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Русский Français English

أعلنت الیوم المنظمات الدولیة األربع الرائدة في میداني الصحة والشؤون اإلنسانیة عن إنشاء مستودع عالمي للقاح اإلیبوال لتأمین االستجابة ألي فاشیات مقبلة.

 وقاد جھود إنشاء المستودع فریق التنسیق الدولي المعني بتوفیر اللقاح، ویضّم: منظمة الصحة العالمیة (المنظمة)، والیونیسف، واالتحاد الدولي لجمعیات
الصلیب األحمر والھالل األحمر (االتحاد الدولي)، ومنظمة أطباء بال حدود، مع دعٍم مالي من تحالف اللقاحات (غافي). وسیسمح ھذا المستودع للبلدان، بدعٍم

من المنظمات اإلنسانیة، باحتواء أوبئة اإلیبوال التي قد تندلع في المستقبل عن طریق إتاحة اللقاحات في الوقت الالزم للفئات السكانیة األشد عرضة للخطر أثناء
فاشیات المرض.

 ولقاح اإلیبوال القابل للحقن یتكون من جرعة واحدة (rVSV∆G-ZEBOV-GP) وھو من صنع شركة میرك، شارب ودوم (MSD)، وتم تطویره بدعم
مالي من حكومة الوالیات المتحدة. وقد رخصت وكالة األدویة األوروبیة لقاح اإلیبوال في تشرین الثاني/نوفمبر 2019، واجتاز اللقاح اختبار الصالحیة المسبق

للمنظمة، وتم ترخیصھ من إدارة األغذیة واألدویة األمریكیة، باإلضافة إلى ترخیصھ في ثمانیة بلدان أفریقیة.

 وقبل نیل الترخیص، أُعطي اللقاح ألكثر من 000 350 شخص في غینیا، كما تم استعمالھ أثناء فاشیات اإلیبوال خالل الفترة 2018-2020 في جمھوریة
الكونغو الدیمقراطیة بموجب بروتوكول "االستعمال الرحیم" تحت رقابة صارمة من المنظمة.

 ومن الجدیر بالذكر أن ھذا اللقاح، الذي یوصى باستعمالھ فریق الخبراء االستشاري االستراتیجي المعني بالتمنیع، في سیاق فاشیات اإلیبوال كجزء من أدوات
االستجابة لھا، یحمي من أنواع فیروس إیبوال زائیر، وھو السبب األكثر شیوعاً وراء اندالع فاشیات اإلیبوال.

 وعلى حد تعبیر الدكتور تیدروس أدحانوم غیبریسوس، المدیر العام للمنظمة، فإن "جائحة كوفید-19 تذّكرنا بما تنطوي علیھ اللقاحات من إمكانیات ھائلة إلنقاذ
األرواح من الفیروسات الفتاكة. فلقاحات اإلیبوال حّولت أحد أعتى األمراض في العالم إلى مرض یمكن الوقایة منھ. وھذا المستودع الجدید ھو مثال ممتاز من

أمثلة التضامن والعلم والتعاون بین المنظمات الدولیة والقطاع الخاص من أجل إنقاذ األرواح".

 وتتولى الیونیسف إدارة المستودع بالنیابة عن فریق التنسیق الدولي الذي یشّكل ھیئة صنع القرار بشأن تخصیص اللقاحات واإلفراج عنھا، كما ھو شأنھ مع
مستودعات لقاحات الكولیرا والتھاب السحایا والحمى الصفراء.
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 ویقع المستودع في سویسرا مجھزاً لشحن اللقاحات إلى البلدان في حاالت االستجابة الطارئة. ویُتخذ قرار تخصیص اللقاحات في غضون 48 ساعة من تلقي
طلب البلد المعني، ویتم تجھیز اللقاحات مع ما یلزم من معدات سلسلة التبرید الفائق من قبل المصنّع لشحنھا إلى البلدان في غضون 48 ساعة من اتخاذ القرار.

والھدف ھو أال تتجاوز الفترة اإلجمالیة إلیصال اللقاحات من المستودع إلى البلدان سبعة أیام.

 وفي ھذا الصدد، قالت ھنرییتا فور، المدیرة التنفیذیة للیونیسف "نحن فخورون بأن نكون جزءا من ھذا الجھد غیر المسبوق للمساعدة على السیطرة سریعاً على
أي فاشیة ُمحتملة لإلیبوال". وأضافت قائلة "نحن نعلم أن التأھب ھو األساس عندما یتعلق األمر بفاشیات األمراض. وھذا المستودع للقاح اإلیبوال ھو إنجاز رائع

سیسمح لنا بإیصال اللقاحات إلى من یحتاجونھا في أسرع وقت ممكن".

 وحیث إن فاشیات اإلیبوال نادرة نسبیاً وال یمكن التنبؤ بھا، فال توجد سوق طبیعیة للقاح اإلیبوال. لذلك فإن إنشاء ھذا المستودع ھو الطریقة الوحیدة لتأمین
اللقاحات التي تُخزن منھا كمیات محدودة. واللقاحات محجوزة ألنشطة االستجابة للفاشیات من أجل حمایة األشخاص األشد عرضة لخطر اإلصابة باإلیبوال،

بمن في ذلك العاملون الصحیون وعاملو االستجابة في الخطوط األمامیة.

 وقال األمین العام لالتحاد الدولي، جاغان شاباغین، إن "ما تحقق ھو إنجاز ھام. فعلى مدى العقد الماضي وحده، شاھدنا كیف دمرت اإلیبوال مجتمعات محلیة
بأسرھا في غرب ووسط أفریقیا، وكیف تصب جام غضبھا دوماً على الفئات األفقر واألضعف. وفي كل فاشیة منھا، خاطر المتطوعون بحیاتھم إلنقاذ أرواح

اآلخرین. وبفضل ھذا المستودع، آمل أن یتقلص إلى حد كبیر أثر ھذا المرض المریع".

 ومن جھتھا قالت الدكتورة ناتالي روبرتس، مدیرة البرنامج لدى منظمة أطباء بال حدود "إن إنشاء مستودع للقاح اإلیبوال تحت مظلة فریق التنسیق الدولي ھو
خطوة إیجابیة. فالتطعیم من أكثر التدابیر فعالیة في االستجابة لفاشیات األمراض التي یمكن الوقایة منھا باللقاحات، وال یُستثنى اإلیبوال من ذلك. ومن شأن إنشاء

ھذا المستودع أن یعزز الشفافیة في إدارة المخزونات العالمیة للقاحات ونشرھا في الوقت الالزم عندما تمّس الحاجة إلیھا، وھو ما دعت إلیھ منظمة أطباء بال
حدود خالل الفاشیات األخیرة للمرض في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة".

 وتتوفر حالیاً 890 6 جرعة أولیة لجھود االستجابة للفاشیات، على أن تودع كمیات إضافیة من اللقاح في المستودع ھذا الشھر وعلى مدار عام 2021 وما
بعده. ووفقاً لمعّدل نشر اللقاحات واستعمالھا، فقد یستغرق األمر سنتین إلى ثالث سنوات لبلوغ المستوى الذي یوصي بھ فریق الخبراء االستراتیجي االستشاري،

وھو تخزین 000 500 جرعة من اللقاح في مستودع لقاحات اإلیبوال لحاالت الطوارئ. وتعكف المنظمة والیونیسف وغافي ومصنّعو اللقاح على تقییم
الخیارات المتاحة بشكل مستمر لزیادة اإلمدادات من اللقاح في حال ازدیاد الطلب العالمي.

 

 https://whohqphotos.lightrocketmedia.com/galleries/675/ebola-vaccine-stockpile  :معرض الصور

مالحظة – كي تتمكن وسائل اإلعالم من الوصول إلى الصور وتنزیلھا: 

1-    امأل استمارة طلب اإلذن الخاصة بالمنظمة مع إدراج رمز التعریف الداخلي للصورة (الصور) وفصل كل رمز عن اآلخر بفاصلة.

2-    أرسل رسالة إلكترونیة إلى photos@who.int ، مع تحدید رمز تعریف الطلب. ستتلقى رابطاً لتنزیل الصور المطلوبة في غضون دقائق.

الصور

نبذة عن فریق التنسیق الدولي المعني بتوفیر اللقاحات

أنشئ فریق التنسیق الدولي افي عام 1997، بعد اندالع فاشیات كبرى لاللتھاب السحائي في أفریقیا، لیصبح آلیةً إلدارة وتنسیق إیصال إمدادات اللقاح
والمضادات الحیویة الطارئة إلى البلدان أثناء الفاشیات الكبرى. ویعمل الفریق على تعزیز التعاون والتنسیق في سیاق التأھب واالستجابة لألوبئة.
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نبذة عن الیونیسف

تعمل الیونیسف في بعض أكثر األماكن صعوبة من أجل الوصول إلى األطفال األكثر حرمانا في العالم. فنحن نعمل من أجل كل طفل، في كل مكان، في 190
.www.unicef.org بلدا وإقلیما لبناء عالم أفضل للجمیع. وللمزید من المعلومات عن الیونیسف وعملھا من أجل األطفال، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني

وللمزید من المعلومات عن مرض كوفید-19، یرجى زیارة الرابط: www.unicef.org/coronavirus. وتُتاح ھنا معلومات عن عمل الیونیسف في مجال
اللقاحات، كما تُتاح ھنا المزید من المعلومات عن عملھا بشأن التمنیع. تابع أخبار الیونیسف على تویتر وفیسبوك.

 

نبذة عن منظمة الصحة العالمیة

تضطلع منظمة الصحة العالمیة بدور الریادة العالمیة في مجال الصحة العامة داخل منظومة األمم المتحدة. وتعمل المنظمة، منذ تأسیسھا في عام 1948، مع
194 دولة عضوا في ستة أقالیم وأكثر من 150 مكتبًا، على تعزیز الصحة والحفاظ على سالمة العالم وخدمة الضعفاء. ویتمثل ھدفنا للفترة 2019-2023 في

ضمان استفادة ملیار شخص آخر من التغطیة الصحیة الشاملة وحمایة ملیار شخص آخر من الطوارئ الصحیة وضمان تمتُّع ملیار شخص آخر بمزید من
الصحة والعافیة.

وللحصول على أحدث المعلومات عن جائحة كوفید-19 ونصائح في مجال الصحة العامة لحمایة نفسك من فیروس كورونا، یرجى زیارة موقع المنظمة
www.who.int ومتابعة أخبارھا على شبكات التواصل االجتماعي: تویتر، وفیسبوك، وإنستاغرام، ولینكد إن، وتیك توك، وبینتریست، وسناب شات،

ویوتیوب وتویتش.
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