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  :استئصال الجدري
  تدمير مخزونات فيروس الجدري

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
بشـــــــأن استئصـــــــال الجـــــــدري: تـــــــدمير مخزونـــــــات فيـــــــروس الجـــــــدري، طلبـــــــت  ١-٦٠ج ص عفـــــــي القـــــــرار   -١

لنتــــائج البحـــــوث  ٢٠١٠الصــــحة العالميـــــة الســــتون أن يقـــــوم المــــدير العـــــام باســــتعراض رئيســـــي فــــي عـــــام  جمعيــــة
المزيـــــد مـــــن البحـــــوث األساســـــية االضـــــطالع بهـــــا بالفعـــــل والبحـــــوث الجاريـــــة وخطـــــط ومتطلبـــــات إجـــــراء  تـــــم التـــــي

الصـــحة العموميـــة فـــي العـــالم. وكـــان القصـــد هـــو أن تـــتمكن جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الرابعـــة والســـتون  ألغـــراض
  هذه المعلومات، من التوصل إلى توافق في اآلراء على توقيت تدمير مخزونات فيروس الجدري الحالية.  بواسطة

  
ــــي المقــــرر اإلجرائــــي   -٢ ، أعــــادت جمعيــــة الصــــحة العالميــــة ٢٠١١صــــادر فــــي عــــام ) ال١١(٦٤ج ص عوف

والســـــتون التأكيـــــد بقـــــوة علـــــى مقـــــررات إجرائيـــــة ســـــابقة تقضـــــي بـــــأن مخزونـــــات فيـــــروس الجـــــدري المتبقيـــــة  الرابعـــــة
ير ممقتـــرح لتـــدكمـــا أكـــدت مجـــددًا علـــى ضـــرورة التوصـــل إلـــى توافـــق فـــي اآلراء علـــى تـــاريخ جديـــد  .تـــدميرها ينبغـــي

مخزونــات فيــروس الجــدري عنــدما تســمح بــذلك حصــائل البحــوث ذات األهميــة الحاســمة لتحســين اســتجابة الصــحة 
العموميــة أليــة فاشــية. وقــررت جمعيــة الصــحة أيضــًا، مــن خــالل المجلــس التنفيــذي، إدراج بنــد موضــوعي بعنــوان 

ت لجمعيـــة الصـــحة العالميـــة "استئصـــال الجـــدري: تـــدمير مخزونـــات فيـــروس الجـــدري" علـــى جـــدول األعمـــال المؤقـــ
  السابعة والستين. 

  
األمانــة لــدى التحضــير لجمعيــة الصــحة العالميــة الســابعة والســتين. كمــا تلخــص  عمــلوتتناول هــذه الوثيقــة   -٣

استنتاجات االجتمــاع الخــامس عشــر للجنــة االستشــارية التابعــة للمنظمــة والمعنيــة ببحــوث فيــروس الجــدري (جنيــف، 
) وفريــق الخبــراء المســتقلين االستشــاري الثــاني المعنــي باســتعراض برنــامج بحــوث ٢٠١٣ر / ســبتمبأيلــول ٢٥و ٢٤

)، وتوصـــــــيات اجتمـــــــاع فريـــــــق الخبـــــــراء االستشـــــــاري ٢٠١٣تشـــــــرين الثـــــــاني/ نـــــــوفمبر  ٦و ٥الجـــــــدري (جنيـــــــف، 
فريــق ). وقــد اســتندت اســتنتاجات هــذا ال٢٠١٣تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  ٧-٥المعنــي بــالتمنيع (جنيــف،  االســتراتيجي

األخيــر وتوصــياته إلــى حصــائل مشـــاورة الخبــراء بشــأن لقاحــات الجــدري ومخـــزون لقاحــات الجــدري لــدى المنظمـــة 
  ).٢٠١٣أيلول/ سبتمبر  ١٩و ١٨(جنيف، 
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  اإلجراءات التي اضطلعت بها األمانة
  

  استعراض بحوث فيروس الجدري 
 
 ، فــي اجتماعهــا الخــامسللمنظمــة والمعنيــة ببحــوث فيــروس الجــدري اللجنــة االستشــارية التابعــةأحاطت   -٤

وتولــت  إشــرافها. عشــر علمــًا بإنجــاز األعمــال فــي إطــار البرنــامج المعتمــد للبحــوث الخاصــة بفيــروس الجــدري تحــت
   ١ووافقت عليها األمانة. ٢٠١٣اللجنة الفرعية العلمية التابعة لها تقييم عشرة مشاريع خالل عام 

  
متعــاونين مــع المنظمــة المركــزين الوتلقت اللجنة االستشارية تقارير عن مجموعات الفيروس المحفوظة في   -٥
ـــــة ال ـــــا الحيوي مـــــرخص لهمـــــا بتخـــــزين فيروســـــات الجـــــدري، أي المركـــــز الحكـــــومي لبحـــــوث الفيروســـــات والتكنولوجي

ية منها (أتالنتا، جورجيا، الواليات (كولتسوفو، إقليم نوفوسيبرسك، االتحاد الروسي) ومراكز مكافحة األمراض والوقا
  المتحدة األمريكية). 

  
محدَّثة عن استخدام فيروس الجدري الحي في إعــداد االختبــارات وتلقت اللجنة االستشارية أيضًا معلومات   -٦

ـــواني واحـــد، وعـــن لقاحـــات الجـــدري، وعـــن العوامـــل المضـــادة للفيروســـات والعوامـــل  التشخيصـــية، وعـــن نمـــوذج حي
وقدم ممثال شركتين للمستحضرات الصيدالنية وصفًا لعاملين مرشحين مــن العوامــل المضــادة للفيروســات  العالجية.

(تكوفيريمــات وبرينســيدوفوفير) يمــران بمرحلــة متقدمــة مــن مراحــل اإلعــداد. ويســتمر العمــل بشــأن إجــراء الدراســات 
قدمت إحدى الشركات الصيدالنية معلومات الالزمة الستيفاء الشروط المتعلقة بالحصول على الموافقة التنظيمية. و 

دولــة عضــوًا فــي االتحــاد األوروبــي وفــي أيســلندا وليختنشــتاين والنــرويج فــي  ٢٨محدَّثة عن لقاحها الذي ُرخِّص فــي 
  في التمنيع النشط ضد الجدري لدى جميع البالغين. الستعماله، ٢٠١٣آب/ أغسطس 

 
فيمــا إذا كانــت فيروســات الجــدري الحيــة مازالــت ضــرورية وُطلــب إلــى أعضــاء اللجنــة االستشــارية النظــر   -٧

إلجراء المزيد من البحوث األساسية بشأن وسائل التشخيص واللقاحــات والعوامــل المضــادة لفيروســات الجــدري التــي 
  تعود بالنفع على الصحة العمومية.

  
فيروســات الجــدري الحيــة ورأت أغلبيــة أعضــاء اللجنــة االستشــارية أنــه لــم تعــد هنــاك حاجــة إلــى االحتفــاظ ب  -٨

مــدت بهدف إعداد المزيد مــن وســائل تشــخيص الجــدري أو لقاحــات الجــدري األكثــر مأمونيــة بعــد الدراســات التــي اعتُ 
  بالفعل. 

  
ورأت أغلبية أعضاء اللجنة االستشارية أن فيروسات الجدري الحية لم تعد الزمــة ســوى إلعــداد المزيــد مــن   -٩

  ي.العوامل المضادة لفيروسات الجدر 
  

                                                            
ــــــــة ببحــــــــوث فيــــــــروس الجــــــــدري،     ١ ــــــــة االستشــــــــارية التابعــــــــة للمنظمــــــــة والمعني تقريــــــــر االجتمــــــــاع الخــــــــامس عشــــــــر للجن

   ، متاحة في WHO/HSE/PED/CED/2013.2 (الوثيقة
http://www.who.int/csr/resources/publications/PED_SmallpoxACVVR_report2013.pdf كــانون  ٤، تــم االطــالع فــي

  ).٢٠١٣ديسمبر / األول
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 وربما كان استخدام مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها استخدامًا كــامًال لســبعين مــن مخزونــات لقاحــات  -١٠
في عمليات البحوث المعتمدة، يمثل سابقة للحــد تــدريجيًا مــن المــواد التــي تشــتمل  ٤٢٠الجدري لديها والبالغ عددها 

  لالستجابة لمطلب جمعية الصحة. على الفيروسات الحية المحفوظة في المستودعين كوسيلة
  

ـــامج بحـــوث الجـــدريواجتمـــع   -١١ ـــي باســـتعراض برن ـــراء المســـتقلين االستشـــاري المعن (جنيـــف،  فريـــق الخب
) الســــتعراض بحــــوث فيروســــات الجــــدري الحيــــة التــــي ُأجريــــت خــــالل الفتــــرة ٢٠١٣تشــــرين الثــــاني/ نــــوفمبر  ٦و ٥

٢٠١٣-١٩٩٩ .  
  

أعضــاء اللجنــة االستشــارية إلــى أنــه مــن منظــور الصــحة العموميــة علــى صــعيد العــالم لــيس هنــاك  وخلــص  -١٢
  إجراء المزيد من البحوث.بهدف يستدعي االحتفاظ بفيروسات الجدري الحية  ما
  

للمنظمــة والمعنيـــة ببحــوث فيـــروس الجــدري وفريـــق الخبـــراء  وقــد ُنشـــرت تقــارير اللجنـــة االستشــارية التابعـــة  -١٣
/ الموقع اإللكتروني للمنظمة في كــانون األول في )WHO/HSE/PED/CED/2013.3(الوثيقة  المستقلين االستشاري

   ٢٠١٣.١ديسمبر 
  

حجــم وتكــوين مخــزون المنظمــة توصيات فريــق الخبــراء االستشــاري االســتراتيجي المعنــي بــالتمنيع بشــأن 
  االحتياطي من لقاحات الجدري

  
ُعقــدت مشــاورة للخبــراء تســتهدف اســتعراض البيِّنــات العلميــة الخاصــة بلقاحــات الجــدري وتقــديم التوصــيات   -١٤

. ٢٠١٣أيلـــول/ ســـبتمبر  ١٩و ١٨مـــن لقاحـــات الجـــدري وتكوينـــه، فـــي االحتيـــاطي  منظمـــةالبشـــأن حجـــم مخـــزون 
لـــى فريـــق الخبـــراء االستشـــاري االســـتراتيجي المعنـــي بـــالتمنيع فـــي تشـــرين الثـــاني/ وُقـــدمت اســـتنتاجاتها وتوصـــياتها إ

  .٢٠١٣نوفمبر 
 

وقدم أعضاء فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المشــورة إلــى المــدير العــام بشــأن اللقاحــات التــي ينبغــي   -١٥
ن جانب العاملين فــي المختبــرات تخزينها واستخدامها في االستجابة لمقتضيات فاشيات المرض وألغراض الوقاية م

  الذين يستخدمون سائر الفيروسات الجدرية.
 

لقاحــات الجــدري لــدى المنظمــة وتكوينــه، قــدم أعضــاء  المنظمــة االحتيــاطي مــن وفيما يتعلق بحجم مخزون  -١٦
  فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي التوصيات التالية.

  
الجيـــل ( ACAM2000فيمــا يتعلـــق بمخــزون اللقاحـــات لـــدى منظمــة الصـــحة العالميـــة، يفضــل لقـــاح   •

وفي حال عدم توافرهما يمكن استخدام لقاحات . المرخصان) الجيل الثالث( LC16m8ولقاح ) الثاني
والمســتمدة مــن ســالالت الفيــروس (الجيــل األول التــي اســتخدمت فــي أثنــاء حملــة استئصــال الجــدري 

  ).ة من اللمف ومن جلد الحيواناتالمأخوذ

                                                            
١    www.who.int/csr/disease/smallpox ) ٢٠١٣ديسمبر / كانون األول  ٣تم االطالع في.(  
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وينبغي للبلدان التي تتبرع باللقاحات لمخزون المنظمة أن توفر اللقاحات نفسها التي تحــتفظ بهــا هــذه   •
  .البلدان في مخزوناتها المحلية

الجـــدري، ال ُينصـــح بـــالتطعيم علـــى المســـتوى الجمـــاهيري بـــل ينبغـــي للتطعـــيم أن وفـــي حالـــة فاشـــيات   •
يقتصــر علــى األشــخاص الــذين يتعــاملون عــن كثــب مــع األشــخاص المصــابين بــالمرض المصــحوب 
بأعراض وعلى أول المستجيبين لهؤالء المرضى ممن يتعــاملون بشــكل مباشــر معهــم، وعلــى العــاملين 

ع أن يتعـــاملوا علـــى نحـــو مباشـــر مـــع العينـــات فـــي أثنـــاء جمعهـــا أو فـــي المختبـــرات الـــذين مـــن المتوقـــ
  .معالجتها

وألن القــدرة اإلنتاجيــة  ،مليون جرعة من لقــاح الجــدري فــي العــالم ٧٠٠-٦٠٠ونظرًا لوجود ما إجماله   •
، االحتيــاطيمنظمــة المليــون جرعــة فــي الســنة، فــإن حجــم مخــزون  ٢٥٠فــي إمكانهــا أن تصــل إلــى 

  . الوباءفي ذلك الكميات المتعهد بها، ُيعد كافيًا لالستجابة في حال حدوث  بما
  

 ىفيمــا يتعلــق باالســتخدام الوقــائي للقاحــات الجــدري، فــإن فريــق الخبــراء االستشــاري االســتراتيجي قــد أوصــو   -١٧
بأنه باالستناد إلى نسبة المخاطر إلى الفوائد، وانخفاض احتمال عودة الجدري إلى الظهور، ينبغي للتطعيم الوقائي 

   ١أن يقتصر على العاملين في المختبرات الذين يتعاملون مع سائر الفيروسات الجدرية.
  

  شبكة المختبرات
  

فــي جانـــب مـــن عمليـــة إنشـــاء شـــبكة المختبـــرات المختصـــة بتشـــخيص عـــدوى الجـــدري وغيرهـــا مـــن حـــاالت   -١٨
العــدوى بســائر الفيروســات الجدريــة، ُشــكل فريــق تقنــي مســتقل مخصــص مــن أجــل االتفــاق علــى وســيلة تشخيصــية 

زيئيــة. وجــرى موحــدة للتشــخيص الجزيئــي لســائر الفيروســات الجدريــة والتعــرف علــى فيــروس الجــدري بالتقنيــات الج
االتفــاق علــى اختصاصــات المختبــرات التــي تضــمها الشــبكة، وتحديــد المعــايير التــي ينبغــي للمختبــرات المرشــحة أن 

. وتعكـــف األمانـــة علـــى تحديـــد المختبـــرات التـــي تحظـــى بالقـــدرات التشخيصـــية لهـــا تســـتوفيها مـــن أجـــل االنضـــمام
  المالئمة. 

  
  مستودعاتالتفتيش على السالمة البيولوجية في مقار ال

  
زارت فـــرق التفتـــيش علـــى الســـالمة البيولوجيـــة التابعـــة للمنظمـــة، مســـتودعي الجـــدري وفتشـــت علـــى مرافـــق   -١٩

. والتقــارير الختاميــة عــن التفتــيش علــى ٢٠١٢االحتــواء فــي االتحــاد الروســي والواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي عــام 
واتبــع البروتوكــول المســتخدم معيــار إدارة المخــاطر  ٢.الســالمة البيولوجيــة متاحــة علــى موقــع المنظمــة اإللكترونــي

عنصــرًا مــن عناصــر إدارة  ١٦يتنــاول الــذي  )CWA 15793:2008( للجنــة األوروبيــة لتوحيــد المقــاييس ةالبيولوجيــ
لفحـــص الســـالمة  ٢٠١٢المخـــاطر البيولوجيـــة فـــي المختبـــرات. وأكـــدت زيـــارات التفتـــيش التـــي ُأجريـــت خـــالل عـــام 

البيولوجيــة أن هــذا الــنهج يســمح بتفتــيش المســتودعين علــى نحــو فعــال ممــا يســاعد علــى ضــمان إنجــاز هــذا العمــل 
                                                            

  لالطالع على التقرير الموجز لالجتماع انظر    ١
http://www.who.int/immunization/sage/report_summary_november_2013/en/index.html ) كـــــانون  ٣تـــــم االطـــــالع فـــــي

  ).٢٠١٣ديسمبر / األول
٢    www.who.int/csr/disease/smallpox  ) ٢٠١٣ديسمبر / كانون األول ٣تم االطالع في(.   
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الحيوي بشكل آمن وسالم للمجتمع األوسع تمشيًا مع أعلى مستويات السالمة البيولوجية واألمن البيولــوجي. وُيعتــزم 
  . ٢٠١٤يروسات الجدري في عام إجراء التفتيش التالي على السالمة البيولوجية في مستودعي ف

  
  تدمير شدف دنا فيروس الجدري في جنوب أفريقيا

  
تعكف األمانة على استكمال الترتيبات الخاصة بتدمير شدف دنا فيروس الجدري المستنسخ المخــزون فــي   -٢٠

وتكــوين الفريــق الــذي )، ٢٠١٤جنوب أفريقيا، بما في ذلك تاريخ الزيارة (المقــرر إجراؤهــا فــي كــانون الثــاني / ينــاير 
المعنيـــة بحـــاالت المخصصة سيشـــهد هـــذا الحـــدث، وتحـــديث إجـــراءات اإلشـــهاد الـــواردة فـــي تقريـــر اجتمـــاع اللجنـــة 

  ١٩٩٤.١العدوى بالفيروسات الجدرية في عام 
  

  لقاحات الجدري المنظمة االحتياطي مناإلطار التشغيلي لمخزون 
  

العمـــل علـــى وضـــع إطـــار تشـــغيلي إلتاحـــة مخـــزون المنظمـــة االحتيـــاطي مـــن لقاحـــات الجـــدري  يتواصـــل  -٢١
المخصـــص لحـــاالت الطـــوارئ تصـــديًا لظهـــور حـــاالت الجـــدري. ويشـــمل اإلطـــار االعتبـــارات القانونيـــة بشـــأن التبـــرع 

والمتطلبــات اللوجســتية  بلقاحــات الجــدري واإلجــراءات التشــغيلية الموحــدة الخاصــة بالبلــدان المتبرعــة والبلــدان المتلقيــة
واســتمارة لطلــب اللقاحــات مصــحوبة بشــروط التبــرع بلقاحــات الجــدري وتلقيهــا. وقــد اســتهلت األمانــة مناقشــات مــع 

  الوكاالت التنظيمية الوطنية التابعة للبلدان المتبرعة بهدف وضع إطار تنظيمي خاص بلقاحات الجدري.
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير.   -٢٢
  
  

  
=     =     =  
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