
  
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ٥٨/٩ج   والخمسونالثامنةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٥ أبريل/ نيسان ٧   من جدول األعمال المؤقت٦-١٣البند 

  A58/9  
  
  
  
  

  الجدري
  
  

  االحتياطي العالمي للقاح الجدري
  
  

  األمانةتقرير من 
  
  
 ١٩٧٩لرسمي على استئصال الجدري في تقريرهـا الختـامي عـام            بحثت اللجنة العالمية لإلشهاد ا      -١

ضرورة الحفاظ على مخزون احتياطي من اللقاح وخلصت إلى أن من الحكمة أن تكون المنظمة والـسلطات                 
 وكان يظن في ذلك الحين أن مصدر الخطر بعودة الجدري إلى ١.الوطنية متأهبة لمواجهة ظروف غير متوقعة

أو المستودعات الطبيعية أو الحيوانية، وُأعتبر أن هذا االحتمال ضئيل إلـى حـد أنـه          الظهور هو المختبرات    
 مليون نسمة مـن     ٢٠٠وأوصت اللجنة بوجوب االحتفاظ بلقاح الجدري المجفّد يكفي لتطعيم          . يستحق الذكر  ال

  .قبل المنظمة، عالوة على مخزونات من اإلبر ذات الشعبتين
  
لمعنية بأنواع عدوى الفيروسات النفاطية السوية التابعة للمنظمة إلى          خلصت اللجنة ا   ١٩٨٦وفي عام     -٢

أن أية حالة طوارئ كانت مستبعدة الظهور إلى حد يجعل المنظمة غير مضطرة لمواصلة االحتفاظ بمخـزون                 
وتم تخفيض االحتياطي العالمي تدريجياً حتى وصل إلى مستواه الحالي البالغ           . احتياطي كبير من لقاح الجدري    

  . مليون جرعة، وهو موجود في جنيف ويتم اختباره بصورة منتظمة للتأكد من فاعليته٢‚٥
  
وقد أعربت الدول األعضاء، في السنوات األخيرة، عن هواجسها من جديد فيما يتعلق بإمكانية عـودة           -٣

 فإن الهـاجس    وفي حين تظل الحوادث التي قد تقع في المختبرات مصدراً محتمالً لذلك،           . الجدري إلى الظهور  
ويمكن أن تنجم . األهم هو إمكانية إطالق فيروس الجدري بصورة متعمدة كعمل من أعمال اإلرهاب البيولوجي

أولها أن الجدري كان مرضاً وخيمـاً يتـسبب فـي           . عن حدث كهذا عواقب صحية خطيرة للغاية لعدة أسباب        
دان لم تعان من الجدري المتوطن لعدة عقـود،         وبما أن غالبية البل   . حدوث عدد كبير من الوفيات وال شفاء منه       

حيث إن طـول    . فإن انعدام اإللمام السريري بعالماته وأعراضه تزيد من احتمال إغفال الحاالت المبكرة منه            
وقد تضاءلت مناعة السكان    . فترة حضانته وطبيعته المعدية تسهل انتشاره على الصعيد الدولي انتشاراً سريعاً          

. لتطعيم الجموعي خالل فترة استئصاله، مما يعرض الكثير من سكان العـالم للتـأثر بـه        في أعقاب عمليات ا   
والطامة الكبرى أن الجدري، بالنظر إلى انعدام القدرة العالمية على احتواء أية فاشية منه على وجه الـسرعة،                  

وقد أدت كل . ة العموميةقد يعود إلى التوطن في البلدان، مما يعني نهاية أحد أعظم اإلنجازات في مجال الصح            

                                                           
١   The global eradication of smallpox, Final report of the Global Commission for the Certification of Smallpox 

Eradication, Geneva, December 1979. Geneva, World Health Organization, 1980.                                                  
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هذه المخاوف إلى النظر في التدابير المنطقية لزيادة التأهب العالمي للتصدي ألية حالة طـوارئ ذات صـلة                  
  .بالجدري

  
وقد أثبتت تجارب الماضي أن إعطاء لقاح الجدري في الوقت المناسب ووفقاً لمبادئ راسخة الجـذور         -٤

بيد أن مخزونات اللقاح التي تحتفظ بها البلدان اليوم         . لى وجه السرعة  كان فعاالً في احتواء فاشيات الجدري ع      
  .ليست موزعة توزيعاً متناسباً وهي ذات نوعية قد ال ترقى إلى المستوى المطلوب

  
  الخطط الرامية إلى تأمين احتياطي عالمي من لقاح الجدري

  
اطية الـسوية التابعـة للمنظمـة       استعرضت اللجنة المخصصة المعنية بأنواع عدوى الفيروسات النف         -٥

. ٢٠٠٤سبتمبر  /  أيلول ١أغسطس و /  آب ٣١اقتراحاً بإيجاد احتياطي عالمي من لقاح الجدري في جنيف بين           
ويستند هذا االقتراح إلى مبدأ تقاسم اإلمدادات والموارد إبان الطوارئ الوبائية، وهو يسلم بالدور الرائد للمنظمة 

زيادة التيقظ لحدوث األوبئة وأنشطة االستجابة لمقتضياتها، عن طريق إيتـاء           في هذا المضمار، وذلك بفضل      
وأشارت اللجنة إلى أن احتياطي لقاح من هـذا القبيـل يعـد             . التدخالت بصورة مباشرة في المناطق المتأثرة     

لها بإيجاد  الطريقة الرشيدة لتعزيز القدرة الدولية على االستجابة، حيث إن معظم البلدان ليست في وضع يسمح                
ويمكن أن يشكل وجود مثل هذا االحتياطي أيضاً رادعاً عالمي . وصيانة إمداداتها الخاصة بها من لقاح الجدري

  . هجوم بيولوجيأيالنطاق ضد استخدام فيروس الجدري في 
  
ويهدف هذا االقتراح الذي يتألف من عنصرين اثنين إلى توسيع نطاق القدرة على االستجابة لتـصبح                  -٦
لمية النطاق وذلك بتوفير إمدادات كافية من اللقاح ووضعها تحت تصرف المنظمة الستخدامها في أي بلـد                 عا

صد من هذين العنصرين تيسير سبل حصول المنظمة على نحو سريع           والق. تظهر فيه حاالت اإلصابة بالجدري    
ومرن على إمدادات من اللقاح تتناسب مع مقتضيات كل من االستجابة القصيرة األمد والتـدخالت المحـدودة                 

  .النطاق والطويلة األمد على حد سواء
  
 المنظمـة فـي جنيـف       والعنصر األول المقترح هو االحتفاظ بمخزون استراتيجي من اللقاح من قبل            -٧

ويدعو هذا االقتراح إلى زيادة     . الستخدامه في حاالت الطوارئ في أعقاب التأكد من ظهور اإلصابة بالجدري          
 ماليين جرعة على األقل من اللقاح المجفّد، المستخلص من اللمفيـات أو             ٥االحتياطي الراهن في جنيف إلى      

ألخرى من خالل تبرعات آحاد الدول األعضاء من اللقاح         وأن يتم الحصول على اللقاحات ا     . المزارع الخلوية 
وينبغي تقييم اللقاحات المتبرع بها     . أو األموال لشراء اللقاحات وتغطية تكاليف التخزين، وضبط الجودة والنقل         

 من أجل االحتياطي والترخيص بها من قبل السلطة الوطنية المختصة السـتخدامها فـي حـاالت                 ةأو المشترا 
تعين أن تشكل اإلمدادات الكافية من اإلبر ذات الشعبتين والسائل المخفف الالزم إلعادة تركيـب               وي. الطوارئ

  .اللقاحات جزءاً من هذا االحتياطي
  
أما العنصر الثاني من االقتراح فيتألف من مخزونات اللقاح الذي تعهدت بـه البلـدان التـي لـديها                     -٨

على األقل، وهو نفس المقدار الموصـى بتخزينـه بعـد            مليون جرعة    ٢٠٠مخزونات وطنية للمنظمة ويبلغ     
وينبغي أن تكون البلدان التي التزمت بتزويد مخزونـات المنظمـة           . اإلشهاد الرسمي على استئصال الجدري    

وتظل المخزونـات   . باللقاح على استعداد لتوفير إمدادات كافية أيضاً من اإلبر ذات الشعبتين والسائل المخفف            
وتتاح اللقاحات  . تحت سيطرة البلدان المانحة وفي أراضيها إلى حين نشوء الحاجة الستخدامها          الملتزم بتقديمها   

واإلمدادات في هذا االحتياطي الثاني للمنظمة بغية استعمالها عندما يصبح مخزونها غير كاف أو عندما تشكل                
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م تسليم اللقاحات المفرج عنها     ويت. المخزونات المحتفظ بها على الصعيد الوطني ميزة استراتيجية أو لوجستية         
  .لالستعمال في حاالت الطوارئ من قبل المنظمة أو بالنيابة عنها إلى البلدان المستفيدة

  
وفي محاولة لزيادة توطيد دعائم التأهب العالمي لمواجهة طوارئ الجدري طلبت اللجنة المخصـصة                -٩

تاج اللقاحات أن تحتفظ بقدرة احتياطية من أجـل         إلى المنظمة تشجيع الدول األعضاء التي تملك القدرة على إن         
وتقتضي الحاجة تحديد مرفقين من هذا القبيل على الصعيد العـالمي فـي األوضـاع               . إنتاج لقاحات الجدري  

  . مليون جرعة كحد أدنى٢٠المثالية، باستطاعة كل منهما إنتاج 
 

ة الحتياز لقاح الجدري وتقديمه مـن   وتعكف المنظمة على وضع اللمسات النهائية على اآلليات الالزم          -١٠
ويشمل اإلطار العملي لذلك تحديد     . أجل االستجابة لمقتضيات الطوارئ، مع مراعاة تعليقات اللجنة المخصصة        

مواصفات اللقاحات وشراءها وتخزينها، والقضايا القانونية بما فيها المسؤولية القانونية وإجراءات اإلفراج عن             
  .اللقاح

  
لمجلس التنفيذي، في دورته الخامسة عشرة بعد المائة، المسألة القاضية بـاقتراح إنـشاء              وقد ناقش ا    -١١

ورحب األعضاء بالمبادرة باعتبارها وسيلة منطقية وفورية لتعزيز القدرة العالمية على التأهب            . احتياطي للقاح 
الن عن تقديم مـساهمات   وقد ترجم التقدم المحرز من خالل قيام بعض الدول األعضاء باإلع         ١.في هذا الصدد  

وتتمثل الخطوات التالية في وضع بروتوكوالت وخطط تنفيذية واضحة لتقاسم اللقاح           . سخية في احتياطي اللقاح   
  .خالل حدوث أي طارئة وضمان توزيعه على جناح السرعة والتركيز على المجموعات المستهدفة

  
  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 

  
  .لإلحاطة علماً بالتقريرجمعية الصحة مدعوة   -١٢
  
  
  

=     =     =  
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