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 استئصال الجدري: تدمير
  مخزونات فيروس الجدري

  
  

  المدير العام تقرير من
  
  

ـــال الجدري: تدمير مخزونات فيروس الجدري، طلبت ٢٠٠٧(١-٦٠عج ص في القرار   -١ ـــ ـــتئصــ ـــ ـــأن اســ ــ ) بشـــ
ـــي في عام  ـــ ـــتعراض رئيسـ ـــ ـــتون من المدير العام إجراء اسـ ـــ ــحة العالمية السـ ــ ــ لنتائج البحوث التي  ٢٠١٠جمعية الصـ

ــُطلع بها  ــ ــيوالبحوث الجارية اضـ ــ ــاســ ــ ـــة بإجراء المزيد من البحوث األســ ـــأن الجدري وللخطط والمتطلبات الخاصــ ة بشــ
  .٢٠١١ألغراض الصحة العمومية في العالم لبحثها خالل جمعية الصحة العالمية الرابعة والستين في عام 

  
ــطلع بها بشــــأن الجدري، ٢٠١١) (١١(٦٤ج ص عوفي المقرر اإلجرائي   -٢ ) وبعد اســــتعراض البحوث المضــ

ـــابقة (القرار  ـــ ــ ــ ـــتون مجددًا قرارات ســ ــ ـــ ــ ــــحة العالمية الرابعة والســ ــ ــ ـــ  ) والقرار ١٩٩٦(١٠-٤٩ص ع جأكدت جمعية الصـ
ـــي بأن مخزونات فيروس الجدري المتبقية ينبغي تدميرها. كما أكدت مجددًا على ١٩٩٩(١٠-٥٢ج ص ع ــ ـــ ــ )) تقضـــ

ضرورة التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن تاريخ جديد مقترح لتدمير مخزونات فيروس الجدري عندما تسمح بذلك 
  استجابة الصحة العمومية ألية فاشية.حصائل البحوث ذات األهمية الحاسمة لتحسين 

  
ــحة   -٣ ـــ ــألة توقيت تدمير مخزونات فيروس الجدري الموجودة خالل جمعية الصـ ــ ـــاء مســ وبحثت الدول األعضـــ

ــعة والســـتين التي ُعقدت في أيار/ ــوء ظهور تكنولوجيا البيولوجيا التركيبية التي ٢٠١٦مايو  العالمية التاسـ . وفي ضـ
باســــتخدام المعلومات المتاحة للعموم واإلجراءات المختبرية المعتادة، حثَّت جمعية  تمّكن من تكوين فيروس الجدري

ـــارية التابعة للمنظمة والمعنية ببحوث فيروس الجدري على اســـــتعراض االحتياجات البحثية  ـــتشــ ــحة اللجنة االســ الصـــ
ــحة العالمية الث ــ ــــتخدام فيروس الجدري الحي. ووافقت على أن تبحث جمعية الصـ ــبعون المقرر الحالية باسـ انية والســـ

ـــأن تدمير مخزونات فيروس الجدري. وُقدمت  ٢٠١٩عقدها في عام  ــوعيًا مدرجًا في جدول األعمال بشــــ ـــ بندًا موضــ
  تقارير مرحلية مبدئية سنوية عن وضع البحوث إلى جمعية الصحة التي أحاطت علمًا بها.

  
ــطلعت به األمويقدم هذا التقرير لمحة عامة عن العمل   -٤ ــ ــ ـــحة العالمية الذي اضــ ــ ـــيرًا لجمعية الصـــ ــ ــ انة تحضـ

ـــارية التابعة للمنظمة والمعنية ببحوث فيروس  ــ ــتشــ ــ ـــرين للجنة االســـ ــ ــبعين. ويلخص وقائع االجتماع العشــ ـــ الثانية والســ
ــــتنتاجاته (جنيف، في  ــ ــ ـــبتمبر  ٢٧و ٢٦الجدري واسـ ــ ـــ ــع  ١)٢٠١٨أيلول/ سـ ـــ ــ ـــمن أحدث المعلومات عن وضــ ــ ـــ ويتضـ

ــالمة  ــ ــة بالســـ ــ ــية الخاصـــ ـــ ــتودعين المرخص لهما باالحتفاظ العمليات التفتيشــ ــ ـــنتين للمســـ ــ البيولوجية التي ُتجرى كل ســ
ـــات مجموعة األورثوبوكس  ــ ــ ــخيص فيروسـ ـــ ــ بمخزونات فيروس الجدري أي المركز المتعاون مع المنظمة المعني بتشـ

                                                           
ـــتشــــارية المعنية ببحوث فيروس الجدري (قيد الطباعة) على الموقع    ١ ــرين للجنة االسـ ـــر التقرير عن االجتماع العشــ ــُينشـ ســ

 ./https://www.who.int/csr/disease/smallpox/resources/enاإللكتروني للمنظمة على العنوان التالي: 
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ـــات الجدرية  ــ ــ ـــالالت الفيروســ ـــ ـــجينالريبي ال الحمض النوويو وتخزين ســـ ـــ ــ الخاص بها بالمركز  (الدنا) منقوص األكسـ
ــك، االتحاد الروســـــي؛ الح ــيبرســـ ــوفو، إقليم نوفوســـ ـــات والتكنولوجيا الحيوية في كولتســـ ــي لبحوث الفيروســ كومي الروســـ

والمركز المتعاون مع المنظمة المعني بالجدري وعدوى فيروسات الجدري األخرى بمراكز مكافحة األمراض والوقاية 
  منها في أتالنتا، جورجيا، الواليات المتحدة األمريكية.

  
  ءات األمانةإجرا

  
  بالسالمة البيولوجية لموقعي مستودعي فيروسات الجدري ةالخاص يةالتفتيشالعمليات 

  
ـــات الجدريتزور أفرقة المنظمة المعنية   -٥ ــتودعي فيروســـ ــ ـــالمة البيولوجية مســ ــ وتفتش  بالتفتيش الخاص بالسـ

ــنتين.مرافق االحتواء في االتحاد  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــي والواليات المتحدة األمريكيـة كل سـ ــ ـــ ـــ ــ ــ وفي الجولة الحالية للعمليـات  ١الروسـ
ـــتودعين، زار الفريق المعني بالتفتيش  ـــنتين لموقعي المسـ ــالمة البيولوجية التي ُتجرى كل سـ ــة بالســ ــية الخاصــ التفتيشــ

ــــات والتكنولوجيا الحيوية في الفترة من  ــ ـــ ــ ــ ــي لبحوث الفيروســ ــ ــ ـــ ــ ـــ يناير إلى  كانون الثاني/ ٢٨المركز الحكومي الروسـ
لمزمع أن يزور مراكز الواليات المتحدة لمكافحة األمراض والوقاية منها في الفترة من ومن ا ٢٠١٩فبراير  شباط/ ٢

ــــالمة  ٢٠١٩مايو  أيار/ ٢٤إلى  ٢٠ ــ ـــ ــ ــيتين الفريق الدولي ذاته من خبراء السـ ــــ ــ ــ ـــُيجري هاتين العمليتين التفتيشــ ـــ ــ ــ وســ
ـــتخدم في عمليات التفتيش الم ــ ـــ ــ ـــ للجنة  CWA 15793عيار البيولوجية الذي تقوده المنظمة. ويتبع البروتوكول المســ

عنصـــرًا من عناصـــر  ١٦األوروبية لتوحيد المقاييس الذي يتصـــل بإدارة المخاطر البيولوجية في المختبرات ويشـــمل 
ـــوف ُيتـــاح التقريران عن عمليتي التفتيش على الموقع اإللكتروني  ـــ ــ ــ ـــ إدارة المخـــاطر البيولوجيـــة في المختبرات. وســ

  للمنظمة.
  
لتفتيشية المتتالية الخاصة بالسالمة البيولوجية للمستودعين أن المستودعين يفيان وقد استنتجت العمليات ا  -٦

ــالمة البيولوجية واألمن البيول ــتويات الدولية للســ زالت ُتحفظ حفظًا آمنًا، وجي وأن مخزونات فيروس الجدري مابالمســ
ـــالمة البيولوُقدمت في إطار هذه العمليات  ــ ــين في مجال السـ ــ ـــلة التحســ ــ ــــيات لمواصـ ــيًا مع المعارف توصــ ـــ وجية تمشـ

  المتطورة وأفضل الممارسات.
  

  استعراض بحوث فيروس الجدري
  
ـــرين (جنيف، في   -٧ ـــ ــ ــ ـــ ـــارية المعنيـة ببحوث فيروس الجـدري في اجتمـاعهـا العشــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــتشـ ــ ـــ ــ ــ ـــ أحاطت اللجنـة االسـ

ــبتمبر  أيلول/  ٢٧و ٢٦ ــتخدام فيروس الجدري ) علمًا بأن العمل في إطار برنامج البحث٢٠١٨ســ ــرح له باســ  المصــ
ــــرافها. وفي عام  ـــارية ٢٠١٨الحي قد ُأنجز تحت إشـــ ــ ـــتشــ ــ ــاريع جارية ووافقت  ١٠، قّيمت اللجنة االســ ــ اقتراحات مشـــ

  أمانة المنظمة عليها.
  
ـــنة وتقارير من المركزين   -٨ ـــ ــ ــ ــارية في اجتماعها تقارير عن عمل األمانة خالل الســـ ــ ـــ ــ ــ ـــتشــ ـــ ــ ــ وتلقت اللجنة االســـ

ــأن مجموعات فيروس الجدري المحفوظ ــركات المتعاونين بشــ ــت أعمال كل مركز وشــ ة في المســــتودعين. واســــتعرضــ
ـــخيص  ـــرح له من أجل تطوير اختبارات التشـــ ـــيدالنية المتعاونة في إطار برنامج البحث المصـــ ـــرات الصـــ ــتحضـــ ــ المســ

                                                           
ــابقتين للتفتي   ١ ـــ ــ ـــ ــالمة البيولوجية (في عامي لالطالع على التقريرين عن العمليتين السـ ـــــ ــ ) ٢٠١٧و ٢٠١٦ش الخاص بالســ

 انظر الموقعين اإللكترونيين التاليين: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272366/WHO-WHE-CPI-2018.14-eng.pdf 

   =http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272367/WHO-WHE-CPI-2018.15-eng.pdf?uaو
  .)٢٠١٩فبراير  شباط/ ٢٢في تم االطالع (
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ــع مخزونات  ـــ ــ ـــًا تقارير عن وضــ ـــ ــ ــــات والعوامل العالجية. وتلقت أيضـ ــ ـــادة للفيروســـ ــ ــ ولقاحات الجدري والعوامل المضــ
  لقاحات الجدري المخصصة لحاالت الطوارئ. المنظمة االحتياطية من

  
ــارية بعناية في التقدم المحرز في البحوث الجارية واحتياجات البحوث القادمة التي   -٩ ــتشــ ونظرت اللجنة االســ

ـــتخدام فيروس الجدري الحي.  ــ ـــ ــ ــــوص، اعتمدت تتطلب اسـ ـــ ــ إدارة األغذية واألدوية في الواليات المتحدة وعلى الخصــ
ـــ ــ ـــاد للفيروسـ نظرًا إلى وفائه بجميع المتطلبات  ٢٠١٨يوليو  ات تيكوفيريمات لعالج الجدري في تموز/العامل المضـــ

ــتخدامه من أجل مكافحة الجدري. وأحاطت  ــ ـــ ــ ــ ـــ التنظيمية. والمركب تيكوفيريمات هو أول مركب عالجي معتمد السـ
ــات ــ ــادة للفيروســ ــ ــتمر المحرز في تطوير عوامل أخرى مضــ ــ ـــارية علمًا بالتقدم المســ ــتشـــ ــ ــمل المركبين  اللجنة االســ تشــــ

ــيدوفوفير و ــ ـــ ـــريري، ، NIOCH-14برينســ ــ ــ ــريري واالختبار الســ ــ ــ وهما مركبان في مراحل متقدمة من االختبار قبل الســـ
  الوقسي.األضداد الوحيدة النسيلة األنجع في تعطيل مفعول فيروس الجدري من الغلوبولين المناعي و 
  

ـــارية علمًا بنتائج   -١٠ ــ ــ ـــتشـــ ــ ـــ ـــع له ةناجح تجربةوأحاطت اللجنة االســ ــ ــ  لقاح من الجيل الثالث العدم النقص خضـــ
التقدم المحرز من أجل تطوير بالتحمل أفضــل من خصــائص اللقاحات الراهنة، و قابلية خصــائصــه المتصــلة ب كانت

ن خصـــائص مأمونيته. وأحاطت أيضـــًا علمًا لقاح من الجيل الرابع يكون أكثر اســـتمناعًا  وأقل إحداثًا للتفاعل وُتحســـَّ
ــخيص أي  ـــائل التشــ ـــل اآلنيبالتقدم المحرز في تطوير وسـ ــلسـ على  تقنية جديدة قائمة على تفاعل البوليميراز المتســ

ـــاس  ــ ــات متعدد أســ ــ ــــان ومجموعة جديدة لتحديد أنواع معينة من فيروســـ ـــة لإلنســـ ــ من مجموعة األورثوبوكس الُممرضــ
؛ ومقايســات تشــخيصــية الكواشــف المختبرية، في المركز الحكومي الروســي لبحوث الفيروســات والتكنولوجيا الحيوية

ـــات  ــ ــة بفيروســ ــ ــــية مؤتمتة متعددة خاصـــ ـــخيصـــ ـــات تشــــ ــ مجموعة األورثوبوكس بما في ذلك فيروس الجدري في منصــ
ة على األضـــداد الوحيدة النســـيلة للكشـــف األشـــكال باســـتخدام كواشـــف مختبرية معبأة مســـبقًا ومقايســـة بروتينية معتمد

ــتخدامها في عن فيروس الجدري في المناطق النائية  ــفرة خاصــــة بفيروس الجدري الســ ومصــــفوفة دقيقة بروتينية مشــ
  في مراكز الواليات المتحدة لمكافحة األمراض والوقاية منها.تقييم استجابة األضداد، 

  
ــارية بمزاياوأقرت   -١١ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــتشـ ــ ـــ ــ ــ ـــ روس الجدري، بما في ذلك التطبيقات المحتملة للوقاية من بحوث في اللجنة االسـ

ورحبت بفرصــة جدري القردة المعاود ظهورها في الوقت الحالي في وســط أفريقيا وغرب أفريقيا ومكافحتها. فاشــيات 
ـــلة بالجدري للوقاية من  ـــ ــ ـــ ــ ــتعراض المزايا المحتملة للبحوث المتصــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــات مجموعة األورثوبوكس األخرى اسـ ــ ـــ ــ ـــ ــ فيروسـ

ســـيما على وال وكررت التشـــديد على ضـــرورة التأهب لمواجهة الجدري على الصـــعيدين القطري والعالمي، ومكافحتها
  ضرورة توافر وسائل التشخيص وغيرها من األدوات ذات الصلة وٕاتاحتها.

  
ــــارية النظر فيما إذا كانت  -١٢ ـــتشــ ــ ــاء اللجنة االسـ ــ ـــات الجدري وُطلب من أعضــ ـــرورية إلجراء  فيروســـ ــ الحية ضـ

البحوث األساسية المتصلة بوسائل التشخيص واللقاحات والعوامل المضادة لفيروسات الجدري ألغراض المزيد من 
  تفيد الصحة العمومية.

  
حاجة إلى االحتفاظ بفيروسـات الجدري الحية لتطوير  ال توجد أنهأغلبية أعضـاء اللجنة االسـتشـارية  ترأو   -١٣

تي سبق اعتمادها. وفيما يتصل بمقايسات التشخيص األساسـية الدراسات التلك لجدري بعد للقاحات أكثر مأمونية 
يزال الصـحة العمومية، انقسـم أعضـاء اللجنة حول مسـألة ما إذا كان اسـتخدام فيروسـات الجدري الحية الفي مجال 
  ضروريًا.

  
ــات الجدري الحية   -١٤ ــارية أن فيروســـ ــتشـــ ـــاء اللجنة االســـ ـــلة تطوير ماورأت أغلبية أعضــ ــرورية لمواصــ زالت ضـــ

ــات الجدري.  ــجَّع تطوير عامل العوامل المضـــادة لفيروسـ وُأحيط علمًا بوجه خاص بأنه من الحصـــيف والمهم أن ُيشـ
والترخيص  ٢٠١٨المركب تيكوفيريمات المعتمد في عام ثان مضـــاد للفيروســـات يختلف ســـريان مفعوله عن مفعول 

  باستخدامه.



  28/2A7    ٢٧/٢٨ج

4 

  فيما يتصل بخطر معاودة ظهور الجدري ا التركيبيةآثار تكنولوجيا البيولوجي
  

ــاري المســــتقل المعني بآثار   -١٥ ــل إليه الفريق االســــتشــ ــتنتاج الذي توصــ ــارية باالســ ــتشــ ذّكر أعضــــاء اللجنة االســ
ــــحة العمومية في عام  ــ ـــ ــ ــ وكان مفاده أن خطر  ٢٠١٥١تكنولوجيا البيولوجيا التركيبية المتعلقة بالجدري على الصــ

ــليط الجدري قد ازداد والمعاودة ظهور  ــ ــ ـــ ــ ــ ــواء على يزال يتطور. وأحاطوا علمًا بتســ ــ ـــ ــ ـــ نتيجة للتركيب هذا الواقع األضـــ
ــر ــارية في اجتماعها الثامن عشـ المعقود  ٢الجديد لفيروس جدري الخيل، حســـب التقارير المقدمة إلى اللجنة االســـتشـ

  .٢٠١٨يناير  في كانون الثاني/ ، وقد ُنشر التقرير العلمي عن هذا الموضوع في مجلة متخصصة٢٠١٦في عام 
  

ــــع   -١٦ ــ ــ ــلة من ال ومناولته وتركيبه فيروس الجدريدنا توزيع ويخضــ ــ ــ ـــ ــلسـ ـــ ــ ــ ــياتلسـ ــ ــ ــ أوًال اللجنة التي تقدمها  توصــ
فيروســـات مجموعة األورثوبوكس وتحّدثها اللجنة االســـتشـــارية المعنية ببحوث المخصـــصـــة المعنية بحاالت العدوى ب

ــى فيروس الجدري.  ــ ـــ ــتقل المعني بآثار تكنولوجيا البيولوجيا التركيبية المتعلقة الفريق وقد أوصـــ ــ ـــ ــاري المســـ ــ ـــ ــتشـــ ـــ ــ االســـ
بالجدري على الصحة العمومية بتنقيح لوائح المنظمة بشأن مناولة فيروس الجدري من أجل الحد من خطر احتمال 

ليه، ُحّدثت التوصـــيات وقوع حادث مختبري نتيجة الســتخدام تكنولوجيا البيولوجيا التركيبية وتقليله إلى أدنى حد. وع
وأحاطت الدول  ٣لتشــمل الوقائع الجديدة المتصــلة بقدرة البيولوجيا التركيبية. ٢٠١٦يناير  الســابقة في كانون الثاني/

ــتخدامه  ــيات المنظمة المتعلقة بتركيب دنا فيروس الجدري واســـ ـــاء علمًا بتقرير األمانة وأشـــــادت بتنقيح توصـــ األعضــ
ــحة العالمية ــ ــتين المعقودة في أيار/ أثناء جمعية الصــ ــ ــعة والســ ـــ وعلى النحو المذكور في وثيقة  ٢٠١٦.٤مايو  التاسـ

من المزمع إدماج هذه التوصـــيات في المبادئ التوجيهية أو التشـــريعات بشـــأن الســـالمة البيولوجية لكل اإلرشـــادات، 
  دولة من الدول األعضاء.

  
لجدري خالل اجتماع اللجنة العشرين بتوصيات وذّكر أعضاء اللجنة االستشارية المعنية ببحوث فيروس ا  -١٧

ــيغتها المنقحة في عام  ـــ . وتنص ٢٠١٦المنظمة المحّدثة المتعلقة بتوزيع دنا فيروس الجدري ومناولته وتركيبه، بصـــ
ـــتخدام الدنا منعًا  ـــة الجينية لفيروس الجدري ومحاوالت تركيب الفيروس الحي باســـ ــيات على منع الهندســـ ــ هذه التوصــ

ـــدد ع ــ ــ ـــ ــى في أحد باتًا وتشــ ــ ـــ ــ ــ ــتخدم فيروس الجدري الحي في مختبر االحتواء األقصـ ــ ــ ـــ ــ لى وجوب إجراء أي بحث يسـ
ـــبق بإجرائه من المنظمة وتنص على أنه ال يمكن ألي  ـــ ــول على إذن مســ ـــ ـــرورة الحصـــ ــ ــتودعين العالميين وضـــ ــــ المســ

                                                           
١     The Independent Advisory Group on Public Health Implications of Synthetic Biology Technology 

Related to Smallpox: meeting report. Geneva: World Health Organization; 2015 
(https://www.who.int/csr/resources/publications/ 
smallpox/synthetic-biology-technology-smallpox/en/, accessed 22 February 2019).  

٢                                             Advisory Committee on Variola Virus Research, 18th meeting 
(https://www.who.int/csr/resources/publications/smallpox/18-ACVVR-Final.pdf?ua=1, accessed 4 
March 2019).  

  يرد تلخيص هذه التوصيات في الوثيقة التالية:    ٣
WHO Recommendations concerning the distribution, handling and synthesis of variola virus DNA. 2016  

  (على الموقع اإللكتروني التالي: 
https://www.who.int/csr/disease/smallpox/handling-synthesis-variola-DNA.pdf?ua=1 ــي ـــ ــــالع فــ ـــم االطـــ ، تــــ

  ).٢٠١٩مارس  آذار/  ١٤
  ي التالي: (على الموقع اإللكترون ٦٩/٢٣انظر الوثيقة ج   ٤

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_23-ar.pdfـــجالت/ /٦٩/٢٠١٦) والوثيقــة ج ــ ــ ـــ ــ بــاإلنكليزيــة) ( ٣ســ
  (على الموقع اإللكتروني التالي: 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69-REC3/A69_2016_REC3-en.pdf#page=1( ، ـــــالع ـــــي تـــــــم االطــ فــ
  .)٢٠١٩مارس  آذار/  ١٤
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ــتودعي فيروســـات ــيفان مسـ ــتضـ الجدري أن  مختبر مختلف عن المركزين المعينين المتعاونين مع المنظمة اللذين يسـ
من الجينوم الكلي. وعلى الرغم من ذلــك، اعترفــت  ٪٢٠يحتفظ بــدنــا فيروس الجــدري الــذي يحتوي على أكثر من 

ــدي للعواقب المحتملة الناجمة عن تركيب فيروس الجدري أو  ــتمر للتصـــ ــ ــــرورة التأهب المسـ ــارية بضـ ــ ــتشـ ــ اللجنة االسـ
  احتمال معاودة ظهوره.

  
  ة االحتياطية من لقاحات الجدري المخصصة لحاالت الطوارئلمخزونات المنظماإلطار التشغيلي 

  
ــرين الثاني/  -١٨ ــ ــ ــتراتيجي المعني بالتمنيع، قدم ٢٠١٣نوفمبر  في تشــ ــ ــ ــاري االســ ــ ــ ــتشــ ــ ــ والتابع  فريق الخبراء االســ

ــد الجدري واالعتبارات  ــياســــة التمنيع ضــ ــأن ســ الخاصــــة بالمخزونات االحتياطية من اللقاحات. للمنظمة اإلرشــــاد بشــ
ـــة لحاالت الطوارئمخزونو  ــ ـــصـ ــ تتكّون من مخزونات احتياطية  ات المنظمة االحتياطية من لقاحات الجدري المخصـ

ـــــجل جردها في  ٢,٨ومن مادية  ــُتكمل ســ ـــ ــرا وقد اســ ـــ ــويســ ــ مليون جرعة لقاحية تحفظها وتديرها أمانة المنظمة في ســـ
ـــا مليون جرعة تحفظها ال ٢٧ومن مخزونات متعهد بها مؤلفة من  ٢٠١٨يوليو  تموز/ ــاء التالية: فرنســ دول األعضــ

ــــمـاليـة وقد قدمت المملكة والواليات المتحدة األمريكية. وألمانيا ونيوزيلندا  ــ ــ ــ ـــ المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشــ
ــراء لقاحات مخزونات المنظمة االحتياطية المادية. وتتألف المخزونات االحتياطية من لقاحات  ــــ ـــاهمة مالية لشـــ ــ ــ مســ

ــنوات األخيرة من فيروس جدري البقر من  ــ ــُتخدمت خالل الســـ ــ ـــادر اســـ الجيل األول (من مجموعة متنوعة من المصــــ
. وتخضع اللقاحات )ACAM2000(تنفيذ برنامج استئصال الجدري) ولقاحات مرخص باستخدامها من الجيل الثاني 

  بشكل دوري. التي تكّون المخزونات االحتياطية المادية والمتعهد بها الختبار الفاعلية
  

مخزونات المنظمة االحتياطية من لقاحات الجدري المخصــصــة وُنشــر اإلطار التشــغيلي لتوزيع اللقاح من   -١٩
ـــتجابًة لحدث متعلق بالجدري لحاالت الطوارئ ــ ــ ـــ ــ ــــمبر  في كانون األول/ ١اسـ ــ ــ ـــ . ويعرض اإلطار بإيجاز ٢٠١٧ديســ

ــائل المخفف)  ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــتإجراءات توزيع لقاح الجدري (بما في ذلك الســ ـــ ــ ـــ ــ ذات  لزمات الثانوية (اإلبرواإلمدادات من المســ
 مخزونات المنظمة االحتياطية من لقاحات الجدري المخصــصــة لحاالت الطوارئالشــعبتين والمحاقن للتخفيف) من 

ــأن تلك اإلمداداتواالعتبارات على البلدان المســــتفيدة  والمتطلبات اللوجســــتية واســــتمارة لطلب اللقاحات  القانونية بشــ
تي يخضع لها إمداد البلدان المستفيدة بلقاح الجدري. وتخطط األمانة تمارين محاكاة مصحوبة بالشروط واألحكام ال

ـــغيلي إذ يتطور  ــ ـــيحدَّث اإلطار التشـــ ــ ـــتخدام لقاحات الجدري في حاالت الطوارئ. وســـ ــ الختبار إجراءات التوزيع الســـ
  المي.وتعزيز قدرات األمن الصحي العتخطيط التأهب واالستجابة بناًء على التطورات العلمية 

  
ــى   -٢٠ ــ ــتراتيجي المعني بالتمنيعوأوصـ ــ ــاري االسـ ــتشـــ ــــر التطعيم في حالة  فريق الخبراء االســـ ـــرورة أن يقتصـ بضــ

المســتجيبين وأول  األشــخاص المصــابين بالمرض المصــحوب بأعراضظهور حدث متعلق بالجدري على مخالطي 
وعلى العاملين أو غير مباشــرة ممن يحتكون بالمرضــى أو بســوائل جســم المرضــى بصــورة مباشــرة  لهؤالء المرضــى

ـــر بالعينات أثناء جمعها أو مناولتها أو معالجتها.  ـــير التقديرات في المختبرات الذين ُيتوقع احتكاكهم المباشــــ ـــ وٕاذ تشـ
من لقاح الجدري في المخزونات االحتياطية في العالم مليون جرعة  ٧٠٠و ٦٠٠إلى توافر ما يتراوح مجموعه بين 

اإلنتاجية، قد يكون حجم مخزونات المنظمة االحتياطية، بما في ذلك الكميات المتعهد بها، ويمكن تعزيز القدرة ،
كافيًا لالستجابة لفاشية. وقد أوصى فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي بضرورة أن يقتصر التطعيم الوقائي ضد 

  يستخدمون فيروسات مجموعة األورثوبوكس.اعتبارًا من اآلن على الموظفين العاملين في المختبرات الذين الجدري 
  

                                                           
١       Operational framework for the deployment of the World Health Organization Smallpox Vaccine 

Emergency Stockpile in response to a smallpox event. Geneva: World Health Organization; 2017 
( http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259574/9789241513418-eng.pdf?sequence=1, 
accessed 22 February 2019).  
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ـــرين الثاني/  -٢١ ـــ ــ ـــرت المنظمة الوثيقة المعنونة ٢٠١٨نوفمبر  وفي تشـ ـــ ــ ــارة الخطيرة تحديد ، نشـ ــ ــ ــ األحداث الضـ
وتتضـــمن هذه الوثيقة  ١.الناجمة عن التمنيع باســـتخدام لقاح الجدري والتصـــدي لها إبان الطوارئ الصـــحية العمومية

ء آلية لرصد مأمونية اللقاحات في بلدان تستخدم لقاح الجدري أثناء ظهور حدث متعلق إرشادات بشأن سرعة إرسا
ـــاعدة اللجنة الوطنية المعنية بإدارة عمليات الطوارئ أو األزمات  ــ ـــ ــ ــ ـــية الجدري بهدف مســ ــ ـــ ــ ـــ والبرامج بالجدري أو فاشـ

ـــحية والموظفين المعنيين بالتمنيع  ـــلحة الوطنية للتمنيع والعاملين في مجال الرعاية الصــ ـــحاب المصــ وغيرهم من أصــ
  المشاركين في جهود االستجابة.

  
  فيروسات الجدري ودنا فيروس الجدري من جانب الدول األعضاءتدمير 

  
ــخ المخزونة في جنوب أفريقيا ، ُدّمرت ٢٠١٤كانون الثاني/ يناير في   -٢٢ دف دنا فيروس الجدري المســـتنسـ ــُ شـ

ــارية المعنية ببحوث فيروس  ــتشــــ ــ ــــو من اللجنة االســ ـــالمة البيولوجية وعضــ ــور موظفي المنظمة المعنيين بالســـ ــ بحضــ
ــهاد المبينة في تقرير اجتماع  ــ ــ ــهود في أعقاب تحديث إجراءات اإلشــ ــ ـــة الجدري وغيرهم من الشــــ ــ ــــصـــ ــ اللجنة المخصــ

  ١٩٩٤.٢في عام  فيروسات مجموعة األورثوبوكسالت العدوى بالمعنية بحا
  

ــــّنفة على أنها تحتوي ٢٠١٤يونيو  وفي حزيران/  -٢٣ ، ُعثر على مجموعة من القوارير عمرها عدة عقود ومصـ
ــتبه في احتوائها على الفيروس وهي تحتوي على مواد مجففة بالتبريد ويبلغ مجموعها  ـــ ــ ــ ــ على فيروس الجدري أو مشــ

ــتودع قارورة  ١٦ ــ ـــ ــ ـــ ــ في أحد المرافق في الواليات المتحدة األمريكية. وبعد أن ُنقلت هذه القوارير نقًال آمنًا إلى مسـ
المنظمة المصــرح له باالحتفاظ بالفيروســات وجرى اختبار محتوياتها، تبّين أن ســت عينات تحتوي على دنا فيروس 

ـــعت  ــ ـــًا وخضــ ــ ــل الجينوم الكامل. وكانت العينات لتالجدري وأن جميعها يحتوي على فيروس قابل للحياة أيضــ ـــ ــلســ ــ ســـ
ـــابق.  ــاللة مجهولة في السـ ــل الجينوم تنتمي إلى ثالث ســــالالت معروفة لفيروس الجدري وٕالى ســ ــلســ ـــعة لتســ الخاضـ
ـــالمة البيولوجية  ـــ ــ ـــور موظفي المنظمة المعنيين بالسـ ــ ـــ ــتكمال التحليل المختبري، ُدّمرت كل العينات بحضـ ــ ــ وعقب اســـ

  .معنية ببحوث فيروس الجدري وغيرهم من الشهودوعضو من اللجنة االستشارية ال
  

  الصحة جمعية من المطلوب اإلجراء
  

  .بهذا التقريرجمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا   -٢٤
  
  

=     =     =  
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