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  ).مدغشقر(جان لوي . ر.  برئاسة الدكتور ر٢٠٠٧مايو /  أيار١٦جلستها الثالثة في " أ"عقدت اللجنة 
  

معية الصحة العالمية الستين باعتماد القرار المرفق بصيغته المعدلة والمتعلق بالبند           وقد تقرر توصية ج     
  : من جدول األعمالالتالي

  
  المسائل التقنية والصحية  -١٢

  
  تدمير مخزونات فيروس الجدري: استئصال الجدري  ٢-١٢
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   من جدول األعمال٢-١٢البند 
  
  

  تدمير مخزونات فيروس الجدري: استئصال الجدري
  

  جمعية الصحة العالمية الستون،  
  

، الذي يوصي بتحديد تاريخ لتدمير المخزونات المتبقية من فيـروس           ١٠-٤٩ع ص جإذ تذكّر بالقرار      
، الذي أذن باإلبقاء مؤقتاً على مخزونات       ١٠-٥٢ع ص جالجدري، رهناً بقرار تتخذه جمعية الصحة، وبالقرار        

  ري حتى موعد آخر، رهناً باستعراض سنوي تجريه جمعية الصحة؛فيروس الجد
  

 السماح أيـضاً باسـتمرار،      ١٥-٥٥ع ص جإلى أن جمعية الصحة قررت، بموجب القرار         وإذ تشير   
االحتفاظ بها مؤقتاً شريطة أن تركز جميع البحوث المقرر إجراؤها على تحقيق نتائج وأن تكون محدودة الفترة                 

ى نحو دوري، وأن تتقيد بموعد مقترح جديد لتدمير هذه المخزونات يتم تحديـده عنـدما                ويتم استعراضها عل  
تسمح اإلنجازات والنتائج التي تحققها البحوث بالتوصل إلى توافق في اآلراء حول توقيت تـدمير مخزونـات                 

  فيروس الجدري؛ 
  

ومية العالمية، بما في ذلك وإذ تشير إلى أنه تم السماح بإجراء البحوث األساسية ألغراض الصحة العم         
إجراء المزيد من البحوث الدولية المتصلة بالعوامل المضادة للفيروسات وتحسين اللقاحات وزيادة مأمونيتهـا،              

  وإلجراء تقصيات عالية األولوية للبنية الجينية لفيروس الجدري وإمراضيته؛
  

أي  فريق مـن الخبـراء لتحديـد     يطلب إلى المدير العام تعيين ١٠-٥٢ع ص ج أن القرار    تالحظوإذ    
البحوث، إن وجدت، يجب االضطالع به بغية التوصل إلى توافق في اآلراء على الصعيد العالمي بشأن توقيت                 

  تدمير مخزونات  فيروس الجدري الحالية؛
  

المخزونات المتبقيـة    وإذ تذكّر بالمقررات الصادرة عن جمعيات الصحة السابقة والتي تقضي بتدمير            
  وس الجدري؛من فير

  
وإذ تدرك أن تدمير جميع مخزونات فيروس الجدري يشكل حدثاً ال رجعة عنه وأنه يتعين البت فـي                    

  القيام بذلك بقدر كبير من العناية؛
  

، الذي يدعو إلى استجابة أوساط الصحة العمومية العالمية للوجـود           ١٦-٥٥ع ص جوإذ تذكّر بالقرار      
ميائية أو المواد النووية المشعة التي تؤثر على الصحة أو إطالقها عرضاً أو             الطبيعي للعوامل البيولوجية والكي   

  استخدامها عمداً؛
  

وإذ تدرك أيضاً أنه قد توجد مخزونات غير معروفة من فيروس الجـدري الحـي، وأن إطـالق أي                     
  فيروسات من فيروسات الجدري بصورة متعمدة أو عرضية يشكل كارثة على المجتمع العالمي؛

  
 والتقريـر   تدمير مخزونات فيـروس الجـدري     : عد النظر في التقرير المتعلق باستئصال الجدري      وب  

  ١المتعلق باالجتماع الثامن للجنة االستشارية التابعة للمنظمة والمعنية ببحوث فيروس الجدري؛

                                                           
 . على التوالي٦٠/٤٠ وج٦٠/٩ جالوثيقتان    ١
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 وإذ تشير مع االرتياح إلى التقدم الكبير الذي تحقق في اسـتحداث العوامـل المـضادة للفيروسـات،            
وتحسين اللقاحات وزيادة مأمونيتها، واختبارات التشخيص الحساسة والمحددة، وفي وضع السالسل المجينيـة             

  الكاملة لفيروسات من عدة ذرار مختلفة؛
  

وإذ تدرك أنه لم يتم الترخيص ألية عوامل مضادة لفيروسات الجدري، وأن الحاجة ستنشأ السـتخدام                  
اعة االختبار في المختبر، وأن األمر قد يتطلب مواصلة تحسين النماذج فيروسات الجدري الحية بغية ضمان نج

  الحيوانية لجعلها أكثر مالءمة الختبار نجاعة هذه العوامل؛
  

 لمستودعين مرخصين أكدت    ٢٠٠٥وإذ تالحظ كذلك أن عمليات التفتيش التي قادتها المنظمة في عام              
  بعث على االرتياح؛مرة أخرى مأمونية وأمن فيروسات الجدري على نحو ي

  
وإذ تحيط علماً بأن اللجنة االستشارية التابعة للمنظمة والمعنية ببحوث فيروس الجدري وجدت إبـان                 

اجتماعها السابع أنه ثمة حاجة ماسة الستعراض جميع المقترحات الخاصة بإجراء المزيد من البحوث باستخدام  
  ١قق حتى اآلن؛فيروس الجدري الحي في ضوء التقدم الملحوظ الذي تح

  
وإذ تالحظ كذلك أن األمانة قد حددت، بناء على طلب اللجنة االستشارية التابعـة للمنظمـة، صـيغة                    

 االقتراحات إلى اللجنة كي تنظـر       لالقتراحات الخاصة بالبحوث ووضعت بروتوكوالً وإطاراً زمنياً لتقديم هذه        
  فيها، وأنه يتم إبالغ المنظمة بالبحوث المقررة، وفقاً لبروتوكول محدد؛

  
 على المقررات الصادرة عن جمعيات الصحة الـسابقة والتـي تقـضي بتـدمير               تؤكّد مجدداً وبشدة    -١

  المخزونات المتبقية من فيروس الجدري؛
  
  :على ما يليتؤكد مجدداً كذلك   -٢
  

ضرورة التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن موعد مقترح جديد لتدمير مخزونات فيـروس                )١(
الجدري، عندما تسمح بذلك نتائج البحوث الحاسمة األهمية بالنسبة الستجابة أفضل من قبـل أوسـاط                

  الصحة العمومية ألية فاشية محتملة الحدوث؛
  

رية المعنية ببحوث فيـروس الجـدري       مواصلة عمل اللجنة االستشا    (١٥-٥٥ع ص جالقرار    )٢(
فيما يخص البحوث التي تتعلق بمخزونات فيروس الجدري وضمان االضطالع ببرامج البحوث على             

القاضي بأال يتم االضطالع ببرنامج البحوث على نحو مفتوح وشفاف إال بموافقة            ) نحو مفتوح وشفاف  
  منظمة الصحة العالمية وتحت إشرافها؛

  
جدول  في" تدمير مخزونات فيروس الجدري   : استئصال الجدري : " موضوعي بعنوان   إدراج بند  تقرر  -٣

  ؛الرابعة والستين لجمعية الصحة العالمية األعمال المؤقت
  
  :المدير العام ما يليتطلب إلى   -٤
  

بشأن نتائج البحوث التي تم االضطالع بها والبحوث  ٢٠١٠عام في  القيام باستعراض رئيسي  )١(
بات إجراء بحوث أساسية مستفيضة ألغراض الصحة العمومية مع مراعاة توصـيات            الجارية ومتطل 

لجنة منظمة الصحة العالمية االستشارية المعنية ببحوث فيروس الجدري حتى يتسنى لجمعية الـصحة         
التوصل إلى توافق عالمي في اآلراء حول توقيت تدمير مخزونات فيـروس             الرابعة والستين العالمية  

  ية؛الجدري الحال

                                                           
 .٥٩/١٠انظر الوثيقة ج    ١
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  مواصلة عمل لجنة منظمة الصحة العالمية االستشارية المعنية ببحوث فيروس الجدري؛  )٢(
  

استعراض عضوية لجنة منظمة الصحة العالمية االستشارية وتمثيل المستشارين والمـراقبين             )٣(
، في اجتماعات اللجنة، بهدف ضمان التمثيل الجغرافي المتوازن، مع ضم خبراء من البلدان الناميـة              

  والتمثيل المعتبر لخبراء الصحة العمومية، وتنزه أعضاء هذه اللجنة عن أية مصلحة؛
  

ضمان إتاحة االقتراحات المتصلة بالبحوث المعتمدة ونتائج البحوث والفوائد المترتبة علـى              )٤(
  هذه البحوث لجميع الدول األعضاء؛

  
المرخص لهمـا، لـضمان تقيـد       االستمرار في عمليات التفتيش نصف السنوية للمستودعين          )٥(

ظروف تخزين الفيروس والبحوث الجارية في المختبرات بأرفع شروط السالمة البيولوجية واألمـن             
وينبغي إتاحة تقارير التفتيش إلحاطة الجمهور علماً بهذا األمر وذلك بعد إدخال التعديالت              .البيولوجي

  نية؛التحريرية المالئمة عليها من الناحيتين العلمية واألم
  

  تطوير إطار تشغيلي الحتياطي المنظمة من اللقاحات المضادة للجدري على نحو مستمر؛   )٦(
  

االستمرار في تقديم تقارير سنوية عن التقدم المحـرز فـي برنـامج البحـوث، والـسالمة                   )٧(
 البيولوجية والقضايا ذات الصلة إلى جمعية الصحة عن طريق المجلس التنفيذي، وعن تنفيذ توصيات             

  اللجنة االستشارية التابعة للمنظمة والمعنية ببحوث فيروس الجدري التي وافق عليها المدير العام؛
  

  التأكد من أن أية بحوث يتم االضطالع بها ال تشمل الهندسة الجينية لفيروس الجدري؛  )٨(
  

ن دنا ضمان عدم قيام مستودعي الفيروس الحي المرخصين وأي مؤسسة أخرى تمتلك شُدفاً م    )٩(
فيروس الجدري بتوزيع هذا الدنا ألغراض البحوث بشأن وسائل التشخيص والعالج واللقاحات فقـط،            

  وفقاً لتوصيات اللجنة االستشارية التابعة للمنظمة والمعنية ببحوث فيروس الجدري؛
  

تقديم تقرير سنوي تفصيلي إلى جمعية الصحة، من خالل المجلس التنفيذي، بشأن البحـوث                )١٠(
مستكملة، ونتائج هذه البحوث، والبحوث الجاري تنفيذها، والبحوث المزمع إجراؤها في المستودعين            ال

  المرخصين؛
  

تقديم تقرير إلى جمعية الصحة العالمية الحادية والستين عن الوضع القانوني لذراري فيروس               )١١(
  الجدري المحتفظ بها في المستودعين فيما يخص ملكيتها؛

  
ر إلى جمعية الصحة العالمية الحادية والستين، من خالل المجلس التنفيذي، بـشأن             تقديم تقري   )١٢(

التدابير التي تشجع في الدول األعضاء على الحصول على أوسع نطاق ممكن وعلى نحو يؤمن أكبر                
قدر من العدالة الممكنة على نتائج البحوث بما في ذلك العوامـل المـضادة للفيروسـات واللقاحـات      

  .شخيصووسائل الت
  
  

=     =     =  


