
 © EMIRATES HUMAN RIGHTS ASSOCIATION
1

ال يمكن أن يكون لتدابير 
اللقاحات أي آثار تمييزية



تدابير اللقاح 

يـــــجب أن تحـــــمي الـــــتدابـــــير 
الــــــــــــــحكومــــــــــــــية اســــــــــــــتجابــــــــــــــة 
لـــتدابـــير الـــلقاح كـــوفـــيد -19 
حـــــــــقوق جـــــــــميع الـــــــــناس وال 
يـــــــــــــمكنها الـــــــــــــتمييز. يـــــــــــــجب 
تــــقييم آثــــار الــــتدابــــير عــــلى 
حــــــــــــقوق اإلنــــــــــــسان لــــــــــــفئات 
مــــــــــــعينة ، بــــــــــــما فــــــــــــي ذلــــــــــــك 
الـــــــــنساء ، وكـــــــــبار الـــــــــسن ، 
واألشـخاص ذوي اإلعـاقـة ، 

واألطـــفال ، واملـــهاجـــريـــن ، واألشـــخاص الـــذيـــن يـــلتمسون الـــلجوء 
واألشــــخاص الــــذيــــن يــــعيشون فــــي فــــقر أو تشــــرد ، مســــبًقا. إذا 
تـــــأثـــــر األشـــــخاص املـــــنتمون إلـــــى هـــــذه الجـــــماعـــــات بـــــشكل غـــــير 
مـتناسـب ، فـيجب وضـع تـدابـير الـتخفيف. هـذا مـطلوب مـن خـالل 

حظر التمييز "تدابير اللقاح. 
يجــــري ســــباق عــــاملــــي لــــتطويــــر لــــقاح فــــعال وإنــــتاجــــه بــــكميات 
كــــــبيرة لــــــلتصدي ملــــــرض فــــــيروســــــات الــــــتاجــــــية الجــــــديــــــدة املــــــميتة 
واملـميتة لـلغايـة ،كـوفـيد -19 ، الـذي أدى إلـى تـوقـف مـعظم الـعالـم. 
حـذرت الـعديـد مـن الـحكومـات مـن أن الـحياة الـيومـية ال يـمكن أن 
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تـــعود إلـــى طـــبيعتها حـــتى يـــقوم ســـكانـــها بـــبناء أجـــسام مـــضادة 
لــصد الــفيروس. بــعض الــتجارب الســريــريــة جــاريــة بــالــفعل ، لــكن 

تطوير اللقاح يستغرق غالبًا سنوات 
كيف يعمل اللقاح؟ 

تــــــقليديــــــا ، الــــــلقاحــــــات مــــــيتة أو ضــــــعيفة جــــــزيــــــئات الــــــفيروس - 
املــعروفــة بــاســم املســتضدات - الــتي تــحفز خــاليــا الــدم الــبيضاء 
الــــدفــــاعــــية فــــي الــــجهاز املــــناعــــي لخــــلق أجــــسام مــــضادة تــــرتــــبط 

بالفيروس وتحييده. 

هناك أربعة أنواع رئيسية من اللقاحات التقليدية: 

تسـتخدم الـلقاحـات الـحية شـكاًل ضـعيفًا مـن الـفيروس لـتحفيز 
تــكويــن األجــسام املــضادة ؛ الــلقاحــات املــعطلة تســتخدم نــسخة 
مــــيتة مــــن الــــفيروس ؛ تســــتخدم لــــقاحــــات الــــسموم الــــسموم الــــتي 
يــــــصنعها الــــــفيروس إلنــــــتاج مــــــناعــــــة للجــــــزء مــــــن الــــــفيروس الــــــذي 
يســـبب املـــرض ؛ وتســـتخدم الـــلقاحـــات الـــفرعـــية والـــوحـــدة املـــؤتـــلفة 
والـــسكريـــات املـــتعددة واملـــرافـــقة الـــبروتـــينات أو قـــطع أخـــرى مـــن 

الفيروس. 

هــناك أيــًضا عــدة أنــواع جــديــدة مــن الــلقاحــات الــتي تســتخدم 
املـــــادة الـــــوراثـــــية لـــــلفيروس - DNA أو RNA - لـــــتحفيز الـــــجسم 
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عــــلى تــــكويــــن األجــــسام املــــضادة. ال يــــزال الــــعلماء يــــبحثون فــــي 
هذه األنواع لالستخدام الواسع في البشر. 

عـندمـا يـتم تـطعيم مـعظم الـسكان ويـكونـون مـحصنين ضـد مـرض 
مـعين ، حـتى أولـئك الـذيـن لـيسوا مـحصنين يـعتبرون محـميين ألن 
احــتمال تــفشي الــمرض صــغير. وهــذا مــا يــعرف بــمناعــة الــقطيع. 
يـعتبر جـدري الـماء والـحصبة والـنكاف وشـلل األطـفال مـن األمـثلة 
عـلى األمـراض الـتي حـققت الـواليـات المتحـدة مـناعـة قـطيع بسـبب 

اللقاحات. 

يـجب عـلى أنـظمة تـدابـير الـلقاحـات فـي جـميع أنـحاء الـعالـم إزالـة 
جـميع الـحواجـز حـتى يـتمكن األغـنياء والـفقراء عـلى حـد سـواء مـن 
الـوصـول إلـى الـرعـايـة الـصحية والـتقنيات واألدويـة الـتي يـحتاجـون 

إليها مجانًا عند الحاجة. 

 لــقاح - مــع الــمساواة والــتضامــن فــي صــميمه - يــمكن أن يحــمي 
البشرية جمعاء ويجعل مجتمعاتنا تعمل بأمان مرة أخرى. 

 االتـــــفاق الــــــعالــــــمي عــــــلى لــــــقاحــــــات كــــــوفــــــيد -١٩، والــــــتشخيصات 
والـــعالجـــات - الـــتي تـــنفذ تـــحت قـــيادة مـــنظمة الـــصحة الـــعالـــمية - 

التي: 
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١. يـــضمن الـــمشاركـــة اإللـــزامـــية فـــي جـــميع أنـــحاء الـــعالـــم 
لجــميع الــمعارف والــبيانــات والــتكنولــوجــيات ذات الــصلة بـ 
كـوفـيد -١٩ مـع مجـموعـة مـن تـراخـيص  كـوفـيد ١٩الـمتاحـة 

مجانًا لجميع البلدان. 

٢. وضــــع خــــطة تــــصنيع وتــــوزيــــع عــــالــــمية ســــريــــعة ومــــنصفة - يــــتم 
تـــمويـــلها بـــالـــكامـــل مـــن قـــبل الـــدول الـــغنية - لـــلقاح وجـــميع مـــنتجات 
وتــــقنيات كــــوفــــيد -١٩ الــــتي تــــضمن الــــشفافــــية "بــــأســــعار الــــتكلفة 
الــحقيقية" واإلمــدادات وفــًقا لــلحاجــة. يــجب أن يــبدأ الــعمل بــشكل 
عــاجــل لــبناء الــقدرات عــلى نــطاق واســع فــي جــميع أنــحاء الــعالــم 
لـتصنيع مـليارات جـرعـات الـلقاحـات وتـجنيد وتـدريـب الـماليـين مـن 

العاملين الصحيين بأجر والمحمية الالزمة لتقديمها. 

٣. يـــضمن تـــوفـــير لـــقاحـــات كـــوفـــيد ١٩ والـــتشخيص واالخـــتبارات 
والـــــعالج مـــــجانًـــــا للجـــــميع فـــــي كـــــل مـــــكان. يـــــجب إعـــــطاء األولـــــويـــــة 
لـــــلوصـــــول ألول مـــــرة لـــــلعامـــــلين فـــــي الخـــــطوط األمـــــامـــــية ، واألكـــــثر 

ضعفاً ، وللبلدان الفقيرة األقل قدرة على إنقاذ األرواح. 
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هل يمكن تسريع تطوير اللقاح؟ 

يـقول الـعديـد مـن الـخبراء أن الجـدول الـزمـني مـن اثـني عشـر إلـى 
ثــــمانــــية عشــــر شهــــرًا الــــذي ذكــــره الــــمسؤولــــون األمــــريــــكيون لــــقاح 

كوفيد ١٩ متفائل للغاية. 

فـــي ظـــل الـــظروف الـــعاديـــة ، الـــتي تحـــدث خـــاللـــها مـــراحـــل تـــطور 
الـــلقاح بـــالتســـلسل ، يســـتغرق الـــلقاح فـــي الـــمتوســـط ثـــمانـــية إلـــى 
خــــمسة عشــــر عــــامًـــــا لــــلوصــــول مــــن الــــمختبر إلــــى أيــــدي مــــقدمــــي 
الـرعـايـة الـصحية. أسـرع لـقاح تـم تـطويـره عـلى اإلطـالق هـو خـمس 

سنوات مع السيد بيل جيتس 
  قال : 

أعــتقد أن البشــريــة ســتتغلب عــلى هــذا الــوبــاء ، 
ولكن فقط عندما يتم تطعيم معظم السكان. 
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يـــمكن لـــلدول الـــغنية أن تـــساعـــد ، عـــلى ســـبيل الـــمثال ، مـــن خـــالل 
الـتأكـد مـن أن اإلمدادات الـحيويـة ال تـذهـب فـقط إلـى أعـلى مـزايـد. 
لـكن الـناس فـي األمـاكـن الـغنية والـفقيرة عـلى حـد سـواء لـن يـكونـوا 
آمـنين إال عـندمـا يـكون لـديـنا حـل طـبي فـعال لهـذا الـفيروس ، مـما 

يعني لقاًحا. 

خـــالل الــــعام الــــمقبل ، ســــيكون الــــباحــــثون الــــطبيون مــــن بــــين أهــــم 
األشـــخاص فـــي الـــعالـــم. لـــحسن الحـــظ ، حـــتى قـــبل هـــذا الـــوبـــاء ، 

كانوا يحققون قفزات عمالقة. 
تــــعلم الــــلقاحــــات الــــتقليديــــة جــــسمك الــــتعرف عــــلى شــــكل الــــعامــــل 
الــــممرض ، عــــادة عــــن طــــريــــق إدخــــال شــــكل مــــيت أو ضــــعيف مــــن 

الفيروس. 

ولـكن هـناك أيـًضا نـوع جـديـد مـن الـتمنيع ال يـتطلب مـن الـباحـثين 
قـــضاء الـــوقـــت فـــي زراعـــة كـــميات كـــبيرة مـــن مســـببات األمـــراض. 
تســـتخدم لـــقاحـــات mrna هـــذه الـــشفرة الـــجينية إلعـــطاء خــاليــاك 
تــــعليمات حــــول كــــيفية تــــركــــيب االســــتجابــــة الــــمناعــــية. ربــــما يــــمكن 

إنتاجها بشكل أسرع من اللقاحات التقليدية. 
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آمـل أنـه بحـلول الـنصف الـثانـي مـن عـام ٢٠٢١ ، سـتقوم الـمرافـق 
فـي جـميع أنـحاء الـعالـم بـتصنيع لـقاح. إذا كـان هـذا هـو الـحال ، 
فـسيكون هـذا إنـجازًا تـاريـخيًا: أسـرع البشـريـة عـلى اإلطـالق مـن 

التعرف على مرض جديد إلى التحصين ضده. 

سيكون االختراق الثالث في األدوية المضادة للفيروسات. كانت 
هـذه فـروعًـــا غـير مسـتثمرة فـي الـعلوم. لـم نـكن فـعالـين فـي تـطويـر 
األدويــة لــمحاربــة الــفيروســات مــثلما لــديــنا فــي مــكافــحة الــبكتيريــا. 
لــكن هــذا ســيتغير. ســيطور الــباحــثون مــكتبات كــبيرة ومــتنوعــة مــن 
األدويـــة الـــمضادة لـــلفيروســـات ، والـــتي ســـيتمكنون مـــن فـــحصها 

والعثور بسرعة على عالجات فعالة للفيروسات الجديدة. 

ســتجهزنــا الــتقنيات الــثالثــة لــلوبــاء الــتالــي مــن خــالل الــسماح لــنا 
بـــالـــتدخـــل الـــمبكر ، مـــتى عـــدد الـــحاالت ال يـــزال مـــنخفضا لـــلغايـــة. 
لـكن الـبحث األسـاسـي سـيساعـدنـا أيـًضا فـي مـكافـحة األمـراض 
الـــــمعديـــــة الـــــموجـــــودة - بـــــل ويـــــساعـــــد أيـــــًضا فـــــي تـــــقدم عـــــالجـــــات 
السـرطـان. (يـعتقد الـعلماء مـنذ فـترة طـويـلة أن لـقاحـات مـرنـا يـمكن 
أن تـــؤدي إلـــى لـــقاح الســـرطـــان فـــي نـــهايـــة الـــمطاف. حـــتى الـــقرن 
الــــتاســــع عشــــر ، لــــم يــــكن هــــناك الــــكثير مــــن األبــــحاث حــــول كــــيفية 

إنتاجها بشكل جماعي وبأسعار معقولة إلى حد ما.) 
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لن يكون تقدمنا في العلم وحده. سيكون أيًضا في مقدرتنا على 
الــتأكــد مــن اســتفادة الجــميع مــن هــذا الــعلم. فــي الــسنوات الــتي 
تـلت عـام ٢٠٢١ ، أعـتقد أنـنا سـنتعلم مـن الـسنوات الـتي تـلت عـام 
1945. مـع نـهايـة الحـرب الـعالـمية الـثانـية ، بـنى الـقادة مـؤسـسات 
دولـــــية مـــــثل األمـــــم المتحـــــدة لـــــمنع الـــــمزيـــــد مـــــن الـــــصراعـــــات. بـــــعد 
الــــكوفــــيد ١٩ ، ســــيقوم الــــقادة بــــإعــــداد الــــمؤســــسات لــــمنع الــــوبــــاء 

التالي. 

وسـتكون هـذه مـزيـجاً مـن الـمنظمات الـوطـنية واإلقـليمية والـعالـمية. 
أتــوقــع أنــهم ســيشاركــون فــي "األلــعاب الجــرثــومــية" الــعاديــة بــنفس 
الـــطريـــقة الـــتي تـــشارك بـــها الـــقوات المســـلحة فـــي ألـــعاب الحـــرب. 
هـــذه ســـتبقينا مســـتعديـــن لـــلمرة الـــتالـــية لـــفيروس جـــديـــد يـــنتقل مـــن 
الـخفافـيش أو الـطيور إلـى البشـر. سـيعدونـنا أيـضاإذا قـام مـمثل 
سيئ بـــــإحـــــداث مـــــرض مـــــعد فـــــي مـــــختبر محـــــلي الـــــصنع وحـــــاول 
تسـليحه. مـن خـالل الـتدرب عـلى الـوبـاء ، سـوف يـدافـع الـعالـم عـن 

نفسه ضد عمل من أعمال اإلرهاب البيولوجي. 
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عـالوة عـلى ذلـك ، وسـط هـذه الـجهود غـير الـعاديـة لـتأمـين الـلقاح ، 
ال يـزال الـعلماء يـبحثون فـي كـيفية تـصرف هـذا الـفيروس الـتاجـي 
الجـــديـــد ويـــحاولـــون اإلجـــابـــة عـــن األســـئلة الـــعديـــدة الـــتي يـــطرحـــها 

الناس حول الخطر الذي يشكله وكيفية حمايتهم. 

املراجع 

————————————

https://www.economist.com/by-invitation/2020/04/23/bill-gates-on-how-to-
fight-future-pandemics


https://www.who.int/immunization/policy/sage/en/


https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331976/WHO-2019-nCoV-
Ethics_criteria-2020.1-eng.pdf?ua=1
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