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 مقدمة  -1

 معلومات أساسية 1-1

 أن يمكنن زيكا فيروس عدوى  بأن تسليما   التوجيهية المبادئ هذه أُعدت
 العامنننة المننندير  إلعننن ن ومراعنننا  الننند   مأمونينننة علننن  مخنننا ر تشنننك 
  ارئنننة عنننن 2016 فبراينننر /شنننباط 1 فننن  العالمينننة الصننن ة لمنظمنننة
 صنرر  ناتت بمجموعنات يتعلن  فيمنا دولينا   قلقنا   تثينر عمومينة صن ية
 وجننود ُي تمنن  التنن  األخننرى  العصننبية واتضنن رابات( الصننع ) الننرأس
 عننن اآلن م نندود  المتا ننة والمعننار . زيكننا فيننروس وبننين بينهننا صننلة

 العنندوى  بننين الصننلة علنن  قننا   دلينن  يوجنند وت زيكننا  فيننروس بيولوجيننا
 المبنننننادئ هنننننذه مراجعنننننة بانتظنننننا  وسنننننتجر  . الم تملنننننة والمضننننناع ات

 .جديد  معلومات توافر م  وت ديثها التوجيهية
 

 وبننين بيننن  صننلة وتوجنند البعننو  ينقلنن  مصنن ر ر فيننروس زيكننا وفيننروس
 ال امن  البعنو  لند   رين  عن البشر إل  ينتق  وهو. الضنك  م 

 منننن النننو  وهننذا. Aedes الزاعجنننة نننو  مننن البعنننو  ونعننن  للعنندوى 
ينقنن  ايضننا  فيننروس  منن  الضنننك وفيننروس دا  شننيكونرونيا  البعننو 

 [.23وفيروس ال م  الص را  ]
 

وتعقننننص اإلصننننابة بعنننندوى فيننننروس زيكننننا منننند   ضننننانة قبنننن  أن تظهننننر 
والتنننن  ت تظهننننر إت علنننن  أقليننننة مننننن المصننننابين األعننننرا  السننننريرية  

 بالعدوى.
 

وتشنني   نناتت العنندوى عديمننة األعننرا   كمننا هننو مبننين فيمننا يتعلنن  
بعدوى ال يروسنات المصن  رر  األخنرى  مثن   من  الضننك و من   نرص 
النينن . وتنن  اإلبنن   عننن أن وا نندا  فقننخ مننن بننين كنن  خمسننة مصننابين 

[. وأعنرا  عندوى 13  4] بعدوى فيروس زيكا تظهر علي  األعنرا 
 فينننننننننروس زيكنننننننننا مشنننننننننابهة ألعنننننننننرا  عننننننننندوى ال يروسنننننننننات المنقولنننننننننة
بالم صننننليات  مثنننن  فيننننروس  منننن  الضنننننك  وتشننننم  هننننذه األعننننرا  
ال منن  وال  ننج الجلنند  والتهنناص الملت مننة و ت  العضنن ت والم اصنن  
والتوعننك والصنندا . وعنناد  مننا تاننون هننذه األعننرا  متوسنن ة  وتسننتمر 

أيا . ومن المرجج أن مند  ال ضنانة  7وح بين يومين ونم يا  لمد  تترا
[  وتشنننير بعننن  المنشنننورات 24  4تتنننراوح بنننين بضنننعة أينننا  وأسنننبو  ]

[. وااُتشن  ال من  الننوو  9يوما  ] 12إل  أنها يمكن أن تص  إل  
رنا ل يروس زيكا ف  الد  والبول واللعاص أثننا  مر لنة المنر  ال ناد   

عد اتعت ل ال اد؛ كما ااُتشن  ال ينروس وف  السائ  المنو  للذكور ب
المسننبص للعنندوى فنن  السننائ  المنننو  للننذكور بعنند أاثننر مننن أسننبوعين  
وربمننا بعنند منند  تصنن  إلنن  عشننر  أسننابي   بعنند التعنناف  مننن األعننرا  

ن يكننون قنند روس زيكننا  وُوصنن ت  نناتت ُي تمنن  أالسننريرية لعنندوى فينن
  8  7الجنسننن  ]انتقلنننت فيهنننا عننندوى ال ينننروس عنننن  ريننن  اتتصنننال 

14  15.] 
 

وُيشننتب  فننن  وجنننود صنننلة بنننين عننندوى فينننروس زيكنننا أثننننا  ال مننن  وبنننين 
صنننرر النننرأس فننن  األ  نننال ال نننديث  النننوتد   ويجنننر  ت نننر  الع قنننة 

[. واشننُتب  فنن  وجننود صننلة بننين فيننروس زيكننا وبننين 21  12السننببية ]
باري  ومضناع ات عصنبية مناعينة ذاتينة أخنرى أثننا   – مت زمة  يان

فنننننن  بولينيزيننننننا  2014و 2013ال اشننننننية التنننننن   نننننندثت فنننننن  عننننننام  
 [.16  6ال رنسية  ومازال يجر  ت ر  ذلك ]

 
ال رنسنية فن  ال تنر  منن تشنرين  بولينيزينا فن   ندثت التن  ال اشية وأثنا 

 1505تننننن  ف ننننن   2014وشنننننباط/ فبراينننننر  2013الثنننننان / ينننننناير 
القائمنننة  أشنننخا  منننن المتبنننرعين األصننن ا  بالننند  بواسننن ة المعنننايرات

علنن  تانولوجيننا تضننخي  ال منن  النننوو   وتنن  تأاينند النتيجننة اإليجابيننة 
(. وتننن  ٪2.8شخصنننا  ) 42لل مننن  الننننوو  رننننا ل ينننروس زيكنننا لننندى 

اتتصننال بننأثر رجعننن  بننالمتبرعين بالننند  الننذين أع ننن  ف صننه  نتيجنننة 
زيكننا مننن أجنن  ت ننر  إصننابته   ل يننروس رنننا النننوو   إيجابيننة لل منن 
هة "ب منننننن  زيكنننننا" )ال  ننننننج الجلنننننند  و/ أو التهنننننناص بالمت زمنننننة الشننننننبي

الملت مة و/ أو  ت  الم اص ( بعد تبرعه  بالد . ومنن بنين المتبنرعين 
شخصنا  والنذين أع ن  ف صنه  نتيجنة إيجابينة  42بالد  البالغ عندده  

شخصا  أنه  أصيبوا بمت زمنة  من  شنبيهة ب من  زيكنا بعند  11أعلن 
ولن  يوثقنن  أ  انتقننال ل يننروس زيكننا  يننا  مننن تبننرعه  بالنند .أ 10إلن   3

[. ومننن  ذلنننك فقننند تننن  13  3عنننن  ريننن  نقننن  الننند  فننن  هنننذه الدراسنننة ]
توثينننن  انتقننننال عنننندوى فيروسننننات مصنننن ر ر  ذات صننننلة )فيننننروس  منننن  

  18  2الضنننك وفيننروس  منن   ننرص النينن ( عننن  رينن  نقنن  النند  ]
[. وتنننننن  مننننننمخرا  اإلبنننننن   مننننننن كامبيننننننناس بالبرازينننننن  عننننننن  ننننننالتين 22
 [.19لتين تنتقال عدوى فيروس زيكا عن  ري  نق  الد  ]م تم
 
 الجمهور المستهدف 1-2

ُوضنننننعت هنننننذه اإلرشنننننادات كننننن  تتبعهنننننا السنننننل ات الصننننن ية الو نينننننة 
وخنندمات نقنن  النند   وكنن  تشننك  أساسننا  عامننا  يمكننن اتسننتناد إلينن  فنن  
ت ننننوير المبننننادئ التوجيهيننننة المن بقننننة علنننن  ظروفهننننا الخاصننننة وعلنننن  

 الم ل .السياق 
 
الحفاظ على إمدادات دم مأمونة وكافية في البلددا  التدي يسدر   -2

 فيها فيروس زيكا
تأمي  إمدادات الددم مد  لدتع تعزيدز جمدم الددم فدي المندا    2-1

 غير المتأثرة
فاشنية فينروس زيكنا  أثننا األمر المثال  هو ال  اظ عل  إمدادات الند  

من خ ل زياد  جمن  الند  فن  المننا    ينر المتنأثر  بن . ويمكنن  فن  
المنا    ير المتأثر   النظر ف  أن يت  تأجين  تبنر  المتبنرعين بالند   

يومنننا   28النننذين زاروا منننمخرا  مننننا   يسنننر  فيهنننا فينننروس زيكنننا  لمننند  
ى مرنننننادرته  هنننننذه المننننننا   )أ  ضننننع  مننننند  ال ضنننننانة القصنننننو  بعنننند

[(. ومن المه  للراية أن تعم  سل ات الص ة العمومية 9الم ترضة ]
بنأول إلن   وأوت   م  خدمة نق  الد  عل  ت ديد  ليات للوصنول بانتظنا 
 المعلومات الوبائية عن سريان فيروس زيكا ف  البلد.

 
ومنننن العناصنننر الهامنننة فننن  المننننا   ذات المخنننا ر المنخ ضنننة تن ينننذ 

اس بشننننأن ضننننرور  التبننننر  بالنننند   وتثقينننن  لنننننا منننن ت فعالننننة لتوعيننننة 
وت  يننننز المتبننننرعين بالنننند   إلنننن  جانننننص اتبننننا  اسننننتراتيجيات مننننن أجنننن  

 ل يننروس مننمخرا   تعرضننوا التأجينن  الم ئنن  لتبننر  المتبننرعين بالنند  الننذين
 زيكا ف  المنا   المتأثر .



إمدادات د  مأمونة وكافية أثنا  فاشيات فيروس زيكاال  اظ عل    

التدابير الكفيلدة بلفدا الملدا ر المحدبدة بدمددادات الددم فدي  2-2
 تشهد سريانًا نش ًا للفيروسالمنا   التي 

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 

أو عندما يتعذر من النا ينة  ال اشية معظ  أن ا  البلد أو البلد بأامل  
 اللوجيستية التزود بالد  من المنا    ير المتأثر  ف  البلد.

 
ويمكننن النظننر فنن  اتخنناذ التنندابير الننوارد  أدننناه لخ نن  مخننا ر سننريان 
فينننروس زيكنننا عنننن  ريننن  نقننن  الننند  فننن  المننننا   التننن  تشنننهدا  سنننريانا  

 .نش ا  لل يروس
 
 التأجيل المؤبت للتبرع بالدم  )أ(
 

ينبر  تأجي  تبر  المتبرعين بالد  المشار إليه  أدناه لمند  ت تقن  عنن 
 يوما  بعد زوال األعرا  عنه  تماما : 28

المتبرعنننننون بالننننند  النننننذين تأاننننندت منننننمخرا  إصنننننابته  بعننننندوى  (1)
 فيروس زيكا؛

المتبرعننون بالنند  الننذين لننديه  سننج  سننرير   نندي  ين بنن   (2)
عل  اإلصابة بمنر  فينروس زيكنا  مثن  اإلصنابة بنال م  
أو ال  ج الجلد  م  التهاص الملت مة أو  ت  الم اص  أو 

 [. 17الصدا  أو التوعك ]
 

أمنننا األشنننخا  النننذين عاشنننروا رجنننات  تأاننندت إصنننابته  أو ُيشنننتب  فننن  
يكنننا فننن  الشنننهور الث ثنننة الماضنننية فينبرننن  إصنننابته  بعننندوى فينننروس ز 

بعننند  خنننر اتصنننال جنسننن   يومنننا   28 لمننند  أدنننناه بالننند  تبنننرعه  تأجيننن 
 بينه .

 
ويجنننص تزويننند المتبنننرعين بالننند  بالمعلومنننات ال زمنننة وتشنننجيعه  علننن  
اإلفناد  بالمعلومننات بعنند التبنر   وم ننالبته  بنننب   خدمنة نقنن  النند  فنن  

صن ية مصن وبة بع منات وأعنرا    الة إصنابته  بعند التبنر  بوعكنة
تنندل علنن  العنندوى ب يننروس زيكننا  أو إذا تنن  تشننخي  إصننابته  بعنندوى 

يومننا  بعنند التبننر  بالنند . وينبرنن  سنن ص  14فيننروس زيكننا فنن   ضننون 
شنخا   خنرين. وينبرن  أمكوننات الند  المعنينة التن  لن  ينت  نقلهنا إلن  

إلننيه  منننن  تتبنن  المرضنن  الننذين تننن  بال عنن  نقنن  النند  أو مكوننننات النند 
كميات الد  المعنية المتبر  بها  وينبر  جمن  األدلنة علن  الصنلة بنين 

 سريان ال يروس ونق  الد .
 

 فحص الدم المتبرع به  )ب(
 

يمكننننن ف نننن  النننند  المتبننننر  بنننن  لت ننننر  وجننننود فيننننروس زيكننننا بواسنننن ة 
 اتختبارات الم ئمة.

 
كشن ها فنن  وُيعند ال من  النننوو  ال يروسن  رنننا هنو أول ع منة يمكننن 

 النننة العننندوى ب ينننروس زيكنننا. ومنننن ثننن  فننننن اتختبنننارات القائمنننة علننن  
ف   ال من  الننوو  هن  األنسنص ل نرز المتبنرعين بالند . ومن  ذلنك 

 النننوو   ال منن  ف نن  ت توجنند فنن  الوقننت الننراهن أيننة معننايرات علنن 
متا ة تجاريا  للاش  عن ال م  النوو  رنا  ل يروس زيكا  مصممة 

بالنننند . فاتختبننننارات ال ساسننننة القائمننننة علنننن  ف نننن   ل ننننرز المتبننننرعين
ال م  النوو  والمصممة أل نرا  التشنخي  يمكنن اسنتخدامها فن  
فرز المتبرعين بالد   عل  ن اق ضي   بعند الت قن  منهنا. وقند تانون 

اتختبننارات القائمننة علنن  ف نن  ال مننن  النننوو   والتنن  تنن  ت ويرهنننا 
قنن  منهننا علنن  الن ننو السننلي  داخليننا   مناسننبة أيضننا   ولاننن ينبرنن  الت 

 فيما يتعل  ب رز المتبرعين بالد .
 

وُيعنننند المستضنننند ال يروسنننن  نظريننننا  ع مننننة أخننننرى ُي تمنننن  كشنننن ها فنننن  
مر لنننة مننند  ال ضنننانة التننن  يننندخ  فيهنننا ال ينننروس مجنننرى الننند  وأثننننا  
العنندوى العديمننة األعننرا . ومنن  ذلننك فنننن اختبننارات المستضنند تننرتبخ 

إذا قورننننننت باتختبنننننارات القائمنننننة علننننن   عمومنننننا  بانخ نننننا  ال ساسنننننية
ف   ال م  النوو   وت تتاح  ت  اآلن اختبارات تجارية لمستضد 
فيننروس زيكننا. وتصننبج األجسننا  المضنناد  ل يننروس زيكننا قابلننة للاشنن  
عنهنننا فننن  مر لنننة ت قنننة منننن العننندوى  وت يتوقننن  أن تانننون دالنننة علننن  

المتقا عنننننة العننننندوى النشننننن ة. وثمنننننة مشنننننكلة م تملنننننة هننننن  الت اعلينننننة 
لألجسننننا  المضنننناد  ضنننند ال يروسننننات المصنننن ر ر   )مثنننن  فيننننروس  منننن  
الضننننك وفينننروس ال مننن  الصننن را ( فننن  المعنننايرات المضننناد  ل ينننروس 

 زيكا.
 

وتعمننن  المنظمنننة  الينننا  علننن  تنننوفير تركيبنننات مرجعينننة دولينننة لل مننن  
النوو  رنا ل يروس زيكا ولألجسا  المضاد  الت  يتعين استخدامها فن  

   المقارن لمعايرات التشخي  ومعايرات ال رز.التقيي
 

 تكنولوجيا الحد م  مسببات المرا  )ج(
 

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 

وتبنننين أن مختلننن  فيمنننا يتعلننن  بالننند  الاامننن  أو خ ينننا الننند  ال منننرا . 
أشنننكال تانولوجينننا ال ننند منننن مسنننببات المنننر  فعالنننة ضننند ال يروسنننات 
المصننن ر ر  األخنننرى )مثننن  فينننروس  مننن  الضننننك وفينننروس  مننن   نننرص 

[  وُي تنننر   فننن  ظننن  انعننندا  المعلومنننات عنننن 12  11  10النيننن ( ]
 فيروس زيكا ت ديدا   أن لها ن س درجة ال عالية ضد فيروس زيكا.

 
 الدم في الحجر الصحي وضم مكونات  )د(
 

النند  ذات منند  الصنن  ية المناسننبة )مثنن  كننرات  مكونننات يمكننن وضنن 
يومنا   ثن   14أينا  إلن   7الصن   لمند  منن  ال جنر ف  الد  ال مرا (

 أعنننرا  عليننن  تظهنننر لننن  أنننن  بالننند  المتبنننر  تأايننند اإلفننراع عنهنننا عقنننص
ال جر  ثنا  مد أزيكا  ب يروس العدوى  من ال اد  المر لة عل  تن ب 

الصننننن  . وبنننننالر   منننننن أن  البينننننة  ننننناتت العننننندوى ب ينننننروس زيكنننننا 
تظهنننر فيهنننا أينننة أعنننرا  فننننن هنننذا التننندبير يمكنننن  علننن  األقننن   أن  ت

ألن  ا  يمن  نق  نسبة من مكونات الد  التن  دخن  ال ينروس فيهنا. ونظنر 
مننند  صننن  ية صننن ي ات الننند  أقصنننر يمكنننن النظنننر فننن  وضنننعها فننن  

 أيا .ال جر الص   لمد  ث ثة 
 
 التيار استراتيجية متئمة للفا الملا ر 2-3
 

إن قننننرار وقنننن  أنشنننن ة التبننننر  بالنننند  فنننن  المنننننا   المتننننأثر  أو قننننرار 
اتسننتمرار باتسننتراتيجيات الم ئمننة لخ نن  المخننا ر ينبرنن  أن يبننن  
عل  عل  األوبئنة وتقندير المخنا ر. وعن و  علن  ذلنك هنناك عندد منن 

 [.1اتعتبار ف  عملية صن  القرار ]العوام  ينبر  أن يمخذ بعين 
 

وقند اتسن  تأجين  التبنر  بالند  مننن أجن  خ ن  مخنا ر سنريان فيننروس 
زيكا بال ساسية والخصوصنية. ف ساسنية إجنرا ات تأجين  التبنر  بالند  
تمثننن  مشنننكلة خاصنننة نظنننرا  ترت نننا  معننندل اإلصنننابة بالعننندوى العديمنننة 

 [.13األعرا  ]
 



إمدادات د  مأمونة وكافية أثنا  فاشيات فيروس زيكاال  اظ عل    

  ومننن الم تمنن  أن يكننون صننعبا  وتن يننذ ال  نن  اإلضنناف  أمننر مكلنن 
علنن  بعنن  البلنندان. كمننا أن ت ننوير اتختبننارات القائمننة علنن  ف نن  
ال منننن  النننننوو  رنننننا داخليننننا  والت قنننن  منهننننا وتن يننننذها يشننننك  ت ننننديا   
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 األمنرا  علن  خ نوات 
إضننننافية فنننن  التجهيننننز  األمننننر الننننذ  يمكننننن أن يننننمد  إلنننن  تننننأخيرات 
جندا  عنندما  م تملة ف  اإلفراع عن المكوننات. وسنيكون أثرهنا م ندودا  
تتعلنن  كنن   نناتت نقنن  النند  بنقنن  النند  الاامنن  أو خ يننا النند  ال مننرا . 

بين فائد  تلك التانولوجيا وبين تال نة العندوى ب ينروس  وينبر  الموازنة
 المعنية. المن قة ف  زيكا والمخا ر العامة لتلك العدوى 

 
وأ يانا  يكون ال جنر الصن   لمكوننات الند  م بقنا  بال عن  فيمنا يتعلن  
بمسننننببات أمننننرا  أخننننرى  مثنننن  دا  شننننيكونرونيا. لننننذا ينبرنننن  أن يننننت  

ل جنننر الصننن   فيمنننا يتعلننن  بعننندوى بسنننهولة تاييننن  هنننذا التننندبير مننن  ا
أينا  إلن   7فيروس زيكا. وُيقترح ف  هذا الصدد ال جر الص   لمند  

الم نندود  المتا ننة  اليننا  بخصننو  منند   ضننانة عنندوى فيننروس زيكننا؛ يومنا  فيمنا يتعلن  بكنرات الند  ال منرا   بننا   علن  البياننات العلميننة  14
 جر الصننن   أقننن  بينند أن منننن المتوقننن  أن يكنننون التنندبير الخنننا  بنننال

فعاليننة فيمننا يتعلنن  بعنندوى فيننروس زيكننا بسننبص اترت ننا  النسننب  لنسننبة 
  اتت العدوى العديمة األعرا .

 
فئددات اخشددلاص الددني  يلنقددل إلدديهم الدددم والمحتمددل تعرضددهم  2-4

 لملا ر شديدة
 

 بنين زيكنا فينروس عندوى  بنين صنلة هنناك تاون  قد ال الية لألدلة  بقا  
لننن . وبنننالجنين بال مننن  تل ننن  وخيمنننة مضننناع ات وبنننين ال وامننن   أن وا 
 ات تيا ينة المبنادئ علن  وبننا    الصندد  هنذا فن  المزيند معرفنة تتسن 
 وسننننائر ال وامنننن  علنننن  المخننننا ر خ نننن  اسننننتراتيجيات ت بينننن  ينبرنننن 
 وخيمة مضاع ات  دو  لمخا ر بشد  معرضة تاون  قد الت  ال ئات
 .زيكا فيروس بعدوى  اإلصابة عقص

 

التدددابير اللاصددة بلدددمات نقددل الدددم فددي البلدددا  التددي   تشددهد  -3
 السريا  النشط لفيروس زيكا

فنن  البلنندان التنن  ت تشننهد السننريان النشننخ ل يننروس زيكننا  يمكننن النظننر 
فنن  تأجينن  تبننر  المتبننرعين الم تملننين بالنند  ممقتننا   والننذين زاروا مننمخرا  

يوما  بعند  28لمد   منا   أو بلدان يتواص  سريان فيروس زيكا فيها 
)أ  ضنع  مند  ال ضنانة القصنوى  مرادرته  هذه المننا   المتضنرر 

األشنخا  النذين . كما ينبر  أيضا  النظر فن  تأجين  تبنر  الم ترضة(
عاشروا رجنات  تأاندت إصنابته  أو ُيشنتب  فن  إصنابته  بعندوى فينروس 

 [.15] زيكا ف  الشهور الث ثة الماضية ممقتا  
 

ان قد تن و  سياسنة تأجين  التبنر  للمتبنرعين ال ناليين وف  بع  البلد
بال عنن  علنن  تأجينن  ممقننت للمتبننرعين الننذين سننافروا إلنن  بلنندان شننهدت 
مسنننببات األمنننرا  التننن  ينقلهنننا البعنننو  المرتب نننة بمخنننا ر العننندوى 
المنقولنة بالنند   مثن  فيننروس  من  الضنننك أو   يلينات الم ريننا. ومننن 

ين العائننندين منننن  العديننند منننن البلننندان ثننن  سنننيت  بال عننن  إرجنننا  المتبنننرع
منننن انتقنننال فينننروس زيكنننا منننن خننن ل سياسنننة موجنننود   المتضنننرر   الينننا  

مسننبقا  للتأجينن  الممقننت للتبننر . وقنند ت تنناع البلنندان التنن  يق نهننا العدينند 
من األفراد ممن يزورون البلدان المتضرر  إل  تقيي  أثر التأجين  علن  

ر مقابنن  فوائنند تن يننذ هننذا اإلجننرا . تنوافر إمنندادات النند  وتننرجيج المخننا 

وقد يت  النظر فن  إجنرا  اختبنار انتقنائ  للمتبنرعين بالند  العائندين منن 
 البلدان المتضرر  كبدي  للتأجي .

 
وينبرنن  علنن  خنندمات نقنن  النند  فنن   جمينن  البلنندان رصنند المعلومننات 
الوبائيننة وتعزيننز تننوخ  اليقظننة فنن  اسننتعمال النند   لت دينند أ  ا تمننال 

ال فيننروس زيكننا عننن  رينن  نقنن  النند . ومننن األمننور التنن  يوصنن  تنتقنن
بهننننا أن تنظننننر البلنننندان التنننن  ي تمنننن  انتقننننال فيننننروس زيكننننا إليهننننا فنننن  

 الزاعجننننة نننننو  منننننالمسننننتقب  )مثنننن  البلنننندان التنننن  يوجنننند بهننننا بعننننو  
Aedes فننن  وضننن  خ نننة اتسنننتعداد لضنننمان ال  ننناظ علننن  إمننندادات )

 قال فيروس زيكا.الد  المأمونة والاافية خ ل فتر  انت
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شنننننارك فننننن  إعنننننداد هنننننذه اإلرشنننننادات المبدئينننننة اإلدار  المعنينننننة بتقننننندي  
الخننندمات ومأمونيتهنننا  واإلدار  المعنينننة باألدوينننة األساسنننية والمنتجنننات 

واإلدار  المعنيننننة الصنننن ية فنننن  منظمننننة الصنننن ة العالميننننة فنننن  جنينننن   
المكتننص باألدوينة والتانولوجيننا الصنن ية والنننظ  والخنندمات الصنن ية فنن  

 اإلقليم  لألمريكتين.
 

الوكالدددة ونتشنننر  باإلشننناد  بالتعليقنننات التننن  وردت منننن  الخبنننرا  منننن 
( )فرنسنننا(  ANSM) الو نيدددة لسدددتمة اخدويدددة والمنتجدددات الصدددحية

الجامعنننة الو نينننة فننن  قر بنننة والمختبنننرات المعنينننة بمنتجنننات الننند  فننن  
)األرجنتنننين(  والمركنننز النننو ن  لألمنننرا  الناشنننئة واألمنننرا  المعدينننة 

( CDCال يوانينننة المنشنننأ  ومرااننننز مكاف نننة األمننننرا  والوقاينننة منهننننا )
)الوتيننننات المت نننند  األمريكيننننة(  والمركننننز الننننو ن  للصنننن ة )إي اليننننا(  

دار  منننرا  ومكاف تهنننا )اوروبننن  للوقاينننة منننن األوالمركنننز األ لسنننويد(  وا 
الرنننذا  والننندوا  )الوتينننات المت ننند  األمريكينننة(  وممسسنننة بنننرو سنننانجو 
)البرازيننننن (  ووزار  الصننننن ة الاندينننننة )كنننننندا(  وهيئنننننة العلنننننو  الصننننن ية 
)سنننرافور (  وال رينن  التعنناون  األيبيننر  األمريكنن  لل ننص المعننن  بنقنن  

و ن  إرلنني) )ألمانيننا(  والمعهنند النن-(  وممسسننة بننولG-CIAMTالنند  )
للقلننننص والرئننننة والنننند    والمعاهنننند الو نيننننة للصنننن ة )الوتيننننات المت نننند  
األمريكيننننة(  وبننننرامل النننند  الو نيننننة )األرجنتننننين واإلاننننوادور والبرازينننن   

( )كولومبينننا(  نيوزيلنننندا INSوالمكسنننيك(  والمعهننند النننو ن  للصننن ة  )
والنظنا  الخننا  بالصنن ة  NHSBTخندمات النند  الو نينة )نيوزيلننندا(  

نينننة ونقننن  الننند  وزر  األعضننننا  )المملانننة المت ننند (  والمستشنننن   الو 
الجنننامع  لنورثشنننور )الوتينننات المت ننند  األمريكينننة(. والمركنننز اإلقليمننن  
للمعالجننة بالنند   ومستشنن   النندكتور جينن  بنن  جراهننان ل ننص األ  ننال  
)األرجنتين(  والمركز ال بن  السويسنر  )سويسنرا(  وجامعنة كامبينناس 

  الننننننظ  والخننننندمات الصننننن ية فننننن  مكتنننننص المنظمنننننة )البرازيننننن (  وقسننننن
اإلقليم  لألمريكتين  ومكتنص منظمنة الصن ة العالمينة اإلقليمن  لشنرق 

 المتوسخ المعن  بالد  وس مة نق  الد .
 
 اإلرشادات إعدادأساليب  4-2

أعنننندت المنظمننننة مسننننودات هننننذا اإلرشننننادات الممقتننننة وقامننننت بتعميمهننننا 
الخنننننارجيين ممنننننن يتمتعنننننون بخبنننننر  لل صنننننول علننننن  تعقيبنننننات الخبنننننرا  

معتر  بها واهتما  بهذا المجال  بما فن  ذلنك أعضنا  الشنبكة المعنينة 
(  وال رينننن  التعننناون  األيبيننننر  األمريكنننن  BRNبتنظننني   خنننندمات الننند )

(  ووزارات الصنننن ة/ البننننرامل G-CIAMTلل ننننص المعننننن  بنقنننن  النننند  )
 الو نية لخدمات نق  الد  ف  البلدان المتضرر .
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اك اآلن بينننننننات م نننننندود  علنننننن  بيولوجيننننننا فيننننننروس زيكننننننا  وفتننننننر  وهننننننن
ال ضننانة  وفتننر  العنندوى التنن  يوجنند فيهننا ال يننروس فنن  النند   والع قننة 
السنببية منن  المضناع ات الخ يننر  الم تملنة. فالبينننات الخاصنة ب عاليننة 
التنننندابير لضننننمان سنننن مة النننند  واإلمننننداد أثنننننا  فاشننننيات فيننننروس زيكننننا 

علننن  أفضننن  الممارسنننات أثننننا   وصنننيات بننننا   م ننندود  وينننت  وضننن  الت
فاشيات األمرا  ال يروسية األخنرى التن  ينقلهنا البعنو  )مثن   من  

 الضنك  ودا  شيكونرونيا و رص الني (.
 
 المصالح إعت  4-3

 ل  يدل أ  من المساهمين عن تضارص ف  المصالج.
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ال نننوارئ  وسنننتظ   قننند تننن  إعنننداد هنننذه التوصنننيات فننن  إ نننار إجنننرا ات
  منا لن  ينت  مراجعتهنا قبن  2016أ سن س  سارية الم عنول  تن   ص/

ذلننك ال ننين. وسننتاون اإلدار  المعنيننة بتوصنني  الخنندمات والسنن مة فنن  
مقر منظمة الص ة العالمية الرئيس  فن  جنين  مسنمولة عنن مراجعنة 
هنننذه المبنننادئ التوجيهينننة فننن  ذلنننك الوقنننت  وت نننديثها بمنننا يتناسنننص مننن  

وبمنننننا يعكنننننس قاعننننند  المعنننننار  الناشنننننئة  والتقنينننننات الجديننننند   الوضننننن 
 المتوافر .
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