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  مقدمة  -١
  
  معلومات أساسية  ١-١
  

حزيـــــــران/  ٧ تمثـــــــل هـــــــذه الوثيقـــــــة تحـــــــديثًا لإلرشـــــــادات المنشـــــــورة فـــــــي
ُبغية تقـديم المشـورة بشـأن الوقايـة مـن انتقـال فيـروس زيكـا  ٢٠١٦ يونيو

  عن طريق الجنس.
  

والطريـــــق الرئيســـــي النتقـــــال فيـــــروس زيكـــــا هـــــو مـــــن خـــــالل البعوضـــــة 
. ومــع ذلــك فقــد أظهــرت بيِّنــات متزايــدة أن انتقــال فيــروس زيكــا الزاعجــة

 ١عــن طريــق الجــنس أمــر ممكــن وأكثــر شــيوعًا عــن المفتــرض مــن قبــل.
ويمثل ذلك مصـدرًا للقلـق نظـرًا لوجـود عالقـة بـين العـدوى بفيـروس زيكـا 
ـــــــرأس  ـــــــالجنين، بمـــــــا فيهـــــــا صـــــــغر ال والحصـــــــائل الضـــــــارة بالحمـــــــل وب

  ِغيان باريه. والمضاعفات العصبية ومتالزمة
  
انتقــال فيــروس زيكــا عــن أحــدث البّينــات المتعلقــة ب ه المراجعــةضــم هــذتو 

  :على النحو التالي طريق الجنس
ــــه مــــن   • ــــانتقال ــــر الذكور ال ــــروس غي مصــــابين بعــــدوى الفي

  ،عشيراتهمإلى  أعراضالمصحوبة ب
ــــــــه مــــــــن   • ــــــــاث انتقال ــــــــروس اإلن المصــــــــابات بعــــــــدوى الفي

  ،ئهنعشراإلى  أعراضالمصحوبة ب
  في السائل المنوي.لفترة أطول فيروس زيكا  انتثار  •

  
أشــهر  ٦أســابيع إلــى  ٨ُمــدِّدت مــن الجديــدة، بّينــات ال تلــكعلــى  وبنــاءً 
جانـب مـن  أكثـر مأمونيـةعلى نحو لممارسة الجنس بها وصى المُ الفترة 

المصـــــابين بعـــــدوى فيـــــروس زيكـــــا غيـــــر المصـــــحوبة بـــــأعراض ذكور الـــــ
نفســـها الفتـــرة وهـــي ، فيـــروسفيهـــا انتقــال الينشـــط عائــدين مـــن منـــاطق وال
المصــــحوبة بــــأعراض.  المصـــابين بعــــدواهلــــذكور بشــــأن اوصـــى بهــــا مُ ال
بصـرف النظـر عّمـا إذا نـاث، علـى اإل وصيةأيضًا هذه التاآلن نطبق تو 

ـــمالفيـــروس المصـــحوبة بـــأعراض أم ال. و  كـــّن مصـــابات بعـــدوى يطـــرأ  ل
 الجـنسفيمـا يخـص ممارسـة أشـهر  ٦الُمحّددة بمقـدار  مدةالعلى ر يتغي

ُيرجـــى (. مـــن المنـــاطق المـــذكورة العـــودةعنـــد  أكثـــر مأمونيـــةعلـــى نحـــو 
  الحاشية ج).الرجوع إلى 

  
فــي الســائل فيــروس زيكــا  اســتمرار وجــودوالتــزال البيِّنــات الحاليــة بشــأن 

عــن  لنتقــااالوتــأثيره علــى ســبل إصــابة اآلخــرين بعــدواه مــدى المنــوي و 
محـــــدودة. وســـــيتم مراجعـــــة هـــــذه اإلرشـــــادات وتحـــــديث طريـــــق الجـــــنس 

  التوصيات عند ظهور بيِّنات جديدة.
  
  الجمهور المستهدف  ٢-١
  

ل َبـــتســـتهدف هـــذه الوثيقـــة توعيـــة عامـــة النـــاس، وليـــتم اســـتخدامها مـــن قِ 
العــاملين فــي مجــال الرعايــة الصــحية وواضــعي السياســات بهــدف تــوفير 

  اإلرشادات بشأن الممارسات الجنسية المناسبة في سياق فيروس زيكا.
  
  
  
  
  

  انتقال فيروس زيكا عن طريق الجنس  -٢
  
  البيِّنات الحالية  ١-٢
  
  ملخص المنشورات  ١-١-٢
  

دراســـة أو  ١٧مـــا مجموعـــه  نشـــر ٢٠١٦ آب/ أغســـطس ٢٦ تـــم حتـــى
  :ما يلي انتقال فيروس زيكا عن طريق الجنس، منها تقرير بشأن

 المصـــابين بع دراســـات حـــول انتقـــال الفيـــروس مـــن الـــذكور ســـ
 ٨-٢لإلناث.بعدواه المصحوبة بأعراض 

 .٩دراسة واحدة حول انتقال الفيروس من الذكور للذكور  
 ١٠.ذكوراإلناث لل دراسة واحدة حول انتقال الفيروس من  
 الــذكور المصــابين بعــدواه ن حــول انتقــال الفيــروس مــن ادراســت

 ١٢-١١لإلناث.غير المصحوبة بأعراض 

  أربعــة تقــارير حــاالت أبلغــت عنهــا مراكــز االتصــال الوطنيــة
 ١٦-١٣المعنية باللوائح الصحية.

 من خالل الحكومات/ ان حاالت موصوفالتقارير  تقريران من
  ١٨-١٧وسائل اإلعالم.

  
دراسات حول وجود فيروس زيكا في  يثمان ُنشرتوباإلضافة إلى ذلك، 

  ٢٦-١٩السائل المنوي.
  
  أنماط انتقال الفيروس عن طريق الجنس  ٢-١-٢
  

تمــت اإلشــارة ألول مــرة إلــى انتقــال فيــروس زيكــا عــن طريــق االتصــال 
وصــــفت هــــذه الدراســــة،  ٢الجنســــي فــــي دراســــة أعــــدها فــــوي وآخــــرون.

، حالة مريض ُأصيب بعدوى فيـروس زيكـا فـي ٢٠١١المنشورة في عام 
، وأصــاب زوجتـــه بالعــدوى عـــن ٢٠٠٨جنــوب شــرق الســـنغال فــي عـــام 

طريــق االتصــال الجنســي بعــد عودتــه إلــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة. 
تـــم اإلبـــالغ عـــن  ٢٠١٦ آب/ أغســـطس ٢٦ ومنـــذ ذلـــك الحـــين وحتـــى

(الواليـــات  بلــداً  عشــر أحــد زيكــا عــن طريــق الجــنس فــي انتقــال فيــروس
ـــــــــة ـــــــــا ٣المتحـــــــــدة األمريكي ـــــــــو  ٥وفرنســـــــــا ٤وٕايطالي  ٨انيوزيلنـــــــــدو  ٦األماني

)، ١٨اســبانيأو  ١٧وكنــدا ١٦والبرتغــال ١٥وبيــرو ١٤وشــيلي ١٣واألرجنتــين
ــــت بصــــفة أساســــية إلــــى االتصــــال الجنســــي عــــن طريــــق المهبــــل.  ُعزي

األمريكيــة لمكافحــة األمــراض والوقايــة وأعلنــت مراكــز الواليــات المتحــدة 
أول حالــــة موثقــــة لمصــــاب بعــــدوى  ٢٠١٦شــــباط/ فبرايــــر  ٢منهــــا فــــي 

وبعــد ذلــك بمــدة قصــيرة،  ٩فيــروس زيكــا عــن طريــق الجمــاع فــي الشــرج.
شـــكًا حـــول انتقـــال  ٢٠١٦أثـــار تقريـــر حالـــة منشـــور فـــي نيســـان/ أبريـــل 

أقامت الحالة اتصاًال جنسـيًا مـع  ٥فيروس زيكا من خالل الجماع بالفم.
عشير كان يعـاني مـن أعـراض العـدوى بفيـروس زيكـا. وتـم االشـتباه فـي 
انتقــال الفيــروس عــن طريــق الجمــاع بــالفم ألن النشــاط الجنســي تضــمن 
اتصــــاًال جنســــيًا عــــن طريــــق المهبــــل، دون اســــتعمال واٍق ذكــــري ودون 

تــى حُيبّلــغ  لــمو  حــدوث قــذف، وتضــمن جماعــًا بــالفم حــدث معــه القــذف.
انتقـــال الفيــروس عــن طريـــق ن حــاالت عــســـوى  ٢٠١٦حزيــران/ يونيــو 

 فـي ذلـكالجنس من ذكور مصابين بعـدواه المصـحوبة بـأعراض. وُوثـِّق 

  الوقاية من انتقال فيروس زيكا عن طريق الجنس
  تحديث اإلرشادات المؤقتة
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احتمــال انتقــال العــدوى عــن طريــق الجــنس مــن الرجــل  التــاريخ ألول مــرة
مصــــابتين بعــــدوى الفيــــروس غيــــر المصــــحوبة بــــين حــــالتين إلــــى المــــرأة 
 ٢٠١٦أغســـطس آب/ فـــي وُنِشـــرت  ١١فرنســـا. بريتـــاني،فـــي بـــأعراض 

مـــن رجـــل النتقـــال عـــدوى فيـــروس زيكـــا عـــن طريـــق الجـــنس ثانيـــة حالـــة 
 ،إلى أنثاه التي لـم تسـافر معـه مصاب بعدواه غير المصحوبة بأعراض

تمـوز/ فـي ُأبِلـغ و  ١٢.ينشط فيها انتقـال الفيـروس منطقةإّبان عودته من 
ن طريـق الجـنس عـفيـروس العـدوى لانتقـال حالـة عـن أول  ٢٠١٦يوليو 

 مدينـة نيويـورككانـت قـد عـادت إلـى وهـي امـرأة  ١٠من أنثـى إلـى ذكـر،
ـــة ب ـــات المتحـــدة األمريكيـــة مـــن منطق ـــال الفيـــروس الوالي ينشـــط فيهـــا انتق

ها الـــذي لـــم يســـافر معهـــا عـــن طريـــق المهبـــل مـــن دون عشـــير وجامعـــت 
 بـين ظهـور أعـراضفاصـلة مـدة أطـول  تبلغـاستخدام الواقي الـذكري. و 

عــن طريــق الجــنس  اانتقالهــو دالليــة حالــة الالفــي بفيــروس زيكــا  العــدوى
  ٧يومًا. ٤١
  
  وجود الفيروس في السائل المنوي  ٣-١-٢
  

تــم اســتفراد فيــروس زيكــا ألول مــرة فــي الســائل المنــوي لرجــل يعــيش فــي 
تـــــاهيتي والـــــذي ســـــعى إلـــــى التمـــــاس العـــــالج مـــــن تـــــدمي المنـــــي أثنـــــاء 

زيكــــــــا فــــــــي بولينيزيــــــــا الفرنســــــــية فــــــــي كــــــــانون األول/ فيــــــــروس  فاشـــــــية
وقــد تــم اســتزراع الفيــروس فــي الســتال المنــوي بعــد  ١٩  .٢٠١٣ ديســمبر

سـبع بدء ظهور أعراض المرض بأربعة عشر يومًا على األقل. وأبلغت 
عــــــن وجــــــود فيــــــروس زيكــــــا فــــــي الســــــائل  ٢٠١٦فــــــي عــــــام  تادراســــــ

راز التنسـخي العكسـي والـذي تـم كشـفه باسـتخدام تفاعـل البـوليمي المنوي،
أنه تم اسـتزراع الفيـروس  ٢٠التقارير). ووثق أحد RT-PCRالمتسلسل (

من عينات السـائل المنـوي بعـد التشـخيص بأربعـة عشـر يومـًا (أي أكثـر 
من أسبوعين بعد بدء ظهور المـرض)، وبلـغ الِحمـل الفيروسـي الـذي تـم 

فــي ذكــر البــاحثون مثــل الموجــود فــي دم المــريض. و  ١٠٠ ٠٠٠كشــفه 
عامًا عائد إلى المملكـة  ٦٨حالة رجل يبلغ من العمر  ٢١التقرير الثاني

المتحــدة مــن جــزر كــوك. وأظهــر الســائل المنــوي للرجــل نتيجــة إيجابيــة 
وبعـد لفيروس زيكا بعد بداية ظهور األعراض عليه باثنين وستين يومًا. 

فــي زيكــا  التقريــر، ُكِشــف أيضــًا عــن اســتمرار وجــود فيــروسهــذا صــدور 
الســائل المنــوي الفيــروس لفتــرة أطــول فــي  انتثــارُوثِّــق و ، ٢٢حالــة بهولنــدا

ـــا ) ٢٤يومـــاً  ٩٣، ٢٣يومـــاً  ٨٠رنســـا (وف ٨ )يومـــاً  ٧٦نيوزيلنـــدا (ب وايطالي
 التنســــخي البــــوليميراز تفاعــــل اختبــــار، وذلــــك بواســــطة )٢٥يومــــاً  ١٨١(

مـــن  معديـــةالفيروســـات جـــرت اســـتعادة العلـــى أنـــه  ،المتسلســـل العكســـي
وقـــد ُوثِّقـــت  ٥يومـــًا. ٢٤لـــى الســـائل المنـــوي فـــي غضـــون مـــدة وصـــلت إ

ي الريبـي لفيــروس نــوو للكشـف عــن الحمـض الالمـدة القصــوى  حتـى اآلن
 ٢٦يومــًا، ١٨٨واقــع ب ظهــور األعــراضعقــب زيكــا فــي الســائل المنــوي 

التــي ُأِصــيب فيهــا بعــدوى  فــي هــايتيُشخِّصــت  يطــاليإوهــي حالــة رجــل 
إلــى إيطاليــا فــي يومــًا مــن عودتــه  ١٤ قبــلفيروس الاإلصــابة بــأعــراض 
  .٢٠١٦فبراير شباط/ 

  
  وجود فيروس زيكا في سوائل الجسم األخرى  -٣
  

تــم النظــر أيضــًا فــي المنشــورات المعنيــة بوجــود فيــروس زيكــا فــي ســوائل 
الجســم األخــرى التــي قــد يكــون لهــا دور فــي انتقــال الفيــروس عــن طريــق 

 التناســليجهــاز وجــود فيــروس زيكــا فــي الألول مــرة عــن ُأبِلــغ و الجــنس. 
، ٢٠١٦ يوليــوتمــوز/ فيــروس فــي العــدوى إلحــدى اإلنــاث الُمصــابات ب

اإلنــــاث إلــــى النتقــــال عــــدواه مــــن ممــــا يشــــير إلــــى المخــــاطر المحتملــــة 
 العكســي التنســخي البــوليميراز تفاعــل اختبــاربواســطة بــّين تو  ٢٧.الــذكور

فـــي عنـــق الموجـــود والمخـــاط ة لمريضـــلالســـوائل المهبليـــة أن  المتسلســـل
زيكـــا فـــي فيـــروس لنـــووي الريبـــي حمـــض الالحاويـــة علـــى كانـــت  هـــارحم

أيضــًا وذكــرت الدراســات  علــى التــوالي.الثالــث والحــادي عشــر  ناليــومي
وجـــود فيـــروس زيكـــا، عـــن طريـــق تفاعـــل البـــوليميراز التنســـخي العكســـي 

وتواصــل العثــور  ٣٦-١٩،٢٠،٢٩والبــول. ٢٨،٢٩اللعــابالمتسلســل، فــي 
 ٢٦يومــاً  ٩١ل لمــدة اللعــاب والبــو  علــى انتثــار مســتمر لفيــروس زيكــا فــي

بعــد بــدء اإلصــابة بالعــدوى. كمــا تــم اإلبــالغ عــن اســتزراع فيــروس زيكــا 
، حيــث تــم اســتزراع الفيــروس فــي ٢٩واللعــاب ١٩،٢٩،٣٧،٣١البــولفــي 

ـــوعين مـــن  ـــدء ظهـــور األعـــراض بالنســـبة لكـــال الن ـــوم الســـادس بعـــد ب الي
  وائل.الس
  
  التوصيات المؤقتة  -٤
  

اســـتنادًا إلـــى البيِّنـــات المتناميـــة عـــن إمكانيـــة انتقـــال فيـــروس زيكـــا عـــن 
  طريق الجنس، توصي المنظمة بما يلي:

  
الُمطبقـــة فـــي أقـــاليم ينشـــط  أن تضـــمن البـــرامج الصـــحية ينبغـــي  -١

  ما يلي: فيها انتقال فيروس زيكا
ضــــــــرورة حصــــــــول جميــــــــع المرضــــــــى (الــــــــذكور واإلنــــــــاث)   -أ

ـــــــروس زيكـــــــا وعشـــــــرائهم الجنســـــــيين  المصـــــــابين بعـــــــدوى في
(وخاصـــة النســـاء الحوامـــل) علـــى معلومـــات حـــول مخـــاطر 

  .انتقال فيروس زيكا عن طريق الجنس
الممارسـات بشـأن  الرجـال والنسـاءإسداء المشـورة أيضـًا إلـى   -ب

التـي  ةالذكريـ اتالواقيـوتزويـدهم ب، أكثر مأمونيـةالجنسية األ
مـــــن  لوقـــــايتهمال ُيســـــتغنى عـــــن المواظبـــــة علـــــى اســـــتعمالها 

فيــــروس عــــدوى ومنهــــا ، األمــــراض المنقولــــة جنســــياً عــــدوى 
  ٣٩،٤٠.مرغوب فيهالغير الحمل و العوز المناعي البشري 

 شــــطيناالرجــــال والنســــاء النإســــداء المشــــورة الصــــائبة إلــــى   -ج
التـي  وسائل منع الحملتزويدهم بطائفة كاملة من و جنسيًا، 

وا راغبــين اتخــاذ قــرار مســتنير بشــأن مــا إذا كــانتمّكــنهم مــن 
لحصـائل وقايًة مـن ا، وذلك الحمل وتحديد زمانهحدوث في 

  الجنين.الحمل و لحق بالضارة التي ُيحتمل أن ت
لنســــاء الالتــــي مارســــن الجــــنس دون حمايــــة، ى الــــإبالنســــبة   -د

يــرغبن فــي الحمــل خشــية العــدوى بفيــروس زيكــا، ينبغــي  وال
إتاحــــة خــــدمات وســــائل منــــع الحمــــل فــــي حــــاالت الطــــوارئ 

  ٤٠وتقديم المشورة لهن.
أو  أاتبـــاع ممارســـات جنســـية أكثـــر مأمونيـــة ينبغـــي للحوامـــل  -ه

النشــــاط الجنســــي طيلــــة كامــــل مــــدة ممارســــة االمتنــــاع عــــن 
هـــــذه ئهن بعشـــــرا، كمـــــا ينبغـــــي إبـــــالغ الحمـــــل علـــــى األقـــــل

  التوصية.
ينشـط م ال الُمطبقـة فـي أقـالي أن تضـمن البـرامج الصـحيةينبغي   -٢

  :ما يلي فيها انتقال فيروس زيكا
ينبغــي علــى الرجــال والنســاء العائــدين مــن منــاطق معروفــة   -أ

اتبـــاع ممارســـات فيهـــا فيـــروس زيكـــا  بحـــدوث حـــاالت انتقـــال
االمتنـــاع عـــن النشـــاط  جنســـية أكثـــر مأمونيـــة أو النظـــر فـــي

، وذلـــك علـــى األقـــل بعـــد عـــودتهم جأشـــهر ٦ الجنســـي لمـــدة
لوقايــة اآلخـــرين مـــن انتقـــال عــدوى فيـــروس زيكـــا إلـــيهم عـــن 

  .طريق الجنس

                                                           
 واألنثـوي الـذكري الـواقياستخدام  األكثر مأمونية الجنسية الممارسات تشمل  أ

والحـــد مـــن عـــدد ، وممارســـة الجـــنس مـــن دون إيـــالج، ومتســـق صـــحيح بشـــكل
  ٣٧.الجنسيبدء النشاط الشركاء الجنسيين، وتأجيل 

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2015_
terminology_guidelines_en.pdf  
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الحصــــــول علــــــى األزواج والنســــــاء الــــــذين يزمعــــــون ُينصــــــح   -ب
بحــدوث حــاالت  نــاطق معروفــةالعائــدين مــن ممــن  بحمــل،
أشــــهر علــــى  ٦لمــــدة  باالنتظــــار فيهــــا فيــــروس زيكــــا انتقــــال
الحمـــل، وذلـــك لضـــمان الـــتخّلص مـــن حـــدوث قبـــل  جاألقـــل.

  .احتمال اإلصابة بعدوى الفيروس
ــــــى   -ج العشــــــراء الجنســــــيين للنســــــاء ينبغــــــي إســــــداء النصــــــح إل

العائـدين مـن منـاطق معروفـة بحـدوث حـاالت من الحوامل، 
ممارسـات جنسـية أكثـر بأن يتبعـوا ، فيها انتقال فيروس زيكا

النشــــاط الجنســــي طيلــــة ممارســــة عــــن يمتنعــــوا أو  أمأمونيــــة
  كامل مدة الحمل على األقل.

وال توصـــــي المنظمـــــة بـــــإجراء اختبـــــارات الســـــائل  مالحظـــــة:
. ومـع ذلـك، يمكـن فيروس زيكا المنوي الروتينية للكشف عن

تـــوفير اختبـــارات الســـائل المنـــوي للرجـــال الـــذين يعـــانون مـــن 
وأولئـــك الـــذين يعـــانون  أعراضعـــدوى المـــرض المصـــحوبة بـــ

منـاطق بعد عودتهم من  من عدواه غير المصحوبة بأعراض
حســـب  ،فيهـــا معروفـــة بحـــدوث حـــاالت انتقـــال فيـــروس زيكـــا

يــــومين وينبغــــي إجـــراء اختبـــارين فـــي  سياســـة البلـــد المعنـــي.
بسـبب النتـائج السـلبية مختلفين (يفصلهما أسـبوع واحـد مـثًال) 

يلــزم انتثــار الفيــروس علــى نحــو متقطــع، بيــد أنــه أو خاطئــة ال
ـــات  ـــد مـــن البّين ـــى مزي ـــد الفاصـــل الزمنـــي الحصـــول عل لتحدي

 ختبارين.االبين الالزم بالضبط 

ـــارات التـــي تتعلـــق بفيـــروس زيكـــا،   -٣ وبصـــرف النظـــر عـــن االعتب
المنظمـــة دائمـــًا باســـتخدام الممارســـات الجنســـية األكثـــر توصـــي 

مأمونيـــة بمـــا فـــي ذلـــك اســـتخدام الـــواقي الـــذكري بشـــكل صـــحيح 
ومتســق للوقايــة مــن فيــروس العــوز المنــاعي البشــري وغيــره مــن 

  ٣٩حاالت العدوى المنقولة جنسيًا والحمل غير المرغوب فيه.
  
  إعداد اإلرشادات  -٥
  
  شكر وتقدير  ١-٥
  

تولت المجموعة المنوطة بإعداد المبادئ التوجيهيـة تحـديث هـذه الوثيقـة 
ببيِّنات جديدة ظهرت في األدبيات. وتتألف هذه المجموعـة مـن مـوظفي 
ـــــــة والبحـــــــوث؛ ومـــــــن إدارة األمـــــــراض الجائحـــــــة  إدارة الصـــــــحة اإلنجابي
والوبائية، منظمة الصحة العالميـة بجنيـف (إيـان أسـكو، ناتـالي بروتـت، 

بييـــــــر فــــــورمنتي، بــــــيال جـــــــانترا، ســــــامي جوتليــــــب، متـــــــين ا، إدنــــــا كــــــار 
غولميزوغلو، رونـي جونسـون، راجـات خوسـال، جـيمس خيـري، كيـو يـي 
خـــوت، ويليــــام بيريــــرا كــــارو، ميالنـــي تــــايلور، تيــــودورا وي)، ومــــن إدارة 

                                                           
 فــي الحمــلن "إدارة أانظــر اإلرشــادات المســتقلة الصــادرة عــن المنظمــة بشــ ب 

 علــى متاحــة( التفاصــيل مــن مزيــد علــى للحصــول "زيكــا فيــروس انتقــال ســياق
  : التالي اإللكتروني الرابط

http://www.who.int/csr/resources/publications/zika/pregnan  
)cy-management/en/   

 وأ مأمونيــــة أكثــــر جنســــية ممارســــات اعتمــــاد بشــــأن وضــــوعةالم التوصــــية ج 
 تــدبير عــن عبــارة هــي أشــهر ٦ لمــدة الجــنس ممارســة عــن االمتنــاع فــي النظــر
  النووي الحمضوجود  استمرارموثّقة تثبت  حاالتالكشف عن  رغمو . احترازي
 إلـى وتصـل( يومـاً  ٦٢ مـن أطـوللفتـرة  المنوي السائل فيلفيروس زيكا  الريبي
مــــدة األشـــــهر الســـــتة  حســـــابواعتمـــــاد تلــــك الحـــــاالت ألغــــراض ) يومــــاً  ١٨٨
نســــتبقي التوصــــية  افإننــــيومــــًا)،  ٦٢مــــدة المحــــّددة بمقــــدار أمثــــال ال ٣ (بواقــــع

عدم اإلبالغ عن انتقال فيروس زيكـا عـن طريـق الجـنس ) ١(لألسباب التالية: 
محدوديــــة  )٢(؛ إلصــــابة بــــها عــــراضأ ظهــــوريومــــًا علــــى  ٤١عقــــب مــــرور 

انعــدام ) ٣(؛فــي الســائل المنــويالمتــوفرة عــن مــدة بقــاء فيــروس زيكــا  بيانــاتال
 المنــوي الســائل فــيبعــد الكشــف عنــه  ياً المعرفــة بمــا إذا كــان فيــروس زيكــا معــد

علمــًا بــأن ( اإلصــابة بــه أعــراض ظهــورعلــى  طويلــة فتــرةمضــي وفــي أعقــاب 
  .يومًا) ٢٤المدة القصوى الستزراع الفيروس هي 

ومــن المكتــب التــابع لمكتــب األمــراض الســارية وتحليــل الــنظم الصــحية، 
والمعنـــــي بـــــإدارة المعـــــارف وأخالقيـــــات المنظمـــــة اإلقليمـــــي لألمـــــريكتين 

(ســيلفان الــديغيري، مــافي بريتــو دي ميلــو، ماســيمو البيولوجيــا والبحــوث 
لـــودوفيتش ، غيـــدنلي، رودولفـــو غزميـــز، ماريـــا ديـــل بـــيالر رامـــون بـــاردو

 ، شـعبة فـرق العمـلوالوقايـة منهـامكافحـة األمـراض مراكز ؛ ومن ريفيز)
مكافحـــــة التـــــابع لمراكـــــز  الـــــوطنيوالمركـــــز ؛ المعنيـــــة بـــــالهجرة العالميـــــة

 هيروســيــدز والعــدوى بفاألوالمعنــي بالوقايــة مــن األمــراض والوقايــة منهــا 
(جـــــون  والســـــل األمـــــراض المنقولـــــة جنســـــياً و والتهـــــاب الكبـــــد الفيروســـــي 

والمركـــز الـــوطني التـــابع لمراكـــز مكافحـــة األمـــراض والوقايـــة بـــروكس)، 
 الحيوانيــة المنشــأدة و بمكافحــة األمــراض المعديــة المســتجمنهــا والمعنــي 

لوقايـــــة مـــــن األمـــــراض المعنـــــي با(ســـــوزان هيـــــل)، والمركـــــز األوروبـــــي 
البشــــــري والتهــــــاب الكبــــــد  يالمنــــــاعجنســــــيًا وفيــــــروس العــــــوز المنقولــــــة 

  .مارض) أوتيلياالفيروسي (
  
  أساليب إعداد اإلرشادات  ٢-٥
  
تـــم إعـــداد هـــذه الوثيقـــة اســـتنادًا إلـــى مراجعـــة األدبيـــات ذات الصـــلة  قـــد

ومناقشات الفريق المعنـي بإعـداد المبـادئ التوجيهيـة ومـا توصـل لـه مـن 
إجمـــــــاع اآلراء. وتـــــــم االســـــــتعانة بمصـــــــادر األدبيـــــــات الخارجيـــــــة مـــــــن 

باســـــتخدام مصـــــطلحات البحـــــث التاليـــــة: الفيروســـــة  MEDLINE مجلـــــة
ريـــق الجـــنس؛ االنتقـــال؛ فيـــروس زيكـــا. وقـــد المصـــفرة؛ االنتقـــال عـــن ط

توصــل الفريــق المعنــي بوضــع المبــادئ التوجيهيــة إلــى توافــق آراء بشــأن 
  التوصيات من خالل المناقشة الجماعية.

  
  إعالن المصالح  ٣-٥
  

تم اإلعالن عن المصالح تماشيًا مع سياسة المنظمة ولم يـتم تحديـد أي 
لــذين ُطلــب مــنهم هــذا تضــارب فــي المصــالح مــن أي مــن المســاهمين ا

  اإلعالن.
  
  تاريخ المراجعة  ٤-٥
  

ـــــم تقتضـــــي بيِّنـــــات جديـــــدة إجـــــراء تغييـــــرات مهمـــــة، ســـــتظل هـــــذه  مـــــا ل
إذا لــم  ٢٠١٦التوصــيات ســارية المفعــول حتــى تشــرين الثــاني/ نــوفمبر 

تُتح معلومات جديدة قبل ذلـك التـاريخ. وسـتكون إدارة الصـحة اإلنجابيـة 
ية في جنيـف مسـؤولة عـن مراجعـة هـذه والبحوث بمنظمة الصحة العالم

المبادئ التوجيهية في ذلـك الوقـت فـي ضـوء البيِّنـات الجديـدة والمتاحـة، 
  وتحديثها حسب االقتضاء.
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  وفيما عدا الخطأ والسهو، تميز أسماء المنتجات المسجلة الملكية باألحرف االستهاللية (في النص اإلنكليزي).ولم يرد ذكره.  في الطابع على سواها مما يماثلها

ق من المعلومات الواردة في هـذا المطبـوع. ومـع ذلـك فـإن المـواد المنشـورة تُـوزع دون أي ضـمان مـن وقد اتخذت منظمة الصحة العالمية كل االحتياطات المعقولة للتحق
ن األضرار التي قد أي نوع سواء أكان بشكل صريح أم بشكل ضمني. والقارئ هو المسؤول عن تفسير واستعمال المواد المنشورة. والمنظمة ليست مسؤولة بأي حال ع

  تترتب على استعمالها.


