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  ٦١/٦ج  الحادية والستون    جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٨ أبريل/ نيسان ١٤   من جدول األعمال المؤقت ٣-١١البند 

  A61/6   
  
  
  

  :استئصال الجدري
  تدمير مخزونات فيروس الجدري

  
  

  تقرير من األمانة
  
  

شارية التابعة للمنظمة والمعنيـة ببحـوث       تعرض هذه الوثيقة تقريراً عن االجتماع التاسع للجنة االست          -١
وقـد  . وعن عمل األمانة في هذا المضمار     ) ٢٠٠٧نوفمبر  /  تشرين الثاني  ٢٩ و ٢٨جنيف،  (فيروس الجدري   

 الذي أذنت فيه جمعية الصحة باالحتفاظ مؤقتاً بما تبقى          ١٠-٥٢ج ص ع  ُأنشئت اللجنة االستشارية عمالً بالقرار      
ي وطلبت إلى المديرة العامة تعيين فريق خبراء يتولى تحديد البحوث التـي  من مخزونات فيروس الجدري الح  

يجب إجراؤها، إن وجدت، بغرض التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن توقيت تـدمير مخزونـات فيـروس                  
 أصدرت جمعية الصحة تفويضاً باستمرار االحتفـاظ مـن جديـد            ١٥-٥٥ج ص ع  وفي القرار   . الجدري هذه 

خزونات الموجودة من فيروس الجدري الحي على أن تظل كل البحوث المعتمدة موجهـة              وبصورة مؤقتة بالم  
 أيضاً إلى المديرة    وطلبت. نحو النتائج ومحدودة الوقت وعلى أن تخضع منجزاتها ونتائجها الستعراض دوري          
ة إلى جمعية الصحة مـن      العامة تقديم تقرير سنوي عن التقدم المحرز في برنامج البحوث والمسائل ذات الصل            

 طلبت جمعية الصحة إلى المديرة العامة القيام باسـتعراض  ١-٦٠ج ص ع وفي القرار   . خالل المجلس التنفيذي  
 لنتائج البحوث التي تم االضطالع بها والبحوث الجارية حتى يتسنى لجمعيـة الـصحة   ٢٠١٠رئيسي في عام    

في اآلراء حول توقيت تدمير مخزونات فيروس الجـدري         عالمي  العالمية الرابعة والستين التوصل إلى توافق       
  .الحالية

  
 تلقت اللجنـة االستـشارية ملخـصاً        .أحدث المعلومات عن اقتراحات البحوث المقدمة إلى المنظمة         -٢

من قبل لجنتها الفرعيـة     ) ١٢(واقتراحات البحوث المرفوضة    )  برنامج عمل  ١٢(القتراحات البحوث المعتمدة    
تقـارير  الشرف كثير من المشاريع المعتمدة على االنتهاء حسب الجدول الزمني وينبغي تقـديم              وقد أ . العلمية

أما االقتراحات الجديدة التي تم تلقيها مؤخراً فسيجري تقييمها طبقاً لإلجراءات المنقحة التي اتُفق              . ختامية عنه ال
لتناوب على عضوية اللجنة الفرعية      والتي تقتضي ا   ٢٠٠٦،١عليها أثناء انعقاد االجتماع الثامن للجنة في عام         

  .على العضوية الجديدة للجنة الفرعيةاالستشارية ووافقت اللجنة . العلمية
  
 فيـروس الجـدري     ذرارياستعرضت اللجنة البيانات الخاصة ب     ٢. الفيروس في المستودعين   ذراري  -٣

ومثلما أوصي بـه فـي      . اتوالمستفردات الرئيسية المحتفظ بها في المجموعتين ولم تالحظ حدوث أي تغيير          
وأعربت اللجنة عن ارتياحهـا  . اجتماعات سابقة خضعت هاتان المجموعتان لجرد سنوي باستخدام نظام موحد  

                                                           
 .١٢٠/٣٩م تالوثيقة    ١
 المركز الحكومي الروسي لبحوث الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، كولتـسوفو، إقلـيم نوفوسيبيرسـك، االتحـاد                  ٢

 .اليات المتحدة األمريكيةالروسي، ومراكز مكافحة األمراض والوقاية منها، أتالنتا، جورجيا، الو
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لتوافق المواد التي تضمها المجموعتان مع قوائم الجرد، وألن المواد يحتفظ بها مع االلتزام بالضمانات المالئمة 
  .القائمة

  
 مثلما أوصت اللجنة به من قبل لـم يجـر أي            .ووي دنا لفيروس الجدري   تحليل تسلسل الحامض الن     -٤

 آسيوية في المجموعة الروسية     ذريةتحديد آخر لتسلسل الحامض النووي دنا الجينومي، باستثناء تحديد لتسلسل           
  .يجري حالياً في المركز الروسي المتعاون من أجل استكمال تغطية التنوع الجغرافي للفيروسات

  
 تجاوباً مع التوصية السابقة الصادرة عن اللجنـة بـإجراء اسـتعراض             . السريرية للجدري  السمات  -٥

للمحفوظات من أجل تحديد إذا كانت توجد أم ال أي عالقة بين مستفردات معينة من فيروس الجدري وبين شدة                   
 معظم  يتضمنو. السمات السريرية للجدري عرضت على اللجنة نتائج تحليل للسجالت المحفوظة في المنظمة           

ومن ثـم لـم   .  يتضمن أي معلومات سريرية على اإلطالقالهذه السجالت القليل من المعلومات السريرية أو        
  .يسفر هذا البحث عن أي معلومات تتيح الربط بين مستفردات فيروسية معينة وبين خصائص المرض

  
لجنة أنه تم تحقيق كثير مـن        الحظت ال  .النماذج الحيوانية التي يستخدم فيها فيروس الجدري الحي         -٦

أغراض العمل الخاص بتحسين نموذج الثدييات العليا للجدري البشري في ما يخص اختبار المركبات المضادة               
ولكن قد يلزم القيام بالمزيد من العمل لجعل النموذج أنسب الختبار هذه المركبات من أجل الحصول                . للفيروس

  .على التراخيص
  
 ST-246دواء  اللجنة التقدم الذي تحقق مؤخراً فـي اسـتحداث           الحظت   .فيروساتاألدوية المضادة لل    -٧

المضاد للفيروسات والذي يكبت نمو فيروس الجدري في المختبر، وهو فعال في العالج من مجموعة متنوعة                
وتـم  .  في النماذج الحيوانية، ويبدو أنه مأمون وتتحمله تلك النماذج جيـداً           النفاطية السوية من عداوى فيروس    

تقديم البيانات الخاصة بالنجاعة في مختلف النماذج الحيوانية إلى إدارة األغذية واألدوية في الواليات المتحـدة                
 كانت إيجابية بما يكفي لتخزين      ST-246وُأبلغت اللجنة كذلك بأن هذه النتائج األولية الخاصة بدواء          . األمريكية

 ويجري  .لتفريج الكرب ركة التي تنتجه وذلك لالستعمال في الطوارئ        كميات قليلة من الدواء حالياً من قبل الش       
  . مع األفراد المنقوصي المناعة أو مع الحواملST-246العمل على تحديد ما إذا كان يمكن أم ال استعمال دواء 

  
وتم الترخيص باستعمال لقاح جديـد مـضاد        .  استعرضت اللجنة األساليب الجديدة الواعدة     .اللقاحات  -٨
وتبين من العمل الخاص باثنين من لقاحات الجيل الثالـث  .  في إحدى الدول األعضاء(ACAM 2000)دري للج
)MVA و LC16m8 (           أنهما مأمونان وأقل إحداثاً للتفاعل، وتشير البيانات األولية إلى أن معدل نجـاح التطعـيم

ين مع لقاحات الجيلـين األول      الفردي ومستوى تحريض األضداد المستعدلة مشابهان للمعدل والمستوى المسجل        
وناقشت اللجنة المسائل التنظيمية الخاصة بشروط استـصدار        .  وتجري دراسات أخرى لكال اللقاحين     .والثاني

تراخيص لقاحات الجيل الثالث، وسلطت الضوء على عدم وجود نموذج حيواني يبعث علـى االرتيـاح فـي                  
ومع ذلك فقد بـدا  . عالقات الحماية ضد الجدري البشرييتعلق باختبار لقاحات الجدري، وعلى عدم معرفة   ما

أن هناك وكالتين تنظيميتين على األقل، لن تعتبرا النموذج الحيواني الذي يستعمل فيه فيروس الجدري الحـي                 
  .إلزامياً الستصدار تراخيص لقاحات الجيل الثالث

  
 فـي عـالج     ST-246دواء  ر و لين المناعي المضاد للفيروسـات ودواء سـيدوفوفي       وبواستعمال الغل   -٩

والحظت اللجنة أن استعمال    .  تم اإلبالغ عن عالج حالة ُأصيبت بإكزيما لقاحية تهدد الحياة          .اإلكزيما اللقاحية 
 ST-246ومن ثم ينبغي النظر فـي دواء        .  يبدو مفيداً بوجه خاص وأن المريض تعافى بعد أخذه         ST-246دواء  

  . مأمونيته ونجاعته لدى البشرن الدراسات المزيد مكخيار للعالج المبكر إذا أكد
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استعراض أعمال البحوث المنفذة من قبل المختبرات التي حصلت على الحامض النووي دنا لفيروس   -١٠
، في إطار التزامها بمراقبة أنشطة البحوث التي تستعمل فيها أجزاء            عرضت األمانة  .الجدري بموافقة المنظمة  

مختبرات معروفة بالمشاركة في    ل النتائج األولية لمسح ُأجري       الجدري، بعض  وي دنا لفيروس  ومن الحامض الن  
وحددت المختبرات الخاضعة للمسح من سجالت المنظمة الخاصة بالطلبات التي جرت الموافقـة  . هذه البحوث 

عليها للحصول على شدف الحامض النووي دنا لفيروس الجدري، ومن سجالت توزيع شدف الحامض النووي               
 ومن المطبوعات ذات الـصلة بـشدف         الخاصة بمراكز مكافحة األمراض والوقاية منها      فيروس الجدري دنا ل 

وعلى الرغم من أن أحد أعضاء اللجنـة        . ١٩٩٤الحامض النووي دنا لفيروس الجدري والتي نُشرت منذ عام          
ورأت أن  . ه الجهود أعرب عن قلقه بخصوص المنهجية المتبعة في جمع البيانات األولية فإن اللجنة رحبت بهذ             

المعلومات عن استعمال وتوزيع شدف الحامض النووي دنا        المنظمة ينبغي أن تستمر في االطالع على أحدث         
 اتخاذوأقرت اللجنة بضرورة    .  دوائر الصحة العمومية األوسع نطاقاً     ألن هذا أمر أساسي لثقة    لفيروس الجدري   

تعزيـز الـوعي     األمانة جهودها الرامية إلى      تواصلوأوصت بأن   المزيد من الخطوات من أجل إنجاز العمل        
  . الحامض النووي دنا لفيروس الجدريباللوائح والدالئل التي تنظم استعمال وتوزيع

  
 أوصت اللجنة بعدم تغيير نـص التوصـيات والـدالئل           .نقل الحامض النووي دنا لفيروس الجدري       -١١

تعميم مشكلة  وكانت المشكلة الرئيسية المحددة هي      . فيروس الجدري مض النووي دنا ل   االحالية الخاصة بنقل الح   
وباإلضافة إلى ذلك رأت اللجنة أنه ينبغـي توضـيح          . وتوصيل التوصيات والدالئل الحالية على نطاق أوسع      

في هذا الصدد مسألة    وكان من الشواغل الرئيسية     . المبادئ العامة التي تقوم عليها هذه اللوائح والتركيز عليها        
 واتفقـت   .نقل شدف الحامض النووي دنا من المختبرات التي وافقت المنظمة على مشاريعها إلى أطراف ثالثة              

علـى سـبيل    اللجنة على أن هذا النقل يقتضي الحصول على إذن من منظمة الصحة العالمية وينبغي مراقبته                
موزعة والمختبرات المتلقية، مع إرسال     المبرمة بين المختبرات ال   المالئمة و من خالل اتفاقات نقل المواد      المثال  

  .نسخة إلى المنظمة
  

 استعرضت اللجنـة كـل      .التدابير الرامية إلى تعزيز إتاحة نتائج البحوث على نطاق واسع وبعدالة            -١٢
 أي تقديم تقريـر     ؛١-٦٠ج ص ع  المواضيع المذكورة في ما طلبته جمعية الصحة من المديرة العامة في القرار             

لتي تشجع في الدول األعضاء على الحصول على أوسع نطاق ممكن وعلى نحو يؤمن أكبر قدر                التدابير ا "عن  
من العدالة الممكنة على نتائج البحوث، بما في ذلك العوامـل المـضادة للفيروسـات واللقاحـات ووسـائل                   

ولكـن  وجرت مناقشات مبدئية بخصوص إتاحة األدوية المضادة للفيروسات واللقاحات األحدث،           ". التشخيص
هذه الكواشف ليست متطورة بالقدر الكافي اآلن للتخطيط لتطبيقات واسعة النطاق، وستنظر اللجنة مجدداً فـي                

وفي ما يتعلق بالحصول على لقاحات الجيلـين األول والثـاني           . هذه البنود في المستقبل مع التقدم في البحوث       
بنك اللقاحات العالمي التابع لها، وتستلم إمدادات تواصل المنظمة العمل على توسيع نطاق إمدادات اللقاحات في 

وإذا ثبتت مأمونية اللقاحـات     . لقاحات الجيل الثاني من أجل مخزون اللقاحات االحتياطي الموجود في سويسرا          
األحدث وثبت استمناعها ينبغي للمنظمة أن تقبلها في بنك اللقاحات، وينبغي تشجيع الدول األعضاء التي تنـتج            

وعرضت األمانة تقريراً عن تحديث آليـة       [ . ات أو تشتريها على المساهمة في المخزون االحتياطي       هذه اللقاح 
 وعرضت  ]).٢٠٠٥(اإلفراج عن اللقاح من المخزون االحتياطي من أجل مراعاة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية              

ن المختبرات لتشخيص عداوى    تقريراً عن الخطوات األولية المتخذة من أجل إنشاء شبكة غير رسمية م           األمانة  
وتتمثل الخطة في أن يوجد في كل إقليم مـن أقـاليم المنظمـة              . الفيروسات النفاطية السوية، بما فيها الجدري     

فيروسـات  مختبر واحد على األقل، ويفضل وجود أكثر من مختبر، لديه القدرة على استعمال وسائل تشخيص                
 وبكفاءة، بما في ذلك التشخيص األولي لحاالت الجدري المـشتبه            على نحو يمكن الركون إليه     النفاطية السوية 

وستكون النتيجة هي تـسريع الحـصول    . فيها باستعمال أساليب الكيمياء الجزيئية في المواد السريرية المعطلة        
وعرضت قائمة مؤقتة بالمختبرات . على النتائج الخاصة بالعينات المأخوذة من المرضى وتوفير تكاليف الشحن  

شاركة، ولكن اللجنة قررت أن من الضروري إجراء المزيد من المشاورات لتحديد المختبـرات المهتمـة                الم
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النتـائج والحفـاظ    موثوقية  وستتطلب هذه الشبكة إقامة نظام لتقييم       . بالمشاركة والمختبرات المؤهلة للمشاركة   
  .م الالزم وتعمل األمانة مع المراكز المتعاونة مع المنظمة على تحديد الدععليها،

  
وأحاط المجلس التنفيذي علماً بنسخة سابقة من التقرير المذكور في دورته الثانية والعشرين بعد المائة                 -١٣

  ٢٠٠٨.١يناير / في كانون الثاني
  

  المتابعة من قبل األمانة
  

  الوضع القانوني لمخزونات فيروس الجدري المحتفظ بها في المستودعين
  

 توصيات اللجنة العالميـة لإلشـهاد علـى استئـصال           ٤-٣٣ع ص جلقرار  أيدت جمعية الصحة في ا      -١٤
الجدري، بما في ذلك التوصية بأال يعتمد أكثر من أربعة مراكز متعاونة مع منظمة الصحة العالمية باعتبارها                 

وخُفض عدد المراكز المتعاونة إلى مركزين فـي        . امناسبة لالحتفاظ بمخزونات من فيروس الجدري ومناولته      
وفي ضوء اإلجراءات التي تتبعها المؤسسات في جميع أنحاء العالم في نقـل مخزوناتهـا مـن                 . ١٩٨٣م  عا

فيروس الجدري إلى المركزين المتعاونين مع المنظمة اللذين تم تعيينهما، وبناء على ما تحتفظ به المنظمة في                 
ذاك لم تجر بالضرورة في ظـل تحديـد         محفوظاتها من الفترة المعنية، يبدو أن عمليات النقل التي نُفذت إبان            

واضح للوضع القانوني الذي تم على أساسه نقل ذراري الفيروس واالحتفاظ بها من قبل المستودعين اللـذين                  
  .تلقياها

  
، أن تقدم إلـى جمعيـة الـصحة     ١-٦٠ع ص جطلبت جمعية الصحة من المديرة العامة، في القرار         و  -١٥

ن الوضع القانوني لذراري فيروس الجدري المحتفظ بها في المستودعين في           العالمية الحادية والستين تقريراً ع    
مـساعدة مـن    طلبت األمانـة ال    ،اً لعدم توافر المعلومات الكافية إلعداد ذلك التقرير        ونظر .ما يخص ملكيتها  

، وطلبت منها على وجه الخصوص      ١٩٧٧دول أعضاء كانت لديها مخزونات معلنة من الفيروس في عام            ١٠
أن تزودها بأي معلومات أو سجالت يمكن أن توضح الوضع القانوني لمخزونات الفيـروس التـي نقلتهـا أو               

كانـت قـد    ٢٠٠٨أبريـل  / ن نيسا١٠وفي . احتفظت بها، حسب الحالة، وذلك عمالً بقرارات جمعية الصحة        
  .وردت ردود من سبعة بلدان

  
 الوضع القانوني لذراري فيروس الجدري المعنية بالوقائع والوثـائق وبـالظروف القانونيـة              يتعلقو  -١٦

 لتـوفير تحليـل     يكفي المتاح، بما في ذلك الردود على طلب األمانة، ال           السجلومع ذلك فإن    . المحيطة بنقلها 
 المتلقاة نقلت بعـض الـدول       بعض الردود ونظراً لتناثر السجالت المتاحة في المنظمة       و. كامل لهذه الظروف  

 مع المنظمة على أسـاس أن حقـوق   المركزين المتعاونيناألعضاء ما تبقى لديها من مخزونات الفيروس إلى        
نقلـت   ذكرت دولة عـضو أخـرى أنهـا       ومن الناحية األخرى    . الملكية الخاصة بالمؤسسات الناقلة قد انتهت     

وأفادت دول أعضاء أخرى بأنها لم تتناول مـسألة حقـوق           .  أنها تحتفظ بحقوق الملكية    المخزونات مع اعتبار  
وبالتالي، وبناء على الوثـائق المحـدودة المتاحـة، يبـدو أن            . الملكية في الوثائق المصاحبة لعيناتها المنقولة     

  .ومتغيرةدعين غير يقينية السيناريوهات الخاصة بملكية المخزونات المعنية في المستو
  
  
  

                                                           
 .)النص اإلنكليزي( ، ٢، المحضر الموجز للجلسة العاشرة، الفرع ٢/سجالت/ ١٢٠/٢٠٠٨م تالوثيقة  انظر    ١
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  مشاريع البحوث
  

أعدت األمانة قائمة بمشاريع البحوث التي سمحت بها المنظمة لمواصلة تطوير اللقاحـات المحـددة                 -١٧
  .والقائمة متاحة عند الطلب. المضادة للجدري ومعايرات التشخيص واألدوية المضادة للفيروسات

  
  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

  
  . علماً بهذا التقريرأن تحيطجمعية الصحة مدعوة إلى   -١٨
  
  

  
=     =     =  


