلموت نررررة بررررين تلهررررأثيشرت  تلمشرغوبررررة وغيررررشر تلمشرغوبررررة لسهرررردخ  ت و  رررر

هبعرد  تلمروتشرد وأفضسيد  تماخدي تلمهرأثشر ن بدلهو ريد ت وتلجردو  و 
و برر  تلناررشر خضررع  . بدلنسرربة لسررنا  تل ررحية فررض تلسرريد د  تلمخهسسررة

تلهرررض همرررك السرررهعشرتض تم رررشرتن لهحديرررد تمخطررردل مسرررودة ت شرارررددت  
تلسغةت وتلمسدئ  تلسيد يةت  حتلو دئ  ولهوفيشر تلهعسيأد  باأن مد  وضو 

 .وهأثيشرت  تلهنسين
 
 
 الممارسات الموصى بهاالبي  نات و - 3

تلبي  نررررررد  تلمهعسأررررررة بدلمسرررررردئ   2-3إلررررررى  0-3تم سررررررد  مررررررن هسخرررررري 
ويعأررر  نلرررك تلهو ررريد  تلمنرررداشرة بارررأن  (فرررض ُأطرررشر  شر ررردل)تمسدسرررية 
وهغطض تلهو يد  تلممدشرسد  تلمهعسأرة بدلو ديرة مرن إ ردبة . تلممدشرسة

تلعرررشرض وتلهارررخيي تلسرررشر شر ين ل رررن  تمم ررد  بعررردو  فيرررشروك    ررردو و 
 تو وفحوي مد  بر  تلروالدةلجة تمعشرتضتلعدو و وتلشرعدية تلعدمة ومعد

لعررردو  فيرررشروك  أن رررن هعشرضرررنوهأيرري  وشرعديرررة تلحوتمررر  تل هرررض ُيحهمرر  
 .   د

 
 

 

 التدابير الوقائية 3-1
 تلبي  ند مسخي 

هنررردك دعررروت  عسرررى نطررردن وتسررر  إلرررى  طررر  : هررردخ   م دفحرررة تلنوت ررر 
لسو دية أو  تالحهكدك بين ت نسدن وتلنوت   بدعهبدشر  تلهدبيشر تلسعد  تمفض 

وم  أن تالسهعشرتض  .  تلسيشروسد  تلمحمولة بدلنوت  دتلحد من خطشر تنهأ
تلمن جض ل  يحدد أية بي  ند  مبداشرة باأن أثشر ومأمونيرة هردخ   م دفحرة 
تلنوت   فيمد يه   بعدو  فيشروك    د فإن هندك بي  ند  غيرشر مبدارشرة مرن 

تلهرض (   حمى تلضرنكمث)تلدشرتسد  تلمه سة بدلعدتو  تلسيشروسية تمخشر  
  .ت م  فيشروك    دتل تعجةبعوضة تلند   نته ت وهو ههأدس  

  تلعارروتئية وغيررشر تلعارروتئية تلهررض هأرري   وحرردد تسررهعشرتض من جررض لسدشرتسررد 
تلعرردو  تلباررشر ة بسيررشروك فعدليررة هرردخ   م دفحررة تلنوت رر  فررض تلحررد مررن 

دشرتسة  42 تلم شر ة بعوضة تل تعجة وجود حمى تلضنك ووتسمد   ثدفة
ودشرك ( 29(. )لسهحسيرررررر  تلهسرررررروق  من ررررررد بيدنررررررد  25هرررررروفشر )نت   ررررررسة 

تالسررررهعشرتض تلهرررردخ   تلسشرديررررة وتلبيئيررررة عسررررى حررررد سرررروتلت وتلمسررررهخدمة 
وأد  تسرهخدت  . فحسر  ت ولر  يأه رشر عسرى تلحوتمر بمسشردهد أو  هوليسد 

فررض تلمنررد   إلررى تلهأسيرر  بارر    بيررشر مررن ت  رردبة بحمررى  ألرروتح تلحجرر 
ت 1211معرد  تالحهمرد  )تلضنك بدلمأدشرنة م  تلمند   غيرشر تلمج ر ة ب رد 

وأد  ت دتشرة تلبيئيررة  (.1253-1019: فررض تلمدئررة 59وفهررشرة تلثأررة بنسرربة 
تلميررد  إلررى تلحررد مررن  لحدويرد تلمجهمعيرة تلمهشرتفأررة مرر  تسررهخدت  تمغطيررة 

فرض  59ت وفهرشرة تلثأرة بنسربة 1211معد  تالحهمد  )ضنك تل حمى عدو  
تلشرش تلثمدلض لألمردكن تلمغسأرةت ول  هخثشر هدتبيشر (. 1231-1029: تلمدئة
شرت  تلحاررررشرت ت وتلندموسرررريد ت واررررب د  وم رررردئد تلبعرررروضت عسررررى ومنس  رررر

مرشرنتنت  مبيردت  تلحارشرت  تلضنك فض حرين تشرهبطر   حمى خطشر عدو  
وب روشرة إجمدليرة فرإن هنردك . هرنت تلخطرشرووادئ  تلبعوض بدشرهسدق معد  

مرن تالخهبردشرت  حسرنة تله رمي  السرهخ ي  تلمسرهمدة تلأسي  من تلبي  نرد 
تلنهدئا عرن فعدليرة أق هردخ  معرين لم دفحرة تلنوت ر  فرض تلحرد مرن عردو  

عسرررررى أن هنررررردك بي  نرررررد  عسرررررى أن هررررردخ   تلهوليسرررررد  . تلضرررررنكحمرررررى 
 وحم   تلهنايفت وهار ي  فرشرن مث  تلهخسي من تلنسديد ت )تلمجهمعية 

بعوضررررة  وجررررود فعدلررررة فررررض تلحررررد مررررن وتسررررمد   ثدفررررة( عدمسررررة مجهمعيررررة
 .تل تعجة تلم شر ة

شرت  تلحاشرت   مروتديايشر تسهعشرتض من جض إلرى أن : نجدعة ومأمونية منس  
كياريكيييي كي ، اإل، و(N, N-diethyl-3-methylbenz-amide) دي تلررر

-ethyl-butylacetyl-amino ) 3939ومنفيييييييييييييييي ا   ييييييييييييييييا  

propionat, EBAAP)   فعدلة فض تلحد من لرد  تلبعروض مر  هغرديشرت
ولر  ( 26. )تلسدعر تلعدمر  فض مهوسه و ر  تلحمديرة تلكدمر  وفأرد  لهشر ير  

ديسهدمهشر نت تلررر مررروتدعسرررى  (7=تلعررردد)ها رررشر دشرتسرررد  تلنمرررون  تلحيررروتنض 
أيرررة هرررأثيشرت  جدنبيرررة  سررريهشر ودوشرتتلبيشرميثرررشر نت و تلدي ت و تلررري دشر ررردينت و ت و 

 .عسرررى تلحوتمررر  مرررن تلجرررشرنتنت أو تلسئرررشرتنت أو تمشرتنررر  أو عسرررى موتليررردهد
تلبيشرميثررشر ن  مررددة هسح رر  أشر رر  دشرتسررد  عسررى تلنسرردل تلحوتمرر  تسررهخدت و 

 مرر  تلررشرأك وتلجررشر  وخس رر   لسو ديررة مررن تلم شر ررد ولعرر   تلاررب د فررض 
وأارررردشر تخهبرررردشر  .تالسررررهعمد  أثنرررردل تلحمرررر  ةإلررررى أن هررررن  تلمررررددة مأمونرررر

السرررهعمد  منس  رررشرت  تلحارررشرت  فرررض تلو ديرررة مرررن  عاررروتئض مررر دو  تلهعميرررة
لمرررددة  إلرررى أن تالسرررهخدت  تليرررومض( 757=تلعررردد)تلم شر رررد أثنررردل تلحمررر  

ين تلثدنض وتلثدل  إلى عد  وجود أيرة هرأثيشرت  ثسثتلفض ( يو / 207)دي  تل
وفض تلسنة تمولرى  تلهطوشر عند تلوالدةأو تلنمو أو عسى  ضدشرة عسى تلبأدل

تسرررهخدت   ومررر  أن تلمخلسرررد  تلمناررروشرة بارررأن مأمونيرررة(. 27)مرررن تلعمرررشر 
فأرد تعهبشرهر  منامرة تل رحة  خ   تلحم  ضرئيسة 3939منسشر تلحاشرت  

بنرررردل عسررررى بيدنررررد  غيررررشر  1122و 1116تلعدلميررررة مأمونررررد  فررررض عرررردمض 
 .مناوشرة هأدم  ب د ج ة تله ني 
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حرردد تسررهعشرتض لسمخلسررد  سررهة هأرردشر شر هررد  عسررى : تالنهأررد  تلجنسررض تلمحهمرر 
وأفرردد  جميرر  تلهأرردشر شر ( 13-27. )إم دنيررة تالنهأررد  تلجنسررض لسيررشروك    ررد

بدنهأد  جنسض مسهشرض عبشر تاله د  تلجنسض دون و دية مر  ارشر ك ن رشر لر  
ولر  يره  تلعثروشر عسرى . هدشر   من تمعشرتض مهوتفرق مر  تلعردو  بسيرشروك    رد

أق هأشر ررشر باررأن تالنهأررد  تلجنسررض مررن تمررشرأة إلررى شرجرر  أو مررن شرجرر  م ررد  
ول  هحظ مدة مدتومة فيشروك    د فرض . بدلعدو  ولكن دون أعشرتض إلى تمشرأة

عسررى أنرر  هرر  تلكاررف فررض . تلسرردئ  تلمنرروق بهحأيأررد   دفيررة فررض هررن  تلهأرردشر شر
تثنرررين مرررن تلهأررردشر شر تلمرررن وشرة عرررن حمررر  فيشروسرررض مشرهسررر  وجسررريمد  هكدثشر رررة 
لسيشروك    د فض تلعيند  تلمنوية بعد أكثشر من أسبوعين مرن بردل تمعرشرتضت 

 تلع سرررية لهسدعررر  وك بطشر أرررة تلمنهسرررخةأنررر  هعرررنشر تلكارررف عرررن تلسيرررشر  غيرررشر
فرض عينرد  تلرد  تلمسهخس رة فرض تلو ر   (RT-PCR) تلمهسسسر  تلبوليميشرت 

وفررض هأشر ررشر يخررشر هرر  تلكاررف عررن جسرريمد  فيررشروك    ررد (. 11ت 12)نتهرر  
يومررد  مررن برردل تلعسررة تلُحمويررة ممررد  61يومررد  و 17بعررد  RT-PCR بمأديسررة

 (13. )يايشر إلى تحهمد  مطو  ل نهأد  تلجنسض
 مكافحة النواقل والحماية الشخصية 3-1-1

دت  تالجهمدعيررررة لسعسرررر  تلسيشروسررررية تلمنأولررررة  مررررن تلضررررشروشرق ه ررررحير تلمحررررد 
ولررنلك ينبغررض أن ههضررمن . عسررى مسررهو  تلسرر دن تل تعجررة تلم ررشر ةببعوضررة 

لعرردو  فيررشروك   تلمحهمررتالسررهشرتهيجيد  تلشرتميررة إلررى تلحررد بارردة مررن تله ديررد 
ج ررودت  دخوبررة لهرروفيشر تلح ررو  ب رروشرة مهوت ررسة ومن ررسة عسررى تلمرردل     ررد

و وتلهطبيرررررق تلمسرررررهمشر لممدشرسرررررد  ت  رررررحدح وتلنادفرررررةو تلمرررررأمون وتلنايرررررف
 .وت دتشرة تلمندسبة لسنسديد  عسى تلمسهو  تلمجهمعض

ب رد  هدتبيشر و دية تلحوتم  من عردو  تلسيرشروك مطدبأرة لهسرك تلمو رىو 
لعدمررة تلسرر دنت ولكررن ينبغررض تلهأكيررد عسررى أهميررة تلهرردتبيشر تلو دئيررة عنررد 

والبرررررد أن يرررررشرو   عررررردمسو تلشرعديرررررة تل رررررحية هطبيرررررق  .تلحدمررررر مخدلطرررررة 
 . تلمجهمتلحوتم  وأسشرهنت وفض  سوذ  لد تلهدتبيشر تلوتشردة أدند  

ينبغض تهخدن هدتبيشر بيئية هحرد  مرن  ثدفرة وجرود  :مكافحة نواقل المرض
ونارررشرت  إلرررى أن م دفحرررة تلبعررروض هرررو تلهررردبيشر تلوحيرررد .   تلمرررشرضنوت ررر

مثررر  فيرررشروك    رررد  تلرررنق يم رررن أن يأطررر  بنجررردح تنهأرررد  تلسيشروسرررد ت
 مم رررنونيدت فإنررر  ينبغرررض برررن   ررر  ج رررد وحمرررى تلضرررنك ودتل تلاررري ونغ

لهحديرررد تممررردكن تلهرررض ُيحهمررر  أن يهكررردثشر تلبعررروض في رررد وهررردميشر هسرررك 
 أ .وفض أمدكن تلعم  وجودة فض تلمند  تممدكن تلم

ينبغررررض هوجيرررر  تلن ررررر إلررررى تلحوتمرررر ت وأفررررشرتد أسررررشرهنت وتلسررررشرن  •
بدالنخشرت  تلناه فض تلج ود تلمحسيرة  تلمجهمعية تلمعنية بدلحم 

 تليشر ررد ت رر ت مرر  تسررهخدت  مبيرردت  لسحررد مررن أمرردكن هكرردثشر تلنو 
 .حيثمد  دن نلك مندسبد

ُين رر بهنسيرن تلهردخ   تلروتشردة أدنرد  فيمرد  :تدابير الحمايةة الشخصةية
 : يخي عدمة تلس دن وتلحوتم  بوج  خدي

حمديررة تلجسررد مررن تلهعررشرض لسبعرروض عررن طشر ررق تشرهرردتل م بررك  •
مثر  تلأم ردن تلطو سرة )تلجسر   هغطض أكبرشر مسردحة مم نرة مرن

و نردل عسرى تلدشرتسرد   .(تمكمد  أو تلسشرتو   أو تلهندنيشر تلطو سة
 .تلم بك نت  تملوتن تلسدهحة من تمفض  تشرهدتلتلحاشر ة فإن 

ت (سروتل تلماربعة بدلمبيردت  أ  ال)تسهخدت  ندموسريد  تلبعروض  •
 .بمد نلك عند تلنو  أثندل تلن دشر

                                                           
يم رررررن تالطررررر ق عسرررررى م  رررررد مرررررن تلمعسومرررررد  عرررررن نوت ررررر  تلمرررررشرض فرررررض تلرررررشرتبه   أ

 /http://www.who.int/mediacentre/factsheets/zika/en: ت لكهشرونض تلهدلض

سرررررروتل ) ألرررررروتح تلحجرررررر / تلاررررررب د / وضرررررر  تملرررررروتح تلماررررررب  ة •
عسرررررى تلنوتفرررررن  تلخد رررررة بررررردلبعوض (تلماررررربعة بدلمبيررررردت  أ  ال

 .وتمبوت 
لسحارررررشرت  وتلمعهمررررردة مرررررن تلسرررررسطد   تلمنسرررررشرةتسرررررهخدت  تلمررررروتد  •

تلمروتد  مثر  ) ل سهخدت  تلمرأمون أثنردل تلحمر  تل حية تلمحسية
و نبغرررض أن ُهوضررر  تلمررروتد  .(تلمنسررشرة تلمشرهكررر ة عسرررى مرررددة تلرردي 

عسرررررى تلمسررررردحد  تلم اررررروفة مرررررن  ت حسررررر  تال هضررررردلتمنسرررررشرةتل
تلجسر ت بر  حهرى عسرى تلم بركت وأن ُيعردد وضرع د مثسمرد هبي نرر  

 .تلمنها ضمدند  لسحمدية تلكدمسة تلاشر ة تلم نعة عسى مس ق
أو /    رررد و د ينبغررض هاررجي  تمفررشرتد تلم رردبين بعرردو  فيشروسرر •

أو تلارري ونغونيد عسررى هطبيررق هرردتبيشر تلحمديررة / حمررى تلضررنك و
لمن وشرة أع   هجن بد  النهأد  تلعدو  إلى تمفشرتد غيشر تلاخ ية ت

تلم ررردبين ب ررردت والبرررد مرررن هطبيرررق هسرررك تلهررردتبيشر أثنررردل تمسررربوق 
مشرحسرررة )تمو  عسرررى تم ررر  مرررن بدتيرررة ا ررروشر أعرررشرتض تلمرررشرض 

 (.ا وشر تلسيشروك فض تلد 
سيررشروك    رردت تلجنسررض ل نهأررد تالسررعيد  إلررى تلو ديررة مررن تحهمررد   •

تلجنسريين لسحوتمر  مررن تلمأيمرين فرض منرردطق فرإن عسرى تلعاررشرتل 
يهوت رر  في ررد تنهأررد  تلسيررشروكت أو تلعدئرردين مررن هسررك تلمنرردطقت 

 تلمطرررردطض فررررض تلناررررد  تلجنسررررض تلرررروت ض تلررررن شرق  يسررررهعمسوتأن 
 ب .طوت  فهشرة تلحم  تسهعمدال   حيحد  ومسهمشرت  

 
 التشخيص 3-2

 مسخي تلبي  ند 
حردد تسرهعشرتض من جرض لسبي  نرد  بارأن سرمد  عرردو  : تلماردهشر تلسرشر شر ة

هأشر رشرت  مرن هأردشر شر  23فيشروك    د لد  تلحوتمر  خمرك دشرتسرد  أهشرتبيرة و
عسرررى أن هرررن  تلدشرتسرررد  هعررردنض مرررن  يرررود جسررريمة إن أن  (.14. )تلحدلرررة

 مررد أن تلهأكيررد  ضتلهثبرر  مررن تلسررمد  تلسررشر شر ة هرر  عمومررد  بمسعررو  شرجعرر
وأا رررررشر .  ررررردن ند  رررررد  فرررررض تلغدلررررر  رررررد تلمخهبرررررشرق لسحررررردال  تلمارررررهب  ب

تالسررهعشرتض أنرر  لرريك هنرردك مررن بي  نررد  هارريشر إلررى   ررددة  دبسيررة ت  رردبة 
 .بدلعدو  لد  تلحوتم  بدلمأدشرنة م  غيشر تلحوتم  أو عمو  تلس دن

وأادشر  تلهأدشر شر إلرى أن تلحوتمر  نوت  ت  ردبة تلمخ ردة بعردو  فيرشروك 
تملرر  ىت وتله ررد  تلمسهحمررةت و    ررد  ررد عرردنين عمومررد  مررن تلطسرررت وتلحمرر

وال ههرررير تلبيدنرررد  تلمهدحرررة حدليرررد  هأيررري  تلهغرررديشر فرررض تلماررردهشر . تلمس رررسض
أو تلسشر شر ة لسعدو  تسهنددت  إلى عوتم  مث  تلعمشر تلحمسض و ر  تلعردو ت 

ت أو تلعردو  تلم ردحبة مر  تلسيشروسرد  تلرد  فرض د تلسيشروس وجودمسهو  
 .ت أو تلعوتمررر  تال ه رررددية تالجهمدعيرررةشر ررر  تلررروالدةشرة تمخرررشر ت أو تلم رررس   

عسررى أن تمعررشرتض وتلع مررد  تلمبسررش عن ررد باررأن تلحوتمرر   دنرر  مهسررأة 
مرررر  هسررررك تلمو رررروفة بدلنسرررربة لعمررررو  تلسرررر دنت وهررررض تلطسرررررت وتلحمررررىت 

وارررررمس  . ت وتله رررررد  تلمسهحمرررررةوتله رررررد  تلمسد ررررر  أو تملررررر  تلمس رررررسض
جرد ت  تمعشرتض تم   ايوعد   تمل  تلعضرسضت وتل ردتقت وتملر  خسرف تلح 

وأاررردشر  دشرتسرررة أهشرتبيرررة تسرررهط عية ه رررف تلماررردهشر  .وتلهأيرررخوتلونمرررةت 
أن  إلررى تلسررشر شر ة لسحوتمرر  تل هررض ا ررشر عسرري ن أق نرروق مررن أنرروتق تلطسررر

 تلسررمد  تلسررشر شر ة تلغدلبررة   رردبة تمم ررد  بعرردو  فيررشروك    ررد اررمس 
تلحطررررردطضت وتملرررررر   تلبأعرررررضتلطسرررررر تلبأعرررررض تلنرررررد   تلح رررررض أو تلطسرررررر 

فررض تلمدئررة  17وتالحهأرردن تلمسهحمررضت وتل رردتقت وعدنرر  نسرربة  تلمس ررسضت
                                                           

يم رررن تالطررر ق عسرررى م  رررد مرررن تلمعسومرررد  عرررن تلو ديرررة مرررن تالنهأرررد  تلجنسرررض   ب
 : تلمحهم  فض تلشرتبه ت لكهشرونض تلهدلض

http://www.who.int/csr/resources/publications/zika/sexual-

transmission-prevention/en/ 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/zika/en/
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 (22. )فحسرر  مررن تلنسرردل مررن حمررى   رريشرة تمجرر  ومنخسضررة تلدشرجررة
وبدلمأدشرنررة مرر  تلنسرردل غيررشر تلم رردبد  بعرردو  فيررشروك    ررد فررإن تلطسررر 

 ررردن عسررررى تمشرجرررر طسحرررد  بأعيررررد   لرررد  تلنسررردل تلم ررردبد  ب ررررن  تلعررردو  
هضرررخ  تلعأرررد تلسمسيرررة طدطيرررد ت  مرررد  دنررر  وهررردئشر تالحهأررردن تلمسهحمرررض و ح
وأفرردد  تلدشرتسررة نته ررد أن تلطسررر تسررهمشر  .أعسررى( عممررةهتلمع ولررة أو تلم)

 (.أيد  4: تلمهوسه)يومد   24بين يومين و
هاررشر أق مرررن  ولرر . خسيسررة ونتهيررة تلاررسدلو دنرر  تمعررشرتض تلمبسررش عن ررد 
 .أو إلررى وفيررد  فررض  ررسوذ تمم ررد  تلدشرتسررد  إلررى مضرردعسد  ن  سيررة

 بدشر ررر  -غيررردنوأفررردد  دشرتسرررة وتحررردة عرررن حدلرررة حدمررر  م ررردبة بمه  مرررة 
 .مم رد لرد  تولكن ل  هكن هندك أيرة هأردشر شر أخرشر  عرن مشرتضرة وخيمرة 

بإدشرتج د أسدسد  لنسدل  وبا   عد  فإن معا  هن  تلدشرتسد   دن  مهحي ة
سررررهبعد بدلهررردلض ف مررررد  يارررهب  بإ ررردبه ن بمررررشرض فيرررشروك    ررررد وهرررو مرررد ي

وأاررردشر   .ا رررشرن هرررن  تمعرررشرتضوتضرررحد  لنسررربة تلم ررردبد  تلسررروتهض ال يُ 
واليرد  مي شروني  رد تلموحردة إلرى تلبيدنرد  مرن عمرو  تلسر دن فرض يرد  فرض 

أن عدو  فيشروك    د  دنر  نت  أعرشرتض فرض نحرو وتحرد مرن أ ر   ر  
 (19. )خمسة م دبين

هايشر تلدشرتسد  تلمهدحة إلرى همدثر  فرض تلبشروهو رو  : تلهاخيي تلمخهبشرق 
تلسررريشرولوجية ل سرررهجدبة تلمخهبرررشرق لسكارررف تلسيشروسرررض وهأيررري  تلبررردشرمهشرت  

 وأا ررررشر  تلهأرررردشر شر تلمهعسأرررررة بدلسدارررريد  تلسرررردبأة وتلحدليرررررة أن. تلمندعيررررة
تلهحسيررررر  تلمخهبرررررشرق وهأكيرررررد تلحررررردال  بارررررأن تمفرررررشرتد مرررررن نوق  عمسيرررررد 
أو )لعينرررد  تلرررد   RT-PCR مأديسرررةنهررردئا  رررد تسرررهند  إلرررى  تمعرررشرتض

 تلطررررروشر تلحررررردد أو وجرررررود أضررررردتدخررررر    تلكدمسرررررة( تلم ررررر  أو تلب  مرررررد
و ينر  ( 19-17) .لسيرشروك    رد أثنردل طروشر تلنأدهرة تلغسو ولين تلمنردعض

لسسيررررشروك فررررض م رررر  تم   ررررد  RT-PCR مأديسررررةتلدشرتسررررد  أن  اررررف 
اف شرند فيرشروك    رد  مد تكهُ . أيد  بعد بدل تمعشرتض 7-9ت ه شر عسى 

ت 17)طررشرح ه رر  إلررى ث ثررة أسرردبي  بعررد برردل تمعررشرتض فررض تلبررو  بسهررشرة 
مرر  أن فهررشرة طررشرح تلسيررشروك هبرردو ممدثسررة لمررد هررو عسيرر   وفررض تلسعررد ( 15

لهحديررد  أيضررد   RT-PCR مأديسررة  وتسرُهخدم(. 31)تلحرد  فررض تلم رر  
أو فررض  برر   تلسررسىتلشرنررد تلسيشروسررض ل   ررد فررض تلسرردئ  تلمسررهخسي عبررشر 

وثمررة تفهأرردشر إلررى ( 32ت 7. )تل سررهوبدثولوجية لعينررد  تلهاررشر رتمنسررجة 
لسسررررردئ  تلسرررررسوق  RT-PCR لمأديسرررررةتلبي  نرررررد  بارررررأن تلد رررررة تلمخهبشر رررررة 

دلو رر  تممثرر  وفيمررد يه رر  بتلعرردو  تلخسأيررة لسيررشروك    رردت لسكاررف عررن 
  . جشرتل ب   تلسسى

 
 المظاهر السريرية: 3-2-1
فرررض تلمارررردهشر تلسرررشر شر ة بررررين تلحوتمرررر  حدليررررد  ال يوجرررد فررررشرن معرررشروذ  

 ررد غيررشر تلحوتمرر ت من عرردو  فيررشروك    ررد و تلم رردبد  بسيررشروك    ررد 
حررردال  ت  ررردبة  وفرررض. غيرررشر م رررحوبة برررأعشرتضهكرررون م رررحوبة أو 

ت فرإن هسرك تمعرشرتض ها رشر فرض تلعرددة بعرد بضرعة أيرد  نت  تمعشرتض
معاررر   وهعرردنض .و  تلسيررشروكمررن تلهعررشرض لسدغررة بعوضررة حدمسرررة لعررد

فرررررض  ح رررررضبأعرررررض حطررررردطض أو طسرررررر مرررررن   تلحوتمررررر  نت  تمعرررررشرتض
تله رد  تلمسهحمرة ويال  ي د  أاخدي يخرشرون بردلحمى و  د و . تلغدل 

تلمسد رررر  وتل ررررردتق ويال  تلعضررررر   وتلاررررعوشر بدلهعررررر ت وهررررردو  هسرررررك 
وفرض  .أيد  وهض عمومرد  خسيسرة ونتهيرة تلارسدل 7تمعشرتض بين يومين و

 .يومد 24بعض تلحدال  يسهمشر تلطسر لسهشرة ه   إلى 
 

وأبسغ  بعض تلبسدتن تلهرض هار د تنهأردال  نارطد  لسيرشروك    رد في رد عرن 
  ررددة فررض معرردال  ت  رردبة بدلمه  مررد  تلع رربيةت ومن ررد عسررى سرربي  

وهرن  تلمه  مرة هرض حدلرة . بدشر ر  - تلمثد  ال تلح شرت مه  مرة غيردن

ررررق مررررن  تلم رررر لررررنتت فررررإن مررررن  .تلحمرررر  يم ررررن أن هحررررد  خرررر   تلهحأ 
م رردبة بمه  مررة ت  رردبة بعرردو  فيررشروك    ررد لررد  أق تمررشرأة حدمرر  

أخررشر  فررض سرريدن تنهأررد  فيررشروك  بمضرردعسد  ع رربية بدشر رر  أو-غيرردن
 .   د

 
لأررد وضررع  تلمنامررة  :تعريةةح حالةةة اإلصةةاضة ضمةةرض فيةةروس زيكةةا

طرر ق عسي ررد هعرردشر ف مبدئيررة لحرردال  مررشرض فيررشروك    رردت ويم ررن تال
 : عبشر تلشرتبه ت لكهشرونض تلهدلض

definition/en-http://www.who.int/csr/disease/zika/case 
 
 المختبري  التشخيص: 3-2-2
خطوت  تلهاخيي تلُمو ى ب د باأن تلحوتم  مطدبأة لهسك  إن

تلهاخيي تلكاف عن  ويسهدعض ج .ب د باأن عدمة تلس دن تلمو ى
فض غضون  RT-PCR مأديسةبدسهخدت  تلسيشروك فض م   د  تم  

 مد يم ن تلكاف عن  .أيد  من ا وشر أعشرتض تلمشرض عسي د سبعة
 تلمسهخس ة خ   تلطوشر تلحدد لسمشرض تلبو عيند  فيشروك    د فض 

. تمعشرتضفض غضون فهشرة ه   إلى ث ثة أسدبي  عأ  ا وشر و 
شرند فيشروك    د فض لهحديد  RT-PCR مأديسةويم ن أيضد  تسهخدت  

هن   عيند   تلسعد  وتلسدئ  تلسسوقت عسى أن  ينبغض عد  تسهخدت 
 .أسدسية لسسحي تلخدي بسيشروك    د

 
 ويم رررن أيضرررد  إجرررشرتل فحررروي م رررسية لهارررخيي عررردو  فيرررشروك    رررد

تلغسو ولين تلمنردعض تلهرض ُي ارف عن رد بوتسرطة فحري  أضدتدبوتسطة 
ه ررر   تلمنررردعض تلمرررشرهبه برررد ن    أو بوتسرررطة فحررري تلهرررألق  عأر  و . عأ  ا وشر أعشرتض تلمرشرض تلسدب تلمندعض تعهبدشرت  من تليو  مأديسرررة تلُممز

رر تلاررخيإ ردبة  شردود فررإن شرة س   مو  مررشرة بعرردو  أحررد تلسيشروسررد  تلم  
شر ة مرر  تلسيشروسرد  تمخررشر  تلمشرهبطرة وشرتثيررد  فرض تلسحرروي تلسعر  تلماره
ولكرررن تحهمرررد  ا ررروشر شردود تلسعررر  تلمارررهشر ة  .ضرررئيسة لسغديرررةتلم رررسية 

رريبوت بعرردو  فيشروسررد   هسررك فررض م رر  تمفررشرتد تلررنين سرربق ل رر  أن ُأ  
ومن تلمحهمر  تلح رو  عسرى شردود فعر  مارهشر ة . ي دتد م سشرة أخشر  

ى أن هنررردك نسررربة  بيرررشرة مرررن تلسررر دن ونهررردئا إيجدبيرررة  تئسرررة بررردلناشر إلررر
رررن  تلرررنين يعيارررون فرررض منررردطق يهوت ررر  في رررد تنهأرررد  فيرررشروك    رررد مم 

وخ و رررد  )ُيسهرررشرض أن ررر   رررد خررردلطوت سررردبأد  فيشروسرررد  م رررسشرة أخرررشر  
فيشروسد  حمى تلضنك وتلحمى تل سشرتلت بمد فرض نلرك تلسأردح تلمضردد 

 يررد  سررسطة لررنت ينبغررض إيرر ل تههمررد  خرردي لضررمدن  .(لسحمررى تل ررسشرتل
وطنية أو دولية مخه ة بدلهحأق من  رحة إجرشرتل أق فحري م رسض 

 .ُيسهشراد ب  فض إدتشرة حدال  تلحم 

                                                           
لعدو  فيشروك  ق يم ن تالط ق عسى م  د من تلمعسومد  عن تلسحي تلمخهبشر   ج

 :    د فض تلشرتبه ت لكهشرونض تلهدلض
http://www.who.int/csr/resources/publications/zika/laboratory-

testing/en/  

 

http://www.who.int/csr/disease/zika/case-definition/en
http://www.who.int/csr/resources/publications/zika/laboratory-testing/en/
http://www.who.int/csr/resources/publications/zika/laboratory-testing/en/
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 مسخي تلبي  ند 
 هارريشر تلبيدنررد  تلمهدحررة مررن تسررهعشرتض من جررض إلررى أن: خيرردشرت  تلعرر  

دشرجرة ف ر  تلهردشر   تلطبيعرض لعردو  فيرشروك    رد مرد هر ت  ضرئيسة ومرن ثر  
هرد  تلبي  نرد  تلشرتهنرة و ( 14. )فإن هندك تفهأدشرت  إلى خيدشرت  تلع   تلسعدلة

لررررد  تلم رررردبين عمومررررد  إلررررى أن تلمررررشرض ي ررررون خسيأررررد  ونتهررررض تلاررررسدل 
وطبأرررد  لمرررد هررر  ت بررر   عنررر  فرررإن تلعررر    رررد ت ه رررشر عسرررى  .بررردمعشرتض

لشرعديررة تلعدمررة تلمهعسأررة بدلعرردتو  تلسيشروسررية وتلشرعديررة تلمهعسأررة برردمعشرتض ت
لرر  يرره   وحهررى هررنت تلهرردشر  . تلمحررددة فررض تماررخدي تلم رردبين بدلعرردو  

هطو شر أق لأدحت أو عدمر  مضردد لسسيشروسرد ت أو معدلجرة محرددة لعردو  
بغيررة تلحررد مررن تمثررشر تلسررشر شرق أو مررن خطررشر إ رردبة تلجنررين  فيررشروك    ررد

وبدلهررررردلض فرررررإن تلعررررر   يهشر ررررر  عسرررررى تلهررررردخ   تلهرررررض يم رررررن . دو  بدلعررررر
لهسررر ين تلطسرررر تلح ررردكضت وتلحمرررىت تسرررهخدتم د بأمررردن بدلنسررربة لسحوتمررر  

 .وتل دتقت وتمل  تلمس سض
 رررررد  : تلمُطشر   رررررد  تلموضرررررعية ومضرررررددت  تل سرررررهدميننجدعرررررة ومأمونيرررررة 
لعرررر     ررررو شر ن بهأيرررري  تلهررردخ   تلدوتئيررررة لمخسسرررةتسرررهعشرتض من جررررض 

ودشرك تالسهعشرتض  ر  . شرض تلمجموعضتلندجمة عن تلم تلمهعممةتلح ة 
هددفرة طة عاروتئية مد هو مناوشر وغيشر مناوشر وجدشر من تخهبدشرت  مضرب  

ومررررروتد وتلكررررردفوشرت  تلسينرررررو ت وتلمنثرررررو ت)إلرررررى هأيررررري  تلعوتمررررر  تلموضرررررعية 
 تلمجموعيررةوتلعأررد يشر ( وتلكبسدئيسررينتلهخررديشر تلموضررعيةت وتلسررهيشرو دت ت 

ت مضددت  تل سهدمينت وتمسبشر نت وتلسيهشرو دت ت وتلمنده ضد  تمفيونية)
 مد ل  . مخهسةول  يحدد تالسهعشرتض أية تخهبدشرت  (. ومضددت  تالكهئد 

مأمونية وفعدليرة تلهردخ     يه  هحديد أية تسهعشرتضد  من جية أخشر  هأي  
 .تلدوتئية لهس ين تلح ة أثندل تلحم 

دشرتسرررررد  مخهسسرررررة بارررررأن تسرررررهخدت   لررررر  ها رررررشروفيمرررررد يهعسرررررق بدلمأمونيرررررة 
أثنررررردل تلحمررررر  أيرررررة   رررررددة فرررررض ( H1ُمح رررررشرت  )مضرررررددت  تل سرررررهدمين 

سرررد تلح ررردئ  تلجنينيرررة تلضررردشرةت والسررريمد فيمرررد يهعسرررق بد  ولررر  يبرررين . م  
  خطررررشر تلهارررروهد  تلجسرررريمة هأرررري   تسررررهعشرتض من جررررض لدشرتسررررد  شر رررردية

ُمح ررشرت  )تمو  لمضررددت  تل سررهدمين  ثسرر تلتلمشرهبطررة برردلهعشرض أثنرردل 
H1)  حدلررررة حمرررر  أيررررة   ررررددة فررررض  111 111وهشرهكرررر  عسررررى أكثررررشر مررررن

فرض  59ت وفهرشرة تلثأرة بنسربة 1,76 تلهسخي رض معرد  تالحهمرد ) ت مسد 
 (33)(. 1254-10161: تلمدئة

واررررم  تسررررهعشرتض من جررررض لهأيرررري  تلشرتبطررررة بررررين تلهعررررشرض  برررر  تلرررروالدة  
دشرتسررة  32)دشرتسررة شر رردية  94 وتلعيررو  تلوالديررة لمضررددت  تل سررهدمين

و دنر  غدلبيرة تلنسردل فرض ( 34(. )لسحردال  وتلاروتهددشرتسة  13أهشرتبية و
هرررررن  تلدشرتسرررررد  مرررررن  نررررردتت وتلبسررررردتن ت سررررر ندندفيةت وتلواليرررررد  تلمهحررررردة 

 مررن تلجيرر  تمو  H1مندهضررد  مسررهأب   اررمس  تلدشرتسررد و . تممشر  يررة
 سررررري مين بد ضررررردفة إلرررررى بيشر دو سرررررينت سررررري سي  ن أو مي سيررررر  نت ودو )

نيشرتمينت وديسين يررررررررردشرتمينت وهيدشرو سررررررررري  نت و شرومسينيرررررررررشرتمينت و سررررررررروشرفي

مررن تلجيرر  تلثرردنض  H1مندهضررد  مسررهأب  و ( و شروميثررد  نت وهشر بشروليرردين
وخسري تالسررهعشرتض (. سريهيشر   نت ولوشرتهررددينت وهيشرفينرددينت وأسررهيمي و )

فيمررد يهعسررق  تل سررهدمين أثنرردل تلحمرر مأمونيررة تسررهخدت  مضررددت   إلررى أن
ئ نررة عمومررد ت ولررو أن إحررد  تلدشرتسررد  تلوتسررعة مررن مطم برردلعيو  تلوالديررة

برررد   أفررردد  عرررن وجرررود شرتبطرررة برررين تلسوشرتهرررددين 1111تلسرررو د عرررد   وتلم 
. فرض تلمجموعرد  تلسر دنية تمخرشر   تلهحهردنضت مرد يسرهدعض هأييمرد  مس ر   
 .وجود هن  تلشرتبطة عسى أن تلدشرتسد  تل حأة ل  هسدند

 
 تدابير الحماية الشخصيةاستخدام الركون إلى الراحة و : 3-3-1

ينبغررض أن ُهن ررر تلحوتمرر  تلم رردبد  بعرردو  فيررشروك    ررد تلم ررحوبة 
برررأعشرتض برررأن يرررشر ن  إلرررى تلشرتحرررة ويطرررب أن هررردتبيشر تلحمديرررة تلاخ رررية 

د  تلسيررشروك إلررى لسهأسيرر  مررن تحهمررد  تنهأرر 2-2-3فررض تلأسرر  تلمرن وشرة 
سيمد خ   تمسبوق تمو  من إ ردبه ن بردلمشرض أاخدي يخشر نت وال

 (.مشرحسة ا وشر تلسيشروك فض تلد )
 
 والصداع الحمى:3-3-2

مثرررر  ) تلهبشر ررررد تلسي  دئيررررةحرررردال  تلحمررررى بهطبيررررق هرررردتبيشر  إدتشرةينبغررررض 
( تشرهدتل تلم بك تلشرطبة أو تلخسيسة أو تالسرهحمد  أو تالغهسرد  بدلردش

ت والبررد مررن هجنرر  أخررن تمسرربشر ن (تلبدشرتسرريهدمو )وأخررن تمسرريهدمينوفين 
أو غيشر  من تمدوية غيشر تلحدوية عسى تلسهيشرو د وتلمضددة ل له دبرد  

 .إم دنيرة ت  ردبة بدله ررد  حمرى تلضرنك تلسيشروسررية إلرى حرين تسررهبعدد
 (تمسرررريهدمينوفين) لبدشرتسرررريهدمو ت  نبغررررض أيضررررد  عرررر   تل رررردتق بأخررررنو 

 .حدال  تلحمىشرة  دتبدلجشرعد  تلُمو ى ب د 
 
 الطفح الحك ي : 3-3-3

برد هخ رد أو هردحض مأمونيرة  بي  نرد بشرغ  عد  وجود  تلموضرعية  تلمشرط  
سررشر شر ة هارريشر إلررى تلهجرردشر  تل أثنرردل تلحمرر  فررإن تلح   ررضلعرر   تلطسررر 

تالسررررهخدت  تلموضررررعض  بد م رررردن تلسجررررول إلررررى ولررررنلك فررررإن. مأمونيه ررررد
 .تلمنثو  تلمشرهك ة عسىأو تلعوتم  تلمدئية  محسو  تلكدالمينل
 

مأمونيررررررة معارررررر  مضررررررددت  تل سررررررهدمين وب ررررررسة عدمررررررة فررررررإن سررررررمد  
عسررى أنرر  . تلمسررهخدمة فررض تلعرر   تلمن جررض لسح ررة أثنرردل تلحمرر  عدليررة

إنت  دن تلحدم  تلم دبة بعدو  فيشروك    د هشرغ  بادة فض تسهخدت  
لهسرر ين تلح ررة تلندجمررة عررن تلطسررر فإنرر  يو ررى  مضررددت  تل سررهدمين

بدسررهعمد  مضررردد فمررروق لس سرررهدمين مررن تلجيررر  تمو ت هرررو فرررض تلعرررددة 
و نبغرررررررض هررررررروفيشر تلسوشرتهرررررررددين  .لخررررررره تمو تفينيشرتمينت  عررررررر   تلكسررررررروشر 

 .تمو  من تلحم  ثس   ن  خيدشر ن بديسين فض تل هيشر يوتلس
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سةافرن /لحوامةل الالتةي يعشةن فةيقبةل الةوةدة لما فحوص  3-4
 مناطق يتواصل فيها انتقال فيروس زيكا إلى

 
 مسخي تلبي  ند 

لرررر  يسررررسشر تسررررهعشرتض : مأدبرررر  تلموج ررررة تلارررردمسةفحرررروي فيررررشروك    ررررد 
تلمخلسد  عن تلعثوشر عسى أية دشرتسد  هأدشرن برين فعدليرة فحروي فيرشروك 

وفض حين . لسحوتم  أو مية مجموعة س دنية مأدب  تلموج ة تلادمسة   د 
تلادمسة لك  تلحوتمر  فرض تلمنطأرة تلمو رولة  رد هسردعد عسرى  أن تلسحوي

لسررروتهض  رررد هحديرررد تلحوتمررر  مرررن غيرررشر نوت  تمعرررشرتض ولكرررن تلم ررردبد  ت
لسهاو  تلجنينضت فإن هن  تلسحروي ال هسبرض  يوتج ن خطشرت  محهم   مه تيدت  

جنغرررررشر تلهرررررض هعهمررررردهد منامرررررة تل رررررحة تلمعررررردييشر تلك سررررري ية لو سسرررررن و 
وبرررردلناشر إلررررى فجرررروة تلبي  نررررد   (39. )تلعدلميررررة لسحرررروي تلهحررررشرق تلمسيرررردة

وتلعر   تلسعرد  أو تلهردخ    مشرض فيرشروك    رد بهشر ضتلوتسعة تلمهعسأة 
تلسعدلررةت فررإن تلم ونررد  تلهدليررة مررن معرردييشر و سسررن وجنغررشر لسهحررشرق غيررشر 

تلم رردبين بمررشرض  ينبغررض أن ي ررون هنرردك عرر   مأبررو  لسمشرضررى: مسبرردة
وأن ي ررون هنرردك ف رر   معررشروذو وأن ههرروتفشر تلمشرتفررق لسهاررخيي وتلعرر  و

مررن تلمررشرض تلكرردمن  تلهشر ررض رردذ لسهرردشر   تلطبيعررض لسحدلررةت بمررد فررض نلررك 
بمد فرض نلرك )تلادهشرو وأن ههس  هكسسة تلعثوشر عسى تلحدال   إلى تلمشرض

برردلهوت ن تال ه ررددق ( تلهاررخيي وعرر   تلمشرضررى تلررنين هرر  هاخي رر  
تلسعدلية من حي  )بدلمأدشرنة م  ت نسدن تلمم ن عسى تلشرعدية تلطبية     

لمسره سكين تلدتعيرة و د هبين أن تلمطدلبد  تلندبعة مرن ت (39(. )تلهكدليف
ال هسبض هن  تلمعدييشر تل دشرمة  د أسسشر  عن  إلى إجشرتل فحوي لسهحشرق 

 .ال  يمة وتضحة ل د بشرتما بدهاة تلهكدليف
وفضرر   عررن نلررك فررإن تلد ررة تلهاخي ررية لسسحرروي تلسرريشرولوجية تلمهدحررة 
فررض هحديررد تلعرردو  لررد  تلمجموعررد  تلسرر دنية تلمهمهعررة ارردهشرت  بدل ررحة 

تلهسررردع   والسررريمد فرررض تلمنررردطق تلمو رررولة حيررر  هاررري  غيرررشر معشروفرررةت 
وهارر تلبي  نرد  . تمخرشر   تلماهشر ة بين فيشروك    رد وتلسيشروسرد  تلم رس  شرة

بارررأن عررردو  فيرررشروك    رررد فرررض ( أو ت  ررردبة)تلمهعسأرررة بمسرررهو  تلخطرررشر 
تلحوتم  من غيرشر نوت  تمعرشرتض تلمأيمرد  فرض منردطق مو رولة أو تلهرض 

( 14. )نهيجررررة تلسررررسشر أو تاله ررررد  تلجنسررررض لسعرررردو   ُيحهمرررر  هعشرضرررر ن
أو تلسرردلبة مق و جعرر  هررنت مررن تل ررع  هأررديشر تلأرري  تلهك نيررة ت يجدبيررة 

وأاررردشر  تلهأرررديشرت  تلأدئمرررة عسرررى نمنجرررة تلبيدنرررد  مرررن . فحررري لسهحرررشرق 
فرض تلمدئرة مرن تلم ردبد  يسردن أطسردال   1259فداية سدبأة إلى أن نسربة 
إلرررى أن نسررربة تلنهررردئا ت يجدبيرررة ممرررد يرررد  ( 36)يهسرررمون ب رررغشر تلرررشرأك 

وخررر   تلسدارررية تلحدليرررة أا رررشر  دشرتسرررة  .تل تئسرررة  رررد هكرررون عدليرررة لسغديرررة
حدم   من أ   ( تلمدئةفض  71) 71نهدئا  أهشرتبية وتحدة فض تلبشرت    أن

من إلررى عيررددة بعررد معدنررده ن مررن طسررر عسررى مررد  تميررد  د  حرردم     رر 77
بعرررد    ت  ررردبة بسيرررشروك    رررد دنررر  إيجدبيرررة مرررن حيررر تلخمسرررة تلسررردبأة

ممررد يررد  عسررى أن حرردو  تلطسررر ( 22)ت PCR-RT لمأديسررةإخضرردع ن 
هحديد تلنسدل تلمعشرضد  لخطشر أعسى من ت  ردبة فض يم ن أن ُيسهخد  

خ   تلسدايد  وتلسوتهض يهطسبن تلم  د من تلسحوي تلهاخي ية  بدلعدو  
 .لهأكيد تلحدلة

تل رررروهية فررررض تلمشرحسررررة تلمب ررررشرة مررررن تلسحرررري تلشروهينررررض بدلموجررررد  فررررون 
تسُهخس ررررر  تلبي  نرررررد  بارررررأن فدئررررردة تلسحررررري تلشروهينرررررض لألجنرررررة : تلحمررررر 

بدلموجد  فون تل وهية فض تلمشرحسة تلمب شرة من تلحمر  لهارخيي تلهارو  
 و ردشرن تالسرهعشرتض برين( 37. )تلجنينض مرن تسرهعشرتض لمخسسرة  رو شر ن

وهية فض حردال  تلحمر  تلسحوي تلشروهينية وتالنهأدئية بدلموجد  فون تل 
تلحمر  أسبوعد  لسكاف عن تلهاوهد  تلجنينيةت و  14تلهض هأ  مده د عن 

و دنرر  هنرردك بي  نررد  عسررى أن . تلمهعررددت وحرردو  ح رردئ  جنينيررة ضرردشرة

رن  مرن تلكارف عرر ن تلسحروي تلشروهينيرة بدلموجرد  فرون تل روهية  رد حسَّ
أسرربوعد   14مرردة فررض تلسهررشرة تلسرردبأة لسحمرر  لتلاررنونت  تلجنينيررة تلشرئيسررية 

: فررررض تلمدئررررة 59فهررررشرة تلثأررررة بنسرررربة و ت 3246معرررد  تالخهطرررردشر تلنسرررربض )
 مد أد  تلسحي تلشروهينض بدلموجد  فرون تل روهية (. 7224إلى  2267

هحديرد هردشر   تلعمرشر تلحمسرضت حير   فض مشرحسة تلحم  تلمب شرة إلى هحسرين
 فررض حرردال  تلحمرر  هحررشر ض تلمخرردضأنرر  يررشرهبه بدنخسرردض فررض عمسيررد  

فرض  59ت وفهشرة تلثأة بنسبة 1295 معد  تالخهطدشر تلنسبض)‘ بعد تموتن’
أنرررر   دنرررر  هنرررردك بي  نررررد  منخسضررررة  غيررررشر(. 1073إلررررى  1241: تلمدئررررة

فرض تلسهرشرة  تلجودة عسى أن هنت تلسحي ال يخثشر عسى خطشر حردال  تلوفردة
 59ت وفهشرة تلثأة بنسربة 1275معد  تالخهطدشر تلنسبض )تلمحيطة بدلوالدة 

 (.2221إلى  1271: لمدئةفض ت
عرردو  إ رردبة تلجنررين ب لهاررخييفررض مشرحسررة مررد  برر  تلرروالدة برر   تلسررسى 
ا ررشر أنرر  يم ررن عرر   شرنررد هنرردك عرردد مررن تلهأرردشر شر تلهررض هُ  : فيررشروك    ررد

ولوجية فيشروك    د من تلسدئ  تلسسوق لسحوتم  م  أو بدون فحوي سيشر 
عسرررى أنررر  لررريك هنررردك مرررن بي  نرررد  فرررض (. 32ت 7) إيجدبيرررة لسيرررشروك    رررد

فرررض هحديرررد  PCR-RT لمأديسرررةتلو ررر  تلحررردلض عسرررى تلد رررة تلهاخي رررية 
لى أق مد  يم ن لسسحي ت يجدبض أن يهك ن بدلهارو   تلعدو   تلخسأيةت وت 

 مرررد أنررر  لررريك هنررردك مرررن بي  نرررد  بارررأن تلو ررر  تممثررر  . تلجنينرررض تل حرررق
 .خيي تلعدو  تلخسأية بسيشروك    دالهنسين ت جشرتل تلخدي به

وفيمد يهعسق بس مة ب   تلسسى فأد ه  تسهخ ي تلبي  ند  مرن تسرهعشرتض 
تلسر مة وتلد رة تلنسربيهين لعمسيرد  بر   تلسرسى فررض   لمخسسرة  رو شر ن يأري  

 29أكثررشر مررن )تلثرردنض  ثسرر وفررض تل( أسرربوعد   29أ رر  مررن )مشرحسررة مب ررشرة 
. دبة تلمايمية لهاخيي مد  ب  تلوالدةوهأنيد  أخن عيند  تل غت (أسبوعد  

وأا ررشر تالسررهعشرتض أنرر  بدلمأدشرنررة بعررد  إجررشرتل عمسيررة برر   تلسررسىت  (37)
 رررد أسرررسشر عرررن   رررددة خطرررشر  تلثررردنض ثسررر فرررإن تلأيرررد  ب رررن  تلعمسيرررة فرررض تل

فهرشرة و ت 2261معد  تالخهطدشر تلنسربض )فض تلمدئة  107ت ج دض بنسبة 
ول  ي ن هنردك فرشرن فرض (. 1291 إلى 2211: فض تلمدئة 59تلثأة بنسبة 

 ررردن  تلنررر ذ تلم بسرررض برررين تلمجموعرررد ت غيرررشر أن هسرررشر  تلسررردئ  تلسرررسوق 
فهرشرة تلثأرة و ت 3251معد  تالخهطدشر تلنسبض ) أكثشر ايوعد  بعد ب   تلسسى

وبدلمأدشرنررة مرر  تلبرر   تلمب ررشر (. 7271إلررى  2259: فررض تلمدئررة 59بنسرربة 
نرررد  وأ ررر  هطسبرررد  مرررن تل تويرررة تلثررردنض أكثرررشر أمد ثسررر لسسرررسى فرررإن تلبررر   فرررض تل

و رردن مجمروق خسرردئشر تلحمرر  بعرد برر   تلسررسى تلمب رشر أعسررى  ثيررشرت   .تلهأنيرة
: فررررض تلمدئررررة 59ت وفهررررشرة تلثأررررة بنسرررربة 2215معرررد  تالخهطرررردشر تلنسرررربض )

تلخسأيرررررة باررررر    بيرررررشر فرررررض  تلعيرررررو  مرررررد  تد عررررردد ( 2262إلرررررى  2213
 .مجموعة ب   تلسسى تلمب شر

 
 والتقديرات ضالموجات فوق الصوتية فحص فيروس زيكا: 3-4-1
 

ى حدليد  برإجشرتل فحري تلكارف عرن عردو  فيرشروك    رد لسحوتمر   ُيو  
تل ئررررض سرررربق ل ررررن أن أبرررردين أعررررشرتض أو ع مررررد  ت  رررردبة بعرررردو  

تلمنامررة فرض هررنت تلو رر  بسحري جميرر  تلحوتمرر   ضال هو ررو . تلسيرشروك
سيرشروك ل  تلمهوت ر نهأرد تالمندطق  (أو سدفشرن إلى) تلسوتهض يعان فض

فررض  ت حيثمررد أم ررنتولكررن ينبغررض أن يناررشر تلم نيررون تل ررحيون .    ررد
تمو  مررن  ثسرر تلإجررشرتل مسررر بدلموجررد  فررون تل رروهية خرر    عررشرض
جميرر  تلنسرردل تلمشرتجعررد  لسح ررو  عسررى تلشرعديررة تلسرردبأة عسررى  تلحمرر 

جرشرتل هأرديشر أسدسرض لعمسيرة  لسوالدة من أج  هحديد موعد تلحمر  بد رة وت 
 .ها    تلجنين
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مخطرررره  رررشرتشرت  لسحرررري وشرعديرررة تلحوتمرررر  تلسرررروتهض  1الملحةةةةق و ررروفشر 
و نبغرض أن ُهن رر . لسيشروك    رد تلمهوت  يعان فض مندطق تالنهأد  

شرة  برررر  تلرررروالدة وفأررررد   جميرررر  تلحوتمرررر  بررررإجشرتل   رررردشرت  تلمشرتجعررررة تلمأررررشر 
خرررررردمد  تلشرعديررررررة  مرررررر ودقلسمعرررررردييشر تلوطنيررررررة وبدالمهثررررررد  لهو رررررريد  

بارررأن ا ررروشر أيرررة وفرررض  ررر    ررردشرة ينبغرررض أن ُهسرررأ  تلنسررردل . تل رررحية
منررن   رردشرة تلمشرتجعررة تلسرردبأة  أعررشرتض أو ع مررد  لعرردو  فيررشروك    ررد

باررررأن إجررررشرتل   رررردشرت   ل ررررنإسرررردتل تلمارررروشرة  يهعررررين مررررد  . برررر  تلرررروالدة
تلسحري تلهاخي رض وهسأرض تلعر   تلمشرتجعة فض و ر  مب رشر مرن أجر  
فرررض تلسهررشرة تلسد ررسة برررين تمعررشرتض  فررض حدلررة إ رردبه ن برررأق مررن هسررك

سردل خرر   و نبغرض ه و ررد  ر  تلن.   ردشرت  تلمشرتجعرة تلمأرشرشرة  برر  تلروالدة
جمي    دشرته ن تلسدبأة لسوالدة بمعسومرد  عرن تلهردتبيشر تلأيدسرية لحمديرة 

 .2-2-3فض تلأس  تلبيئة وتمفشرتد عسى تلنحو تلمبي ن 
وبغررض تلناررشر عررن ت  رردبة سرردبأد  بمررشرض ههسررق أعشرتضرر  مرر  أعررشرتض 

جميرر  تلنسرردل تل ئررض  ُيطسرر  إلررىعرردو  فيررشروك    رردت فإنرر  ينبغررض أن 
لمسررررر  تلخضرررروقهوت رررر  في ررررد تنهأررررد  تلسيررررشروك يعاررررن فررررض منرررردطق ي

بدلموجد  فون تل وهية لسكاف عن أية عيرو  ه ري  تلجنرين خر   
أو فررض أ ررشر  و رر  مم ررنت إنت مررن تلحمرر   11 وتمسرربوق 27 تمسرربوق

والبررد مررن إيررر ل . مررن تلحمرر  أسررربوعد   11 دنرر    رردشره ن تمولررى بعررد 
لهحديرررد أيرررة عيرررو   لسجنرررينتههمرررد  خررردي لسج رررد  تلع ررربض تلمشر ررر ق 

هعهشر ررر ت ومن رررد  رررغشر تلرررشرأك وغيشرهررررد مرررن تلهاررروهد  تل ي سيرررة دتخرررر  
 .تلجمجمة

ربن بمرشرض سرشر شرق  و ردن فح ر ن أمد تلنسدل تل هض سبق ل ن أن ُأ  
تلمسرر  بعد تال هوجد بي ند تلسوتهض عدو  فيشروك    دت و سدلبد  بدلنسبة ل

أو  فض تلدمد بهاوهد  عسى إ دبة أجنه ن  تبدلموجد  فون تل وهية
بهارروهد  أخررشر ت فينبغررض أن يوت ررسن هسأررض خرردمد  تلشرعديررة تلشروهينيررة 

وُ و ى بهكشرتشر إجشرتل تلمسرر بدلموجرد  فرون تل روهية . تلسدبأة لسوالدة
تمخيررشر مررن تلحمرر ت  ثسرر تلتلثرردنض أو مطسرر   ثسرر تللسجنررين فررض أوتخررشر 

ررر  إجرررشرتخ  فرررض فهرررشرة ههرررشرتوح برررين  أسررربوعد  مرررن تلحمررر ت  31و 17وُيسض 
أو بهاروهد  /لسو وذ عسى مد إنت  دن تلجنرين م ردبد  ب رغشر تلرشرأك و

أخشر  فض تلدمد  من تلكاف عن د فض هسك تمثندل أس   ب ثيرشرت ومن 
مررررن تلمم ررررن أن ُه رررررد  تم  بعرررردو  فيررررشروك    رررررد و سحررررق تلضرررررشرشر 
برردلجنين عأرر  إجررشرتل فحرري أولررض ال يثبرر  ت  رردبة برردلسيشروك ويخررشر 

 .ةعددق بدلموجد  فون تل وهي
مخطرررره  ررررشرتشرت  لسحرررري وشرعديررررة تلحوتمرررر  تلسرررروتهض  2الملحةةةةق ويأررررد  

يأمن فض مندطق يهوت   في رد تنهأرد  فيرشروك    ردت ولكرن ن سردفشرن  ال
وعسررى مرر ودق تلخرردمد  تل ررحية أن  .إلررى هسررك تلمنطررق أثنرردل حمس ررن

  وهمدث  تلهو يد  تلمهعسأرة بسحروي مرد  بر   .منامة تل حة تلعدلميةيأي  مررروت بعنديرررة سررريشرة سرررسشر تلمرررشرأة عسرررى أسررردك أحرررد  معسومرررد  هوفشرهرررد 
تلرررروالدةت وتلهأيرررري ت وتلشرعديررررة عمومررررد  هسررررك تلهو رررريد  تلمهعسأررررة بدلنسرررردل 

 .  فيشروك    دتلسوتهض يعان فض مندطق يهوت   في د تنهأد
 بزل السلى: 3-4-2

شرعديرررررة إن بررررر   تلسرررررسى هرررررو إجرررررشرتل بدضررررر  ينبغرررررض أن يأه رررررشر عسرررررى 
ت وبعررد تلمند اررة تلكدمسررة أم ررنوحيثمررد . وسرريد د  تلهوليررد تلمهخ  ررة

فررض إجررشرتل فحرري لألخطرردشر تلمحهمسررة مرر  تلحدمرر ت فإنرر  يم ررن تلناررشر 
 سررردلبةنهررردئا فحررري فيرررشروك    رررد  جررردل بررر   تلسرررسى لسنسررردل تل هرررض 

 أاردشر  إلرىت ولكن نهدئا تلمسرر بدلموجرد  فرون تل روهية بدلنسبة ل ن
عررن تلهارروهد  تلوشرتثيررة  لسهحررشرق إ رردبة دمررد  تلجنررين بهارروهد ت ونلررك 

 ومرن تلجرديشر بدلرن شر أن. وحدال  تلعدو  تلخسأيرةت ومن رد فيرشروك    رد
لسسدئ  تلسسوق بغية تلكاف عن  PCR-RT لمأديسةتلد ة تلهاخي ية 

                                                           
: يم ن تالط ق عسى هأشر شر حدلة فيشروك    د فض تلشرتبه ت لكهشرونض تلهدلض  د
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غيررشر مخ رردة فررض تلو رر  تلررشرتهنت  مررد أن     رردتلعرردو  تلخسأيررة بسيررشروك 
من غيشر تلمعرشروذ مرد إنت  ردن تلسحري ت يجردبض سيسرسشر عرن تلرهك ن 

 عنرد تلهو رية بر تو نبغرض هنسيرن ت جرشرتلت  .بحدو  هارو  جنينرض الحرق
ثرررشر تلمند ارررة تلوتفيرررة لمخررردطشر  وفوتئرررد  وت  أسررربوعد  مرررن تلحمررر   29 بعرررد

 .تلحدم و بول  من جدن  
 
عالقةةة فيةةروس زيكةةا باصةةاضة الجنةةين لقبةةل الةةوةدة  التقيةةيم 3-5

 تشوهات أخرى  /بتشوهات في الدماغ
 

 مسخي تلبي  ند 
حرررردد : هارررروهد  تلجنررررين تلهررررض يُسهررررشرض تشرهبدط ررررد بعرررردو  فيررررشروك    ررررد

تسررهعشرتض من جررض لهأيرري  طيررف هارروهد  تلجنررين تلهررض ُيسهررشرض تشرهبدط ررد 
عرن تلطيرف هأشر رشر حدلرة  23خمك دشرتسد  أهشرتبيرة و بعدو  فيشروك    د

( 14. )غيشر تلسوية لمسر تلجنين بدلموجد  فون تل وهية لسنهدئاتلوتس  
وتلهكسسررررد  دتخرررر  وهاررررم  أكثررررشر هررررن  تلسررررمد  ارررريوعد   ررررغشر تلررررشرأكت 

هضررخ    ومررن بررين تلسررمد  تمخررشر  . ويفررد  أو هكسسررد  تلعررينتلجمجمررةت 
تنعرردت  )تلنمرردل تلأاررشرق تلارردن ت و وتلرردوشرتن غيررشر تلطبيعيررين وتلهررهس ت تلبطررين

 ه رروشروعررد   عررد  هخس ررق تلجسرر  تلثسنررضتت و وضررموشر تلرردمد ت (تله فيررف
تلضرموشرت ونأري بمد فرض نلرك  تلم أج تل مخهسسة من تلدمد ت وانونت  

وهنرردك هأرردشر شر  .تلمسد رر  ررغشر تلمأسررةت وتعوجررد  هنسررا جررنق تلرردمد ت و 
هأييرررد تلنمرررو تلشرحمرررضت و ينرررد  عرررن   ررروشر تلماررريمةت ووفررردة أيضرررد  عرررن 

 .تلشرح تلجنين دتخ  
: تلد ة تلهاخي ية لهاخيي  غشر شرأك تلجنين بدلموجد  فون تل وهية

تسُهخس رررر  تلبي  نررررد  مررررن تسررررهعشرتض من جررررض يرررردشرك تلد ررررة تلهاخي ررررية 
لأيدسرررد  أبعررردد تلجنرررينت بدلمأدشرنرررة مررر  تلأيدسرررد  تلمشرجعيرررة عنرررد تلررروالدة 

ارررررم  تلماررررردشر ون فرررررض و ( 35) .تلررررروالدةي  رررررغشر تلرررررشرأك  بررررر  لهارررررخي
 تالسرررهعشرتض حوتمررر  خضرررعن لعمسيرررد  هأيررري   بررر  تلررروالدة ل رررغشر تلرررشرأك

مرر  خطررة  جررشرتل هحسيرر  مجموعررة )وهأكيررد نلررك فررض فهررشرة مررد بعررد تلرروالدة 
وعثررشر تالسررهعشرتض عسررى هسرر  (. فشرعيرة لسحوتمرر  تلم رردبد  بسيررشروك    ررد

رر نة فررض سرريد د  تلمسهاررسيد  فررض تلواليررد  تلمهحرردة تممشر  يررة دشرتسررد  منس 
سشرتئي  (2)ت وفشرنسد (2)ت و ندت (9) ت بدسهخدت  بدشرتمهشر منسشرد أو (1)ت وت 

وههضررمن . لهاررخيي  رغشر تلررشرأك دليسرض  سحرريهوليسرة مررن تلبردشرتمهشرت  
محيه تلبطنت وتلأطشر بين تلجدتشر نت وطو  عا  تلسخرنت هن  تلبدشرتمهشرت  
و دمر  تلدشرتسرد  عمومرد  بهأرديشر  .تلأطشر تممدمض تلأنتلضو ت ومحيه تلشرأك

 9و 4و 3و 1و 2)عهبد  مخهسسرة  بدسهخدت  تلسحوي تلدليسيةمد  د ة 
تلمئرررررررين مررررررن تالنحشرتفررررررد  تلمعيدشر ررررررة دون مهوسررررررره تلعمررررررشر تلحمسررررررض أو 

 (.تلخدمك
تلأطررشر تممرردمض تلأررنتلض  سحرري ( جنينررد   49اررمسهد )وتسررهخدم  دشرتسررهدن 

مررررررن تالنحشرتفررررررد  تلمعيدشر ررررررة دون  9و 4و 3وبدسررررررهعمد  عهبررررررة  .دليسررررررض
 76تلمهوسررهت فأررد أا ررشر تلهحسيرر  تلهسرروق لسنهرردئا دشرجررد  حسدسررية  رردشرهد 

فض تلمدئة عسرى  57و 52و 71نوعيد  بمأدتشر فض تلمدئةو و  97و 97و
حدلرررة ل رررغشر  59وبدسرررهخدت  تلبيدنرررد  تلأدئمرررة عسرررى تلنمررردن  لرررر . تلهررروتلض
 دنرررر  تلأرررري  ( 36)تمررررشرأة م رررردبة بدلعرررردو ت  21 111فررررض  رررر   تلررررشرأك

تلسردلبة  تلهك نية ت يجدبيرة منخسضرة لسغديرة فرض حرين  دنر  تلأري  تلهك نيرة
دون مهوسررره  9و 4و 3مشرهسعررة جررردت  عسرررى تمهررردتد تالنحشرتفرررد  تلمعيدشر رررة 

. تلأطررررشر تممرررردمض تلأررررنتلض ومحرررريه تلررررشرأكشرتمهشرق دتلعهبررررد  لكرررر  مررررن برررر
معرردال  تالحهمررد  تلهاخي ررية ليسيين  دنرر  وبدلنسرربة لكرر  تلبرردشرمهشرتين تلررد

ح رررررردئيد  و تد   ثيررررررشرت  مرررررر    ررررررددة تالنحشرتفررررررد  تلمعيدشر ررررررة دون إم مررررررة 
 .تلمهوسه

 تل ررروهية لسجنرررينفرررون وخسررري تالسرررهعشرتض إلرررى أن تلمسرررر بدلموجرررد  
أفضرر  عسررى مررد يبرردو فررض تلهحديررد تلررد يق لعررد  وجررود  ررغشر تلررشرأك منرر  

فررررإن تلأطررررشر  وبدلمأدشرنررررة مرررر  تلبرررردشرتمهشرت  تمخررررشر  تلمبسررررش عن ررررد. لوجررررود 
تممدمض تلأنتلض ومحيه تلرشرأك أكثرشر تهسرد د  فرض تلنوعيرة وتلحسدسرية عسرى 

 .تمهدتد تلدشرتسد  وفض تلعهبد  تلمنخسضة بدلمأدشرنة م  تلعهبد  تلعدلية
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فيشروك    د عدو  إدتشرة تلحم  فض سيدن   
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 مسح الجنين ضالموجات فوق الصوتيةطيح النتائج الشاذة ل: 3-5-1
ينبغض فض سيدن تنهأد  فيشروك    د أن ُيوج  فحي تلمسر بدلموجرد  

 /بهاوهد  فض تلدمد فون تل وهية  و  هحديد مد  إ دبة تلجنين 
تلبطرررررينت هضرررررخ   ت و  رررررغشر تلرررررشرأكبمرررررد فرررررض نلرررررك هاررررروهد  أخرررررشر ت 

ت وتلهرهس  وتلردوشرتن غيرشر تلطبيعيرينت وضرموشر دتخ  تلجمجمرة وتلهكسسد 
د  هخس ررق تلجسرر  تلثسنررضت و ررغشر تلمأسررةت وهكسسررد  تلعررينت عررتلرردمد ت و 

و نبغررض أن  (7) .تلهرض ُأبس ررش عن رد جميعررد  فرض حرردال  تلحمر  تلمهضررشرشرة
هخدق نهدئا تلمسر بدلموجد  فون تل وهية لهاروهد  تلسردئ  تلسرسوقت 

و هأييرررد تلنمرررو دتخررر  تلرررشرح ت أو وفررردة تلجنرررين لرررد  حدمررر  نت  هررردشر   أ
سرردبق مررن تلمررشرض يهسررق مرر  تلعرردو  بسيررشروك    ررد إلررى إثرردشر تالاررهبد  

 .بوجود عدو  جنينية
 

 رردبة ومرر  أن تل رروشرة تلكدمسررة لسهارروهد  تلخسأيررة تلهررض  ررد هررنج  عررن إ
ه ت  غيشر وتضحةت فرإن تلمعردشرذ تلأدئمرة تلجنين بعدو  فيشروك    د ال

 ودتل تلمأوسرد تل هرشرق مثر  )حدليد  عرن سردئشر حردال  تلعردو  تلخسأيرة 
هاريشر إلرى أن ( وتل شر ك وتلح بة تملمدنية تلسيشروك تلمضخ  لسخ يدو 

تمجنة تلم دبة بهسك تلحدال  يم ن أن هبردق طدئسرة أوسر  ب ثيرشر مرن 
شر م ررحوبة بررأعشرتض همدمرررد  تممررشرتضت ههررشرتوح بررين  ون ررد حررردال  غيرر

وأخررشر  هنطرروق عسررى هعررشرض تلرردمد  وسرردئشر تمعضرردل لضررشرشر جسرري ت 
ر أن و . حهى عسى وفدة تلجنرين دتخر  تلرشرح و ب   لرنلكت فرإن مرن تلُمرشرج 

يسضررض تلبحرر  عررن تلا رروشر تلمب ررشر لع مررد  خسيررة هررد  عسررى إ رردبة 
دمررررد  تلجنررررين بدلهارررروهد  برررردال هشرتن مرررر  إجررررشرتل فحرررري يثبرررر  حمسرررر  

  ررد أو ال يحسرر  إ رردبه  برر  إلررى هيسرريشر تلهاررخيي تلمب ررشر لسيررشروك   
لسحرررري هاررررشر حض  طبيعيررررةومرررر  أن نهيجررررة  .وهررروفيشر تلشرعديررررة تلمندسرررربة

جنينررررض يم رررررن أن هرررروفشر بعرررررض تلطمأنرررررة لسنسرررردل تلمعشرضرررررد  لخطرررررشر 
محهمرررر  بدلعرررردو  تلجنينيررررةت فررررإن هررررنت تلسحرررري ال يم ررررن لرررر  تلررررهك ن 

تلأيرد  بعمسيرة إعرددة هأيرري  مرن ثر  فرإن مررن تلمحبرن بدلح ريسة تلطبيعيرة و 
 .الحأة بدلموجد  فون تل وهية

 
 التشخيص قبل الوةدة لصغر الرأس: 3-5-2
 

إ ررردبة تلجنرررين ب رررغشر تلرررشرأك هرررض حدلرررة ي رررون في رررد حجررر  شرأسررر  إن 
أ ررغشر ب ثيررشر مررن حجمرر  تلمهو رر  بدلنسرربة إلررى عمررشر تلحمرر  وتلجررنكت 

و غشر تلرشرأك لريك  .و د هأهشرن تلحدلة بنمو تلدمد  با   غيشر طبيعض
لررنت ينبغررض أن ي ررون  .مشرضررد  بحررد نتهرر  برر  ع مررة عسررى وجررود مررشرض

تلم نيررون تل ررحيين وتلحوتمرر  عسررى بي نررة مررن أن هاررخيي هسررك تلحدلررة 
بدلهاررخيي بوتسرطة تلمسررر بدلموجرد  فررون تل روهية  برر  تلروالدة لرريك 

وأن معاررر  حررردال  ت  ررردبة ب رررغشر تلرررشرأك تلُماخ  رررة عنرررد  تلمبدارررشر
د أثنردل  ( 41) .تلحمر تلوالدة أو فرض و ر  الحرق مرن تلعمرشر  رد ال ُهحرد 

 مررد أن تحهمرردال  تلهاررخيي  خسأررض نررددشر تعرره  و ررغشر تلررشرأك هررو 
. تلررهحسظت يجردبض تل تئرف مشرهسعررةت والسريمد عنررد تسرهخدت  عهبررد   سيسرة 

طعض من حي   يدك محيه تلشرأكت فرإن وم  أن  ال يوجد حد فد    
نأ ررردن محررريه شرأك تلجنرررين عسرررى مخهسرررف تلمسرررهويد  عرررن مهوسرررط  
بدلنسرربة إلررى تلسئررة تلمشرجعيررة مررن تلسرر دن ُيطب ررق فررض تلعررددة لهاررخيي 
إ رردبة تلجنررين ب ررغشر تلررشرأكت برردال هشرتن مرر    ررددة تحهمررد  هاخي رر  

 (41ت 42) .أكعند نأ دن محيه تلشر 
 

و نبغض تالاهبد  فض إ دبة تلجنين ب غشر تلرشرأك إنت  ردن محريه شرأسر  
أ   من تالنحشرتفد  تلمعيدشر ة بمعد  دشرجهين فض مهوسه عمشر تلحمر ت 

نموت  ع بيد  ونسسيد  طبيعيرد   معا  تمجنةبشرغ  أن  من تلادئ  أن ينمو 

بهاررروهد  خطيرررشرة فرررض   بعرررد تلررروالدة فرررض اررر  غيرررد  مرررد يثبررر  إ ررردبه 
د بدلنسبة إلى تلجنين تلنق يأ  محيه شرأس  عرن تالنحشرتفرد  أم. تلدمد 

تلمعيدشر ة بمعد  ثر   دشرجرد  فرض مهوسره عمرشر تلحمر ت فرإن تلع  رة 
ويارريشر نأ رردن . بررين  ررغشر شرأسرر  وضررموشر نمررو  تلع رربض هكررون أكبررشر

محرريه شرأك تلجنررين عرررن تالنحشرتفررد  تلمعيدشر ررة بمعرررد  خمررك دشرجرررد  
جمجمرة مرن تلردتخ  بار   فض مهوسه عمشر تلحم  إلى  رغشر حجر  تل

بدلمسرررر بدلموجرررد  فرررون  حدلرررة  رررغشر تلرررشرأكحرررددت ويم رررن هارررخيي 
 (43) .(تلهارررررخيي  برررررو  أق) تل ررررروهية بمسرررررهو  موثو يرررررة معأرررررو 

و إم رررردن أحررررد تلمخه ررررين فررررض تلمسررررر بدلموجررررد  تلمررررن وشرة مررررن نوق 
تلخبررررشرة فررررض فحرررروي ت ح ررررردلت  تلحيويررررة لسجنررررينت أن يجررررشرق هسرررررك 

لموجرد  فرون تل روهيةت عسرى تلرشرغ  مرن أن تلسحوي تلكميرة لسمسرر بد
. هحديد هاوهد  تلدمد  تلمشرهبطة بدلحدلة  د يهطس  م  دت  من تلهردشر  

وبدلناشر إلرى أن هسرك تلأيدسرد  هرشرهبه بمهوسره أبعردد تلجنرين فرض عمرشر 
تلحمرر ت فررإن مررن تمهميررة بم رردن أن ُي سرر  هحديررد هرردشر   تلحمرر  بد ررةت 

دس  لنمو تلجنين فض فئة تلس دنت وأن ُيسهعدن بدلمنحنى تلمشرجعض تلمن
 .ونلك ه فيد  لسهاخيي تلخدطئ لسحدلة

 
لةةدى  التشةةوهات األخةةرى /دماغ الةةالتشةةوهات فةةي تعريةةح حالةةة : 3-5-3

 عن فيروس زيكا  ةالناجم الجنين
 

 لرد  تلجنرين تمخرشر   تلهاوهد / دمد تل فض تلهاوهد هيسيشرت  له نيف 
ت شرارددت   إعردتد تعهمرد فشر رقفض سريدن تسرهمشرتشر تنهأرد  فيرشروك    ردت 

هعشر ررررررف تلحدلررررررة تلهرررررردلض  لمنامررررررة تل ررررررحة تلعدلميررررررةتلمبدئيررررررة تلهرررررردب  
 عرررن تلندجمررة تمخرررشر  لررد  تلجنرررين تلهارروهد / تلررردمد  فررض سهارروهد ل

 :   د فيشروك
 ةتلمشرهبطرتمخشر  لد  تلجنرين  تلهاوهد / تلدمد  فض تلهاوهد  •

فررض ارر  غيررد  حرردال   ب ررسة ج  ئيررة أو وبدئيررة بسيررشروك    ررد
 .مث  هن  تلهاوهد أخشر  ُيعشرذ عن د أن د هسب  

 :وفيمد يسض هعشر ف تل سة تلج  ئية أو تلوبدئية بسيشروك    د
 أو تلحدم  هض حدلة مخ دة لإل دبة بمشرض فيشروك    دو •
مرررر  حدلررررة مخ رررردةت أو  غيررررشر تلمحمررررض ممدشرسرررة تلحدمرررر  لسجررررنك •

مرر  عرردو  فيررشروك  إ رردبه د سرردبأد  بررأعشرتض أو ع مررد  ههسررق
/    رررد وت  دمه رررد فرررض منطأرررة يهوت ررر  في رررد تنهأرررد  فيرررشروك    رررد

 أو سسشرهد إلى هسك تلمنطأة أثندل حمس دو
د بوتسرطة )وجود فيرشروك    رد فرض تلسردئ  تلمحريه بردلجنين  • ُيحرد 

 أو و(RT-PCRومأديسة فحي ب   تلسسى 
د عأر  )وجود فيشروك    د فض أنسجة دمرد  تلجنرين  •  تلوفردةُيحرد 

 (.RT-PCRبوتسطة مأديسة 
 

 فرررض دلهاررروهد ب  ررردبة تلجنرررين وهارررهم  تمسررربد  تمخرررشر  تلمعشروفرررة 
وتلهرض ينبغرض تسرهبعددهد عسرى سردئشر حردال   تمخرشر   تلهاوهد / تلدمد 

وتلسيررررشروك تلمضررررخ  ودتل تلمأوسررررد   مثرررر  تل هررررشرق ) تلعرررردو  تلخسأيررررة
تلسدمة وتلموتد و وتلهعشرض لألدوية (وتلح بة تملمدنية وتل شر كلسخ يد 

تلكيميدئيررة وت اررعدقو وتلهارروهد  تلوشرتثيررةت مثرر  مه  مررة دتونو وسررول 
 .هغنية تلجنين و  وشر تلمايمة
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ضشةذوذات فةي رعاية الحوامل الالئي ُيحتمل إصاضة أجنتهن  3-6
 أخرى من جراء فيروس زيكا شذوذات/ الدماغ

 
 مسخي تلبي  ند 

 ومرر   ناررول لرر  ي اررف تسررهعشرتض تلبيدنررد  تلمهدحررة عررن أيررة بي  نررد  باررأن
وهارريشر . تلهارروهد  تلجنينيررةت تلهررض ُيسهررشرض تشرهبدط ررد بعرردو  فيررشروك    ررد

والسيمد تلسيرشروك )تلعدتو  تمخشر  دتخ  تلشرح  تلبي  ند  غيشر تلمبداشرة من 
 تلهررض هسررب  هارروهد  دمدغيررة ممدثسررة( تلمضررخ  لسخ يررد ودتل تلمأوسررد 

تكهنردذ تلج رد  أو /وجود  غشر تلرشرأك لرد  تلجنرين أو تلمولرود و أن إلى
يشرهبه با   ادم  هأشر بد  بدلم   تلرشردقلت بمرد فرض نلرك  تلع بض تلمشر  ق 

ت تلعأسيرةت وتالضرطشرتبد  تلب رشر ةهأخشر هطوشر تلج د  تلع بضت وت عد رة 
وفررررض تلموتليررررد مررررن نوق  (44-46. )وفأرررردتن تلسررررم  تلحسررررض تلع رررربض

 دبة بدلسيشروك تلمضخ  لسخ يرد فأرد ُحردد  رغشر تلرشرأك عسرى أعشرتض ت 
 (47. )تلمهنبرررئ تلنررروعض تمبرررشر  لسهخسرررف تلعأسرررض فرررض دشرتسرررة وتحررردةأنررر  

ألجنررة وتلشرضرر  تلم رردبين بعرردتو  تلسيررشروك تلمضررخ  لسخ يررد وبدلنسرربة ل
دتل تلمأوسررد  ولكررن مررن نوق تلنهرردئا تلطبيعيررة لسمسررر بدلموجررد  فررون و 

 (47-46. )تلمهو   أن يحاوت بم   ممهد تل وهية فإن من 
 

ينبغررض عنررد هرروتفشر تلمرروتشرد تل  مررة أن ُهحررد  إلررى تلشرعديررة تلمهخ  ررة 
تلحوتمررر  تل هرررض يثبررر  مرررن فح ررر ن بدلموجرررد  فرررون تل ررروهية وجرررود 
/ بي نرد  عسررى إ ردبة أجنرره ن بحرردال  مارهب  في ررد مرن  ررغشر تلررشرأك و

سرربد  تمسدسررية أو بهاروهد  أخررشر  فرض تلرردمد ت بغرض تلناررشر عرن تم
أن هكرررون تلهارررروهد  تلهررررض  جرررردت   تلمررررشرجرومرررن . تلهرررض هأررررف وشرتل نلررررك

ه ي  دمد  تلجنين ندجمة عن فيشروك    دت إنت هأكد  إ دبه  بهسك 
  بررردلسحي ُبرررتلهاررروهد  بوتسرررطة تلمسرررر بدلموجرررد  فرررون تل ررروهية وث  

 .لسيشروك    د م  ت أو عينة سسىت تم  حم 
 
 سمد نأي محيه شرأك تلجنين ت دتد تحهمد  إ ردبه  بهاروهد  أخرشر  و 

و نبغرض فرض هسرك تلحردال  أن هح ر  . م لر فض تلدمد ت وهسد   بدلهردلض 
. شرعديرة فررشرديينإشراردد و وعاريشرهد إن هرض شرغبر  فررض نلركت عسرى  تتلمرشرأة

 مرد  تلهأكرد مرن هسرك تلهاروهد و وشرهند  بجسدمة هاوهد  دمد  تلجنرين 
فرإن تلشرعديرة تلمرن وشرة يم رن أن ههرشرتوح برين تلشرعديرة  توتلم   تلم دح 

تلمهخ  ة تلسدبأة لسوالدة ومهدبعة مشرتح  حم  تلمشرأة بوتسطة تلمسرر 
جرشرتل  بدلموجرد  فرون تل روهية لشر رد أق هطروشر فرض هسرك تلهاروهد ت وت 

ومرن . مند اة باأن تلخطوت  تلهدلية تلمحهم  تهبدع د فض إدتشرة تلحمر 
تلحدمر  تلمهضرشرشرة عسرى معسومرد  د يأرة  تلضشروشرق تلهأكرد مرن ح رو 

دة م  ومسندة بدلبي ند  عن  و نبغض أن ُيعشرض عسى . تلهاوهد  تلمحد 
تلماررروشرة غيرررشر  هسأرررضعاررريشرهد إن هرررض شرغبررر  فرررض نلررركت عسرررى و  تتلمرررشرأة

دهررررد بخرررردمد   تلهوجي يررررةت لكررررض يهسررررنى ل رررردت عأرررر  تلهارررردوشر مرررر  م و 
مررررر  بارررررأن تلشرعديرررررة تل رررررحيةت أن ههو ررررر  إلرررررى خيررررردشر مسرررررهنيشر بدلكد

 .تلخطوت  تلمأبسة فض مجد  إدتشرة حمس د
 

مرد و ج  أن هح   تلنسدل تلسوتهض يوت سن حمس ن حهى تلوالدة عسى 
مندس  من خدمد  تلشرعدية وتلدع  مرن أجر  إدتشرة ارعوشرهن بردلأسق هو 

 مرررد ينبغرررض أن ُهنرررد ش خطررره  ه .وتلهررروهشر وه يئرررة بيئرررة مندسررربة لسررروالدة
أثنردل  شرعدية تلشرضي  وهدبيشر تحهيدجده  عأ  تلوالدة مبداشرة م  تلوتلدين

                                                           
تلرررردع  تالجهمرررردعض تلنسسررررض يم ررررن تالطرررر ق عسررررى تلم  ررررد مررررن تلمعسومررررد  عررررن   ه

لسحوتمرررر  ولألسررررشر ممررررن يعرررردنض مررررن حرررردال  ت  رررردبة ب ررررغشر تلررررشرأك وتلمضرررردعسد  
: تلع ررررررربية تمخرررررررشر  فرررررررض سررررررريدن فيرررررررشروك    رررررررد فرررررررض تلرررررررشرتبه ت لكهشرونرررررررض تلهررررررردلض

http://who.int/csr/resources/publications/zika/psychosocial-support/en/ 

بدلهارررردوشر مرررر  طبيرررر  تمطسررررد  أو أحررررد أطبرررردل تمطسررررد   فهررررشرة تلحمرررر 
 .تلمخه ين بدمع د ت حيثمد ُأه يح  خدمده  

 
أمد تلنسردل تل هرض ال يرشرغبن فرض موت رسة حمس رنت فينبغرض أن يح رسن 

فررررررض حررررررد   ضررررررمن تلأرررررردنون معسومررررررد  د يأررررررة عررررررن خيرررررردشرته ن عسررررررى 
فض نلك هأسي  تمضشرتشر تلهض هسحق ب ن فض تلحردال   بمد 23تتم  ى
هسرر   في ررد إهدحررة خرردمد  تلشرعديررة تلهررض يررشرغبن فررض تلح ررو   تلهررض ال
 .عسي د

 
و ج  أن ُهعدم  جمي  تلنسدل معدمسة محهشرمة و شر مةت ب شرذ تلناشر 

 .سشردية باأن حمس ن ن تلخيدشرته طبيعة عن
 

 أولويات الضحوث- 4
ثغررشرت  م مررة فررض تلمعشرفررة هحهررد   تلمبرردد  تلهوجي يررةحرردد فشر ررق إعرردتد 

وبرردلناشر إلررى اررر تلبي  نررد  . لمعدلجررة مررن خرر   تلبحررو  تلشرئيسرريةإلررى ت
تلمبداررررشرة بدلنسرررربة لغدلبيررررة تلمسرررردئ  نت  تمولويررررة فأررررد أ ررررشر تلسشر ررررق أن 

وهرر  هحديررد تمسررئسة . عسررى تلهو رريد ف أثررشرت  تلم  ررد مررن تلبحررو  سرريخس   
 :تلهدلية عسى أن د هحاى بأولوية مسحة

مررد هررو تلهرردشر   تلطبيعررض لعرردو  تم  وتلجنررين بسيررشروك    رردت  •
 دبسيررة ت  رردبة برردلمشرض وهشر يرر  أثنرردل  وهرر  هنرردك فرردشرن فررض

 تلحم ؟

فرررض  رررسوذ  مرررد هرررو معرررد  تالنهأرررد  تلشرأسرررض لسيرررشروك    رررد •
 تلحوتم  تلم دبد ؟

أق )تلهررأثيشرت  تلجنينيررة /تلخطررشر تلمطسررق لسعرردو  مررد هررو  -
حسر  تلعمرشر تلحمسرض عنرد ( تلهاوهد  تلدمدغيرة وغيشرهرد

وجرررررررود وهما رررررررشر ووخدمرررررررة أعرررررررشرتض تم  أو  تلعررررررردو ت
لعوتمررررر  تلمارررررهشر ة تلمحهمسرررررة تلسيشروسرررررد  فرررررض تلرررررد ت وت

تمخرررشر و وهطوشرهرررد وهشر ي رررد دتخررر  تلرررشرح  بمرررد فرررض نلرررك 
 ت ج دض وت م ي؟

تلهرررض ه ررري  تم ت وتلجنرررينت وتلمولرررود  مرررد هرررض تلمضررردعسد  •
 تلمشرهبطة بعدو  فيشروك    د وم اله د؟

 يررف هررخثشر تلعرردو  تلماررهشر ة لسيررشروك    ررد مرر  تلسيشروسررد   •
تلم رررس  شرة تمخرررشر  عسرررى هشر رررض تلمرررشرض وتلح ررردئ  تل حأررررة 

 بدلنسبة لأل ت وتلجنينت وتلمولود؟

بدلنسرربة لسنسرردل تلم رردبد  بسيررشروك    رردت مررد هررض تلهرردخ    •
لسعدلة لسو دية أو لسحد من تنهأد  هنت تلسيشروك مرن تم  إلرى ت

 تلطس  خ   تلحم ت وتلمخدضت وتلوالدةت ومد بعد تلوالدة؟

مرررد مرررد  فعدليرررة ومأمونيرررة ت جرررشرتلت  تلو دئيرررة ضرررد عررردو   •
فيررشروك    ررد تلموج ررة نحررو تلحوتمرر ت عسررى تلمسررهو  تلسررشردق 

 وتلس دنض عسى حد سوتل؟

فرررررض سرررررن ت نجرررررد  وعارررررشرتئ   مرررررد هرررررض تنطبدعرررررد  تلنسررررردل  •
ومرررر ودق خرررردمد  تلشرعديررررة تل ررررحية باررررأن خطررررشر تلحمرررر ت 
وتلأرشرتشرت  تل حأرة لسشرعديرة تل ررحيةت وتلخيردشرت  تلسرسو ية فررض 

 سيدن فيشروك    د وتلهاوهد  تلجنينية؟
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 تحديث اإلرشادات- 5
د   هن  تلهو يد  بموج  إجشرتلت  تلطروتشر  فرض تلمنامرة وسرها   أُع 

عسرررى أنررر  . 2102 ديسرررمبشر/  رردنون تمو سرردشر ة تلمسعرررو  حهرررى اررر شر 
 جرررشرتلت  إعررردتد تلمبررردد  تلهوجي يرررة لسمنامرررة فرررإن هرررن  تلوثيأرررة وفأرررد  

سهخض  بدسهمشرتشر ل سهعشرتض وسيه  هحديث د عسى تلسروشر حرد  هحديرد 
.   هغييررررشرت  فررررض تلسيدسررررد  وتلممدشرسررررد  تلسررررشر شر ةبي  نررررد  جديرررردة ههطسرررر

وسررررررههكس   إدتشرة تل ررررررحة وتلبحررررررو  ت نجدبيررررررة بدلمنامررررررة فررررررض جنيررررررف 
بمسرخولية تسرهعشرتض هررن  تلمبردد  تلهوجي يرة فررض نلرك تلو ر  وهحررديث د 
حس  تال هضدلت وهشرح   تلمنامرة بدالسهسسردشرت  وتال هشرتحرد  تلمأدمرة 

ُ شرجرى إشرسرد  تال هشرتحرد  عسرى فيمد يهعسق بمضمون هن  ت شراددت ت و 
 .info@who.int-mpa: عنوتن تلبشر د ت لكهشرونض تلهدلض
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 إعرردتد هررن  ت شراررددت  إدتشرة تل ررحة وتلبحررو  ت نجدبيررةهنسرريق هول رر  
وهعرررشر  تلمنامرررة عرررن اررر شرهد لسعديرررد مرررن  .فرررض مأرررشر تلمنامرررة بجنيرررف

تمفرررشرتد عسرررى مرررد  ررردمو  مرررن مسررردهمد  فرررض عمسيرررة إعررردتد ت شرارررددت ت 
ت وفررشرن تالسررهعشرتض تلمن جررضت تلمبرردد  تلهوجي يررةوالسرريمد فشر ررق إعرردتد 

ونهأرررررد  بدلارررر شر إلرررررى (. 3تلمسحررررق )ن و ن تم ررررشرتن تلخررررردشرجيو تلمشرتجعررررو 
عرررض لشرعديرررة تلحمررر  هض تلرررنق هرررشرأك تلسشر رررق تلسشر دخو  ررر  غرررو س يشر  اررري 

بارأن إدتشرة مضردعسد  فيرشروك  خ   تجهمدق منامة تل رحة تلعدلميرة
و ررررد   رررر  مررررن  .1126مرررردشرك /ينتشر 25-27   ررررد تلررررنق ُعأررررد فررررض 

أمدنررررررة لجنررررررة )سررررررو تن نرررررروشر كت وموشر سرررررريو بيسيشرفيررررررشرقت وندثرررررردن فرررررروشر 
بدسرررررررهعشرتض وثيأرررررررة ( تسرررررررهعشرتض تلمبررررررردد  تلهوجي يرررررررة فرررررررض تلمنامرررررررة

إدتشرة )   يررررو يررررض خررررو  وهولرررر .وتلهعسيررررق عسي رررردت شراررررددت  تلن دئيررررة 
هحشر ررررشر ت شراررررددت   برررر  ( تممررررشرتض تلجدئحررررة وتلوبدئيررررة فررررض تلمنامررررة

 .ناشرهد
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 يعان فض مندطق يهوت   في د تنهأد  فيشروك    د تل ئضمخطه تلأشرتشرت  تلمهخنة باأن شرعدية تلحوتم  : 1تلمسحق 
 

 كيارا  وام  ا     كي       منر   كي وا    كي ر ان  ر   كييو  

ينبغض أن يأو  مأدمو تلخدمد  تل حية فض أو   يدشرة هجشري د تلحدم   ب  تلوالدة وفض ك   يدشرة هسي دت بهأديشر وضع د من حي  إبدتئ د 
 وأعشرتض ت وبإسدتل تلماوشرة إلي د باأن مد يسض  يكدلع مد  فيشروك 

هدتبيشر حمدية تمفشرتد من لد  تلبعوض•
إجشرتلت  تلحد من تنهادشر تلبعوض فض تلمن   وفض مح  تلعم •
وأثشرهد عسى تلحم   يكدأوج  عد  تليأين بخ وي ت  دبة بعدو  فيشروك •

  يكرردعررن إبرردتئ ن ع مررد  وأعشرتضررد  ههسررن مرر  مررشرض فيررشروك  ة يةةبل غنحوتمرر  
أثندل حمس ن تلحدلض

أثنردل يكردفيرشروكمرشرضم ههسنوأعشرتضد  ع مد إبدتئ نعنيبل غنحوتم 
تلحدلضحمس ن

تلشرعدية تلشروهينية تلسدبأة لسوالدة•
أسربوعد ت ُينارشر فرض    إنت ُأه يح ت وُأجشرير  تل يردشرة تمولرى تلسردبأة لسروالدة  بر  •

إجرشرتل مسررر بدلموجررد  فرون تل رروهية فررض تل يرردشرة نسسر د مغررشرتض إجررشرتل هأررديشر 
لمد  هاك   تلجنين وعمشر تلحم 

ضرررمدن إجرررشرتل مسرررر بدلموجرررد  فرررون تل ررروهية مغرررشرتض هأرررديشر مرررد  هاررررك   •
أسربوعد  أو فرض تل يردشرة نسسر دت إنت ُأجشر ير     و   تلجنين فض فهشرة ههرشرتوح برين 

أسبوعد     تل يدشرة تمولى عأ  

 يكدإجشرتل فحي لأل  باأن ت  دبة بعدو  فيشروك •
سدتل تلماوشرة  عند تلس و  ع   تمعشرتض • وت 
أسربوعد ت ُينارشر فرض    إنت ُأه يح ت وُأجشرير  تل يردشرة تمولرى تلسردبأة لسروالدة  بر  •

إجرشرتل مسررر بدلموجررد  فرون تل رروهية فررض تل يرردشرة نسسر د مغررشرتض إجررشرتل هأررديشر 
لمد  هاك   تلجنين وعمشر تلحم 

ضرررمدن إجرررشرتل مسرررر بدلموجرررد  فرررون تل ررروهية مغرررشرتض هأرررديشر مرررد  هاررررك   •
أسربوعد  أو فرض تل يردشرة نسسر دت إنت ُأجشرير     و   تلجنين فض فهشرة ههرشرتوح برين 

أسبوعد     تل يدشرة تمولى عأ  

تلجنرررررررين ب رررررررغشر  عرررررررد  إ ررررررردبة
أو بهاررررروهد  أخررررررشر    تلرررررشرأك و
 فض تلدمد 

تلجنرررررين ب رررررغشر تلرررررشرأك  إ ررررردبة
أو بهارررررررررروهد  أخررررررررررشر  فررررررررررض   و

 تلدمد 

فحررررررررررروي هثبررررررررررر  إ ررررررررررردبة تم  
أو ال هحسر    يكردبعدو  فيشروك 

إ دبه د ب د
فحررررررروي ال هثبررررررر  إ ررررررردبة تم  

 يكدبعدو  فيشروك 

تلشرعدية تلشروهينية تلسدبأة لسوالدة•
ُينارررررشر فرررررض هكرررررشرتشر إجرررررشرتل تلمسرررررر •

بدلموجررررد  فررررون تل رررروهية لسجنررررين 
   و   فررررررض فهررررررشرة ههررررررشرتوح بررررررين 

أسبوعد  

إجررررررررررشرتل فحرررررررررري لررررررررررأل  باررررررررررأن 
 يكدت  دبة بعدو  فيشروك 

فحي ال يثب  إ دبة 
 يكدتم  بعدو  فيشروك 

عد  إ دبة تلجنين 
أو   ب غشر تلشرأك و

بهاوهد  أخشر  فض 
 تلدمد 

عد  إ دبة تلجنين 
أو   ب غشر تلشرأك و

بهاوهد  أخشر  فض 
 تلدمد 

إ دبة تلجنين ب غشر 
أو بهاوهد    تلشرأك و

 أخشر  فض تلدمد 

فحي يثب  إ دبة تم  
أو ال   يكدبعدو  فيشروك 

يحس  إ دبه د ب د

إ دبة تلجنين ب غشر 
أو بهاوهد    تلشرأك و

 أخشر  فض تلدمد 

ُيناررشر فررض إجررشرتل فحرري •
بررررر   تلسرررررسى وغيرررررشر  مرررررن 

باررررررررررررأن    تلسحرررررررررررروي 
مسررر تلهارروهد  تلوشرتثيررة 
وحدال  تلعدو  تلخسأيةت 

ومن د فيشروك  يكد

تلشرعدية تلشروهينية تلسردبأة •
لسوالدة

ُيناشر فرض مهدبعرة مشرتحر  •
تلحم  بوتسطة تلموجد  

كرررررررررر   فررررررررررون تل رررررررررروهية 
 أسدبي   

تلشرعديرررررة تلشروهينيرررررة تلسررررردبأة •
لسوالدة

شر إجررررررررررررشرتل تلمسررررررررررررر • بدلموجرررررد  فرررررون تل رررررروهية ُيكررررررررررررشر 
لسجنررين فررض فهررشرة ههررشرتوح بررين 

أسبوعد     و   

         ا              ا        صا ة  ص            ي ا     ا               ي    

إجشرتل هأيي  مس    بوتسطة تلمسر بدلموجد  فون تل وهية لهاشرير تلجنين لهأكيد نهدئا تلمسر تلسدبن•
 يكدُيناشر فض إجشرتل فحي ب   تلسسى باأن مسر تلهاوهد  تلوشرتثية وحدال  تلعدو  تلخسأيةت ومن د فيشروك •
هحشر   تمسبد  تمخشر  تلمحهمسة•

ُيناشر فض إحدلة تلحدم  إلى تلشرعدية تلمهخ  ة•
هأرررردي  تلشرعديررررة وتلمارررروشرة لسحدمرررر  عسررررى تنسررررشرتد شرهنررررد  بجسرررردمة هارررروهد  تلرررردمد  تلمشرهبطررررة بدلحدلررررة ومسررررهو  تلررررهك  ن •

بهاخي  د

أو بهاررروهد  أخرررشر  فرررض   ت  ررردبة ب رررغشر تلرررشرأك و
 يكدتلدمد  بسب  مشرض فيشروك 

مثررر     يكررردحرردال  غيرررشر ندجمرررة عرررن مرررشرض فيرررشروك 
تلمه  مررررد  تلوشرتثيرررررةت وسررررروتهد مررررن حررررردال  تلعررررردو  

 تلخسأية

ت أو عد  ه وشر أج تل مخهسسة من تلدمد ت أو هاوهد  تلم ت أو  غشر تلثسنضوتلدوشرتن غيشر تلطبيعيينت أو ضموشر تلدمد ت أو عد  هخس ن تلجس   تلههس هام  تلهاوهد  هضخ   تلبطينت أو تلهكسسد ت أو   *
 تلمأسةت أو هكسسد  تلعينت أو تعوجد  تلمسد  

 حدال  ت  دبة تلبسيطة بعدو  تل هشر  ودتل تلمأوسد  وتلح بة تملمدنية وتلسيشروك تلمضخ  لسخ يد وتل شربك  **

ُيناررشر فررض إحدلررة تلحدمرر  •
إلى تلشرعدية تلمهخ  ة

هأرررردي  تلشرعديررررة وتلمارررروشرة •
لسحدم  عسى تنسشرتد

ُيناررشر فررض إجررشرتل فحرري •
بررررر   تلسرررررسى وغيرررررشر  مرررررن 

باررررررررررررأن    تلسحرررررررررررروي 
مسررر تلهارروهد  تلوشرتثيررة 
وحدال  تلعدو  تلخسأيةت 

ومن د فيشروك  يكد

ُيناررشر فررض إحدلررة تلحدمرر  •
إلى تلشرعدية تلمهخ  ة

هأرررردي  تلشرعديررررة وتلمارررروشرة •
لسحدم  عسى تنسشرتد
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 يهوت   في د تنهأد  فيشروك    دمخطه تلأشرتشرت  تلمهخنة باأن شرعدية تلحوتم  تل ئض سدفشرن إلى مندطق : 2تلمسحق 

  
ا  وام  ا      ر ي      منر   كي وا    كي ر ان  ر   كييو   كيار

 كين     م و   ا   مر  ا   كي  أ نر   كيري  ا ي ركي  ا و       ا و    ا  كير   مر كي  
سيشرة تلسسشر تلحديثةهحديد •
ع مد  وأعشرتض مشرض فيشروك  يكد خ   تلسسشر أو فض غضون أسبوعين من  تلعودةهأديشر •
تلماوشرة عن ع مد  وأعشرتض مشرض فيشروك  يكد  وتلح  عسى ت ب   عن د فض حد  و وع د وعند نلكهأدي  •
ا م وي     أو   ا    ر  ا يا ن  ا م         و   كييو   كيار وأ ي ر     ا  م    كي  •

عن إبدتئ ن ع مد  وأعشرتضد  ههسن م  مشرض فيشروك  يكدة يبل غن حوتم   عن إبدتئ ن ع مد  وأعشرتضد  ههسن م  مشرض فيشروك  يكد يبل غنحوتم  

تلشرعدية تلشروهينية تلسدبأة لسوالدة•
أسربوعد ت ُينارشر فرض    إنت ُأه يح ت وُأجشرير  تل يردشرة تمولرى تلسردبأة لسروالدة  بر  •

إجرشرتل مسررر بدلموجررد  فرون تل رروهية فررض تل يرردشرة نسسر د مغررشرتض إجررشرتل هأررديشر 
لمد  هاك   تلجنين وعمشر تلحم 

ضرررمدن إجرررشرتل مسرررر بدلموجرررد  فرررون تل ررروهية مغرررشرتض هأرررديشر مرررد  هاررررك   •
أسربوعد  أو فرض تل يردشرة نسسر دت إنت ُأجشر ير     و   تلجنين فض فهشرة ههرشرتوح برين 

أسبوعد     تل يدشرة تمولى عأ  

 يكدإجشرتل فحي لأل  باأن ت  دبة بعدو  فيشروك •
سدتل تلماوشرة  عند تلس و  ع   تمعشرتض • وت 
أسربوعد ت ُينارشر فرض    إنت ُأه يح ت وُأجشرير  تل يردشرة تمولرى تلسردبأة لسروالدة  بر  •

إجرشرتل مسررر بدلموجررد  فرون تل رروهية فررض تل يرردشرة نسسر د مغررشرتض إجررشرتل هأررديشر 
لمد  هاك   تلجنين وعمشر تلحم 

ضرررمدن إجرررشرتل مسرررر بدلموجرررد  فرررون تل ررروهية مغرررشرتض هأرررديشر مرررد  هاررررك   •
أسربوعد  أو فرض تل يردشرة نسسر دت إنت ُأجشرير     و   تلجنين فض فهشرة ههرشرتوح برين 

أسبوعد     تل يدشرة تمولى عأ  

تلجنرررررررين ب رررررررغشر  عرررررررد  إ ررررررردبة
أو بهاررررروهد  أخررررررشر    تلرررررشرأك و
 فض تلدمد 

تلجنرررررين ب رررررغشر تلرررررشرأك  إ ررررردبة
أو بهارررررررررروهد  أخررررررررررشر  فررررررررررض   و

 تلدمد 

فحررررررررررروي هثبررررررررررر  إ ررررررررررردبة تم  
أو ال هحسر    يكردبعدو  فيشروك 

إ دبه د ب د
فحررررررروي ال هثبررررررر  إ ررررررردبة تم  

 يكدبعدو  فيشروك 

تلشرعدية تلشروهينية تلسدبأة لسوالدة•
ُينارررررشر فرررررض هكرررررشرتشر إجرررررشرتل تلمسرررررر •

بدلموجررررد  فررررون تل رررروهية لسجنررررين 
   و   فررررررض فهررررررشرة ههررررررشرتوح بررررررين 

أسبوعد  

إجررررررررررشرتل فحرررررررررري لررررررررررأل  باررررررررررأن 
 يكدت  دبة بعدو  فيشروك 

فحي ال يثب  إ دبة 
 يكدتم  بعدو  فيشروك 

عد  إ دبة تلجنين 
أو   ب غشر تلشرأك و

بهاوهد  أخشر  فض 
 تلدمد 

عد  إ دبة تلجنين 
أو   ب غشر تلشرأك و

بهاوهد  أخشر  فض 
 تلدمد 

إ دبة تلجنين ب غشر 
أو بهاوهد    تلشرأك و

 أخشر  فض تلدمد 

فحي يثب  إ دبة تم  
أو ال   يكدبعدو  فيشروك 

يحس  إ دبه د ب د

إ دبة تلجنين ب غشر 
أو بهاوهد    تلشرأك و

 أخشر  فض تلدمد 

ُيناشر فض إحدلة تلحدم  إلى تلشرعدية تلمهخ  ة•
هأرررردي  تلشرعديررررة وتلمارررروشرة لسحدمرررر  عسررررى تنسررررشرتد شرهنررررد  بجسرررردمة هارررروهد  تلرررردمد  تلمشرهبطررررة بدلحدلررررة ومسررررهو  تلررررهك  ن •

بهاخي  د

ت أو عد  ه وشر أج تل مخهسسة من تلدمد ت أو هاوهد  تلم ت أو  غشر تلثسنضوتلدوشرتن غيشر تلطبيعيينت أو ضموشر تلدمد ت أو عد  هخس ن تلجس   تلههس هام  تلهاوهد  هضخ   تلبطينت أو تلهكسسد ت أو   *
 تلمأسةت أو هكسسد  تلعينت أو تعوجد  تلمسد  

 حدال  ت  دبة تلبسيطة بعدو  تل هشر  ودتل تلمأوسد  وتلح بة تملمدنية وتلسيشروك تلمضخ  لسخ يد وتل شربك  **

ُيناررشر فررض إجررشرتل فحرري •
بررررر   تلسرررررسى وغيرررررشر  مرررررن 

باررررررررررررأن    تلسحرررررررررررروي 
مسررر تلهارروهد  تلوشرتثيررة 
وحدال  تلعدو  تلخسأيةت 

ومن د فيشروك  يكد

تلشرعدية تلشروهينية تلسردبأة •
لسوالدة

ُيناشر فرض مهدبعرة مشرتحر  •
تلحم  بوتسطة تلموجد  

كرررررررررر   فررررررررررون تل رررررررررروهية 
 أسدبي   

تلشرعديرررررة تلشروهينيرررررة تلسررررردبأة •
لسوالدة

شر إجررررررررررررشرتل تلمسررررررررررررر • بدلموجرررررد  فرررررون تل رررررروهية ُيكررررررررررررشر 
لسجنررين فررض فهررشرة ههررشرتوح بررين 

أسبوعد     و   

         ا              ا        صا ة  ص            ي ا     ا               ي    

إجشرتل هأيي  مس    بوتسطة تلمسر بدلموجد  فون تل وهية لهاشرير تلجنين لهأكيد نهدئا تلمسر تلسدبن•
 يكدُيناشر فض إجشرتل فحي ب   تلسسى باأن مسر تلهاوهد  تلوشرتثية وحدال  تلعدو  تلخسأيةت ومن د فيشروك •
هحشر   تمسبد  تمخشر  تلمحهمسة•

أو بهاررروهد  أخرررشر  فرررض   ت  ررردبة ب رررغشر تلرررشرأك و
 يكدتلدمد  بسب  مشرض فيشروك 

مثررر     يكررردحرردال  غيرررشر ندجمرررة عرررن مرررشرض فيرررشروك 
تلمه  مررررد  تلوشرتثيرررررةت وسررررروتهد مررررن حررررردال  تلعررررردو  

 تلخسأية

ُيناررشر فررض إحدلررة تلحدمرر  •
إلى تلشرعدية تلمهخ  ة

هأرررردي  تلشرعديررررة وتلمارررروشرة •
لسحدم  عسى تنسشرتد

ُيناررشر فررض إجررشرتل فحرري •
بررررر   تلسرررررسى وغيرررررشر  مرررررن 

باررررررررررررأن    تلسحرررررررررررروي 
مسررر تلهارروهد  تلوشرتثيررة 
وحدال  تلعدو  تلخسأيةت 

ومن د فيشروك  يكد

ُيناررشر فررض إحدلررة تلحدمرر  •
إلى تلشرعدية تلمهخ  ة

هأرررردي  تلشرعديررررة وتلمارررروشرة •
لسحدم  عسى تنسشرتد
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تلخبررررررررررشرتل تلخرررررررررردشرجيون ومواسررررررررررو تلمنامررررررررررة : 3تلمسحررررررررررق 
 فض إعدتد ت شراددت  تلمادشر ون 

 

مشر ر  تلشرعديرة تلمهأدمرة )شر   أبو شرسه  : تلمبدد  تلهوجي ية فشر ق إعدتد
مع ررررررد بدشرتيبرررررردنو دق )ومي نيررررررد أمرررررروشر   ( لألجنررررررةت طررررررشرتبسكت لبنرررررردن

 ررر  غرررو س يشر    وخو ( بيسررر و  تت تمسرررهدن جررروتكي  أمررروشر   نيهررروت تلبشرت  ررر 
وميارررري  غررررشر سن  (جدمعررررة  دمبينرررردكت  دمبينرررردكت تلبشرت  رررر ) ارررري دهض

شرةت هيئررة تلرردتئشرة تلوطنيررة لهسررجي  تلهارروهد  تلخسأيررة وتممررشرتض تلنرردد)
ي تبير  ( تل حة تلعمومية فض إن سهشرتت تلممسكة تلمهحدة غوفردشر -لوبردشروت 

و يسرردك  (يولوجيررة لسأرروت  تلمسررسحةت فشرنسرردمع ررد تلبحررو  تلطبيررة تلب)
وغوسرررررهدفو ( جدمعررررة خررررون  ررررردينت خررررون  رررردينت هديسنررررد)لومبينيرررردنون 

 وشرتكيررر  دق ألميررردت( جدمعرررة هررر  أبيررر ت هررر  أبيررر ت إسرررشرتئي )مررردلينغشر 
مع ررد بدشرتيبرردنو دق )وأدشر دنررد ميسررو  (شرتبطررة أشرهمرريكت تلبشرت  رر )مرردشر ي  

يق )وسرينهد موشرتليردت ( بيس و  تت تمسهدن جروتكي  أمروشر   نيهروت تلبشرت  ر 
تلمشر ررر  تلررروطنض )شرو مررروشرق هررردوشر ن( غوتت ني ررردشرتغوتدإك غسوبرررد ت مدنررر

وغدنيارررررروتشرتن موهارررررريدت ( ل ررررررحة تلطسرررررر  ونمدئرررررر ت طو يرررررروت تليدبرررررردن
تمطسرررررررد  فرررررررض بوسرررررررطنت بوسرررررررطنت تلواليرررررررد  تلمهحررررررردة  مسهارررررررسى)

وألسشر رررررد ( جدمعرررررة عرررررين ارررررمكت م رررررشر)وأارررررشرذ نب ررررردن ( تممشر  يرررررة
 سيرة طر  )ولروشرتنك بر   ( جدمعرة نيشرو رضت نيشرو رضت  ينيرد)أوسروهض 

وفشرندنررردو ( ديسيرررد غررريسنت لررروك أنجسررروكت تلواليرررد  تلمهحررردة تممشر  يرررة
 (.و بشر هوت تلبشرت   جدمعة سدو بدولوت شر بيشرت)بيسيسيمو شرودشر غ  

 
بيسيجررض وجوشردتنررد  رردمبوك في ررض نيغررو شرت : فررشرن تالسررهعشرتض تلمن جررض

جدمعرة سردو بردولوت شر بيرشرتو بشر هروت )وفشرندنردو بيسيسريمو شرودشر غر  بشرتغد 
و وأولكرونمض (مع رد  دشرولينسر دت تلسرو د)فيشروني رد هيرشرتدو  و و(تلبشرت   

يررر  ن ك  واررريمض  دهدو رررد  اررريبو ق وأمدشر دغرررد  دتغسرررودوشر بررردلوغن وت 
لكرك وندهو موشر سدكض و  شر  رد أوهرد وت  هاريض ندغدهرد وهوشر هرد نو و رو ض وت 

 ض   ك بدشرسرررون  وميوتكرررو سررريغدوت و دثدشر نرررد دت سررريسسد لرررو ي  وهواررريو 

تلمشر رر  تلرروطنض ل ررحة تلطسرر  ونمدئرر ت طو يرروت )سرروت و ررو هرردكيموهو 
 .(تليدبدن

 

جدمعرررررررررة )جوسرررررررررهوك   هررررررررروفميشر : فشر رررررررررق تالسرررررررررهعشرتض تلخررررررررردشرجض
جدمعررررة ) تهرررردة  شراررررض و  ( هوهشرسررررشرتندت إيسرررر  لنرررردنت جنررررو  أفشر أيرررردو 

(  سيررررررة تلطرررررر ت إيبرررررردتنت نيجيشر ررررررد)و و رررررروال فرررررردولض ( نيشرو ررررررضت  ينيررررررد
 مشر   شرو تشر نو لدشرتسد  مد  ب  تلروالدةت شرو تشر روت)شرولض وغو سيشرمو  د

جدمعررة يالبدمرردت بيشرمنغ ررد ت تلواليررد  تلمهحرردة )ويالن هيهررد ( تمشرجنهررين
 (تممشر  ية

 

. أ هررررولى إدتشرة عمسيررررة إعرررردتد ت شراررررددت  :تلسشر ررررق تلهرررروجي ض لسمنامررررة
إدتشرة تل حة )مهين غولمد  أوغسو وأولوفيمض أوالدتبو و  شرت مينيندي  

( ت منامرررررة تل رررررحة تلعدلميرررررةت جنيرررررفت سويسرررررشرتوتلبحرررررو  ت نجدبيرررررة
مشر ر  أمشر  رد ) شر مين دق موهايو وشرودولسو غومي  وسرو تن سريشرويد و 

منامرررررة تل رررررحة لسبسررررردتن ]تلسهرررررشرة تلمحيطرررررة بررررردلوالدة  لطررررر تل هينيرررررة 
 [(.تممشر  ية

 
 مسخي إع ن تلم دلر: 4تلمسحق 

 
وتلمسررردهمون  تلمبرردد  تلهوجي يرررةتسررهكم  جميررر  أعضرردل فشر رررق إعررردتد 

تسرررهمدشرة  يدسرررية  رررددشرة عرررن تلمنامرررة بخ ررروي إعررر ن  تلخررردشرجيون 
أنارطة ههعسرق أيرة أو فرض  تلم دلر  ب  تلمادشر ة فض تلماردوشرة تلهأنيرة

يشر     تلنهدئا تلمسهمدة من تلبيدند  تلمهعسأرة . بإعدتد ت شراددت  وُأد 
بارأن  بإع ن تلم دلر وفأد  لسمبدد  تلهوجي ية تل ددشرة عن تلمنامرة

و رررررد   .ت ونلرررررك عسرررررى أسررررردك  ررررر  حدلرررررة عسرررررى حررررردةهرررررن  تلبيدنرررررد 
بيدنررد  باررأن إعرر ن تلم رردلر أيضررد  تلمارردشر ون فررض تلمارردوشرة تلهأنيررة 

د أق حدال  هضدشر     .في د خطيشرة ب  تلهادوشرت ول  ُهحد 
 


