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  :أنفلونزا الطيور واألنفلونزا الجائحةجائحة 
  التطورات واالستجابة والمتابعة وتطبيق أحكام

  ١)٢٠٠٥(ية اللوائح الصحية الدول
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
  

  آخر التطورات
  
يظل المستوى الحالي للتيقظ في منظمة الصحة العالمية بشأن األنفلونزا الجائحة، الذي حدد في كانون                 -١

أي أن هناك فيروساً جديداً من فيروسات األنفلونزا وهـو يتـسبب فـي              : ٣ عند المرحلة    ٢٠٠٤يناير  / الثاني
كما أن أنفلـونزا الطيـور الـشديدة        .  فرادية إال أنه ال يتكيف إال بشكل طفيف مع البشر          حدوث حاالت بشرية  

  . تظل، أساساً، مرضاً يصيب الطيور الداجنةH5N1اإلمراض، الناجمة عن الفيروس 
  
 إلى خمـسة  ٢٠٠٤غ عن حدوث حاالت بشرية من بلدين اثنين في عام لّوقد ارتفع عدد البلدان التي تب      -٢

 إصـابات   ١٠٩ تم اإلبالغ عـن حـدوث        ٢٠٠٦وفي الشهور العشرة األولى من عام       . ٢٠٠٥عام  بلدان في   
وحدثت بعض حاالت تمت فيها سراية محدودة . ٪٦٨حالة وفاة في تسعة بلدان مما يمثل معدل إماتة يبلغ  ٧٤و

جتمـع أو   للفيروس بين آدميين، وفي جميع هذه الحاالت أتيحت للفيروس فرص متعددة لالنتـشار داخـل الم               
وقـد كانـت    . إلصابة العاملين الصحيين الذين لم يتبعوا أسباباً للوقاية بالعدوى، إال أن شيئاً من ذلك لم يحدث               

مـن أفـراد    سالسل السراية بين اآلدميين قصيرة كما أن معظمها اقتصر على األقارب المخالطين للمرضـى               
 H5N1ج تؤكد مرة أخـرى علـى أن الفيـروس           وجميع هذه النتائ  . األسرة المصابين بالعدوى مخالطة حميمة    

  .يتكيف مع اآلدميين إال بشكل طفيف في الوقت الحاضر ال
  
وعلى الرغم من أن بعض البلدان التي تأثرت بشكل وخيم بحدوث فاشيات بين الدواجن قد تمكنت من                   -٣

 زد على ذلـك     ،كل مكان استحكم بين زرافات الطيور الداجنة في       قد  السيطرة على تلك الفاشيات فإن الفيروس       
 الشديد اإلمراض   H5N1أن هناك بينات متزايدة باطراد على قدرة الطيور البرية المهاجرة على نقل الفيروس              

. عبر مسافات طويلة مما يزيد من تعقيد الجهود المبذولة من أجل التخلص من الفيروس بين أنـواع الطيـور                  
وقـد  . مـاً ي هو خطـر شـديد ويتوقـع أن يظـل مخ           والجدير بالذكر أن خطر احتمال ظهور فيروس جائح       

فريق عامل أنشأته منظمة الصحة العالمية ويعنى ببحوث األنفلونزا عند التماس بين البشر والطيـور                اعترف

                                                            
  ).٢٠٠٥( لالطالع على المعلومات الخاصة بتطبيق اللوائح الصحية الدولية ١٢٠/١٦م ت انظر الوثيقة    ١
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بما في ذلك احتمال ظهـور    بأن ما عليه الوضع الحالي من خطورة،        ) ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٢٢-٢١جنيف،  (
  ١.في المستقبل القريبفيروس جائح، يستبعد أن يتضاءل 

  
فيما يتعلق بإصالح الدنا وتفـشل فـي        " تصحيحية"ليس لها آلية    " ألف"وحيث إن فيروسات األنفلونزا       -٤

فإن الحدوث الدائم للطفرات الجينية يعد سمة       " التنسخ الفيروسي "تصحيح األخطاء الطفيفة التي تحدث في مجال        
وقد تطـور هـذا الفيـروس فـي         . H5N1بما فيها الفيروس    " فأل"نمطية من سمات كل فيروسات األنفلونزا       

ومن بين أهم التطورات    . ٢٠٠٣الحيوانات بطرق عدة منذ بدء الفاشيات الحالية بين الدواجن في منتصف عام             
التي حدثت، من حيث اآلثار المترتبة بالنسبة لصحة اإلنسان تشعب الفيروسات إلى مجموعات جينية متمـايزة                

حدد الخبراء العلميون العاملون ضمن شـبكة منظمـة    وفي الوقت الحاضر    . (clades)المتغايرة  تدعى األشكال   
 شكلين متغايرين وهنـاك داخـل       H5الصحة العالمية التي تضم المختبرات المتخصصة في بحوث الفيروسات          

ل المتغـايرة   والفيروسات التي تنتمي إلى جميع هـذه األشـكا        . شكل واحد منهما ثالثة أشكال متغايرة فرعية      
واألشكال المتغايرة الفرعية تدور في الوقت ذاته حيث يتسم كل شكل متغاير وكل شكل متغاير فرعي بسالسل                 

وهـذا  . ، وكل واحد منها ينزع إلى الهيمنة في منطقـة جغرافيـة محـددة             جينية وخواص مستضدية متمايزة   
كهن به قبل ظهـور الفيـروس الجـائح         االختالف يؤكد صعوبة استحداث لقاح يضمن الحماية بشكل يمكن الت         

  .الحقيقي
  

  االستجابة
  
لقد اقترنت الحيطة المتواصلة فيما يتعلق بالحاالت البشرية بتدابير وطنية وعالمية اتخذت للتأهب فـي       -٥

ذلك أن جميع البلدان، تقريباً، قد أعدت خططـاً للتأهـب لمواجهـة ظهـور               . هذا الصدد على عدة مستويات    
كما ازدادت طاقة . حة، وقد تم اختبار الكثير من تلك الخطط في إطار تمرينات وطنية أو إقليمية             األنفلونزا الجائ 

إنتاج األوسيلتاميفير، وهو الدواء الرئيسي المضاد للفيروس ألغراض التوقية والعالج ازدياداً هاماً وتـم مـنح               
 من هذا الدواء بواقع ثالثة ماليـين        وتحتفظ منظمة الصحة العالمية بمخزون    . تراخيص إنتاجه لعدة بلدان نامية    

. مقرر من مقررات العالج وذلك الستخدامه في إطار تدخل سريع الحتواء الفيروس بمجرد حـدوث جائحـة                
إصدار بروتوكول تشغيلي مفصل يحدد بوضوح المسؤوليات        ٢٠٠٦٢مايو  / ولدعم مثل هذا التدخل تم في أيار      

العمل على اسـتحداث عـدة      ،  ويجري حالياً . ءات العملية المعيارية  واألطر الزمنية التخاذ اإلجراءات واإلجرا    
  .لقاحات مرشحة مضادة للجوائح كما دخل بعض تلك اللقاحات مرحلة االختبار السريري

  
وتتصدى األمانة، اآلن، للمخاوف الملحة فيما يتعلق بمحدودية طاقة إنتاج اللقاحـات وقلـة فـرص                  -٦

، خطة عمل عالمية الغرض منها زيادة إمـدادات         ٢٠٠٦أكتوبر  /  األول وأصدرت، في تشرين  . التوصل إليها 
 ويرد في تلك الخطة بيان لثالثة نهوج رئيسية وكل منها تدعمه أهـداف قـصيرة                ٣.لقاحات األنفلونزا الجائحة  

من شأن إحداث زيادة في     ) أ: (وطويلة األجل وطائفة من االستراتيجيات والتدابير من أجل بلوغ تلك األهداف          
معدل استخدام لقاحات األنفلونزا الموسمية أن يؤدي، تدريجياً، إلى زيادة القدرة اإلجمالية على صنع لقاحـات                

حدوث زيادة فورية في طاقة اإلنتاج وذلك عن طريق إدخال تحسينات على تكنولوجيات إنتـاج               ) ب(الجوائح؛  
ئي للمرافق الحالية المستخدمة فـي إنتـاج        اللقاحات وتحديد تركيباتها، وإنشاء مصانع جديدة أو التحويل الجز        

إجراء المزيد من البحث والتطوير بما في ذلك استحداث لقاحات ابتكارية من            ) ج(اللقاحات ألغراض بيطرية؛    
  .شأنها أن تحدث استجابات مناعية باقية األثر وواسعة الطيف

                                                            
  .WHO/CDS/EPR/GIP/2006.3 الوثيقة    ١
٢WHO pandemic influenza draft protocol for rapid response and containment. Available at:  

http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/protocolfinal30_05_06a.pdf                                  
  .WHO/IVB/06.13-WHO/CDS/EPR/GIP/2006.1 الوثيقة    ٣
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، مـشاورة الستكـشاف   ٢٠٠٦أكتوبر /  تشرين األول٢٥ و٢٤وعقدت منظمة الصحة العالمية يومي        -٧
القضايا األخالقية التي قد تطرح خالل مواجهة الجائحة على الصعيدين الوطني والدولي والتـي قـد تحتـاج،           

ومن بين األغراض التي توختها تلك المشاورة دراسة        . والحالة تلك، إلى أن ينظر فيها في إطار خطط التأهب         
اواة، على أسباب العالج والتوقية بما في ذلك اللقاحات         الحاجة إلى تعزيز فرص حصول الناس، على قدم المس        

إصدار دليل موضح بالصور     ٢٠٠٦،١أكتوبر  / وتم أيضاً، في تشرين األول    . على الصعيدين الوطني والدولي   
يبين ما ينبغي القيام به في ما يتعلق بجمع العينات واالحتفاظ بها وشحنها ألغراض التشخيص وهـذا الـدليل                   

المنكبين على تشخيص حـاالت األنفلـونزا البـشرية         اء السريريين والعاملين في المختبرات      يركز على الخبر  
أما خبراء الوبائيات فيجري وضع اللمسات األخيرة علـى دليـل يـشرح لهـم          . H5N1الناجمة عن الفيروس    

اء الحاالت  الخطوات المرحلية التي يتعين اتخاذها في مجال تحري الحاالت وذلك بالتوكيد الخاص على استقص             
  ٢.المحتملة فيما يتعلق بسراية الفيروس بين اآلدميين

  
إلى بيان مجموعة من الممارسات فيما يتعلق بتبادل العينـات          وقد عمدت األمانة، في اآلونة األخيرة،         -٨

التي تحتوي على فيروسات األنفلونزا، حيث تم إقرار تلك الممارسات خالل االجتماع األول الذي عقدته فرقة                
وهـذه  ). ٢٠٠٦سـبتمبر   /  أيلـول  ٢٥ (٢-٥٩ج ص ع  لعمل المعنية بجائحة األنفلونزا عمالً بأحكام القـرار         ا

 H5N1الممارسات الموصى بها تفرق بوضوح بين اإلجراءات المحددة فيما يتعلق بتبادل عينـات فيروسـات                
والمعلـوم أن   . ونزا الموسمية وبين اإلجراءات األخرى القديمة العهد فيما يتعلق بتبادل عينات فيروسات األنفل          

دأبت على تنسيقه منظمة الصحة العالمية منذ عام        التبادل الروتيني لعينات فيروسات األنفلونزا الموسمية، الذي        
 يتم بسالسة بغرض توجيه أنشطة تركيب اللقاحات السنوية للتصدي لألنفلونزا الموسمية والحفاظ علـى     ١٩٤٧

ب يسات التي تنطوي على احتماالت تـسب      الحيطة والحذر إزاء ظهور ذراري جديدة للفيروسات بما فيها الفيرو         
  .الجوائح

  
 يطرح طائفة فريدة من القضايا التي ال يـتم تبينهـا أثنـاء التبـادل                H5N1ينات فيروسات   وتبادل ع   -٩

:  أال وهي  H5N1وتنبع هذه القضايا من ثالث سمات تميز فيروسات         . الروتيني لفيروسات األنفلونزا الموسمية   
عـدد محـدود مـن    إمراضيتها الشديدة بالنسبة إلى الحيوان واإلنسان، األمر الذي يحصر البحـوث فـي         ) أ(

الحاجة إلى استخدام تكنولوجيا محميـة ببـراءة اختـراع          ) ب(المختبرات التي تمتلك معدات جد متخصصة؛       
وذلك في العمل على جعل تلك الفيروسـات مأمونـة لالسـتخدام فـي              " الوراثيات العكسية "وتدعى تكنولوجيا   

كخطر يتهدد الصحة العمومية ية عظمى  من أهمH5N1ما لفيروسات ) ج(استحداث لقاحات الجوائح المرشحة؛    
الدولية في مجال الزراعة واحتمال حدوث الجوائح، مما يضاعف الحاجة إلى إجراء بحوث تعاونية حول هذه                
  .الفيروسات، والحاجة إلى االستفادة من التدخالت الطبية، على صعيد العالم، والتي قد تأتي ثمرة لتلك البحوث

  
  المتابعة

  
، في اآلونة األخيرة، إلى أشكال متغايرة وأشكال متغايرة فرعية متمـايزة            H5N1روسات  إن تشعب في    -١٠

ولقد تم  . من الناحيتين الوراثية والمستضدية يؤدي إلى تعقد عملية اختيار الذرية المثلى الالزمة الستحداث لقاح             
المتغايرة الفرعية المعروفـة    استحداث فيروسات اللقاحات المرشحة التي تمثل كل األشكال المتغايرة واألشكال           

، كما أن هناك جهوداً كبرى تبذل من أجل         "الوراثيات العكسية "في الوقت الحاضر، وذلك عن طريق تكنولوجيا        
 حماية شاملة ضد    H5N1 وقد أظهرت بعض اللقاحات المرشحة ضد الفيروس         .استحداث لقاحات ضد الجوائح   

                                                            
  .WHO/CDS/EPR/ARO/2006.1 الوثيقة    ١
  .، قيد الطبعWHO/CDS/EPR/GIP/2006.4 الوثيقة    ٢
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 زد على ذلك أن العلماء لم يتمكنوا من         .دى اإلنسان ليست معروفة   شتى الذراري إال أن فعالية الحماية الشاملة ل       
التكهن بماهية الذراري الدوارة في الوقت الحاضر وبمعرفة أي منها، إذا كان لها وجود، قد يؤدي إلى بدايـة                   

  .جائحة ما
  
خيرة من  وهذا االختالف أدى، أيضاً، إلى تضاعف ضرورة تبادل الفيروسات المستفردة في اآلونة األ              -١١

الحيوان واإلنسان على وجه السرعة بين مختبرات منظمة الصحة العالمية، وتبادل المعلومات حول الـسالسل               
الجينية والمعلومات التي يتم جمعها في إطار الدراسات االستقصائية السريرية والوبائية بشأن اآلدميين الـذين               

/  والمعلومات الخاصة بالسالسل والنتـائج الـسريرية       وهذا التبادل الدولي للفيروسات   . تصيبهم تلك الفيروسات  
الوبائية أمر الزم من أجل إجراء تقييم عام لمخاطر الجائحة وإنتاج كواشف ومستلزمات تشخيـصية حديثـة                  

  .ولترصد مقاومة األدوية المضادة للفيروسات وكذلك من أجل استحداث لقاحات فعالة للتصدي للجوائح
  
.  جائحة األنفلونزا في جميع أنحاء العالم في غضون أشهر إن لم نقل أسـابيع              ومن المتوقع أن تنتشر     -١٢

 والبيانات الخاصة بالسالسل من أجـل بحـوث وتطـوير           H5N1وعليه فإن تبادل المعلومات حول فيروسات       
غيـر أن   . اللقاحات هو من األمور الحاسمة لحماية الصحة العمومية في جميع البلدان وهو مسؤولية جماعيـة              

لدان التي تأثرت بأكبر قدر بفاشيات أنفلونزا الطيور وبحدوث حاالت بشرية يقع معظمها في العالم النـامي                 الب
والقليل منها فقط يملك القدرة على إنتاج اللقاحات المضادة للجوائح وعليه فإن الدعوة إلى التبـادل الروتينـي                  

منها تحسين آفاق التوصل إلـى اللقاحـات         على نحو أسرع البد أن تترافق بتدابير الغرض          H5N1للفيروسات  
المضادة للجوائح في جميع البلدان وزيادة إمدادات تلك اللقاحات، وهذه التحديات ضـخمة وتتـولى المنظمـة                 

  .وشركاؤها الدوليون إيالءها ما تستحقه من أولوية عالية
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  :شروع القرار التاليالمجلس التنفيذي مدعو للنظر في م  -١٣
  

  المجلس التنفيذي،
  

التطـورات  : بعد أن نظر في التقرير الخاص بجائحة أنفلونزا الطيور واألنفلونزا الجائحـة              
  ١،)٢٠٠٥(واالستجابة والمتابعة وتطبيق أحكام اللوائح الصحية الدولية 

  
  ٢: جمعية الصحة العالمية الستين باعتماد القرار التالييوصي  

  
  صحة العالمية الستون،جمعية ال  

  
: بجائحة أنفلونزا الطيور واألنفلـونزا الجائحـة      بعد أن نظرت في التقرير الخاص         

  ؛التطورات واالستجابة والمتابعة
  

                                                            
 .١٢٠/١٦ت م  و١٢٠/١٥ت م الوثيقتان   ١
 ١٢٠/١٥ت مانظـر الوثيقـة     لالطالع على اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانـة                 ٢

  .١ إضافة
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اللذين تم فيهما اإلعـراب عـن        ٢-٥٩ج ص ع   و ٥-٥٨ج ص ع   بالقرارينوإذ تذكِّر     
 وحثّ الدول األعضاء     لجائحة H5N1مخاوف إزاء احتماالت تسبب فيروس أنفلونزا الطيور        

على تعميم المعلومات والمواد البيولوجية ذات الصلة بما فيها العينات والفيروسات السريرية            
  على المراكز المتعاونة مع المنظمة؛

  
وإذ تقر، بخاصة، بأهمية التبادل الدولي مع المراكز المتعاونة مع المنظمة، للعينات              

يم مخاطر حدوث جائحة، واستحداث لقاحات للتصدي       كمساهمة في تقي  والفيروسات السريرية   
لها وتحديث كواشف التشخيص ومستلزمات االختبارات وترصد مقاومة األدويـة المـضادة            

  ،للفيروسات
  
  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -١
  

االستمرار في دعم شبكة منظمة الصحة العالمية لترصد األنفلـونزا علـى              )١(
جراءات التي تتبعها من أجل جمع وتبادل وتحديد خصائص         الصعيد العالمي ودعم اإل   

  ؛الذراري الدوارة لفيروسات األنفلونزا الموسمية، على نحو روتيني منهجي
  
إنشاء آليات تضمن على نحو منهجي ومناسـب التوقيـت تبـادل المـواد                )٢(

إحداث البيولوجية المتعلقة بفيروسات األنفلونزا الجديدة التي تشكل خطراً يتمثل في           
 من الحيوان واإلنسان، وجعل البيانـات       H5N1جوائح، بما فيها معزوالت الفيروس      

  ؛الخاصة بالسالسل الجينية لتلك الفيروسات ملكاً مشاعاً للجميع
  
دعم تنفيذ خطة عمل المنظمة العالمية بشأن األنفلونزا الجائحة مـن أجـل               )٣(

حات األنفلونزا الجائحـة وزيـادة       كوسيلة لزيادة توافر لقا    ١زيادة إمدادات اللقاحات  
  فرص االستفادة منها؛

  
االستمرار في إجراء الدراسات االستقصائية الـسريرية والوبائيـة حـول             )٤(

حاالت العدوى البشرية على وجه السرعة وتبادل نتائج تلك الدراسات فـي الوقـت              
  ؛المناسب مع منظمة الصحة العالمية واألسرة الدولية

  
  :ر العام القيام بما يلي المديتطلب إلى  -٢
  

االستمرار في تنسيق أنشطة الترصد الدولية لفيروسات األنفلونزا الموسمية           )١(
  ؛والفيروسات التي تنطوي على احتماالت التسبب في الجوائح

  
ضمان أن تؤدي نتائج البحوث التي تجرى حـول فيروسـات األنفلـونزا،               )٢(
االستفادة قدر اإلمكان، من المنتجات     إلى توسيع نطاق     H5N1في ذلك الفيروس     بما

  ؛العملية بما فيها لقاحات األنفلونزا الجائحة
  

                                                            
  .WHO/IVB/06.13-WHO/CDS/EPR/GIP/2006.1 الوثيقة    ١
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ضمان التوزيع اإلقليمي األعم لطاقة إنتاج لقاح األنفلونزا وزيادة طاقة إنتاج             )٣(
لقاحات الجوائح وذلك بقيادة جهود تنفيذ خطة عمل المنظمة العالمية بشأن األنفلونزا            

إمدادات اللقاحات والتوكيد على األنشطة التي تـساعد علـى          الجائحة بغرض زيادة    
زيادة التوصل إلى لقاحات الجوائح في البلدان النامية والبلدان األخرى التي تفتقر إلى 

  القدرة على اإلنتاج على الصعيد المحلي؛
  
االستمرار في تقييم الخطر الذي مافتئ يتطور فيما يتعلق بحدوث جائحـة              )٤(

  .بقاء األسرة الدولية على علم بما يحدثلألنفلونزا وإ
  
  
  

=     =     =  


