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  األهمية بالنسبة إلى سياسات الصحة العمومية
  
التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية إرشادات للسلطات التنظيمية الوطنية والصانعين  تتضمن  -٤

فيما يخص إنتاج األدوية البيولوجية ومراقبة جودتها وما يتصل بـذلك مـن قضـايا مأمونيتهـا وتنظيمهـا. وتشـكل هـذه 
للــــوائح الوطنيــــة. وُتســــتخدم المعــــايير الدوليــــة لمنظمــــة الصــــحة العالميــــة لمعــــايرة المستحضــــرات التوصــــيات أساســــًا 

المرجعيـــة اإلقليميـــة أو الوطنيـــة أو المستحضـــرات المرجعيـــة للصـــانعين، وغالبـــًا مـــا تشـــكل أساســـًا لمـــنح التـــراخيص 
  واإلفراج الروتيني عن المدفوعات وتحديد الجرعات السريرية على نطاق العالم.

  
(مضـــادات الســـموم) هـــي المنتجـــات العالجيـــة الوحيـــدة  الغلوبولينـــات المناعيـــة المضـــادة لســـموم الثعـــابينو   -٥
مضــادات ســموم الثعــابين الفعالــة والالزمــة لعــالج  . وأضــحى عــدم تــوفرحــاالت التســمم علــى إثــر لــدغات الثعــابينل

مــن  جــّراء التعــّرض للــدغات الثعــابينأنــواع محــددة مــن حــاالت التســّمم التــي تحــدث فــي منــاطق مختلفــة مــن العــالم 
علــى الصــعيد العــالمي. وبلغــت هــذه األزمــة حــدتها فــي أفريقيــا جنــوب الصــحراء  القضــايا الصــحية الحاســمة األهميــة

الكبرى، إال أن أقاليم أخـرى، ومنهـا إقلـيم جنـوب شـرق آسـيا، تعـاني مـن نقـص المنتجـات الفعالـة والميسـورة التكلفـة. 
لتي يتعرض لها تـوافر مضـادات السـموم الناجعـة فـي آسـيا وأفريقيـا والشـرق األوسـط وأمريكـا وما يزيد من األضرار ا

الجنوبيــة التعقيــد الــذي يتســم بــه إنتــاج مضــادات ســموم ناجعــة، وخاصــة أهميــة إعــداد خالئــط مــن ســموم الثعــابين 
وتضــاؤل عــدد المنتجــين  )الغلوبولينــات المناعيــة المضــادة لســموم الثعــابينلتجهيــز بالزمــا مفرطــة التمنيــع (مصــدر 

وضعف نظام اإلنتاج في البلدان النامية. ويعمل غالبية المنتجين المتبقين في الوقت الراهن في بلـدان يلـزم تحسـين 
بشــأن إنتــاج ومراقبــة الجديــدة مبــادئ منظمــة الصــحة العالميــة التوجيهيــة معــايير الجــودة والمأمونيــة فيهــا. وتغطــي 

جميــع الخطــوات الــالزم اتخاذهــا فــي مجــال إنتــاج الســموم  مضــادة لســموم الثعــابينالمناعيــة الغلوبولينــات الوتنظــيم 
ومضادات السموم ومراقبتها وتنظيمها. وغطـت اللجنـة التجـارب الراهنـة فـي مجـال تصـنيع هـذه المنتجـات ومراقبتهـا 

تقـديم اإلرشـادات إلـى وٕاجراء التقـديرات قبـل السـريرية والسـريرية عليهـا تغطيـة شـاملة، ولعـل الهـدف مـن تقريرهـا هـو 
  إلنتاج هذه األدوية األساسية في شتى أرجاء العالم. سلطات المراقبة الوطنية والمصنعين دعماً 

  
أن يعبـر عـن فعاليـة هـذه اللقاحـات بالوحـدات  لقاح الحمى الصفراءويستلزم تعديل المعايير الكتابية بشأن   -٦

. وينبغـي أن توافـق Log10 IU 3.0هـا لالسـتخدام البشـري عـن الدولية لكل جرعة. ويتعـين أال تقـل الجرعـة الموصـى ب
مــن  معيــاراً  ســلطات المراقبــة الوطنيــة علــى هــذا التعبيــر الجديــد عــن فعاليــة اللقاحــات، وسيســتخدم هــذا التعبيــر أيضــاً 

 معايير اختبار المنظمة المسبق لصالحية لقاحـات الحمـى الصـفراء. وتعـد هـذه الطريقـة الجديـدة للتعبيـر عـن جرعـة
، وستيســـر المقارنـــة بـــين المنتجـــات ســـابقاً  أفضـــل مـــن األســـلوب الـــذي كـــان يســـتخدمالمنـــتج مـــن المنظـــور العلمـــي 

  المصنعة في شتى أرجاء العالم.
  

  اآلثار بالنسبة إلى برامج المنظمة
  
عملة في تقدم لجنة الخبراء المعنية بالمعايرة البيولوجية توصيات محّدثة بشأن جودة المواد البيولوجية المست  -٧

الطــب البشــري ومأمونيتهــا ونجاعتهــا وتــؤمن تــوافر المــواد المرجعيــة الدوليــة الضــرورية. ويمّكــن عمــل اللجنــة منظمــة 
  .بموجب الدستور في هذا المجال بواليتهاالصحة العالمية من الوفاء 

  
نشـــطة منظمـــة لعديـــد مـــن أإلـــى امالحظـــات لجنـــة الخبـــراء واســـتنتاجاتها وتوصـــياتها آثـــار مهمـــة بالنســـبة لو   -٨

بصــفة خاصــة، التوصــيات والمستحضــرات المرجعيــة فــي الوقــت المناســب مــن أجــل هــي تــوفر، الصــحة العالميــة. و 
تأمين جودة اللقاحات ومأمونيتها ونجاعتها وٕاتاحة المواد المرجعية الالزمة لتوحيد االختبارات التشخيصية األساسية 

شــكل القواعــد والمعــايير العالميــة التــي تحــددها اللجنــة أساســًا للكشــف عــن الملوثــات الفيروســية فــي منتجــات الــدم. وت
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مثــل األخــرى الوكــاالت الدوليــة و لتقيــيم مقبوليــة اللقاحــات لغــرض شــرائها مــن قبــل منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة 
  .اليونيسيف

  
معنيـة بالمعـايرة وأيدت اللجنة خططًا لتعزيز التفاعـل بـين المراكـز المتعاونـة مـع منظمـة الصـحة العالميـة ال  -٩

البيولوجيــة والســلطات التنظيميــة الوطنيــة. ومــن بــين األهــداف المتوخــاة أن تســاعد هــذه المراكــز البلــدان األخــرى فــي 
تنفيذ المعايير الكتابية لمنظمة الصحة العالمية وروابط التعاون بين المختبرات. وسيسـاعد إنشـاء  وأن تعززأقاليمها 

  .ى تنفيذ هذه العمليةشبكات من المراكز المتعاونة عل
  

التي قامت بها  األنشطةتنظيم الدم التابعة لمنظمة الصحة العالمية اللجنة عن  يشبكة مسؤول رئيس وأبلغ  -١٠
لــدى ســت ســلطات معنيــة بالمراقبــة والتنظــيم. وتهــدف الشــبكة إلــى معالجــة القضــايا ذات الصــلة بالموضــوع، وتبــادل 

اســة تنظيميــة موحــدة، والبحــث عــن حلــول للتحــديات المســتجدة فــي مجــال الخبــرات والمعلومــات، واالنتقــال إلــى سي
الصحة العمومية. ويعمل أعضاء الشبكة على وضع أداة لتمكين منظمة الصحة العالميـة مـن تقيـيم الـنظم الوطنيـة 

  لتنظيم الدم.
  

  لجنة الخبراء المعنية بمواصفات المستحضرات الصيدالنية
  الخبراء المعنية بمواصفات المستحضرات الصيدالنية  االجتماع السادس واألربعون للجنة

  ٢٠١١١تشرين األول/ أكتوبر  ١٤إلى  ١٠جنيف، من 
  

  التوصيات الرئيسية
  

تقدم لجنة الخبراء المعنية بمواصفات المستحضرات الدوائية اإلرشادات إلى المدير العام والـدول األعضـاء   -١١
أدوات لضــمان جــودة األدويــة ابتــداء مــن مرحلــة إعــدادها إلــى فــي مجــال ضــمان جــودة األدويــة. وتصــدر توصــيات و 

  مرحلة توزيعها على المرضى. ويمكن االطالع على تفاصيل التوصيات في كل جزء معني من هذا التقرير.
  

لغــرض إدراجهــا فــي  جديــداً  عامـاً  ونصــاً  دراســة جديــدة ١٨ن يواألربعــ السادسـة اللجنــة فــي دورتهــااعتمـدت و   -١٢
تطبيقهــا علــى الصــعيد الــدولي فــي . والمواصــفات التــي يجــري إعــدادها هــي مواصــفات يمكــن الــدوليدســتور األدويــة 

. ووافقت لجنة األدوية الخاصة باألطفالباإلضافة إلى  اختبار األدوية المضادة للمالريا والسل والفيروسات القهقرية
عــن ذلــك اعتمــدت  . وفضــالً يــة الــدوليدســتور األدو علــى تحــديث عمليــة إعــداد دراســات إلدراجهــا فــي  الخبــراء أيضــاً 

  الختبار األدوية المضادة للمالريا. كيميائية مرجعية دولية جديدة مادة
  

وفي مجال مراقبة الجودة والتقدير التنظيمي، استجابت لجنة الخبراء لطلب عاجل يتعلق باألدوية المضادة   -١٣
لطلـب احتياجـات الصـحة العموميـة التـي أعربـت عنهـا . وعكـس هـذا ااآلرتيميسينينللمالريا، بما فيها مشتقات مادة 

بــرامج المعونــة الرئيســية وجهــات التوريــد والوكــاالت المســؤولة عــن المشــتريات والمختبــرات والجهــات التنظيميــة التــي 
تراقب الجودة، بما فيها برنامج المنظمة لالختبار المسـبق لصـالحية األدويـة. ووافقـت اللجنـة علـى توجيهـات جديـدة 

كمادة بدء في إنتـاج المكونـات الدوائيـة  اآلرتيميسينينالتوصيات الخاصة بشروط الجودة عندما تستعمل مادة بشأن 
، وتلبي هذه التوجيهات الطلبات العاجلة الواردة مـن بـرامج المعونـة الرئيسـية بهـدف التغلـب الفعالة المضادة للمالريا

  على النقص الراهن في األدوية المضادة للمالريا.

                                                           
  .٩٧٠سلسلة التقارير الفنية للمنظمة، رقم     ١
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إلى مواكبة التوجهات والمعايير الجديـدة، اعتمـد نـص مـنقح  للتقيد بممارسات الصنع الجيدة، وسعياً  ودعماً   -١٤
  لممارسات الصنع الجيدة بشأن استخدام المياه في المستحضرات الدوائية.

  
المبـدأ  إلى دعم أعمال برنامج المنظمة لالختبار المسبق لصالحية األدويـة، اعتمـدت لجنـة الخبـراء وسعياً   -١٥

وذلـك  (جنـيس): الجـزء الخـاص بـالجودة المصـادرالخاصة بمستحضر دوائي نهـائي متعـدد  يقةتقديم الوثالتوجيهي ل
  .السلطات التنظيمية الوطنية لألدويةبهدف تيسير تبادل المعلومات بين 

  
قـاط التـي يتعـين وفي مبادرة هي األولى على الصعيد العالمي، راجع أعضـاء لجنـة الخبـراء التوجيهـات والن  -١٦

اإلعـــداد الـــدوائي للمنتجـــات الدوائيـــة المتعـــددة  النظـــر فيهـــا لتطـــوير المستحضـــرات الدوائيـــة واعتمـــدوها تحـــت عنـــوان
  .إعداد أدوية األطفال: النقاط التي يتعين مراعاتها عند التركيب؛ وتناولت على وجه التحديد المصدر (الجنيسة)

  
ط الخــارجي لتقيــيم ضــمان الجــودة المعــد لسلســلة مختبــرات مراقبــة اللجنــة بشــدة باســتكمال المخطــوأوصــت   -١٧

  .الجودة باالشتراك مع المكاتب اإلقليمية للتمكين من تحسين أداء المختبرات المشاركة
  

في حـاالت الطـوارئ علـى إثـر األسـئلة  صالحية األدويةوأصدرت اللجنة توصيات جديدة بشأن تمديد فترة   -١٨
  .٢٠٠٩) H1N1وغيره من األدوية التي استخدمت أثناء الجائحة ( أوسيلتاميفيراء العديدة التي طرحت عن دو 

  
عــــن دعمهــــا ألنشــــطة المنظمــــة فــــي مجــــال المواءمــــة بــــين ضــــمان الجــــودة  وأعربــــت لجنــــة الخبــــراء أيضــــاً   -١٩

دولـي بشـأن واالستجابة للتحديات والتوجهات الجديدة. وفي هذا السياق أيدت اللجنة مبادرة المنظمة لتنظيم اجتمـاع 
  .كامالً  دساتير األدوية في العالم تأييداً 

  
  األهمية بالنسبة إلى سياسات الصحة العمومية

  
تخدم المبادئ التوجيهية والمواصفات والتسميات والمعايير الدولية التي توضـع تحـت إشـراف لجنـة الخبـراء   -٢٠
منظومـة األمـم المتحـدة، وجهـود المواءمـة جميع الدول األعضـاء، والمنظمـات الدوليـة وهيئـات  ١٩٤٧منذ عام  هذه

اإلقليميـــة واألقاليميـــة، كمـــا أنهـــا تـــدعم مبـــادرات هامـــة، بمـــا فـــي ذلـــك برنـــامج االختبـــار المســـبق لصـــالحية األدويـــة 
  .وبرنامج دحر المالريا وبرنامج دحر السل وبرنامجي األدوية األساسية وأدوية األطفال

  
خبـــراء فيمـــا يتصـــل بإســـداء المشـــورة وٕاصـــدار التوصـــيات فيقصـــد بهـــا أمـــا األنشـــطة التـــي تقـــوم بهـــا لجنـــة ال  -٢١

والوكـاالت المسـؤولة عـن المشـتريات، واألجهـزة والمؤسسـات الدوليـة  مساعدة السلطات المسؤولة عـن تنظـيم األدويـة
  .يفالدولية مثل اليونيسواألجهزة الرئيسية مثل الصندوق العالمي لمكافحة األيدز والسل والمالريا والمنظمات 

  
واألربعــين المعنيــة بمواصــفات المستحضــرات الصــيدالنية عــن  السادســةوقــد أســفرت أنشــطة لجنــة الخبــراء   -٢٢

توصــيات علميــة ســليمة ومســتقلة، وعــن وضــع معــايير مكتوبــة وملموســة، وكــذلك عــن وضــع مبــادئ توجيهيــة دوليــة 
اء عمليــة دوليــة واســعة النطــاق لتحقيــق لجــودة األدويــة. وســتتولى اللجنــة إعــداد المعــايير فــي هــذا المجــال عقــب إجــر 

  توافق في اآلراء.
 

  اآلثار المترتبة على برامج المنظمة
  
عالقـات وجـود إن األنشطة التي تمت مناقشـتها أثنـاء انعقـاد لجنـة الخبـراء الخامسـة واألربعـين كشـفت عـن   -٢٣

لجــان الخبــراء التابعــة للمنظمــة  وروابــط مشــتركة بــين المجموعــات وفيمــا بينهــا. وهنالــك أنشــطة مشــتركة والســيما مــع
، وباختيار األدويـة األساسـية واسـتخدامها، ومـع اللجنـة الفرعيـة المعنيـة بأدويـة األطفـال. ةالبيولوجي بالمعايرةالمعنية 
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وباإلضافة إلى ذلك تعمل اللجنة على إعداد دليل إضافي وتوصيات معينة، بحسب الحاجة، لألدوية الموصى بهـا 
  منظمة.من ِقَبل برامج ال

  
الــذي تــديره وتســيره  وتخــدم اللجنــة أيضــًا برنــامج االختبــار المســبق لصــالحية األدويــة التــابع لألمــم المتحــدة  -٢٤

وأهـم ميـزة . ال يسـتطيع العمـل بـدون المبـادئ التوجيهيـة والمعـايير والمواصـفات التـي تعتمـدها اللجنـةالمنظمة والذي 
عمليـة بخصـوص  اللجنـة تعليقـاتتتلقـى  مباشـراً  هية والمواصفات تنفيـذاً في ذلك أنه نتيجة لتنفيذ هذه المبادئ التوجي

  .االحتياج إلى إرشادات إضافيةبخصوص أو  إمكانية توضيح هذه المبادئ والمواصفات وتنقيحها
  

واستنادًا إلى توصيات لجنة الخبراء، تصبح المنظمة في وضع يؤهلها لتقديم معايير وتوجيهات محدثة في   -٢٥
في جودة األدوية للمنظمة وللجهات الخارجية ذات الصلة كاستجابة للحاجة إلى أساليب متسقة دوليًا  مجال ضمان

  .العولمة المتزايدة سياق
  

الـدول األعضـاء وسـائر الجهـات المعنيـة  دعـمالتوصيات المذكورة تمامًا هدف المنظمة الرامي إلـى  وتدعم  -٢٦
ضــمان ســالمة األدويــة ونجاعتهــا وجودتهــا، وحمايــة الصــحة  علــى بتــوفير األدويــة وبتقــديم األدوات التــي ستســاعد

  العمومية وتحسينها.
  

  الجذام
  ١التقرير الثامن للجنة الخبراء المعنية بالجذام

  ٢٠١٠تشرين األول/ أكتوبر  ١٩إلى  ١٢جنيف من 
  
اســــتعراض عقــــدت لجنــــة الخبــــراء المعنيــــة بالجــــذام اجتماعهــــا الثــــامن لتحليــــل وضــــع الجــــذام فــــي العــــالم؛ و   -٢٧

التطورات الراهنة في مجاالت مثل عالج الجذام ومضاعفاته المختلفة؛ والنظر فـي أحـدث نتـائج البحـوث والتجـارب 
فــــي مجــــال مكافحــــة الجــــذام واســــتعراض مؤشــــرات التقــــدم الراهنــــة لتحديــــد إمكانيــــة إدراج مؤشــــرات أفضــــل؛ ولتقــــديم 

  ود المبذولة لمواصلة الحد من عبء الجذام.اإلرشادات عن المسائل الفنية والتشغيلية المتعلقة بالجه
  

  التوصيات الرئيسية
  
خفض معدل إصابة الحاالت الجديدة بعجز ظـاهر (عجـز هو هدف عالمي وأوصت لجنة الخبراء بوضع   -٢٨

بحسب منظمة الصحة العالمية) إلى أقل من حالة واحدة لكل مليون نسمة على المستوى العـالمي ال  ٢من الدرجة 
ى الــوطني. ومــن المتوقــع أن يحــافظ هــذا الهــدف علــى االلتــزام طويــل األمــد مــن خــالل الشــراكات مــع علــى المســتو 
واألوساط األكاديمية ودوائر الصناعة ومع المصابين بالجذام والمجتمعات المحلية والمنظمـات  والمنظمةالحكومات 

  غير الحكومية.
  

انتشـار العجـز النـاجم عـن الجـذام مـن حيـث  وشددت لجنة الخبراء على أهميـة جمـع المعلومـات عـن مـدى  -٢٩
فـي  ٢بـين السـكان؛ وينبغـي أن تشـمل البيانـات العجـز مـن الدرجـة  ٢المعدل اإلجمالي النتشار العجـز مـن الدرجـة 

الحاالت الجديدة ولدى األشخاص الذين أتموا العالج باألدوية المتعددة. وهذه المعلومات ضرورية لتخطيط خدمات 
ن المراحـــل الهامـــة خفـــض معـــدل الحـــاالت الجديـــدة التـــي تشـــخص فيهـــا اإلصـــابة بـــالعجز مـــن وســـيكون مـــ. التأهيـــل
  .٪٣٥بنسبة  ٢٠١٥و ٢٠١١لكل مليون نسمة بين سنتي  ٢الدرجة 

                                                           
  ، قيد الطبع.٢٠١٢، ٩٦٨التقارير الفنية للمنظمة، رقم  سلسلة    ١
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ــًا علــى   -٣٠ والتــزال االنتكاســات بعــد العــالج باألدويــة المتعــددة غيــر شــائعة حتــى بعــد مــرور ثالثــة عقــود تقريب
ى نطــاق واســع، ويحقــق تكــرار العــالج النمــوذجي باألدويــة المتعــددة نجاحــًا بالغــًا. انتشــار اســتعمال هــذا العــالج علــ

وأوصت لجنة الخبراء بترصد مقاومة األدوية، على الرغم من نـدرة التقـارير الصـادرة عـن مقاومـة سـالالت المنفطـرة 
  .الجذامية المقاومة لألدوية بعد إتمام العالج باألدوية المتعددة

  
ر العالجي للعجز أن يكون جزءًا من خدمات العـالج الروتينيـة علـى المسـتوى السـريري، وأن وينبغي للتدبي  -٣١

نـات واألجهـزة، والرعايـة و يشمل كذلك األشخاص الذين تم عالجهم. وينبغـي للخـدمات المتاحـة أن تشـمل تقـديم المع
الذاتيــة والمســاعدة الذاتيــة مــن  الطبيــة المتخصصــة والتــرميم الجراحــي والتأهيــل. وينبغــي زيــادة التشــديد علــى الرعايــة
  خالل إسداء المشورة لألشخاص الذين يحتاجون إليها وألفراد أسرهم ومجتمعهم المحلي

  
لتحســــين  ، وذلــــكتســــتند إلــــى أدوات جزيئيــــة جديــــدةوشــــددت لجنــــة الخبــــراء علــــى ضــــرورة إجــــراء أبحــــاث   -٣٢

ظهــور األعــراض الســريرية والتجــارب التشــخيص وٕاجــراء البحــوث علــى عالجــات جديــدة وعلــى حــاالت العــدوى قبــل 
السريرية الخاصة بالوقاية مـن تفـاعالت الجهـاز المنـاعي مـع الجـذام والعـالج منهـا. وحـددت اللجنـة بعـض أولويـات 
البحوث وهي: تطوير أدوات جزيئية لتقييم ظهور مقاومة األدوية؛ وفهم أسس انتقال المرض بغية تطوير اختبـارات 

مستضــدات خاصــة بكــل نــوع، يمكــن اســتخدامها فــي اختبــارات التشــخيص المنــاعي؛  التشــخيص وتحســينها؛ وٕايجــاد
مـن األبحـاث وتحسين العالج باألدوية المتعددة بأدوية أفضل مـن حيـث النجاعـة ومـدة العـالج. ويلـزم إجـراء المزيـد 

فـي مجـال قصـور الوظـائف العصـبية وتفـاعالت الجهـاز المنـاعي والوقايـة الكيميائيـة والوقايـة المناعيـة. ومـن المهــم 
  كذلك تعزيز األبحاث العملية والوبائية والتنفيذية لتحسين استدامة الخدمات التي تقدم إلى مرضى الجذام وجودتها.

  
لتركيــز علــى قضــايا اإلنصــاف والعدالــة االجتماعيــة وحقــوق اإلنســان وأوصــت لجنــة الخبــراء كــذلك بزيــادة ا  -٣٣

  والوصم وقضايا الجنسين، وزيادة مساهمة المصابين بالجذام في عمليات اتخاذ القرار.
  

  األهمية بالنسبة إلى سياسات الصحة العمومية
  

ب تركيزهــا علــى المنــاطق يتــيح التفــاوت فــي التوزيــع الجغرافــي لحــاالت الجــذام الفرصــة أمــام البلــدان لينصــ  -٣٤
التي يرتفع فيهـا معـدل تـوطن هـذا الـداء. كمـا أن ارتفـاع معـدل إصـابة األشـخاص المخـالطين لمرضـى الجـذام يتـيح 

علـى مـدى  وانخفـض عـدد الحـاالت الجديـدة المكتشـفة عالميـًا فـي كـل سـنة بـاطراد فرصة الكتشاف الحـاالت مبكـرًا.
 ٢١٢ ٠٠٠بلغ معدل انتشار الجـذام كمـا أفـادت بـه البلـدان زهـاء  ٢٠١٠السنوات العشر الماضية، وفي بداية عام 

. وفــي هــذه الغضــون وهــو مــا يســاوي عــدد المرضــى الــذين تلقــوا العــالج باألدويــة المتعــددة فــي ذلــك الوقــتحالــة، 
نســمة فــي جميــع البلــدان التــي يزيــد عــدد ســكانها  ١٠ ٠٠٠خفــض معــدل االنتشــار إلــى أقــل مــن حالــة واحــدة لكــل ان

كمـا أدى الـنهج االسـتراتيجي المتبـع إلـى تحسـن كبيـر فـي العمـل علـى . مليون نسمة، فـي مـا عـدا أربعـة بلـدانعلى 
الوقاية من الجذام ومكافحته، مثل تبسيط التشخيص والعـالج باألدويـة المتعـددة مـن خـالل تـوفير الشـرائط المحتويـة 

  عتبر إنجازًا كبيرًا في مجال الصحة العمومية.على أقراص األدوية مجانًا لجميع المرضى الجدد. وهذا التقدم ي
  

وعادة ما يتسبب الجذام في قصور الوظائف العصبية نتيجة لعدة عمليات مرضية ومناعية في األعصاب   -٣٥
٪. وتعـد تفـاعالت ٢٠المحيطية. وقد تبلغ نسبة حـاالت اإلصـابة الجديـدة بهـذا النـوع مـن القصـور أثنـاء التشـخيص 

لجـذام هـي السـبب الرئيسـي فـي هـذا القصـور فـي الوظـائف العصـبية، وهـي تحـدث لـدى نسـبة الجهاز المناعي مـع ا
٪ مـــــن كـــــل مرضـــــى الجـــــذام متعـــــدد العصـــــيات. وأســـــاس عـــــالج تلـــــك التفـــــاعالت هـــــو ٥٠و ٣٠تتـــــراوح مـــــا بـــــين 

ـــدة مـــادة الثاليدوميـــد فـــي عـــالج الحمـــامي العقـــدة الجذاميـــ ة الكورتيكوســـتيرويدات. وأظهـــر العديـــد مـــن الدراســـات فائ
(Erythema Nodosum Leprosum) لكــن اســتخدامها مقيــد نظــرًا لمــا تســببه مــن آثــار ماســخة والعتبــارات أخالقيــة ،
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وقانونية. ومن المهم توعية جميع المرضـى بعالمـات وأعـراض التفـاعالت وقصـور الوظـائف العصـبية، ومـن المهـم 
حــداث. وينبغــي أن تســتمر بــرامج مكافحــة تشــجيعهم علــى العــودة إلــى المراكــز الصــحية بمجــرد أن يشــعروا بتلــك األ

الجــذام الوطنيــة فــي ضــمان وجــود نظــم إحالــة فعالــة فــي خــدمات مرافــق الصــحة العامــة كــي يتســنى تقيــيم الوظــائف 
العصبية في الوقت المناسب، وتشخيص التفاعالت وااللتهابات العصبية وما يتصل بها مـن مضـاعفات، والتعامـل 

  معها بسرعة
  

ز لــدى المرضــى الجــدد واألشــخاص الــذين أتمـــوا لتــوهم عالجــًا معقــدًا يشــكل تحــديًا فــي هـــذا واليــزال العجــ  -٣٦
الصدد. وفي حين تدخل الوقاية من العجز والتدبير العالجي له في نطاق الصحة العمومية الواسع، من الضـروري 

قـت الـراهن ال تتــوفر أن يحصـال علـى الـدعم مــن الخـدمات االجتماعيـة والمجتمــع وقطـاع العمـل التطـوعي. وفــي الو 
معلومات جيدة عن مدى العجـز النـاجم عـن الجـذام مـن حيـث أعـداد المصـابين علـى المسـتويين العـالمي والقطـري. 

) لـدى السـكان مـن أجـل تخطـيط ٢ومن المهم تقدير المعدل اإلجمالي النتشـار العجـز الظـاهر (العجـز مـن الدرجـة 
مفيد تضمين جميع البرامج الوطنية مؤشرًا جديدًا للمعـدل اإلجمـالي خدمات التأهيل وتنفيذها. وبالتالي سيكون من ال

لــدى الســكان. والنظــام الــذي وضــعته المنظمــة لتحديــد درجــات العجــز والمكــون مــن  ٢النتشــار العجــز مــن الدرجــة 
) يسـتخدم منـذ عـدة سـنوات وثبـت أنـه أسـاس جيـد لقيـاس حجـم المشـكلة. وتبـدأ الوقايـة ٢و ١و صفرثالث درجات (

لعجـــز بالتشـــخيص المبكـــر للجـــذام وتمييـــز وعـــالج مضـــاعفاته، مثـــل االلتهـــاب العصـــبي وتفـــاعالت الجهـــاز مـــن ا
  المناعي، وتحديد المرضى المعرضين لمخاطر العجز الثانوي والتدخل في الوقت المناسب

  
 المؤشـرات األساسـية )١ويمكن عمومًا قياس التقدم المحرز في مواصلة خفض عبء الجـذام عـن طريـق (  -٣٧

) المؤشـــرات األخـــرى (وبعضـــها يتطلـــب قـــدرًا محـــدودًا مـــن البيانـــات فقـــط ٢التـــي تتطلـــب أدنـــى قـــدر مـــن البيانـــات، (
) مؤشرات تقييم جـودة الخـدمات. ٣وبعضها اآلخر يوفر نظرات متبصرة وهامة ويتطلب معلومات أكثر تفصيًال)، (

عـدد ومعـدل ، و نسمة في كل سـنة ١٠٠ ٠٠٠ عدد ومعدل الحاالت الجديدة المكتشفة لكلهي  والمؤشرات الرئيسية
ٕاتمــام العــالج و/ أو ، و المكتشــفة لكــل مليــون نســمة فــي كــل ســنة ٢الحــاالت الجديــدة المصــابة بــالعجز مــن الدرجــة 

 ٢وسيسـاعد اسـتخدام مقيـاس العجـز مـن الدرجـة  .معدل الشفاء من الجذام متعدد العصيات والجذام قليل العصـيات
شفة بوصفه معدل اإلصابة لكل مليون نسمة على رصـد اكتشـاف الحـاالت والعجـز علـى في الحاالت الجديدة المكت

  حد سواء (بما في ذلك عبء المرضى ومعدل االنتشار).
  

وخلصت لجنة الخبراء إلى أن غالبية الدراسات الوبائية والسريرية ودراسات العوامل المرضية التـي ُأجريـت   -٣٨
منــاعي البشــري المصـــاحبة للجــذام لــم تبــين ارتفاعـــًا فــي معــدل انتشــار هـــذا مــؤخرًا بشــأن العــدوى بفيـــروس العــوز ال

  الفيروس لدى مرضى الجذام أو تحويرًا في أنماط الجذام السريرية لدى المرضى المصابين بالعدوى المصاحبة.
  

تتـدنى  القدرة على العـدوىوأفادت لجنة الخبراء أنه من منظور الصحة العمومية، من المعقول استنتاج أن   -٣٩
  .بحيث ال تكاد ُتذكر ما إن يبدأ العالج باألدوية المتعددة

  
وفــي الســنوات األخيــرة حــدث تغيــر فــي المواقــف تجــاه الجــذام، إذ انخفــض الوصــم فــي العديــد مــن البلــدان.   -٤٠

فــاآلن يبقــى المصــابون بالجــذام وســط أســرهم ومجتمعــاتهم المحليــة أكثــر مــن ذي قبــل، وعليــه أصــبح إشــراك األســرة 
الـنظم المجتمعيـة  مـنالحـد مـن اسـتبعادهم المجتمع المحلي استراتيجية أساسية لتمكين المصابين بالجذام من أجـل و 

بمــا فـــي ذلــك الـــنظم الصــحية ونظـــم اإلســكان والتثقيـــف واتخــاذ القـــرارات وكــذلك فـــي  فيهـــا، زيـــادة دمجهــمو المختلفــة 
يضطلع بـه المصـابون بالجـذام فـي الخـدمات التـي السياقات االجتماعية واالقتصادية. وهناك دور أساسي يجب أن 

تقــدم إلــى مرضــى الجــذام، والســيما فــي مجــال الــدعوة والتوعيــة والتأهيــل واكتشــاف الحــاالت. وال ينبغــي قبــول دخــول 
األشخاص الذين شخصت إصـابتهم بالجـذام حـديثًا فـي مؤسسـات الرعايـة لمـدة طويلـة. وقـد حـال اكتشـاف الحـاالت 
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بمليـوني فـرد بـالعجز النـاجم عـن الجـذام.  هلعالج باألدوية المتعـددة دون إصـابة مـا يقـدر عـددفي الوقت المناسب وا
وتتمتع البلدان التي يتوطن فيها الجذام في الوقت الراهن بمستوى أعلى وملحوظ من الوعي وااللتـزام السياسـي، مـع 

  تجديد التشديد على قضايا حقوق اإلنسان المتعلقة بالوصم والتمييز
  

علــى الوقايــة منــه ومكافحتــه الجــذام جعــل الــنهج المتبــع نهجــًا مركــزًا  للقضــاء علــىالمهمــة  الخطــواتمــن و   -٤١
واالستفادة من التفاوت الكبير في توزيـع حـاالت هـذا الـداء داخـل البلـدان وبـين المجموعـات السـكانية. ومـن المـرجح 

جهــود مكثفــة ومبتكــرة الكتشــاف تلــك أن يــؤدي هــذا الــنهج، الــذي يجمــع بــين رســم خريطــة مفصــلة للحــاالت وبــذل 
ـــة  إهمـــال اتبـــاع نهـــج مركـــزالحـــاالت، إلـــى خفـــض كبيـــر فـــي عـــبء الجـــذام. وينبغـــي أال يعنـــي  المنـــاطق الجغرافي

. ومــن المهــم كــذلك الوصــول إلــى المصــابين بالجــذام الــذين يعيشــون فــي تامــاً  إهمــاالً  األخــرى لمجموعــات الســكانيةوا
جموعـــات الســـكانية المهمشـــة والتـــي ال تحصـــل علـــى القـــدر الكـــافي مـــن منـــاطق يصـــعب الوصـــول إليهـــا وبـــين الم

ينبغـي أن ينصـب التركيـز الرئيسـي علـى تحسـين  ، التي تطرح صعوبات خاصة،الخدمات. وفي المناطق الحضرية
الخـــدمات المقدمـــة إلـــى األشـــخاص الـــذين يعيشـــون فـــي األحيـــاء الفقيـــرة. ومـــن الســـهل تحديـــد مـــن خـــالطوا الحـــاالت 

األشـــخاص المعرضـــين للمخـــاطر الشـــديدة، ويمكـــن اســـتهدافهم بتـــدابير وقائيـــة محـــددة، وذلـــك مـــن خـــالل المعروفـــة و 
  أو الوقاية الكيميائية. (BCG)التمنيع بلقاح عصيات كالميت غيران 

  
  اآلثار المترتبة على برامج المنظمة

  
فـي األسـاس إلـى تطبيـق يعزى اإلنجاز البارز في خفض عبء الجذام فـي العـالم فـي ربـع القـرن المنصـرم   -٤٢

التوصيات الصادرة عن مجموعة الدراسة التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنيـة بـالعالج الكيميـائي للجـذام بشـأن 
استعمال العالج باألدوية المتعددة باعتبـاره العـالج النمـوذجي، وذلـك بتوليفـة مـن ثالثـة أدويـة مضـادة للجـذام متعـدد 

زيمين ودابسـون) ودوائـين للجـذام قليـل العصـيات (ريفامبيسـين ودابسـون). وفـي الوقـت العصيات (ريفامبيسين وكلوفا
شهرًا، في حين يتلقى مرضى الجذام قليل العصـيات  ١٢الراهن يتلقى مرضى الجذام متعدد العصيات العالج لمدة 

  .العالج لمدة ستة أشهر
  

العالج الكيميائي للجذام في جميع البلدان التـي  تزال النظم الراهنة للعالج باألدوية المتعددة هي أساس وال  -٤٣
يتوطنها هذا الداء. ويتيح توفر أدوية الخط الثاني، واألدوية الجديدة الواعدة التي لها مفعول مبيد للجـراثيم، الفرصـة 

عـالج . وطرحت النتائج األوليـة لتجربـة جاريـة لتحـري إمكانيـة تقصـير مـدة المن الناحية السريرية لتجربة نظم جديدة
يزال مـن المبكـر جـدًا  ستة أشهر لمرضى الجذام متعدد العصيات، ولكن ال إلى في الوقت الراهنباألدوية المتعددة 

  .الخروج باستنتاجات نهائية
  

ويعد مبدأ اإلنصاف ومبدأ االستدامة أساس دمج الجذام في خدمات الصحة العامة. ومـع ذلـك فـإن دمجـه   -٤٤
ء العناصـر التخصصـية فـي خـدمات عـالج الجـذام. والقضـية األساسـية المطروحـة هـي فيها ال يعني أنه ينبغي إلغا

كيفيــة تحســين أداء البرنــامج المتكامــل الــذي ينبغــي أن يرمــي إلــى توعيــة المجتمــع وبنــاء القــدرات وضــمان اإلشــراف 
  المنتظم وتقديم الدعم التقني واإلحالة المناسبة وٕاتاحة العالج باألدوية المتعددة.
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  قييم ثماالت بعض األدوية البيطرية الموجودة في األغذيةت
للجنــة الخبــراء المشــتركة بــين منظمــة األغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصــحة االجتمــاع الخــامس والســبعون 

  ١العالمية والمعنية بالمضافات الغذائية
  ٢٠١١تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٧إلى  ٨روما، من 

  
  التوصيات الرئيسية

  
للمخاطر وأصـدرت توصـيات بخصـوص مأمونيـة ثمـاالت ثمانيـة أدويـة بيطريـة تعطـى  نة تقديراً أجرت اللج  -٤٥

مـن  المـدخول اليـومي المقبـولألفضـل الممارسـات البيطريـة. وحـددت قـيم  للحيوانات المنتجة لألغذية وتستخدم وفقـاً 
الحيوانـات وفـي أنسـجتها  هذه األدوية وأصدرت توصيات بشأن الحـد األقصـى لتلـك الثمـاالت لـدى أنـواع معينـة مـن

  بما ال يضر صحة اإلنسان.
  

علـى اعتبــارات عامــة، وخاصـة التعليقــات المقدمـة مــن منظـور تقــدير المخــاطر  ويحتـوي هــذا التقريـر أيضــاً   -٤٦
، المعنيـة بثمـاالت األدويـة البيطريـة فـي األغذيـةالدسـتور الغـذائي  على وثائق تقوم بإعدادها في الوقت الراهن هيئـة

ة إلدارة المخـــاطر تســـتند فـــي قراراتهـــا إلـــى اإلرشـــادات التـــي تقـــدمها لجنـــة الخبـــراء المشـــتركة بـــين منظمـــة وهـــي هيئـــ
  األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بالمضافات الغذائية بشأن تقدير المخاطر.

  
لمـزمن لثمـاالت األدويـة توصـية فريـق الخبـراء بشـأن تحسـين تقـدير التعـرض الحـاد وا وناقشت اللجنة أيضـاً   -٤٧

البيطرية. وهذا العمل مفتوح فـي الوقـت الـراهن أمـام تعليقـات الجمهـور وستناقشـه اللجنـة بمزيـد مـن التفصـيل بهـدف 
  تعزيز أساليب تقدير التعرض لثماالت األدوية البيطرية.

  
دورتهـا العشـرين التـي  فـي المعنيـة بثمـاالت األدويـة البيطريـة فـي األغذيـةالدسـتور الغـذائي  وستناقش هيئـة  -٤٨

التقــديرات والتوصــيات والتعليقــات التــي تقــدمها اللجنــة لتحديــد تــدابير إدارة المخــاطر  ٢٠١٢ســتعقد فــي أيــار/ مــايو 
والتـــدابير المناســـبة للتخفيـــف مـــن وطأتهـــا وللتوصـــية بهـــذه التـــدابير للحـــد مـــن تعـــرض اإلنســـان للثمـــاالت، حســـب 

  االقتضاء.
  

صات للمعلومات الخاصة بالسـمية والمعلومـات ذات الصـلة بهـا، التـي اسـتندت وقامت المنظمة بنشر ملخ  -٤٩
ونشــــرت الفــــاو ملخصــــات عــــن هويــــة المضــــافات والمنكهــــات الغذائيــــة ودرجــــات  ٢إليهــــا عمليــــات تقيــــيم المأمونيــــة.

  ٣.نقاوتها
  

  األهمية بالنسبة إلى سياسات الصحة العمومية
  
، وهــي فــي هــذه الحالــة ثمــاالت األدويــة الغذائيــة واد الكيميائيــةالتعــرض للمــتحــدد أعمــال هــذه اللجنــة أهميــة   -٥٠

لصــحة العموميــة ومقــدار هــذه األهميــة، وذلــك مــن خــالل تقيــيم علمــي للمخــاطر متفــق عليــه بالنســبة إلــى ا البيطريــة،
                                                           

  ).ع(قيد الطب ٢٠١٢، ٩٦٩سلسلة التقارير الفنية للمنظمة، رقم     ١
٢    WHO Food Additives Series, No 66, 2012.  
٣     Food and Agriculture Organization of the United Nations. Compendium of food additive specifications. Joint 

FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, 75th meeting, 2011. JECFA Monograph 12, FAO, 2012 (in press).  
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دوليــًا. وهــي تصــدر توصــيات واضــحة كلمــا وجــدت مخــاوف علــى الصــحة تقتضــي مــن الحكومــات الوطنيــة اتخــاذ 
ديــدها أو تقتضــي إجــراءات مــن برنــامج معــايير األغذيــة المشــترك بــين الفــاو والمنظمــة (هيئــة الدســتور إجــراءات لتب

  .الغذائي وأجهزتها الفرعية)
  

ـــنجم عـــن المـــواد الكيميائيـــة   -٥١ وٕان كانـــت جميـــع الـــدول األعضـــاء تواجـــه مشـــكلة تقيـــيم المخـــاطر التـــي قـــد ت
مؤسســـات العلميـــة الوطنيـــة أو اإلقليميـــة هـــو الـــذي يقـــّيم بصـــفة الموجـــودة فـــي األغذيـــة، فـــإن عـــددًا قلـــيًال فقـــط مـــن ال

والبيانات ذات الصلة بها. ولذلك البد من تزويد الدول األعضاء بمعلومات والوبائية منهجية جميع البيانات السمية 
 ذيــةثمــاالت األدويــة البيطريــة فــي األغصــحيحة عــن الجوانــب العامــة لتقيــيم المخــاطر وبمعلومــات محــددة عــن تقيــيم 

التي تناولها هذا التقرير. وهذا العمل المعقد الذي تضطلع به اللجنة لبلوغ التوافق الدولي في اآلراء حول تقيـيم هـذه 
  .المرّكبات ُيعد فريدًا في أهميته وفي تأثيره على قرارات الصحة العمومية في مجال السالمة الغذائية

  
. وهــي للســالمة الغذائيــةللجنــة لوضــع المعــايير الدوليــة الدســتور الغــذائي بتوصــيات هــذه ا هيئــةوتســتعين   -٥٢

معــايير ال تصــدر إال للمــواد التــي ســبق للجنــة تقييمهــا، ممــا يكفــل تقيــد الســلع الغذائيــة المتداولــة فــي التجــارة الدوليــة 
  .السالمةبحذافير معايير 

  
ضع المعايير الوطنيـة/ اإلقليميـة واآلراء التي تقدمها لجنة الخبراء تهم أيضًا الدول األعضاء مباشرة عند و   -٥٣

  للسالمة الغذائية.
  

  اآلثار المترتبة على برامج المنظمة
  
وكان من المزمع يعد التقييم الذي تجريه هذه اللجنة للمواد الكيميائية الموجودة في األغذية نشاطًا مستمرًا.   -٥٤

-٢٠١٠ت الغذائية ثالثة اجتماعات في الفتـرة هذه اللجنة المشتركة بين الفاو والمنظمة والمعنية بالمضافا أن تعقد
في حزيران/ عقد ، واجتماع آخر ٢٠١٠منها اجتماعان بشأن المضافات والملوثات الغذائية عقدا في عام  ؛٢٠١١
ونظم االجتماع السابع والخمسون، والرابع فـي الثنائيـة، اسـتجابة  بشأن المضافات والملوثات الغذائية. ٢٠١١يونيو 

  حة الواردة من الدول األعضاء من خالل هيئة الدستور الغذائي، وذلك بتمويل خاص من الفاو.للطلبات المل
  

ومنظمة الصحة العالمية شريك في برنامج المعايير الغذائية المشترك بين الفاو ومنظمة الصحة العالمية،   -٥٥
ة حاسـمة ألعمـال هيئـة الدسـتور وهو الجهاز الرئيسي الذي يشرف علـى هيئـة الدسـتور الغـذائي. وتعـد أعمـال اللجنـ

المضافات الغذائية وملوثات و  ثماالت األدوية البيطرية في األغذية الغذائي، ألن المعايير والتوصيات الدولية بشأن
  .األغذية، التي تعدها هيئة الدستور الغذائي، تستند مباشرة إلى أعمال هذه اللجنة المشتركة

  
لعاملون في مكاتبهـا اإلقليميـة، بعمليـات التقيـيم التـي تجريهـا هـذه اللجنـة، ويستعين أيضًا ممثلو المنظمة وا  -٥٦

  السالمة الغذائية. مسائلوذلك عند إسداء المشورة إلى الدول األعضاء بشأن 
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير.  -٥٧
  

=     =     =  


