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  :استئصال الجدري
  تدمير مخزونات فيروس الجدري

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
 ١.المجلــس التنفيــذي علمــًا بإصــدار ســابق مــن هــذا التقريــر فــي دورتــه الرابعــة والثالثــين بعــد المائــةأحــاط   -١

  .)٢٣و ٢١و ١٩و ١٧و ١٦و ١١و ٥الفقرات (التالي إصدار التقرير  وجرى تحديث
  
بشــــــأن استئصــــــال الجــــــدري: تــــــدمير مخزونــــــات فيــــــروس الجــــــدري، طلبــــــت  ١-٦٠ج ص عفــــــي القــــــرار و   -٢

لنتــــائج البحـــــوث  ٢٠١٠الصــــحة العالميــــة الســــتون أن يقـــــوم المــــدير العــــام باســــتعراض رئيســـــي فــــي عــــام  جمعيــــة
االضـــــطالع بهـــــا بالفعـــــل والبحـــــوث الجاريـــــة وخطـــــط ومتطلبـــــات إجـــــراء المزيـــــد مـــــن البحـــــوث األساســـــية  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

  
ــــرر اإلجرائــــي   -٣ ــــي المق جمعيــــة الصــــحة العالميــــة ، أعــــادت ٢٠١١) الصــــادر فــــي عــــام ١١(٦٤ج ص عوف

والســـــتون التأكيـــــد بقـــــوة علـــــى مقـــــررات إجرائيـــــة ســـــابقة تقضـــــي بـــــأن مخزونـــــات فيـــــروس الجـــــدري المتبقيـــــة  الرابعـــــة
ير ممقتـــرح لتـــدكمـــا أكــدت مجـــددًا علـــى ضــرورة التوصـــل إلـــى توافــق فـــي اآلراء علـــى تــاريخ جديـــد  .تـــدميرها ينبغــي

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. 

  
األمانـة لـدى التحضـير لجمعيـة الصـحة العالميـة السـابعة والسـتين. كمـا تلخـص  عمـلوتتنـاول هـذه الوثيقـة   -٤

اســتنتاجات االجتمــاع الخــامس عشــر للجنــة االستشــارية التابعــة للمنظمــة والمعنيــة ببحــوث فيــروس الجــدري (جنيــف، 
) وفريــق الخبــراء المســتقلين االستشــاري الثــاني المعنــي باســتعراض برنــامج بحــوث ٢٠١٣ر أيلــول/ ســبتمب 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 مشــاورة الخبــراء بشــأن لقاحــات الجــدري ومخــزون لقاحــات الجــدري لــدى المنظمــة 
  ).٢٠١٣أيلول/ سبتمبر  ١٩و ١٨(جنيف، 

  
                                                           

ة، عاشـر في دورته الرابعة والثالثين بعد المائة، الجلسة اللمجلس التنفيذي لموجزة لمحاضر االو  ١٣٤/٣٤م تانظر الوثيقة    ١
 . (باإلنكليزية) )٢/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤م ت(الوثيقة  ١ع الفر 
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  اإلجراءات التي اضطلعت بها األمانة
  

  استعراض بحوث فيروس الجدري 
 
 ، فـي اجتماعهـا الخـامسللمنظمـة والمعنيـة ببحـوث فيـروس الجـدري اللجنة االستشـارية التابعـةأحاطـت   -٥

علمــــًا بإنجــــاز األعمـــال فــــي إطــــار البرنـــامج المعتمــــد للبحــــوث ) ٢٠١٣أيلــــول/ ســـبتمبر  ٢٥و ٢٤(جنيــــف، عشـــر 
وتولـت اللجنـة الفرعيـة العلميـة التابعـة لهـا تقيـيم عشـرة مشـاريع خـالل عـام  إشـرافها. الخاصة بفيروس الجدري تحـت

   ١وافقت عليها األمانة.و  ٢٠١٣
  

متعـاونين مـع المنظمـة المركـزين الوتلقت اللجنة االستشارية تقارير عن مجموعات الفيروس المحفوظة فـي   -٦
ـــــة ال ـــــا الحيوي مـــــرخص لهمـــــا بتخـــــزين فيروســـــات الجـــــدري، أي المركـــــز الحكـــــومي لبحـــــوث الفيروســـــات والتكنولوجي

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

  
محدَّثة عن استخدام فيروس الجدري الحي في إعـداد االختبـارات وتلقت اللجنة االستشارية أيضًا معلومات   -٧

ـــواني واحـــد، وعـــن لقاحـــات الجـــدري، و  عـــن العوامـــل المضـــادة للفيروســـات والعوامـــل التشخيصـــية، وعـــن نمـــوذج حي
العالجية. وقدم ممثال شركتين للمستحضرات الصيدالنية وصفًا لعاملين مرشحين مـن العوامـل المضـادة للفيروسـات 
(تكوفيريمــات وبرينســيدوفوفير) يمــران بمرحلــة متقدمــة مــن مراحــل اإلعــداد. ويســتمر العمــل بشــأن إجــراء الدراســات 

شروط المتعلقة بالحصول على الموافقة التنظيمية. وقدمت إحدى الشركات الصيدالنية معلومات الالزمة الستيفاء ال
دولـة عضـوًا فـي االتحـاد األوروبـي وفـي أيسـلندا وليختنشـتاين والنـرويج فـي  ٢٨محدَّثة عن لقاحها الذي ُرخِّص فـي 

  ن.في التمنيع النشط ضد الجدري لدى جميع البالغي الستعماله، ٢٠١٣آب/ أغسطس 
 
وُطلــب إلــى أعضــاء اللجنــة االستشــارية النظــر فيمــا إذا كانــت فيروســات الجــدري الحيــة مازالــت ضــرورية   -٨

إلجراء المزيد من البحوث األساسية بشأن وسائل التشـخيص واللقاحـات والعوامـل المضـادة لفيروسـات الجـدري التـي 
  تعود بالنفع على الصحة العمومية.

  
نــة االستشــارية أنــه لــم تعــد هنــاك حاجــة إلــى االحتفــاظ بفيروســات الجــدري الحيــة ورأت أغلبيــة أعضــاء اللج  -٩

مـدت بهدف إعداد المزيـد مـن وسـائل تشـخيص الجـدري أو لقاحـات الجـدري األكثـر مأمونيـة بعـد الدراسـات التـي اعتُ 
  بالفعل. 

  
سـوى إلعـداد المزيـد مـن ورأت أغلبية أعضاء اللجنة االستشارية أن فيروسات الجدري الحية لم تعد الزمـة   -١٠

  العوامل المضادة لفيروسات الجدري.
  

اســتخدام مراكــز مكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا اســتخدامًا كــامًال لســبعين مــن علمــًا بــأن ت اللجنــة حاطــأو   -١١
في عمليات البحـوث المعتمـدة، يمثـل سـابقة للحـد تـدريجيًا مـن  ٤٢٠الجدري لديها والبالغ عددها  مخزونات لقاحات

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

تقريــــــــر االجتمــــــــاع الخــــــــامس عشــــــــر للجنــــــــة االستشــــــــارية التابعــــــــة للمنظمــــــــة والمعنيــــــــة ببحــــــــوث فيــــــــروس الجــــــــدري،     ١
   ، متاحة في WHO/HSE/PED/CED/2013.2 (الوثيقة

http://www.who.int/csr/resources/publications/PED_SmallpoxACVVR_report2013.pdfكــانون  ٤االطــالع فــي  ، تــم
  ).٢٠١٣ديسمبر / األول



  A67/37  ٦٧/٣٧ج

3 

(جنيـــف،  فريـــق الخبـــراء المســـتقلين االستشـــاري المعنـــي باســـتعراض برنـــامج بحـــوث الجـــدريواجتمـــع   -١٢
) الســــتعراض بحــــوث فيروســــات الجــــدري الحيــــة التــــي ُأجريــــت خــــالل الفتــــرة ٢٠١٣تشــــرين الثــــاني/ نــــوفمبر  ٦و ٥

٢٠١٣-١٩٩٩ .  
  

وخلــص أعضــاء اللجنــة االستشــارية إلــى أنــه مــن منظــور الصــحة العموميــة علــى صــعيد العــالم لــيس هنــاك   -١٣
  حوث.إجراء المزيد من الببهدف يستدعي االحتفاظ بفيروسات الجدري الحية  ما
  

وقــد ُنشـــرت تقـــارير اللجنـــة االستشــارية التابعـــة للمنظمـــة والمعنيـــة ببحــوث فيـــروس الجـــدري وفريـــق الخبـــراء   -١٤
الموقع اإللكتروني للمنظمة في كانون األول/  في )WHO/HSE/PED/CED/2013.3(الوثيقة  المستقلين االستشاري

   ٢٠١٣.١ديسمبر 
  

حجـم وتكـوين مخـزون المنظمـة توصيات فريق الخبـراء االستشـاري االسـتراتيجي المعنـي بـالتمنيع بشـأن 
  االحتياطي من لقاحات الجدري

  
ُعقــدت مشــاورة للخبــراء تســتهدف اســتعراض البيِّنــات العلميــة الخاصــة بلقاحــات الجــدري وتقــديم التوصــيات   -١٥

. ٢٠١٣أيلـــول/ ســـبتمبر  ١٩و ١٨الجـــدري وتكوينـــه، فـــي  مـــن لقاحـــاتاالحتيـــاطي منظمـــة البشـــأن حجـــم مخـــزون 
وُقـــدمت اســـتنتاجاتها وتوصـــياتها إلـــى فريـــق الخبـــراء االستشـــاري االســـتراتيجي المعنـــي بـــالتمنيع فـــي تشـــرين الثـــاني/ 

  .٢٠١٣نوفمبر 
 

ي ينبغـي تخزينهـا فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المشـورة إلـى المـدير العـام بشـأن اللقاحـات التـوقدم   -١٦
واستخدامها في االسـتجابة لمقتضـيات فاشـيات المـرض وألغـراض الوقايـة مـن جانـب العـاملين فـي المختبـرات الـذين 

  يستخدمون سائر الفيروسات الجدرية.
 

فريــق لقاحــات الجــدري لــدى المنظمــة وتكوينــه، قــدم  المنظمــة االحتيــاطي مــن وفيمــا يتعلــق بحجــم مخــزون  -١٧
  ٢االستشاري االستراتيجي التوصيات التالية.الخبراء 

  
الجيـــل ( ACAM2000فيمــا يتعلــق بمخــزون اللقاحـــات لــدى منظمــة الصــحة العالميـــة، يفضــل لقــاح   •

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

  ).المأخوذة من اللمف ومن جلد الحيوانات

وينبغي للبلدان التي تتبرع باللقاحات لمخزون المنظمة أن توفر اللقاحات نفسها التي تحـتفظ بهـا هـذه   •
  .البلدان في مخزوناتها المحلية

                                                           
ري، تقرير مقدم إلى منظمة الصحة لخبراء المستقلين االستشاري الثاني المعني باستعراض برنامج بحوث الجدافريق      ١

 لىعإلكترونيًا ، متاحة WHO/HSE/PED/CED/2013.3الوثيقة ( ٢٠١٣العالمية، جنيف، سويسرا، تشرين الثاني/ نوفمبر 
 : لتاليالعنوان ا

http://www.who.int/csr/resources/publications/smallpox/WHO_HSE_PED_CED_2013_3/en/index.html ، تم االطالع
  ).٢٠١٣ديسمبر / كانون األول ٤في 
ــــــــــــــــــائي األســــــــــــــــــبوعي،     ٢ ــــــــــــــــــى ٢٠-١: ٨٩؛ ٢٠١٤الســــــــــــــــــجل الوب ــــــــــــــــــًا عل ــــــــــــــــــوان التــــــــــــــــــالي:  (متــــــــــــــــــاح إلكتروني العن

http://www.who.int/wer/2014/wer8901.pdf ٢٠١٤شباط/ فبراير  ٢٥في ، تم االطالع(.  
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الجمـــاهيري بـــل ينبغـــي للتطعـــيم أن وفـــي حالـــة فاشـــيات الجـــدري، ال ُينصـــح بـــالتطعيم علـــى المســـتوى   •
يقتصــر علــى األشــخاص الــذين يتعــاملون عــن كثــب مــع األشــخاص المصــابين بــالمرض المصــحوب 
بأعراض وعلى أول المستجيبين لهؤالء المرضى ممن يتعـاملون بشـكل مباشـر معهـم، وعلـى العـاملين 

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

وألن القـدرة اإلنتاجيـة  ،مليون جرعة مـن لقـاح الجـدري فـي العـالم ٧٠٠-٦٠٠ونظرًا لوجود ما إجماله   •
، االحتيــاطيمنظمــة المليــون جرعــة فــي الســنة، فــإن حجــم مخــزون  ٢٥٠فــي إمكانهــا أن تصــل إلــى 

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

 ىفيمــا يتعلــق باالســتخدام الوقــائي للقاحــات الجــدري، فــإن فريــق الخبــراء االستشــاري االســتراتيجي قــد أوصــو   -١٨
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 مــن عمليـــة إنشـــاء شــبكة المختبـــرات المختصـــة بتشــخيص عـــدوى الجـــدري وغيرهــا مـــن حـــاالت   -١٩
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 

التــي موجــودة فــي جميــع األقــاليم التابعــة للمنظمــة و لاالمختبــرات األمانــة حــّددت . و لهــا تســتوفيها مــن أجــل االنضــمام
  . من باب االحتمال من أجل إدراجها في شبكة المختبرات ئمةتحظى بالقدرات التشخيصية المال

  
  التفتيش على السالمة البيولوجية في مقار المستودعات

  
زارت فـــرق التفتـــيش علـــى الســـالمة البيولوجيـــة التابعـــة للمنظمـــة، مســـتودعي الجـــدري وفتشـــت علـــى مرافـــق   -٢٠

. والتقــارير الختاميــة عــن التفتــيش علــى ٢٠١٢فــي عــام  االحتــواء فــي االتحــاد الروســي والواليــات المتحــدة األمريكيــة
واتبــع البروتوكــول المســتخدم معيــار إدارة المخــاطر  ٢الســالمة 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 
تمشيًا مع أعلى مستويات السالمة البيولوجية واألمن البيولـوجي. وُيعتـزم  الحيوي بشكل آمن وسالم للمجتمع األوسع

  . ٢٠١٤إجراء التفتيش التالي على السالمة البيولوجية في مستودعي فيروسات الجدري في عام 
  
  
  

                                                           
  لالطالع على التقرير الموجز لالجتماع انظر    ١

http://www.who.int/immunization/sage/report_summary_november_2013/en/index.html ) كــــانون  ٣تــــم االطــــالع فــــي
  ).٢٠١٣ديسمبر / األول

٢    www.who.int/csr/disease/smallpox ) ٢٠١٣ديسمبر / كانون األول ٣تم االطالع في(.  
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  تدمير شدف دنا فيروس الجدري في جنوب أفريقيا
  

فــي جنــوب  ةتــدمير شــدف دنــا فيــروس الجــدري المستنســخ المخزونــ جــرى ٢٠١٤ينــاير / فــي كــانون الثــاني  -٢١
تحــــديث إجــــراءات اإلشــــهاد الــــواردة فــــي تقريــــر اجتمــــاع اللجنــــة ذلــــك فــــي أعقــــاب و  ،علــــى رؤوس األشــــهاد أفريقيــــا

  ١٩٩٤.١المعنية بحاالت العدوى بالفيروسات الجدرية في عام المخصصة 
  

  لقاحات الجدري المنظمة االحتياطي مناإلطار التشغيلي لمخزون 
  

العمـــل علـــى وضـــع إطـــار تشـــغيلي إلتاحـــة مخـــزون المنظمـــة االحتيـــاطي مـــن لقاحـــات الجـــدري  يتواصـــل  -٢٢
المخصـــص لحـــاالت الطـــوارئ تصـــديًا لظهـــور حـــاالت الجـــدري. ويشـــمل اإلطـــار االعتبـــارات القانونيـــة بشـــأن التبـــرع 

والمتطلبــات اللوجســتية  بلقاحـات 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.
  

  البيولوجي وليفتآثار تكنولوجيات الب فريق الخبراء المعني
  

ًا آثـار وليـف البيولـوجي تتكنولوجيـات التسلسـل الجينـي والحـرز فـي من المحتمل أن تخّلف حـاالت التقـدم المُ   -٢٣
علــى مخزونــات فيــروس الجــدري، و لقــائم حاليــًا مــن لتــدمير النهــائي المتفــق عليــه لاموعــد المتعلقــة بمــداوالت علــى ال
اســـتجابة لطلبـــات الـــدول األعضـــاء تقتـــرح و . فيـــروس الجـــدري الحـــيتـــوفير قضـــي بالـــذي ي المعتمـــدالبحـــوث برنـــامج 
لآلثـار التـي يحتمـل أن و كنولوجيـات تلـك التمحـّدث لتقيـيم بشـأن إجـراء لعقـد اجتمـاع فريق مـن الخبـراء دعوة األمانة 

  .اتخاذ تدابير لمكافحتهالجدري و لمواجهة التأهب مدى تخلفها على 
    

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
  

  إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير.  ةمدعو  جمعية الصحة  -٢٤
  
  

=     =     =  

                                                           
  .WHO/CDS/BVI/94.3الوثيقة    ١


