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 -1مقدمة
 1-1معلومات أساسية
أُعدت هذه المبادئ التوجيهية تسليما بأن عدوى فيروس زيكا يمكنن أن
تش ننك مخ ننا ر علن ن مأموني ننة ال نند وم ارع ننا إلعن ن ن الم نندير العام ننة
لمنظم ننة الصن ن ة العالمي ننة فن ن  1ش ننباط /فب اري ننر  2016ع ننن ارئ ننة
صن ية عمومينة تثينر قلقنا دولينا فيمنا يتعلن بمجموعنات ناتت صنرر
ال نرأس (الصننع ) واتض ن رابات العصننبية األخننرى الت ن ُي تم ن وجننود
صننلة بينهننا وبننين فيننروس زيكننا .والمعننار المتا ننة م نندود اآلن عننن
بيولوجيننا فيننروس زيكننا وت يوجنند دلين قننا علن الصننلة بننين العنندوى
والمض ن نناع ات الم تمل ن ننة .وس ن ننتجر بانتظ ن ننا مراجع ن ننة ه ن ننذه المب ن ننادئ
التوجيهية وت ديثها م توافر معلومات جديد .
وفيننروس زيكننا فيننروس مص نر ر ينقل ن البعننو وتوجنند صننلة بين ن وبننين
م الضنك .وهو ينتق إل البشر عن رين لند البعنو ال امن
للعنندوى ونعن ن البعننو مننن نننو الزاعجننة  .Aedesوهننذا النننو مننن
البعننو ينق ن ايضننا فيننروس م ن الضنننك وفيننروس دا شننيكونرونيا
وفيروس ال م الص ار [.]23
وتعق ننص اإلص ننابة بع نندوى فينننروس زيك ننا م نند ض ننانة قبن ن أن تظه ننر
األعن ن ار السن نريرية والتن ن ت تظه ننر إت علن ن أقلي ننة م ننن المص ننابين
بالعدوى.
كمننا هننو مبننين فيمننا يتعل ن
وتشنني نناتت العنندوى عديمننة األع ن ار
بعدوى ال يروسنات المصنر ر األخنرى مثن من الضننك و من نرص
الني ن  .وت ن اإلب ن عننن أن وا نندا فقننخ مننن بننين ك ن خمسننة مصننابين
بعدوى فيروس زيكا تظهر علي األعن ار [ .]13 4وأعن ار عندوى
فين ن ن ننروس زيكن ن ن ننا مشن ن ن ننابهة ألع ن ن ن ن ار عن ن ن نندوى ال يروسن ن ن ننات المنقولن ن ن ننة
بالم صن ننليات مث ن ن فين ننروس م ن ن الضن نننك وتشن ننم هن ننذه األع ن ن ار
ال م ن وال ننج الجلنند والتهنناص الملت مننة و ت العضن ت والم اص ن
والتوعننك والصنندا  .وعنناد مننا تاننون هننذه األعن ار متوسن ة وتسننتمر
نم يا لمد تت اروح بين يومين و 7أيا  .ومن المرجج أن مند ال ضنانة
تت نراوح بننين بضننعة أيننا وأسننبو [ ]24 4وتشننير بع ن المنشننورات
إل أنها يمكن أن تص إل  12يوما [ .]9وااتُشن ال من الننوو
رنا ل يروس زيكا ف الد والبول واللعاص أثننا مر لنة المنر ال ناد
وف السائ المنو للذكور بعد اتعت ل ال اد؛ كما ااتُشن ال ينروس
المسننبص للعنندوى ف ن السننائ المنننو للننذكور بعنند أاثننر مننن أسننبوعين
وربمننا بعنند منند تص ن إل ن عشننر أسننابي بعنند التعنناف مننن األع ن ار
ووص ن ت نناتت ُي تم ن أن يكننون قنند
الس نريرية لعنندوى في نروس زيكننا ُ
انتقل ننت فيه ننا ع نندوى ال ي ننروس ع ننن رين ن اتتص ننال الجنسن ن [8 7
.]15 14
ويشننتب ف ن وجننود صننلة بننين عنندوى فيننروس زيكننا أثنننا ال م ن وبننين
ُ
ص ننرر الن نرأس فن ن األ ننال ال ننديث ال ننوتد ويج ننر ت ننر الع ق ننة
السننببية [ .]21 12واشننتُب ف ن وجننود صننلة بننين فيننروس زيكننا وبننين
مت زمة يان – باري ومضناع ات عصنبية مناعينة ذاتينة أخنرى أثننا

ال اشن ن ننية الت ن ن ن ن ن نندثت ف ن ن ن عن ن ننام  2013و 2014ف ن ن ن بولينيزين ن ننا
ال رنسية ومازال يجر ت ر ذلك [.]16 6
وأثنا ال اشية التن ندثت فن بولينيزينا ال رنسنية فن ال تنر منن تشنرين
الث ن ننان  /ين ن نناير  2013وش ن ننباط /فب اري ن ننر  2014تن ن ن ف ن ن ن 1505
أش ننخا م ننن المتب ننرعين األصن ن ا بال نند بواسن ن ة المع ننايرات القائم ننة
علن تانولوجيننا تضننخي ال من النننوو وتن تأاينند النتيجننة اإليجابيننة
لل من ن الن ننوو رن ننا ل ي ننروس زيك ننا ل نندى  42شخص ننا ( .)2.8٪وتن ن
اتتصننال بننأثر رجع ن بننالمتبرعين بالنند الننذين أع ن ف صننه نتيجننة
إيجابيننة لل م ن النننوو رنننا ل يننروس زيكننا مننن أج ن ت ننر إصننابته
بالمت زم ن ننة الش ن ننبيهة "ب من ن ن زيك ن ننا" (ال ن ننج الجل ن نند و /أو الته ن نناص
الملت مة و /أو ت الم اص ) بعد تبرعه بالد  .ومنن بنين المتبنرعين
بالد البالغ عندده  42شخصنا والنذين أع ن ف صنه نتيجنة إيجابينة
أعلن  11شخصا أنه أصيبوا بمت زمنة من شنبيهة ب من زيكنا بعند
 3إلن  10أيننا مننن تبننرعه بالنند  .ولن يوثقن أ انتقننال ل يننروس زيكننا
عننن ري ن نقنن النند فنن هننذه الد ارسننة [ .]13 3ومنن ذلننك فق نند تن ن
توثي ن ن انتقن ننال عن نندوى فيروسن ننات مص ن نر ر ذات صن ننلة (فين ننروس م ن ن
الضنننك وفيننروس م ن ننرص الني ن ) عننن ري ن نق ن النند [18 2
 .]22وتن ن ن منن ننمخ ار اإلبن ن ن من ن ننن كامبين ن نناس بالب ارزين ن ن عنن ننن ن ن ننالتين
م تملتين تنتقال عدوى فيروس زيكا عن ري نق الد [.]19
 2-1الجمهور المستهدف
ُوضن ننعت ه ن ننذه اإلرشن ننادات كن ن ن تتبعهن ننا الس ن ننل ات الص ن ن ية الو ني ن ننة
وخنندمات نق ن النند وك ن تشننك أساسننا عامننا يمكننن اتسننتناد إلي ن ف ن
ت ن ننوير المبن ننادئ التوجيهين ننة المن بقن ننة عل ن ن ظروفهن ننا الخاصن ننة وعل ن ن
السياق الم ل .
 -2الحفاظ على إمدادات دم مأمونة وكافية في البلددا التدي يسدر
فيها فيروس زيكا
 1-2تأمي إمدادات الددم مد لدتع تعزيدز جمدم الددم فدي المندا
غير المتأثرة
األمر المثال هو ال اظ عل إمدادات الند أثننا فاشنية فينروس زيكنا
ينر المتنأثر بن  .ويمكنن فن
من خ ل زياد جمن الند فن المننا
ير المتأثر النظر ف أن يت تأجين تبنر المتبنرعين بالند
المنا
الننذين زاروا مننمخ ار منننا يسننر فيهننا فيننروس زيكننا لمنند  28يومننا
بعن نند مرن ننادرته هن ننذه المنن ننا (أ ضن ننع من نند ال ضن ننانة القصن ننوى
الم ترضة [ .)]9ومن المه للراية أن تعم سل ات الص ة العمومية
م خدمة نق الد عل ت ديد ليات للوصنول بانتظنا وأوت بنأول إلن
المعلومات الوبائية عن سريان فيروس زيكا ف البلد.
ومننن العناص ننر الهامننة فن ن المنننا ذات المخ ننا ر المنخ ضننة تن ي ننذ
م ن ن ت فعالن ننة لتوعين ننة الن ن ناس بشن ننأن ضن ننرور التبن ننر بالن نند وتثقي ن ن
وت ي ننز المتب ننرعين بال نند إلن ن جان ننص اتب ننا اس ننتراتيجيات م ننن أجن ن
التأجي ن الم ئ ن لتبننر المتبننرعين بالنند الننذين تعرض نوا مننمخ ار ل يننروس
زيكا ف المنا المتأثر .

ال اظ عل إمدادات د مأمونة وكافية أثنا فاشيات فيروس زيكا

 2-2التدابير الكفيلدة بلفدا الملدا ر المحدبدة بدمددادات الددم فدي
المنا التي تشهد سرياناً نش اً للفيروس

قد يلز أن يستمر جم الند فن المننا المتنأثر أثننا فاشنية فينروس
زيكا من أج تأمين اإلتا ة المستمر والمناسبة التوقيت لاميات كافينة
مننن النند ومكونننات النند  .ويمكننن أن يكننون ذلننك ضننروريا عننندما تمننس
ال اشية معظ أن ا البلد أو البلد بأامل أو عندما يتعذر من النا ينة
ير المتأثر ف البلد.
اللوجيستية التزود بالد من المنا
ويمكننن النظننر فن اتخنناذ التنندابير النوارد أدننناه لخ ن مخننا ر سنريان
فيننروس زيكننا عننن رينن نقنن النند فنن المنننا الت ن تشننهدا سننريانا
نش ا لل يروس.
(أ) التأجيل المؤبت للتبرع بالدم
ينبر تأجي تبر المتبرعين بالد المشار إليه أدناه لمند ت تقن عنن
 28يوما بعد زوال األع ار عنه تماما:
( )1المتبرعن ننون بالن نند الن ننذين تأان نندت من ننمخ ار إصن ننابته بعن نندوى
فيروس زيكا؛
( )2المتبرعننون بالنند الننذين لننديه سننج س نرير نندي ين ب ن
عل اإلصابة بمنر فينروس زيكنا مثن اإلصنابة بنال م
أو ال ج الجلد م التهاص الملت مة أو ت الم اص أو
الصدا أو التوعك [.]17
أمننا األشننخا ال ننذين عاشننروا رج ننات تأانندت إص ننابته أو ُيشننتب فن ن
إص ننابته بع نندوى في ننروس زيك ننا فن ن الش ننهور الث ث ننة الماض ننية فينبرن ن
تأجين ن تب ننرعه بال نند أدن نناه لم نند  28يوم ننا بع نند خ ننر اتص ننال جنسن ن
بينه .
ويج ننص تزوي نند المتب ننرعين بال نند بالمعلوم ننات ال زم ننة وتش ننجيعه علن ن
اإلفناد بالمعلومننات بعنند التبنر وم ننالبته بنننب خدمنة نقن النند فن
الة إصنابته بعند التبنر بوعكنة صن ية مصن وبة بع منات وأعن ار
تنندل علن العنندوى ب يننروس زيكننا أو إذا تن تشننخي إصننابته بعنندوى
فيننروس زيكننا ف ن ضننون  14يومننا بعنند التبننر بالنند  .وينبر ن س ن ص
خنرين .وينبرن
مكوننات الند المعنينة التن لن ينت نقلهنا إلن أشنخا
تتب ن المرض ن الننذين ت ن بال ع ن نق ن النند أو مكونننات النند إلننيه مننن
كميات الد المعنية المتبر بها وينبر جمن األدلنة علن الصنلة بنين
سريان ال يروس ونق الد .
(ب) فحص الدم المتبرع به
يمك ننن ف ن ن ال نند المتب ننر بن ن لت ننر وج ننود في ننروس زيك ننا بواسن ن ة
اتختبارات الم ئمة.
ويعند ال من النننوو ال يروسن رنننا هنو أول ع منة يمكننن كشن ها فن
ُ
ال ننة الع نندوى ب ي ننروس زيك ننا .وم ننن ثن ن ف نننن اتختب ننارات القائم ننة علن ن
ال من الننوو هن األنسنص ل نرز المتبنرعين بالند  .ومن ذلنك
ف
ت توجنند فن الوقننت النراهن أيننة معننايرات علن ف ن ال من النننوو
متا ة تجاريا للاش عن ال م النوو رنا ل يروس زيكا مصممة
ل ننرز المتب ننرعين بالن نند  .فاتختب ننارات ال ساس ننة القائم ننة علن ن ف ن ن
ال م النوو والمصممة أل ن ار التشنخي يمكنن اسنتخدامها فن
فرز المتبرعين بالد عل ن اق ضي بعند الت قن منهنا .وقند تانون

اتختبننارات القائمننة عل ن ف ن ال م ن النننوو والت ن ت ن ت ويرهننا
داخليننا مناسننبة أيضننا ولاننن ينبر ن الت ق ن منهننا عل ن الن ننو السننلي
فيما يتعل ب رز المتبرعين بالد .
ويع نند المستض نند ال يروسن ن نظري ننا ع م ننة أخ ننرى ُي تمن ن كشن ن ها فن ن
ُ
مر ل ننة م نند ال ض ننانة التن ن ي نندخ فيه ننا ال ي ننروس مج ننرى ال نند وأثن ننا
العنندوى العديمننة األعن ار  .وم ن ذلننك فنننن اختبننارات المستضنند ت نرتبخ
عمومن ننا بانخ ن ننا ال ساسن ننية إذا قورنن ننت باتختبن ننارات القائمن ننة عل ن ن
ال م النوو وت تتاح ت اآلن اختبارات تجارية لمستضد
ف
فيننروس زيكننا .وتصننبج األجسننا المضنناد ل يننروس زيكننا قابلننة للاش ن
عنهننا فنن مر لننة ت قننة مننن العنندوى وت يتوقنن أن تاننون دالننة عل ن
الع ن نندوى النشن ن ن ة .وثم ن ننة مش ن ننكلة م تمل ن ننة هن ن ن الت اعلي ن ننة المتقا ع ن ننة
لألجس ننا المضننناد ضننند ال يروسنننات المصن نر ر (مثن ن فينننروس من ن
الضنننك وفيننروس ال من ن الص ن ار ) ف ن المعننايرات المضنناد ل يننروس
زيكا.
وتعم ن المنظمننة اليننا عل ن تننوفير تركيبننات مرجعيننة دوليننة لل م ن
النوو رنا ل يروس زيكا ولألجسا المضاد الت يتعين استخدامها فن
التقيي المقارن لمعايرات التشخي ومعايرات ال رز.
(ج) تكنولوجيا الحد م مسببات المرا
يمكن استخدا تانولوجيا ال د منن مسنببات المنر  .وهنذه التانولوجينا
متا ة اليا فيما يتعل بالب زمنا وصن ي ات الند ولانهنا ينر متا نة
فيمننا يتعلن ن بال نند الاامنن أو خ ي ننا ال نند ال منن ار  .وتب ننين أن مختلن ن
أشننكال تانولوجيننا ال نند مننن مسننببات المننر فعالننة ضنند ال يروسننات
المص نر ر األخننرى (مث ن فيننروس م ن الضنننك وفيننروس م ن ننرص
ف ن ظ ن انعنندا المعلومننات عننن
وي تننر
الني ن ) [ُ ]12 11 10
فيروس زيكا ت ديدا أن لها ن س درجة ال عالية ضد فيروس زيكا.
(د) وضم مكونات الدم في الحجر الصحي
يمكننن وض ن مكونننات النند ذات منند الص ن ية المناسننبة (مث ن ك نرات
الد ال م ار ) ف ال جنر الصن لمند منن  7أينا إلن  14يومنا ثن
اإلف نراع عنهننا عقننص تأاينند المتبننر بالنند أن ن ل ن تظهننر علي ن أع ن ار
تن ب عل المر لة ال اد من العدوى ب يروس زيكا أثنا مد ال جر
الصن ن ن  .وب ن ننالر م ن ننن أن البي ن ننة ن نناتت الع ن نندوى ب ي ن ننروس زيك ن ننا
ت تظهننر فيهننا أيننة أع ن ار فنننن هننذا التنندبير يمكننن عل ن األق ن أن
نر ألن
يمن نق نسبة من مكونات الد التن دخن ال ينروس فيهنا .ونظ ا
م نند صن ن ية صن ن ي ات ال نند أقص ننر يمك ننن النظ ننر فن ن وض ننعها فن ن
ال جر الص لمد ث ثة أيا .
 3-2التيار استراتيجية متئمة للفا الملا ر
إن ق ن نرار وق ن ن أنش ن ن ة التبن ننر بالن نند ف ن ن
اتسننتمرار باتسننتراتيجيات الم ئمننة لخ ن
عل عل األوبئنة وتقندير المخنا ر .وعن
العوام ينبر أن يمخذ بعين اتعتبار ف

المنن ننا المتن ننأثر أو ق ن نرار
المخننا ر ينبر ن أن يبن ن
و علن ذلنك هنناك عندد منن
عملية صن القرار [.]1

وقند اتسن تأجين التبنر بالند مننن أجن خ ن مخنا ر سنريان فيننروس
زيكا بال ساسية والخصوصنية .ف ساسنية إجن ار ات تأجين التبنر بالند
تمث ن مشننكلة خاصننة نظ ن ار ترت ننا معنندل اإلصننابة بالعنندوى العديمننة
األع ار [.]13

ال اظ عل إمدادات د مأمونة وكافية أثنا فاشيات فيروس زيكا

وتن يننذ ال ن اإلضنناف أمننر مكلن ومننن الم تمن أن يكننون صننعبا
عل ن بع ن البلنندان .كمننا أن ت ننوير اتختبننارات القائمننة عل ن ف ن
ال م ن ن النن ننوو رنن ننا داخلين ننا والت ق ن ن منهن ننا وتن ين ننذها يشن ننك ت ن ننديا
وخصوصا بالنسبة إل البلدان الت تاون فيها البنية الت تية لمختبرات
خدمة نق الد أو قدر هذه المختبرات م دود .
وين و استخدا تانولوجيا ال د من مسنببات األمن ار علن خ نوات
إضن ننافية ف ن ن التجهين ننز األمن ننر الن ننذ يمكن ننن أن ين ننمد إل ن ن تن ننأخيرات
م تملة ف اإلفراع عن المكوننات .وسنيكون أثرهنا م ندودا جندا عنندما
تتعلن كن نناتت نقن النند بنقن النند الاامن أو خ يننا النند ال من ار .
وينبر الموازنة بين فائد تلك التانولوجيا وبين تال نة العندوى ب ينروس
زيكا والمخا ر العامة لتلك العدوى ف المن قة المعنية.
وأ يانا يكون ال جنر الصن لمكوننات الند م بقنا بال عن فيمنا يتعلن
بمسن ننببات أم ن ن ار أخن ننرى مث ن ن دا شن ننيكونرونيا .لن ننذا ينبر ن ن أن ين ننت
بسننهولة تايي ن هننذا التنندبير م ن ال جننر الص ن فيمننا يتعل ن بعنندوى
ويقترح ف هذا الصدد ال جر الص لمند  7أينا إلن
فيروس زيكاُ .
 14يومنا فيمنا يتعلن بكنرات الند ال من ار بننا علن البياننات العلميننة
الم نندود المتا ننة اليننا بخصننو منند ضننانة عنندوى فيننروس زيكننا؛
بينند أن مننن المتوق ن أن يكننون التنندبير الخننا بننال جر الص ن أق ن
فعاليننة فيمننا يتعلن بعنندوى فيننروس زيكننا بسننبص اترت ننا النسننب لنسننبة
اتت العدوى العديمة األع ار .
 4-2فئددات اخشددلاص الددني لينقددل إلدديهم الدددم والمحتمددل تعرضددهم
لملا ر شديدة
بقا لألدلة ال الية قد تاون هنناك صنلة بنين عندوى فينروس زيكنا بنين
ال وام ن وبننين مضنناع ات وخيمننة تل ن بال م ن وب ننالجنين .وال ن أن
تتسن معرفنة المزيند فن هنذا الصندد وبننا علن المبنادئ ات تيا ينة
ينبرن ن ت بين ن اس ننتراتيجيات خ ن ن المخ ننا ر علن ن ال وامن ن وس ننائر
ال ئات الت قد تاون معرضة بشد لمخا ر دو مضاع ات وخيمة
عقص اإلصابة بعدوى فيروس زيكا.
 -3التدددابير اللاصددة بلدددمات نقددل الدددم فددي البلدددا التددي
السريا النشط لفيروس زيكا

تشددهد

فن البلنندان التن ت تشننهد السنريان النشننخ ل يننروس زيكننا يمكننن النظننر
فن تأجين تبننر المتبننرعين الم تملننين بالنند ممقتننا والننذين زاروا مننمخ ار
منا أو بلدان يتواص سريان فيروس زيكا فيها لمد  28يوما بعند
مرادرته هذه المننا المتضنرر (أ ضنع مند ال ضنانة القصنوى
الم ترضة) .كما ينبر أيضا النظر فن تأجين تبنر األشنخا النذين
عاشروا رجنات تأاندت إصنابته أو ُيشنتب فن إصنابته بعندوى فينروس
زيكا ف الشهور الث ثة الماضية ممقتا [.]15
وف بع البلدان قد تن و سياسنة تأجين التبنر للمتبنرعين ال ناليين
بال عن علن تأجين ممقننت للمتبننرعين الننذين سننافروا إلن بلنندان شننهدت
مس ننببات األمن ن ار التن ن ينقله ننا البع ننو المرتب ننة بمخ ننا ر الع نندوى
المنقولنة بالنند مثن فيننروس من الضنننك أو يلينات الم ريننا .ومننن
ثن ن س ننيت بال عن ن إرج ننا المتب ننرعين العائ نندين م ننن العدي نند م ننن البل نندان
المتضننرر اليننا مننن انتقننال فيننروس زيكننا مننن خ ن ل سياسننة موجننود
مسننبقا للتأجين الممقننت للتبننر  .وقنند ت تنناع البلنندان التن يق نهننا العدينند
من األفراد ممن يزورون البلدان المتضرر إل تقيي أثر التأجين علن
تنوافر إمنندادات النند وتننرجيج المخننا ر مقابن فوائنند تن يننذ هننذا اإلجن ار .

وقد يت النظر فن إجن ار اختبنار انتقنائ للمتبنرعين بالند العائندين منن
البلدان المتضرر كبدي للتأجي .
وينبر ن عل ن خنندمات نق ن النند ف ن جمي ن البلنندان رصنند المعلومننات
الوبائيننة وتعزيننز تننوخ اليقظننة ف ن اسننتعمال النند لت دينند أ ا تمننال
تنتقنال فيننروس زيكننا عننن رين نقن النند  .ومننن األمننور التن يوص ن
بهن ننا أن تنظن ننر البلن نندان الت ن ن ي تم ن ن انتقن ننال فين ننروس زيكن ننا إليهن ننا ف ن ن
المسن ننتقب (مث ن ن البلن نندان الت ن ن يوجن نند بهن ننا بعن ننو من ننن نن ننو الزاعجن ننة
 )Aedesف ن وض ن خ ننة اتسننتعداد لضننمان ال نناظ عل ن إمنندادات
الد المأمونة والاافية خ ل فتر انتقال فيروس زيكا.
 -4إعداد اإلرشادات
 1-4شكر وتقدير
ش ن ننارك فن ن ن إع ن ننداد ه ن ننذه اإلرش ن ننادات المبدئي ن ننة اإلدار المعني ن ننة بتق ن نندي
الخ نندمات ومأمونيته ننا واإلدار المعني ننة باألدوي ننة األساس ننية والمنتج ننات
الصن ن ية فن ن منظم ننة الصن ن ة العالمي ننة فن ن جنين ن واإلدار المعني ننة
باألدوينة والتانولوجيننا الصن ية والنننظ والخنندمات الصن ية فن المكتننص
اإلقليم لألمريكتين.
ونتش ننر باإلش نناد بالتعليق ننات التن ن وردت م ننن الخبن ن ار م ننن الوكالدددة
الو نيدددة لسدددتمة اخدويدددة والمنتجدددات الصدددحية (( )ANSMفرنس ننا)
والمختبن نرات المعني ننة بمنتج ننات ال نند فن ن الجامع ننة الو ني ننة فن ن قر ب ننة
(األرجنتننين) والمركننز الننو ن لألمن ن ار الناشننئة واألم ن ار المعديننة
ال يواني ننة المنش ننأ وم ارا ننز مكاف ننة األمن ن ار والوقاي ننة منه ننا ()CDC
(الوتي ننات المت نند األمريكي ننة) والمرك ننز ال ننو ن للصن ن ة (إي الي ننا)
والمركننز األوروب ن للوقايننة مننن األم ن ار ومكاف تهننا (السننويد) وادار
الر ننذا وال نندوا (الوتي ننات المت نند األمريكي ننة) وممسس ننة ب ننرو س ننانجو
(الب ارزي ن ن ) ووزار الص ن ن ة الاندين ننة (كنن نندا) وهيئن ننة العلن ننو الص ن ن ية
(سنننرافور ) وال ري ن التعنناون األيبيننر األمريك ن لل ننص المعن ن بنق ن
النند ( )G-CIAMTوممسسننة بننول-إرلنني( (ألمانيننا) والمعهنند ال نو ن
للقلن ننص والرئن ننة والن نند والمعاهن نند الو نين ننة للص ن ن ة (الوتين ننات المت ن نند
األمريكي ننة) وبن نرامل ال نند الو ني ننة (األرجنت ننين واإلان نوادور والب ارزين ن
والمكس ننيك) والمعه نند ال ننو ن للصن ن ة (( )INSكولومبي ننا) نيوزيلن نندا
خندمات النند الو نينة (نيوزيلننندا)  NHSBTوالنظنا الخننا بالصن ة
الو ني ننة ونقن ن ال نند وزر األعض ننا (المملا ننة المت نند ) والمستشن ن
الجننامع لنورثشننور (الوتيننات المت نند األمريكيننة) .والمركننز اإلقليمن ن
للمعالجننة بالنند ومستش ن النندكتور جي ن ب ن ج ارهننان ل ننص األ ننال
(األرجنتين) والمركز ال بن السويسنر (سويسنرا) وجامعنة كامبينناس
(الب ارزي ن ن ) وقس ن ن الن نننظ والخ ن نندمات الص ن ن ية فنن ن مكتن ننص المنظمن ننة
اإلقليم لألمريكتين ومكتنص منظمنة الصن ة العالمينة اإلقليمن لشنرق
المتوسخ المعن بالد وس مة نق الد .
 2-4أساليب إعداد اإلرشادات
أع نندت المنظم ننة مس ننودات ه ننذا اإلرش ننادات الممقت ننة وقام ننت بتعميمه ننا
لل صن ننول عل ن ن تعقيبن ننات الخب ن ن ار الخن ننارجيين ممن ننن يتمتعن ننون بخبن ننر
معتر بها واهتما بهذا المجال بما فن ذلنك أعضنا الشنبكة المعنينة
بتنظ نني خ نندمات ال نند ( )BRNوال رين ن التع نناون األيبي ننر األمريكن ن
لل ن ننص المعن ن ن بنق ن ن الن نند ( )G-CIAMTوو ازرات الص ن ن ة /الب ن نرامل
الو نية لخدمات نق الد ف البلدان المتضرر .
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وهن ن ن ناك اآلن بين ن ننات م ن نندود علن ن ن بيولوجي ن ننا في ن ننروس زيك ن ننا وفت ن ننر
ال ضننانة وفتننر العنندوى الت ن يوجنند فيهننا ال يننروس ف ن النند والع قننة
 فالبينننات الخاصنة ب عاليننة.السنببية من المضناع ات الخ يننر الم تملنة
الت نندابير لض ننمان س ن ن مة الن نند واإلمن ننداد أثنن ننا فاش ننيات في ننروس زيكن ننا
م نندود وي ننت وضن ن التوص ننيات بن ننا علن ن أفضن ن الممارس ننات أثن ننا
فاشيات األم ار ال يروسية األخنرى التن ينقلهنا البعنو (مثن من
.) الضنك ودا شيكونرونيا و رص الني
 إعت المصالح3-4
.ل يدل أ من المساهمين عن تضارص ف المصالج
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