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 وصغر الرأس ومتالزمة غيان باريه فيروس زيكاترصد عدوى 
  مبدئية  إرشادات

  ٢٠١٦ أبريل/ نيسان ٧
WHO/ZIKV/SUR/16.2 Rev.1  

  

  
  المقدمة  -١
  ساسيةاألمعلومات ال  ١- ١

تقدم هذه الوثيقة توصيات مؤقتة صادرة عـن منظمـة الصـحة العالميـة 
والمضــاعفات التــي ُيحتمــل أن  (المنظمــة) بشــأن ترصــد فيــروس زيكــا

تــنجم عنــه، وهــي وثيقــة ُأِعــّدت عقــب مراعــاة اإلعــالن الــذي أدلــت بــه 
بشـأن مجموعـات  ٢٠١٦شباط/ فبرايـر  ١المديرة العامة للمنظمة يوم 

حــاالت صــغر الــرأس (الصــعل) واالضــطرابات العصــبية التــي ُيحتمــل 
أن تـــنجم عـــن فيـــروس زيكـــا التـــي تمثـــل طارئـــة مـــن طـــوارئ الصـــحة 

  .العمومية التي تثير قلقًا دولياً 
ونواقــل المــرض هـــي المســؤولة فـــي المقــام األول عـــن ســريان فيـــروس 

. ويمكن أيضًا العثـور علـى الزاعجزيكا، وخصوصًا حشرات البعوض 
الفيــروس فــي مختلــف ســوائل الجســم، كمــا ُأبِلــغ عــن ســريانه بواســطة 

هـــي و  الزاعجـــة المصـــريةاالتصـــال الجنســـي. وُتوجـــد حشـــرات بعـــوض 
الناقل الرئيسي للمرض، في المناطق التي يسودها مناخ مداري وشـبه 
مداري، وهي تتكيف جيدًا مع ظروف العيش بالمنـاطق الحضـرية فـي 
بيئــة اإلنســان وحواليــه. وتقــع المنــاطق المتضــررة بفيــروس زيكــا داخــل 
تلـــك المتضـــررة بحمـــى الضـــنك والتشـــيكونغونيا، اللـــذين تنقلهمـــا أيضـــًا 

. وعــادًة مــا يكـون مــرض فيـروس زيكــا خفيفــًا الـزاعجحشـرات البعــوض 
وغيــر مصــحوب بعالمــات وأعــراض محــّددة كالتــالي: الحمــى والطفــح 

  .الجلدي والتهاب الملتحمة وآالم في العضالت والمفاصل
على أن الفاشيات التي اندلعت مؤخرًا فـي البرازيـل وبولينيزيـا الفرنسـية 

ديــة فــي حــاالت اإلصــابة ارتبطــت بتقــارير تفيــد بحــدوث زيــادة غيــر عا
بصـغر الـرأس فيمـا بـين المواليــد، وكـذلك بزيـادة عـدد حـاالت اإلصــابة 
بمتالزمة غيـان باريـه وغيرهـا مـن االضـطرابات العصـبية. وبنـاًء علـى 
مجموعة متزايـدة مـن البحـوث األوليـة، يوجـد اآلن إجمـاع علمـي علـى 

س أن فيــروس زيكــا هــو الســبب الــذي يقــف وراء اإلصــابة بصــغر الــرأ
  .ومتالزمة غيان باريه

وتشــير تقــارير الحالــة الصــادرة فــي اآلونــة األخيــرة إلــى احتمــال وجــود 
وســـائر التشـــوهات العصـــبية، مـــن  صـــلة بـــين اإلصـــابة بفيـــروس زيكـــا

قبيــل التهــاب نقــي العظــم (التهــاب النخــاع الشــوكي) والتشــوهات التــي 
تصــيب المــخ فــي أعقــاب إجــراء مســح ضــوئي ينفــي اإلصــابة بصــغر 
الـــرأس. ويتواصــــل تقيــــيم البّينــــات المتعلقــــة بتلــــك الحــــاالت المرضــــية، 

  وكذلك حاالت اإلصابة بصغر الرأس ومتالزمة غيان باريه.
دم هــــذه الوثيقــــة توصــــيات مؤقتــــة بشــــأن ترصــــد اإلصــــابة بعــــدوى وتقــــ

فيــروس زيكــا وصــغر الــرأس ومتالزمــة غيــان باريــه فــي أربعــة ســياقات 
مختلفة، وتبّين المتطلبات المتعلقة بتقديم التقارير عنها إلـى المنظمـة. 
ويشـــير تعبيـــر الســـريان إلـــى نواقـــل المـــرض المســـببة لنقـــل األمـــراض، 

ــ مــا ــم ُيحــّدد خــالف ذل ك، فيمــا ُتعتبــر عــدوى المــرض عــدوى أصــلية ل
عندما ُتكتسب داخل البلد، أي فيما بين المرضـى الـذين لـم يسـبق لهـم 
أن ســـافروا أثنـــاء فتـــرة حضـــانة المـــرض أو الـــذين ســـافروا حصـــرًا إلـــى 

منـــاطق غيـــر متضـــررة بـــالمرض خـــالل فتـــرة حضـــانته. وال تقـــدم هـــذه 
و ترصـــــد نواقـــــل ] أ١الوثيقـــــة إرشـــــادات بشـــــأن الفحـــــوص المختبريـــــة [

]، ألن اإلرشادات المتعلقة بهـذين الموضـوعين أو بغيرهمـا ٢المرض [
من المواضيع ذات الصلة بفيروس زيكـا تـرد فـي وثـائق مسـتقلة يمكـن 

  االطالع عليها بالرجوع إلى الرابط اإللكتروني التالي:
.http://www.who.int/csr/resources/publications/zika  

وفيما يلـي أربعـة سـياقات مصـنّفة وفقـًا لمخـاطر اإلصـابة بمضـاعفات 
  خطيرة أو عقابيل ناجمة عن اإلصابة بعدوى فيروس زيكا:

ولـيس لـديها البلدان التي تشهد اندالع فاشيات فيروس زيكا فيهـا   -١
فيهــــــا بالماضــــــي بــــــاالقتران مــــــع بّينــــــات تثبــــــت دوران الفيــــــروس 

اســتمرار ســريانه فيهــا بواســطة نواقــل المــرض. وُيشــار إلــى تلــك 
"بلــدانًا تعــاني مــن ســريان وبــاء فيــروس زيكــا البلــدان بوصــفها 

  .فيها"
البلــــــدان التــــــي لــــــديها بّينــــــات تثبــــــت دوران فيــــــروس زيكــــــا فيهــــــا   -٢

بالماضــي، بــاالقتران مــع اســتمرار ســريان الفيــروس فيهــا أو عــدم 
ســتمراره فــي ذلــك. وتشــمل هــذه الفئــة البلــدان التــي يحــدث فيهــا، ا

أو حـدث فيهــا، ذاك الســريان بمعــدالت منخفضــة علــى مــا يبــدو، 
والبلــدان التــي شــهدت انــدالع وبــاء فيهــا بالماضــي. وُيشــار إلــى 

"بلـدانًا ُيحتمـل أن تكـون موطونـة بسـريان تلك البلـدان بوصـفها 
  .فيروس زيكا"

فيها البعوض المختص بنقل الفيروس، علـى  البلدان التي ينتشر  -٣
أنه لم ُيوّثق فيها سريان فيروس زيكا بواسطة تلـك النواقـل، وهـي 
بلــدان معرضــة لخطــر دخــول الفيــروس إليهــا وزيــادة دورانــه فيهــا 
عـــن طريـــق ســـريانه بواســـطة نواقـــل المـــرض. وُيشـــار إلـــى تلـــك 

"بلــدانًا معرضــة لخطــر ســريان فيــروس زيكــا البلــدان بوصــفها 
  يها".ف

البلـــدان التـــي ال ينتشـــر فيهـــا البعـــوض المخـــتص بنقـــل الفيـــروس   -٤
بنــاًء علــى المعــارف الحاليــة والتوزيــع المعــروف لنواقــل المــرض، 
وهــي بلــدان معرضــة لخطــر وفــود حــاالت إليهــا ُيحتمــل أن تســفر 
عـــن زيـــادة ســـريان المـــرض فيهـــا بوســـائل أخـــرى غيـــر البعـــوض 

طـــر ســـريان المـــرض الناقـــل للمـــرض، ولكنهـــا ليســـت معرضـــة لخ
فيهـــا بواســـطة نواقـــل المـــرض، أو معرضـــة لخطـــر قليـــل لســـريانه 

"بلــدانًا فيهــا علــى هــذا النحــو. وُيشــار إلــى تلــك البلــدان بوصــفها 
غير معرضة لخطر سريان فيروس زيكـا فيهـا/ معرضـة لخطـر 

  .قليل لسريانه فيها بواسطة البعوض الناقل للمرض"
  الجمهور المستهدف  ٢-١

الغرض من هـذه الوثيقـة هـو أن تسـتخدمها سـلطات الصـحة العموميـة 
وراســـمو السياســـات الموكلـــة إلـــيهم مســـؤولية ترصـــد األمـــراض الســـارية 
ـــة وأنشـــطة  ـــه اســـتراتيجيات الترصـــد الوطني ومكافحتهـــا مـــن أجـــل توجي

  تقديم التقارير في سياق اإلصابة بفيروس زيكا.
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  ترصد عدوى فيروس زيكا  -٢
  وباء فيروس زيكا فيها البلدان التي تعاني من سريان  ١-٢

ينبغي تعزيز نظام الترصد في البلدان التي تعاني مـن انتشـار األوبئـة 
  :فيها من أجل القيام بما يلي

التوزيــع الجغرافــي لحــاالت العــدوى وانتشــارها واتجاهاتهــا  رصــد  -
  الزمنية؛

  بيان الخصائص المتعلقة بأعراض المرض؛  -
تحديــــــد المضــــــاعفات الخطيــــــرة فــــــي صــــــفوف جميــــــع الفئــــــات   -

  العمرية؛
تحديد السـبل المحتملـة لسـريان المـرض غيـر المنقـول بواسـطة   -

  نواقله، وتحّري تلك السبل؛
التدابير المتخذة بشأن احتواء المـرض ومكافحـة تحديد أهداف   -

  .نواقله
وقــــد ُينظــــر فــــي إجــــراء تحليــــل رجعــــي األثــــر لمخزونــــات الــــدم والبــــول 
والعينات األخرى من أجل تحديد وقـت إدخـال الفيـروس. وقـد ُتسـتخدم 
المســوح التــي ُتجــرى بشــأن األمصــال لتقــدير نســبة األفــراد المصـــابين 

  .سكانبعدوى المرض فيما بين صفوف ال
سريان األصلي لفيروس زيكا فـي منطقـة معينـة، فإنـه الوبمجرد تحديد 

ينبغي االستناد إلى الموارد المتاحة في اتخـاذ القـرارات المتعلقـة بمـدى 
ضرورة تأكيـد جميـع الحـاالت الُمشـتبه فيهـا لإلصـابة بـالفيروس تأكيـدًا 

وس مختبريًا، وهو تأكيد قد ُيستبقى ألغـراض الكشـف عـن دوران الفيـر 
فــــي منــــاطق جديــــدة والتحقيــــق فــــي الحــــاالت الشــــديدة وتلــــك المقترنــــة 
بمضاعفات، والحاالت التي تسفر عن حصائل وخيمة (من قبيل تلك 
التي تصيب الحوامل). ورهنًا بالقدرات المتاحة، فقد ال يتنسـى اختبـار 
ســــــوى جــــــزء مــــــن العينــــــات ألغــــــراض الترصــــــد فــــــي مجــــــال الصــــــحة 

  العمومية.
فقــــًا إلرشــــادات المنظمــــة بتنفيــــذ أنشــــطة أخــــرى وينبغــــي االضــــطالع و 

لمكافحـــة نواقـــل المـــرض، مـــن مثـــل إجـــراء ترصـــد لحشـــرات البعـــوض 
وتحديـــد األولويـــات فيمـــا يخـــص مواقـــع تكـــاثر تلـــك الحشـــرات  الـــزاعج

  ]٣،٢ورصد مقاومتها للمبيدات الحشرية. [
ينبغي تقديم وصـف مـوجز السـتراتيجية الترصـد واالختبـار (نـوع نظـام 

وماهيـــة العينـــات التـــي يجـــري اختبارهـــا، ومـــا إذا كانـــت تلـــك الترصـــد، 
العينـــات خاضـــعة كّليـــًا أو جزئيـــًا لالختبـــار، ومـــا إليـــه)، وذلـــك تعزيـــزًا 

  لتفسير بيانات الترصد.
  المتطلبات المتعلقة بتقديم التقارير

عـــــدد الحـــــاالت المشـــــتبه فيهـــــا وتلـــــك المؤكـــــدة لإلصـــــابة بعـــــدوى   •
أســــبوعيًا، والمنطقــــة الجغرافيــــة (بحســــب المســــتوى  فيــــروس زيكــــا

  اإلداري المعمول به) (تقديم تقارير أسبوعية).
جميع حاالت اإلصابة بعـدوى فيـروس زيكـا المصـحوبة بـأعراض   •

ـــــــة الصـــــــادر عـــــــن  ـــــــف الحال ـــــــًا لتعري ـــــــة وفق ـــــــر نمطي ســـــــريرية غي
]، أو حـــاالت اإلصـــابة بالعـــدوى عـــن طريـــق ســـريان ٤[ المنظمـــة

اقلــه، أو الحــاالت األخــرى القــادرة علــى تقــديم المــرض بواســطة نو 
معلومات جديدة ُيسترشد بها في إجراء تقديرات وطنية أو عالميـة 

  لمخاطر المرض (تقديم تقارير أسبوعية).

  
  البلدان التي ُيحتمل أن تكون موطونة بسريان فيروس زيكا  ٢-٢

زيكــا ينبغــي أن تصــبو البلــدان التــي لــديها بّينــات تثبــت دوران فيــروس 
فيهــا بالماضــي، بــاالقتران مــع اســتمرار ســريان الفيــروس فيهــا أو عــدم 

  استمراره في ذلك، إلى بلوغ األهداف التالية:
رصـــد التوزيـــع الجغرافـــي لســـريان الفيـــروس المتـــوطن واتجاهـــه   -

  الزمني؛
(مثـل زيـادة  عن األنماط المتغيرة لسريان فيـروس زيكـا الكشف  -

معدل اإلصابة بالمرض أو اتساع رقعـة توزيعـه الجغرافـي) أو 
لوبائيــات المــرض (تغييــر الفئــات العمريــة المتضــررة بــالمرض 

  أو شدته)؛
تحديــــــد المضــــــاعفات الخطيــــــرة فــــــي صــــــفوف جميــــــع الفئــــــات   -

  العمرية؛
تحديد السـبل المحتملـة لسـريان المـرض غيـر المنقـول بواسـطة   -

  ك السبل؛نواقله، وتحّري تل
التحقيـــق فـــي نطـــاق دوران الفيـــروس فـــي الســـابق، كّلمـــا أمكـــن   -

  وعند االقتضاء.
وينبغــــي االضــــطالع وفقــــًا إلرشــــادات المنظمــــة بتنفيــــذ أنشــــطة أخــــرى 
لمكافحـــة نواقـــل المـــرض، مـــن مثـــل إجـــراء ترصـــد لحشـــرات البعـــوض 

وتحديـــد األولويـــات فيمـــا يخـــص مواقـــع تكـــاثر تلـــك الحشـــرات  الـــزاعج
  ]٣،٢ها للمبيدات الحشرية. [ورصد مقاومت

  المتطلبات المتعلقة بتقديم التقارير
عنـــد الكشــــف مجــــّددًا عــــن فيـــروس زيكــــا فــــي أي مكــــان بالبلــــد   •

(عقب انتهاء انـدالع فاشـيته فـي السـابق)، فإنـه ينبغـي اإلبـالغ 
عـــــن أول حالـــــة (حـــــاالت) مؤكـــــدة أصـــــلية لإلصـــــابة بـــــه فـــــي 

  ساعة من تأكيدها. ٢٤غضون 
جميــــــع حــــــاالت اإلصــــــابة بعــــــدوى فيــــــروس زيكــــــا المصــــــحوبة   •

بأعراض سريرية غير نمطية وفقًا لتعريف الحالة الصـادر عـن 
]، أو حــاالت اإلصــابة بالعــدوى عــن طريــق ســريان ٤المنظمــة [

المرض بواسطة نواقله، أو الحاالت األخرى القادرة علـى تقـديم 
أو  معلومـــات جديـــدة ُيسترشـــد بهـــا فـــي إجـــراء تقـــديرات وطنيـــة

  عالمية لمخاطر المرض (تقديم تقارير أسبوعية).
نتـــائج أي تحليـــل رجعـــي األثـــر ُيجـــرى للعينـــات المخزونـــة فـــي   •

  أقرب وقت تُتاح فيه تلك النتائج.
نتــائج أي مســوحات بشــأن االنتشــار المصــلي فــي أقــرب وقــت   •

  تُتاح فيه تلك النتائج.
مرار جميــــع الحــــاالت الوافــــدة إلــــى منــــاطق ال تعــــاني مــــن اســــت  •

سريان الفيـروس المتـوطن فيهـا والوافـد مـن بلـد/ أرض لـم ُيوثّـق 
فيهـــا ســـريان أصـــلي لحـــاالت اإلصـــابة بـــه فـــي الســـابق خـــالل 

  ساعة من تأكيدها.  ٢٤
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  البلدان المعرضة لخطر سريان فيروس زيكا فيها  ٣-٢
فيمـــا يلـــي األهـــداف التـــي ينبغـــي أن يصـــبو الترصـــد إلـــى بلوغهـــا فـــي 
البلدان التي ينتشر فيهـا البعـوض المخـتص بنقـل فيـروس زيكـا، ولكـن 

  لم ُيوّثق فيها سريانه:
  الكشف عن الحاالت الوافدة من مرض فيروس زيكا؛  -
  عن بداية السريان األصلي للفيروس؛ الكشف  -
زيكــا بســبل تختلــف عــن الكشــف عــن حــاالت ســريان فيــروس   -

  سبل سريانه بواسطة نواقله؛
التحقيــق، كّلمـــا أمكـــن وعنـــد االقتضــاء، فيمـــا إذا كـــان فيـــروس   -

دة دورانــه أثنــاء قدومــه زيكــا موجــودًا فــي الســابق وفــي مــدى شــ
  في السابق.

وينبغــــي االضــــطالع وفقــــًا إلرشــــادات المنظمــــة بتنفيــــذ أنشــــطة أخــــرى 
ترصـــد لحشـــرات البعـــوض  لمكافحـــة نواقـــل المـــرض، مـــن مثـــل إجـــراء

وتحديـــد األولويـــات فيمـــا يخـــص مواقـــع تكـــاثر تلـــك الحشـــرات  الـــزاعج
  ]٣،٢ورصد مقاومتها للمبيدات الحشرية. [
  المتطلبات المتعلقة بتقديم التقارير

  ساعة من تأكيدها. ٢٤في غضون أول حالة مؤكدة أصلية   •
الحـــاالت الوافـــدة مـــن بلـــد/ أرض لـــم ُيوثّـــق فيهـــا ســـريان  جميـــع  •

أصــــــلي لحــــــاالت اإلصــــــابة بــــــالفيروس فــــــي الســــــابق خــــــالل 
  ساعة من تأكيدها.  ٢٤

ـــــع حـــــاالت اإلصـــــابة بعـــــدوى فيـــــروس زيكـــــا المصـــــحوبة   • جمي
بـــأعراض ســـريرية غيـــر نمطيـــة وفقـــًا لتعريـــف الحالـــة الصـــادر 

طريـــق ]، أو حـــاالت اإلصـــابة بالعـــدوى عـــن ٤عـــن المنظمـــة [
ســـريان المـــرض بواســـطة نواقلـــه، أو الحـــاالت األخـــرى القـــادرة 
علــى تقــديم معلومــات جديــدة ُيسترشــد بهــا فــي إجــراء تقــديرات 

  وطنية أو عالمية لمخاطر المرض (تقديم تقارير أسبوعية).
نتـــائج أي تحليـــل رجعـــي األثـــر ُيجـــرى للعينـــات المخزونـــة فـــي   •

  أقرب وقت تُتاح فيه تلك النتائج.

سريان أصلي في بلد ليس لديه بّينـات عـن سـريانه فيـه وما إن يحدث 
ســابقًا، فإنــه ينبغــي أن يتبــع ذاك البلــد توصــيات الترصــد المنصــوص 

ـــاء  ١-٢ الفـــرععليهـــا فـــي  ـــدان التـــي تعـــاني مـــن ســـريان وب بشـــأن البل
  فيروس زيكا فيها.

وٕاذا ُحــــدِّدت بّينــــات بشــــأن دوران الفيــــروس فــــي الماضــــي مــــن خــــالل 
دراســات علــى العينــات المخزونــة، فإنــه ينبغــي عندئــٍذ أن يتبــع إجــراء 

بشــأن  ٢-٢ الفــرعذاك البلــد توصــيات الترصــد المنصــوص عليهــا فــي 
  البلدان التي ُيحتمل أن تكون موطونة بسريان فيروس زيكا.

البلـــدان غيـــر المعرضـــة لخطـــر ســـريان فيـــروس زيكـــا فيهـــا/   ٤-٢
  المعرضة لخطر قليل لسريانه فيها

يصــــبو الترصــــد فــــي البلــــدان التــــي ُيعتقــــد أنهــــا خاليــــة مــــن  ينبغــــي أن
حـــــاالت ســـــريان فيـــــروس زيكـــــا، وخصوصـــــًا انتشـــــار نواقـــــل المـــــرض 

  المختصة بنقله، إلى بلوغ الهدفين التاليين:
  الكشف عن الحاالت الوافدة من فيروس زيكا؛  -
تلــف عــن والكشــف عــن حــاالت ســريان فيــروس زيكــا بســبل تخ  -

  نواقله.سبل سريانه بواسطة 
  المتطلبات المتعلقة بتقديم التقارير

جميـــع الحـــاالت الوافـــدة مـــن بلـــد/ أرض لـــم ُيوثّـــق فيهـــا ســـريان   •
أصــــــلي لحــــــاالت اإلصــــــابة بــــــالفيروس فــــــي الســــــابق خــــــالل 

  ساعة من تأكيدها.  ٢٤
ـــــع حـــــاالت اإلصـــــابة بعـــــدوى فيـــــروس زيكـــــا  • المصـــــحوبة  جمي

بـــأعراض ســـريرية غيـــر نمطيـــة وفقـــًا لتعريـــف الحالـــة الصـــادر 
]، أو حـــاالت اإلصـــابة بالعـــدوى عـــن طريـــق ٤عـــن المنظمـــة [

ســـريان المـــرض بواســـطة نواقلـــه، أو الحـــاالت األخـــرى القـــادرة 
علــى تقــديم معلومــات جديــدة ُيسترشــد بهــا فــي إجــراء تقــديرات 

  ير أسبوعية).وطنية أو عالمية لمخاطر المرض (تقديم تقار 
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  ترصد اإلصابة بصغر الرأس وتشوهات المخ الخلقية األخرى  -٣
  تعاني من سريان وباء فيروس زيكا فيهاالبلدان التي   ١-٣

ــــرأس  فيمــــا يلــــي األغــــراض الرئيســــية مــــن ترصــــد اإلصــــابة بصــــغر ال
  وتشوهات المخ الخلقية األخرى:

ـــــد   - ـــــدالع تحدي ـــــل ان ـــــات الســـــابقة (قب خـــــط أســـــاس بشـــــأن البيان
الفاشية) ورصد معدل اإلصابة بحاالت صـغر الـرأس ووفيـات 
الرضــــع الناجمــــة عنهــــا، واالتجاهــــات الزمنيــــة لتلــــك الحــــاالت 

  وتوزيعها الجغرافي؛
ة لإلصــابة بصــغر الــرأس كشــف عــن جميــع الحــاالت الجديــدال  -

ــــة وفيمــــا إذا ٥والتحقيــــق فيهــــا [ ] للبــــت فــــي مســــبباتها المحتمل
  كانت هناك سوابق أم ال لإلصابة بعدوى فيروس زيكا؛

خـــط أســـاس بشـــأن البيانـــات الســـابقة، إن أمكـــن، (قبـــل تحديـــد   -
ــــدالع الفاشــــية) لحــــاالت اإلمــــالص واإلجهــــاض وتشــــوهات  ان

  ختطة؛المخ الخلقية، ورصد االتجاهات الم
التحقيــق، باالســتناد إلــى خــط األســاس الُمحــّدد، فــي أي زيــادة   -

ملحوظـــة تطـــرأ علـــى معـــدل اإلصـــابة بحـــاالت صـــغر الـــرأس 
  وتشوهات المخ الخلقية األخرى وحاالت اإلمالص؛

تشــــخيص الحوامــــل الالتــــي يبــــدين عالمــــات اإلصــــابة بعــــدوى   -
فيــروس زيكــا وأعــراض اإلصــابة بــه ســريريًا وتســجيل أســمائهن 

ن أجــــل التحقيــــق فــــي حــــاالتهن ومتابعتهــــا وفقــــًا إلرشــــادات مــــ
  ]٧،٦المنظمة. [

  :وينبغي االضطالع بتنفيذ أنشطة الترصد التالية
ـــًا (مـــن ســـجالت   - اســـتعراض مصـــادر المعلومـــات القائمـــة حالي

وبيانات خاصة بالمستشفيات ومنشورات علمية وما إلى ذلـك) 
ســـابق مـــن أجـــل تحديـــد خـــط األســـاس/ معـــدل اإلصـــابة فـــي ال

بحــــاالت صــــغر الــــرأس. وينبغــــي، إن أمكــــن، أن يســــتند خــــط 
األساس إلى العديد مـن السـنوات التـي قُـّدمت فيهـا بيانـات فـي 

  السابق.
إجــــــراء دراســــــات تحليليــــــة قائمــــــة علــــــى المالحظــــــة (دراســــــات   -

األتراب أو دراسـات الحـاالت والشـواهد، ومـا إليهـا)، كلمـا كـان 
  ذلك مناسبًا وممكنًا.

  المتعلقة بتقديم التقاريرالمتطلبات 
أول حالة إصابة بصغر الرأس ناجمة عن اإلصـابة بفيـروس زيكـا   •

  ساعة من تشخيصها. ٢٤في غضون 
أي زيادة فـي معـدل اإلصـابة بحـاالت صـغر الـرأس، وأفضـل خـط   •

  أساس تقديري يمكن تحديده في أقرب وقت ُيتاح فيه.
وتشــوهات المــخ أي زيــادة فــي معــدل اإلصــابة بحــاالت اإلمــالص   •

الخلقية، وأفضل خط أساس تقديري يمكـن تحديـده فـي أقـرب وقـت 
  ُيتاح فيه.

جميع حاالت صغر الرأس التي يوجد دليـل علـى ارتباطهـا بعـدوى   •
فيروس زيكـا إمـا أثنـاء الحمـل أو خـالل فتـرة الـوالدة أو الرضـاعة، 
جنبـــًا إلـــى جنـــب مـــع نتـــائج مـــا ُيجـــرى مـــن تحقيقـــات وتشخيصـــات 

  تقديم تقارير شهرية).تمايزية (
 عــدد الحوامــل الالئــي يخضــعن للمتابعــة مــن الُمصــابات بحــاالت  •

  مؤكدة من عدوى فيروس زيكا (تقديم تقارير شهرية).
  

  البلدان التي ُيحتمل أن تكون موطونة بسريان فيروس زيكا  ٢-٣
بالماضـي،  ينبغي أن تقوم البلدان، التي وثّـق فيهـا دوران فيـروس زيكـا

باالقتران مع استمرار سريان الفيروس فيها أو عدم استمراره فـي ذلـك، 
  بما يلي:

خـــــط أســـــاس بشـــــأن البيانـــــات الســـــابقة ورصـــــد معـــــدل تحديـــــد   -
اإلصــابة بحــاالت صــغر الــرأس والوفيــات وحــاالت اإلجهــاض 
الناجمـــة عنهـــا، واالتجاهـــات الزمنيـــة لتلـــك الحـــاالت وتوزيعهـــا 

  الجغرافي؛
جميــع الحــاالت الجديــدة لإلصــابة بصــغر الــرأس  كشـف عــنوال  -

  ؛]٥[ والتحقيق فيها
خط أساس بشأن البيانات السابقة، إن أمكن، لحـاالت وتحديد   -

اإلمـــــــالص وتشـــــــوهات المـــــــخ الخلقيـــــــة، ورصـــــــد االتجاهـــــــات 
  المختطة؛

التحقيــق، باالســتناد إلــى خــط األســاس الُمحــّدد، فــي أي زيــادة و   -
بحـــاالت صـــغر الـــرأس  ملحوظـــة تطـــرأ علـــى معـــدل اإلصـــابة

  وتشوهات المخ الخلقية األخرى وحاالت اإلمالص؛
تشـــخيص الحوامـــل الالتـــي يبـــدين عالمـــات اإلصـــابة بعـــدوى و   -

فيــروس زيكــا وأعــراض اإلصــابة بــه ســريريًا وتســجيل أســمائهن 
مــــن أجــــل التحقيــــق فــــي حــــاالتهن ومتابعتهــــا وفقــــًا إلرشــــادات 

  ]٧،٦المنظمة. [
  :شطة الترصد التاليةوينبغي االضطالع بتنفيذ أن

ـــًا (مـــن ســـجالت   - اســـتعراض مصـــادر المعلومـــات القائمـــة حالي
وبيانات خاصة بالمستشفيات ومنشورات علمية وما إلى ذلـك) 
مـــن أجـــل تحديـــد خـــط األســـاس/ معـــدل اإلصـــابة فـــي الســـابق 
بحــــاالت صــــغر الــــرأس. وينبغــــي، إن أمكــــن، أن يســــتند خــــط 

مت فيهـا بيانـات فـي األساس إلى العديد مـن السـنوات التـي قُـدّ 
  السابق.

  المتطلبات المتعلقة بتقديم التقارير
أول حالــة إصــابة بصــغر الــرأس ناجمــة عــن اإلصــابة بفيــروس   •

  ساعة من تشخيصها. ٢٤في غضون زيكا 
أي زيـــادة فـــي معـــدل اإلصـــابة بحـــاالت صـــغر الـــرأس، وأفضـــل   •

  خط أساس تقديري يمكن تحديده في أقرب وقت ُيتاح فيه.
زيادة في معدل اإلصابة بحاالت اإلمالص وتشوهات المـخ أي   •

الخلقيـــة، وأفضـــل خـــط أســـاس تقـــديري يمكـــن تحديـــده فـــي أقـــرب 
  وقت ُيتاح فيه.

ـــرأس التـــي يوجـــد دليـــل علـــى ارتباطهـــا   • جميـــع حـــاالت صـــغر ال
بعــدوى فيــروس زيكــا إمــا أثنــاء الحمــل أو خــالل فتــرة الــوالدة أو 

ا ُيجـــرى مــن تحقيقـــات الرضــاعة، جنبــًا إلـــى جنــب مـــع نتــائج مــ
  وتشخيصات تمايزية (تقديم تقارير شهرية).

عدد الحوامل الالئي يخضـعن للمتابعـة مـن الُمصـابات بحـاالت   •
  مؤكدة من عدوى فيروس زيكا (تقديم تقارير شهرية).
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  البلدان المعرضة لخطر سريان فيروس زيكا فيها  ٣-٣

ينبغــي أن يكــون الغــرض الرئيســي مــن الترصــد فــي هــذه البلــدان علــى 
  النحو التالي:

تشـــخيص وتســـجيل أســـماء الحوامـــل الالتـــي ُيحتمـــل أنهـــن قـــد   -
التحقيــــــق فـــــي حــــــاالتهن تعرضـــــن لفيــــــروس زيكـــــا مــــــن أجـــــل 

  ]؛٧،٦ومتابعتها وفقًا إلرشادات المنظمة [
ـــد حـــاالت اإلصـــابة بصـــغر الـــرأس [  - ] وتشـــوهات المـــخ ٥تحدي

الخلقيــــة األخــــرى لــــدى أجنــــة الحوامــــل أو لــــدى الرضــــع أثنــــاء 
  ؛الحمل أو عقب الوالدة، والتحقيق في تلك الحاالت

خــط أســاس، إن أمكــن، بشــأن معــدل اإلصــابة بحــاالت تحديــد   -
صغر الـرأس ومـا يـنجم عنهـا مـن الوفيـات وحـاالت اإلمـالص 
وتشوهات المـخ الخلقيـة األخـرى، ورصـد معـدل اإلصـابة بتلـك 

  ت ورصد اتجاهاتها.الحاال
  :وينبغي االضطالع بتنفيذ أنشطة الترصد التالية

ـــًا (مـــن ســـجالت   - اســـتعراض مصـــادر المعلومـــات القائمـــة حالي
وبيانات خاصة بالمستشفيات ومنشورات علمية وما إلى ذلـك) 
مـــن أجـــل تحديـــد خـــط األســـاس/ معـــدل اإلصـــابة فـــي الســـابق 

يســــتند خــــط بحــــاالت صــــغر الــــرأس. وينبغــــي، إن أمكــــن، أن 
األساس إلى العديد مـن السـنوات التـي قُـّدمت فيهـا بيانـات فـي 

  السابق.
  المتطلبات المتعلقة بتقديم التقارير

الحوامــل الالئــي يخضــعن للمتابعـة مّمــن ُيحتمــل أنهــن قــد  عـدد  •
  تعرضن لفيروس زيكا (تحديث المعلومات شهريًا).

رى جميــع حــاالت صــغر الــرأس وتشــوهات المــخ الخلقيــة األخــ  •
التـــي يوجـــد دليـــل علـــى ارتباطهـــا بفيـــروس زيكـــا فـــي غضـــون 

  ساعة من تشخيصها.  ٢٤

ــا فيهــا/   ٤-٣ ــروس زيك ــر المعرضــة لخطــر ســريان في ــدان غي البل
  المعرضة لخطر قليل لسريانه فيها

ينبغي أن يكون الغرض الرئيسي من الترصد في هذه البلدان على 
  النحو التالي:

تشـــخيص وتســـجيل أســـماء الحوامـــل الالتـــي ُيحتمـــل أنهـــن قـــد   -
التحقيــــــق فـــــي حــــــاالتهن تعرضـــــن لفيــــــروس زيكـــــا مــــــن أجـــــل 
  ]؛٧،٦ومتابعتها وفقًا إلرشادات المنظمة. [

ـــد حـــاالت اإلصـــابة بصـــغر الـــرأس [  - ] وتشـــوهات المـــخ ٥تحدي
الخلقيــــة األخــــرى لــــدى أجنــــة الحوامــــل أو لــــدى الرضــــع أثنــــاء 

  والتحقيق في تلك الحاالت. الحمل أو عقب الوالدة،
  المتطلبات المتعلقة بتقديم التقارير

الحوامــل الالئــي يخضــعن للمتابعـة مّمــن ُيحتمــل أنهــن قــد  عـدد  •
  تعرضن لفيروس زيكا (تحديث المعلومات شهريًا).

جميــع حــاالت صــغر الــرأس وتشــوهات المــخ الخلقيــة األخــرى   •
فـــي غضـــون  التـــي يوجـــد دليـــل علـــى ارتباطهـــا بفيـــروس زيكـــا

  ساعة من تشخيصها.  ٢٤
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  ترصد متالزمة غيان باريه  -٤
  تعاني من سريان وباء فيروس زيكا فيهاالبلدان التي   ١-٤

فيمــا يلــي األغــراض الرئيســية مــن ترصــد المتالزمــة فــي البلــدان التــي 
  ُيوّثق فيها دوران فيروس زيكا:

خــط أســاس بشــأن البيانــات الســابقة عــن متالزمــة غيــان تحديــد   -
  باريه، إن أمكن؛

  ؛رصد معدل اإلصابة بمتالزمة غيان باريه واتجاهاتها  -
مجموعـات الكشف، إن أمكن، عن جميع الحاالت الجديدة أو   -

حـــاالت اإلصـــابة بمتالزمـــة غيـــان باريـــه، والتحقيـــق فـــي تلـــك 
  ؛]٨الحاالت ومجموعاتها [

التحقيــــق فــــي أي زيــــادة تطــــرأ علــــى معــــدل حــــاالت اإلصــــابة   -
  بمتالزمة غيان باريه؛

عن سائر األمراض العصبية التـي ُيحتمـل الكشف، إن أمكن،   -
تلـك أن تنجم عن اإلصـابة بعـدوى فيـروس زيكـا والتحقيـق فـي 

األمــراض، مثــل التهــاب الســـحايا الــدماغي أو التهــاب النخـــاع 
  الشوكي.

  :وينبغي االضطالع بتنفيذ أنشطة الترصد التالية
ـــًا (مـــن ســـجالت   - اســـتعراض مصـــادر المعلومـــات القائمـــة حالي

وبيانات خاصة بالمستشفيات ومنشورات علمية وما إلى ذلـك) 
متالزمـة من أجـل تحديـد خـط األسـاس بشـأن معـدل اإلصـابة ب

  غيان باريه.
اســتعراض البيانــات المســتمدة مــن ترصــد الشــلل الرخــو الحــاد،   -

وتقـــــدير اتجاهـــــات متالزمـــــة غيـــــان باريـــــه علـــــى أســـــاس تلـــــك 
البيانــات، والتســليم باالختالفــات الموجــودة فــي الفئــات العمريــة 
بـــــين ترصـــــد اإلصـــــابة بهـــــذا الشـــــلل (بالنســـــبة إلـــــى مـــــن تقـــــل 

إلصـابة بالمتالزمـة المـذكورة عامـًا) ومعـدل ا ١٥أعمارهم عن 
  (األكثر شيوعًا بين صفوف البالغين).

إجــــــراء دراســــــات تحليليــــــة قائمــــــة علــــــى المالحظــــــة (دراســــــات   -
األتراب أو دراسـات الحـاالت والشـواهد، ومـا إليهـا)، كلمـا كـان 

  ذلك مناسبًا وسمحت به الموارد.
  المتطلبات المتعلقة بتقديم التقارير

بمتالزمــــة غيــــان باريــــه، وأفضــــل خــــط أســــاس زيــــادة معــــدل اإلصــــابة   •
  تقديري يمكن تحديده في أقرب وقت تُتاح فيه تلك المعلومات.

يوجـــد دليـــل علـــى ارتباطهـــا أول حالـــة إصـــابة بمتالزمـــة غيـــان باريـــه   •
  ساعة من تشخيصها. ٢٤بفيروس زيكا في غضون 

ومــــن ثــــم جميــــع حــــاالت اإلصــــابة بمتالزمــــة غيــــان باريــــه والوفيــــات   •
عنها التي يوجد دليل على ارتباطها بفيروس زيكـا، جنبـًا إلـى الناجمة 

جنـــب مـــع نتـــائج مبّينـــة بالتفصـــيل لمـــا ُيجـــرى مـــن تحقيقـــات فـــي كـــل 
  واحدة من تلك الحاالت (تقديم تقارير شهرية).

أيـــة حـــاالت عصـــبية أخـــرى غيـــر حـــاالت اإلصـــابة بمتالزمـــة غيـــان   •
باريـــه، مثـــل التهـــاب الســـحايا الـــدماغي أو التهـــاب النخـــاع الشـــوكي، 
التــي قــد تــنجم عــن اإلصــابة بعــدوى فيــروس زيكــا وتكــون قــادرة علــى 
ـــدة ُيسترشـــد بهـــا فـــي إجـــراء تقـــديرات إقليميـــة أو  تقـــديم معلومـــات جدي

  ساعة من تشخيصها. ٢٤ عالمية لمخاطر المرض في غضون

  
  البلدان التي ُيحتمل أن تكون موطونة بسريان فيروس زيكا  ٢-٤

فيما يلي األغراض الرئيسية من ترصد المتالزمة في البلدان التي 
  ُيحتمل أن تكون موطونة بسريان فيروس زيكا:

خــط أســاس بشــأن البيانــات الســابقة عــن متالزمــة غيــان تحديــد   -
  باريه، إن أمكن؛

  ؛معدل اإلصابة بمتالزمة غيان باريه واتجاهاتها رصد  -
الكشف، إن أمكن، عن جميع الحاالت الجديدة أو مجموعـات   -

حـــاالت اإلصـــابة بمتالزمـــة غيـــان باريـــه، والتحقيـــق فـــي تلـــك 
  ؛]٨الحاالت ومجموعاتها [

التحقيــــق فــــي أي زيــــادة تطــــرأ علــــى معــــدل حــــاالت اإلصــــابة   -
  بمتالزمة غيان باريه؛

عن سائر األمراض العصبية التـي ُيحتمـل الكشف، إن أمكن،   -
أن تنجم عن اإلصـابة بعـدوى فيـروس زيكـا والتحقيـق فـي تلـك 
األمــراض، مثــل التهــاب الســـحايا الــدماغي أو التهــاب النخـــاع 

  الشوكي.
  :وينبغي االضطالع بتنفيذ أنشطة الترصد التالية

ـــًا (مـــن ســـ  - جالت اســـتعراض مصـــادر المعلومـــات القائمـــة حالي
وبيانات خاصة بالمستشفيات ومنشورات علمية وما إلى ذلـك) 
من أجـل تحديـد خـط األسـاس بشـأن معـدل اإلصـابة بمتالزمـة 

  غيان باريه.
اســتعراض البيانــات المســتمدة مــن ترصــد الشــلل الرخــو الحــاد،   -

وتقـــــدير اتجاهـــــات متالزمـــــة غيـــــان باريـــــه علـــــى أســـــاس تلـــــك 
وجــودة فــي الفئــات العمريــة البيانــات، والتســليم باالختالفــات الم

بـــــين ترصـــــد اإلصـــــابة بهـــــذا الشـــــلل (بالنســـــبة إلـــــى مـــــن تقـــــل 
عامـًا) ومعـدل اإلصـابة بالمتالزمـة المـذكورة  ١٥أعمارهم عن 

  (األكثر شيوعًا بين صفوف البالغين).
إجــــــراء دراســــــات تحليليــــــة قائمــــــة علــــــى المالحظــــــة (دراســــــات   -

إليهـا)، كلمـا كـان األتراب أو دراسـات الحـاالت والشـواهد، ومـا 
  ذلك مناسبًا وسمحت به الموارد.

  المتطلبات المتعلقة بتقديم التقارير
زيــــادة معــــدل اإلصــــابة بمتالزمــــة غيــــان باريــــه، وأفضــــل خــــط أســــاس   •

  تقديري يمكن تحديده في أقرب وقت تُتاح فيه تلك المعلومات.
يوجـــد دليـــل علـــى ارتباطهـــا أول حالـــة إصـــابة بمتالزمـــة غيـــان باريـــه   •

  ساعة من تشخيصها. ٢٤بفيروس زيكا في غضون 
ومــــن ثــــم جميــــع حــــاالت اإلصــــابة بمتالزمــــة غيــــان باريــــه والوفيــــات   •

الناجمة عنها التي يوجد دليل على ارتباطها بفيروس زيكـا، جنبـًا إلـى 
جنـــب مـــع نتـــائج مبّينـــة بالتفصـــيل لمـــا ُيجـــرى مـــن تحقيقـــات فـــي كـــل 

  االت (تقديم تقارير شهرية).واحدة من تلك الح
أيـــة حـــاالت عصـــبية أخـــرى غيـــر حـــاالت اإلصـــابة بمتالزمـــة غيـــان   •

باريـــه، مثـــل التهـــاب الســـحايا الـــدماغي أو التهـــاب النخـــاع الشـــوكي، 
وتكــون قــادرة علــى  التــي قــد تــنجم عــن اإلصــابة بعــدوى فيــروس زيكــا

ـــدة ُيسترشـــد بهـــا فـــي إجـــراء تقـــديرات إقليميـــة أو  تقـــديم معلومـــات جدي
  ساعة من تشخيصها. ٢٤عالمية لمخاطر المرض في غضون 

  



وصغر الرأس ومتالزمة غيان باريه فيروس زيكا د عدوىترص  

7 

  البلدان المعرضة لخطر سريان فيروس زيكا فيها  ٣-٤
  الترصد

  ترصد المتالزمة في تلك البلدان: فيما يلي الغرض الرئيسي من
] بين صـفوف ٨متالزمة غيان باريه [تحديد حاالت اإلصابة ب  -

المســافرين العائــدين مــن منطقــة يتواصــل فيهــا ســريان فيــروس 
  زيكا، والتحقيق في تلك الحاالت؛

تحديــد خــط أســاس بشــأن البيانــات الســابقة عــن متالزمــة غيــان   -
  باريه، إن أمكن؛

 ،اإلصـــــابة بمتالزمـــــة غيـــــان باريـــــه واتجاهاتهـــــارصـــــد معـــــدل   -
التحقيق في أي زيادة تطرأ على معـدل الحـاالت الُمبلّـغ عنهـا و 

  لإلصابة بالمتالزمة.
  :وينبغي االضطالع بتنفيذ أنشطة الترصد التالية

ـــًا (مـــن ســـجالت   - اســـتعراض مصـــادر المعلومـــات القائمـــة حالي
إلى ذلـك)  وبيانات خاصة بالمستشفيات ومنشورات علمية وما

من أجـل تحديـد خـط األسـاس بشـأن معـدل اإلصـابة بمتالزمـة 
  غيان باريه.

اســتعراض البيانــات المســتمدة مــن ترصــد الشــلل الرخــو الحــاد،   -
وتقـــــدير اتجاهـــــات متالزمـــــة غيـــــان باريـــــه علـــــى أســـــاس تلـــــك 
البيانــات، والتســليم بــإجراء ترصــد الشــلل المــذكور فــي صــفوف 

، بينمــا ُيالحــظ أن اإلصــابة عامــاً  ١٥الفئــة العمريــة دون ســن 
  بالمتالزمة المذكورة هي أكثر شيوعًا بين صفوف البالغين.

  المتطلبات المتعلقة بتقديم التقارير
جميــع حــاالت اإلصــابة بمتالزمــة غيــان باريــه التــي يوجــد دليــل   •

ســـــاعة مـــــن  ٢٤علـــــى ارتباطهـــــا بفيـــــروس زيكـــــا فـــــي غضـــــون 
  تشخيصها.

  

البلدان غير المعرضة لخطر سريان فيروس زيكا فيهـا/   ٤-٤
  المعرضة لخطر قليل لسريانه فيها

  الترصد
  فيما يلي الغرض الرئيسي من ترصد المتالزمة في تلك البلدان:

] بين صـفوف ٨متالزمة غيان باريه [تحديد حاالت اإلصابة ب  -
المســافرين العائــدين مــن منطقــة يتواصــل فيهــا ســريان فيــروس 

  والتحقيق في تلك الحاالت؛زيكا، 
  المتطلبات المتعلقة بتقديم التقارير

جميــع حــاالت اإلصــابة بمتالزمــة غيــان باريــه التــي يوجــد دليــل   •
ســـــاعة مـــــن  ٢٤علـــــى ارتباطهـــــا بفيـــــروس زيكـــــا فـــــي غضـــــون 

  تشخيصها.
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  أنشطة الترصد  -٥
  ]٩أنشطة الترصد التي قد تنظر البلدان في تنفيذها من أجل بلوغ األغراض التي تصبو إليها. [ ١الجدول  يلّخص

  أنشطة الترصد في سياق اإلصابة بفيروس زيكا  –١الجدول 
تعاني من التي البلدان   

سريان وباء فيروس 
  زيكا فيها

البلدان التي ُيحتمل أن 
تكون موطونة بسريان 

  فيروس زيكا

البلدان المعرضة لخطر 
  سريان فيروس زيكا فيها

البلدان غير المعرضة 
لخطر سريان فيروس زيكا 

فيها المنقول بواسطة 
  البعوض

   X X X Xترصد قائم على المؤشرات

 X X X X  †ترصد قائم على األحداث

تحليل رجعي األثر للعينات 
 X X (X)  المخزونة

 

   X (X)  مسوح بشأن االنتشار المصلي

  يبّين األنشطة التي قد ُيضطلع بتنفيذها في حال توافر الموارد. (X)الرمز 
 اء ترصـد القائم على المؤشرات هو ترصد ُتجمع فيه أعداد الحاالت المشتبه فيها أو تلك المؤكدة جنبًا إلى جنب مع األحداث والمخـاطر مـن خـالل إجـر  الترصد

ســية المنقولــة علــى مســتوى البلــد ككــل أو إجــراء ترصــد إنــذاري. ويشــتمل هــذا الترصــد علــى ترصــد مختبــري وآخــر بشــأن المتالزمــات وثالــث بشــأن األمــراض الفيرو 
  .بالمفصليات

 الترصــد القــائم علــى األحــداث هــو ترصــد يجــري فيــه جمــع معلومــات غيــر منّســقة وأخــرى مخّصصــة عــن األحــداث الصــحية، ورصــد تلــك المعلومــات وتقييمهــا †
  .وتفسيرها ليتسنى الكشف عن المخاطر الشديدة المحيقة بصحة اإلنسان

  
  اإلرشادات وضع  -٦
  آيات شكر وتقدير  ١-٦

أعــّد هــذه الوثيقــة فريــق معنــي بوضــع التوجيهــات مؤلــف مــن مــوظفين 
فـــي المنظمـــة مـــن إدارة القـــدرات العالميـــة للتصـــدي للطـــوارئ واإلنـــذار 
بوقوعهــــا واالســــتجابة لهــــا (ســــتيفان هوغونيــــت، فيليــــب بــــاربوزا) وٕادارة 

ان بيريـا) وٕادارة صـحة األمراض الجائحة والوبائية (إريكا غارسيا، ويلي
األم والوليد والطفـل والمراهـق (أنتـوني كوسـتيللو، نايجـل رولنـز) وٕادارة 
بحـــوث الصـــحة اإلنجابيـــة (أ. متـــين غولمـــاز أوغلـــو، كـــالرا مينينـــديز) 
وٕادارة الصــــحة النفســــية ومكافحــــة معــــاقرة مــــواد اإلدمــــان (تــــارون دوا) 

ريســــتوفر داي) وٕادارة االســــتراتيجيات والسياســــات وشــــؤون اإلعــــالم (ك
والمكاتــب اإلقليميــة التابعــة للمنظمــة التاليــة: مكتــب األمــريكتين (ماريــا 
ألميــرون) والمكتــب اإلقليمــي لشــرق المتوســط (عبــد الناصــر أبــو بكــر) 
والمكتـــب اإلقليمـــي ألوروبـــا (كـــولين أكوســـتا، خـــواو بيـــريس) والمكتـــب 

ب اإلقليمـــي لجنـــوب شـــرق آســـيا (بـــردان رنـــا) والمكتـــب اإلقليمـــي لغـــر 
  المحيط الهادئ (تاكويا ياماغيشي).

واسُتِشير فريق خارجي من الخبراء السـتعراض هـذه اإلرشـادات، وقـّدم 
الفريـــــق مـــــدخالت مهمـــــة. وتـــــألف هـــــذا الفريـــــق مـــــن شـــــركاء معنيـــــين 

الشـبكة العالميـة لإلنـذار بحـدوث الفاشـيات واالسـتجابة باالستجابة في 
هـــا، وقـــدم األفـــراد الـــواردة أســـماؤهم أدنـــاه مـــدخالت هامـــة: كريســـتوفر ل

غريغــــوري (المراكـــــز االمريكيـــــة لمكافحـــــة األمـــــراض والوقايـــــة منهـــــا)؛ 
وٕانجي روز (جامعة جزر الهند الغربية، فرقة العمـل المعنيـة بمكافحـة 
مرض زيكا في منطقة البحر الكـاريبي)؛ وديليـا إنريـا (المعهـد الـوطني 

مراض الفيروسية التي تصيب اإلنسـان، األرجنتـين)؛ ولـورا المعني باأل
رودريغيـــز (كليـــة لنـــدن لشـــؤون النظافـــة الصـــحية والطـــب االســـتوائي، 
المملكـــة المتحـــدة)؛ ومارثـــا لوســـيا أوســـبينا (المعهـــد الـــوطني للصـــحة، 

  كولومبيا)؛ وجون توبينغ (وكالة الصحة العامة الكندية).

  
  أساليب وضع اإلرشادات  ٢-٦

وضع مسّودة هذه اإلرشـادات المبدئيـة فريـق معنـي بوضـع التوجيهـات 
مــــن مــــوظفي المنظمــــة، وعّممهــــا مــــن أجــــل اإلدالء بتعليقــــات عليهــــا 

الشـــبكة وتقـــديمها إلـــى فريـــق خبـــراء خـــارجي مؤلـــف مـــن شـــركاء فـــي 
هـــــا، ومـــــن فـــــرادى العالميـــــة لإلنـــــذار بحـــــدوث الفاشـــــيات واالســـــتجابة ل

في مجاالت كل من األمراض المعدية الخبراء الذين يتمتعون بخبرات 
والترصـــــد والكشـــــف عـــــن الفاشـــــيات واالســـــتجابة لهـــــا. وقـــــد ُوِضـــــعت 
التوصــيات الــواردة فــي هــذه الوثيقــة بفضــل مــدخالت وتعليقــات قــدمها 

  فريق الخبراء، ومن خالل مناقشة آراء الخبراء فيها.
  إعالن المصالح  ٣-٦

العمليــة بمــلء قامــت جميــع الجهــات الخارجيــة التــي أســهمت فــي هــذه 
اســـــتمارة نموذجيـــــة صـــــادرة عـــــن المنظمـــــة بشـــــأن إعـــــالن المصـــــالح. 
واســتعرض موظفــو المنظمــة تلــك االســتمارات وأداروهــا وفقــًا للمبــادئ 
التوجيهية للمنظمة، وذلك على أساس كل حالـة علـى حـدة. ولـم ُيحـّدد 
تنـــافس فـــي المصـــالح يســـتبعد جهـــة معينـــة مـــن المشـــاركة فـــي عمليـــة 

مـن بـين جميـع الجهـات الخارجيـة التـي أسـهمت فـي وضع اإلرشادات 
  العملية.

  تاريخ االستعراض  ٤-٦
ُأِعــــّدت هــــذه التوصــــيات بموجــــب إجــــراءات الطــــوارئ وســــتظل ســــارية 

، مــا لــم تُــنّقح فــي ٢٠١٦المفعــول حتــى شــهر تشــرين األول/ أكتــوبر 
ـــــدرات العالميـــــة للتصـــــدي للطـــــوارئ  ـــــت ســـــابق. وســـــتتكفل إدارة الق وق

واالســــتجابة لهــــا فــــي المنظمــــة بجنيــــف بمســــؤولية  واإلنــــذار بوقوعهــــا
  استعراض هذه اإلرشادات في ذلك الوقت وتحديثها حسب االقتضاء.
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