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   استئصال الجدري:
  تدمير مخزونات فيروس الجدري

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
تتنــاول هــذه الوثيقــة العمــل الــذي اضــطلعت بــه األمانــة لــدى التحضــير لجمعيــة الصــحة العالميــة    -١

تكنولوجيـــا باآلثـــار الصـــحية العموميـــة للوتلخـــص توصـــيات الفريـــق االستشـــاري المســـتقل المعنـــي  ،التاســـعة والســـتين
بناًء على طلب الدول األعضاء وعقد اجتماعه في جنيـف فـي ، الذي ُأنشئ بالجدري فيما يتعلقالبيولوجيا التركيبية 

؛ كما توضح العملية التي تتبعها المنظمة إلجراء التفتيش على السالمة البيولوجيـة فـي ٢٠١٥نهاية حزيران/ يونيو 
مستودعي الجدري؛ وتلخص العمل الذي يجري تنفيذه بشأن اإلطـار التشـغيلي إلتاحـة مخـزون المنظمـة االحتيـاطي 

  لقاحات الجدري؛ وتقدم معلومات عن اللجنة االستشارية التابعة للمنظمة والمعنية ببحوث فيروس الجدري.من 
  

  اإلجراءات التي اضطلعت بها األمانة
  

ــةالفريــق االستشــاري المســتقل المعنــي  ــار الصــحية العمومي ــا التركيبيــة لل باآلث ــا البيولوجي فيمــا تكنولوجي
  بالجدري يتعلق 

  

، أن تقــدم المزيــد ٢٠١٤المنظمــة فــي جمعيــة الصــحة العالميــة الســابعة والســتين فــي أيــار/ مــايو  مــنُطلــب  -٢
مــن المعلومــات إلــى جمعيــة الصــحة عــن اآلثــار المحتملــة الســتخدام تكنولوجيــات البيولوجيــا التركيبيــة علــى التأهــب 

مخزونــات فيــروس الجــدري للجــدري ومكافحتــه، مــن أجــل مســاعدة جمعيــة الصــحة فــي مــداوالتها بشــأن موعــد تــدمير 
   ١الموجودة.

  
الفريـق االستشـاري المسـتقل المعنـي  -واستجابًة لهذا الطلـب دعـت األمانـة إلـى اجتمـاع فريـق مـن الخبـراء  -٣

ث لتكنولوجيـات إلجـراء تقيـيم محـدَّ  - بالجـدري فيمـا يتعلـقتكنولوجيا البيولوجيا التركيبية باآلثار الصحية العمومية لل
  حتمل أن تخلفها على مدى التأهب لمواجهة الجدري واتخاذ التدابير المضادة له.التركيبية ولآلثار التي يُ البيولوجيا 

  
وقبــل عقــد هــذا االجتمــاع كانــت األمانــة قــد دعــت إلــى اجتمــاع فريــق عامــل علمــي، انعقــد فــي جنيــف فــي  -٤

ث المعلومــات العلميــة عــن ، بهــدف تزويــد الفريــق االستشــاري المســتقل بأحــد٢٠١٥نيســان/ أبريــل  ١٧و ١٦ يــومي
تكنولوجيا البيولوجيا التركيبية المتعلقة بفيروس الجدري. وكان تقرير الفريق العامـل العلمـي بمثابـة الوثيقـة األساسـية 

  الجتماع الفريق االستشاري المستقل.
                                                           

، المحضـــر المـــوجز لجمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـابعة والســـتين، الجلســـة ٣/ســـجالت /٦٧/٢٠١٤ج ص عانظـــر الوثيقـــة    ١
  .)النص اإلنكليزي( ٨، الفرع "أ"الثانية عشرة للجنة 
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. وخلص إلى أن ٢٠١٥حزيران/ يونيو  ٣٠و ٢٩ يومي واجتمع الفريق االستشاري المستقل في جنيف في -٥
مخاطر عودة الجدري إلى الظهور قد تغيرت وأنـه يلـزم تحـديث الجهـود المبذولـة فـي مجـال التأهـب وتكييـف اُألطـر 

  الخاصة بالبحوث. وقد ُقدم تقرير إلى المديرة العامة بهذا الشأن.
  
االستشــــاري المســــتقل، بمــــا فــــي ذلــــك االطــــالع علــــى التقريــــر الكامــــل الصــــادر عــــن الفريــــق  وســــوف يتــــاح -٦

  ١في الوقت المناسب.استنتاجات الفريق العامل العلمي على الموقع اإللكتروني لمنظمة الصحة العالمية 
  

  موقعي المستودعينالتفتيش على السالمة البيولوجية في 
  

المنظمـة المـرخص  زارت أفرقة التفتيش على السالمة البيولوجيـة التابعـة للمنظمـة المركـزين المتعـاونين مـع -٧
لهمــا بتخــزين فيروســات الجــدري، أي المركــز الحكــومي لبحــوث الفيروســات والتكنولوجيــا الحيويــة (كولتســوفو، إقلــيم 
نوفوسيبرســــك، االتحــــاد الروســــي) ومراكــــز مكافحــــة األمــــراض والوقايــــة منهــــا (أتالنتــــا، جورجيــــا، الواليــــات المتحــــدة 

 ٢٠١٥وأيــار/ مـــايو  ٢٠١٤اء فيهمــا، فــي كـــانون األول/ ديســمبر األمريكيــة) وأجــرت التفتـــيش علــى مرافــق االحتـــو 
بالترتيب. ومازالت التقارير الخاصة بالتفتيش على السالمة البيولوجية قيد اإلعداد، في انتظار تقارير التقييم الـذاتي 

ــ اســتكمالوالمعلومــات اإلضــافية التــي ســيقدمها المســتودعان إلــى المنظمــة. وبعــد  ى األمانــة التقــارير ســوف تقــدم إل
  إلتاحتها على الموقع اإللكتروني للمنظمة قبل جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين. 

  
للجنــة  CWA 15793:2011واتبــع البروتوكــول المســتخدم معيــار إدارة المخــاطر البيولوجيــة فــي المختبــرات  -٨

عنصرًا من عناصر إدارة المخاطر البيولوجيـة فـي المختبـرات. وأكـدت  ١٦األوروبية لتوحيد المقاييس، الذي يتناول 
لفحــص الســالمة البيولوجيــة أن هــذا الــنهج يســمح بتفتــيش  ٢٠١٥-٢٠١٤ الفتــرةزيــارات التفتــيش التــي ُأجريــت فــي 

مع األوسع إلى أن البحوث ُتجرى فيهما بطريقة مأمونـة المستودعين على نحو فعال، مما يساعد على طمأنة المجت
وآمنــة تتماشــى مــع أعلــى مســتويات الســالمة البيولوجيــة واألمــن البيولــوجي. وقــد ضــم فريــق التفتــيش التــابع للمنظمــة 
خبــراء دوليــين ومــوظفين مــن المنظمــة، وشــارك مــوظفين مــن كــل مســتودع كمــراقبين عنــد تفتــيش المســتودع اآلخــر. 

يـات التفتـيش علـى مناقشـات مـع المـوظفين واإلدارة العليـا لكـل مسـتودع مـن المسـتودعين؛ واستعراضـًا واشتملت عمل
ثــــة واإلجــــراءات التصــــحيحية التــــي اُتخــــذت منــــذ التفتــــيش األخيــــر؛ مفصــــًال للمرفــــق؛ واستعراضــــًا لإلجــــراءات المحدَّ 

لصــلة. وُيعتــزم إجــراء التفتــيش التــالي واستعراضــًا للوثــائق والســجالت والصــكوك التنظيميــة وغيرهــا مــن المــواد ذات ا
  .٢٠١٦على السالمة البيولوجية في مستودعي فيروسات الجدري في عام 

  
  اإلطار التشغيلي إلتاحة مخزون المنظمة االحتياطي من لقاحات الجدري

  

يتواصـــل العمـــل علـــى وضـــع إطـــار تشـــغيلي إلتاحـــة مخـــزون المنظمـــة االحتيـــاطي مـــن لقاحـــات الجـــدري  -٩
ألي حدث يتعلق بالجدري. ويشمل اإلطار االعتبـارات القانونيـة بشـأن التبـرع  ت الطوارئ استجابةً لحاال ةالمخصص

بلقاحـــــات الجـــــدري، واإلجـــــراءات التشـــــغيلية الموحـــــدة الخاصـــــة بالبلـــــدان المتبرعـــــة والبلـــــدان المتلقيـــــة، والمتطلبـــــات 
ري وتلقيهـــا. وقـــد اســـتهلت األمانـــة ســـتية، واســـتمارة لطلـــب اللقاحـــات مصـــحوبة بشـــروط التبـــرع بلقاحـــات الجـــدياللوج

مناقشـــات مـــع الوكـــاالت التنظيميـــة الوطنيـــة التابعـــة للبلـــدان المتبرعـــة بشـــأن وضـــع إطـــار تنظيمـــي خـــاص بـــالتبرع 
  بلقاحات الجدري. 

  

                                                           
: تقرير يا التركيبية فيما يتعلق بالجدريشاري المستقل المعني باآلثار الصحية العمومية للتكنولوجيا البيولوجاالستلفريق ا   ١

 ؛WHO/HSE/PED/2015. 1(الوثيقة  ٢٠١٥منظمة الصحة العالمية؛  االجتماع. جنيف:
http://www.who.int/csr/resources/publications/smallpox/synthetic-biology-technology-smallpox/en/ .(  
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  اللجنة االستشارية التابعة للمنظمة والمعنية ببحوث فيروس الجدري 
  

التابعــة للمنظمــة والمعنيــة ببحــوث فيــروس الجــدري فــي ســُيعقد االجتمــاع الســابع عشــر للجنــة االستشــارية  -١٠
 .٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ١٣و ١٢ يومي جنيف في

  
وستتلقى اللجنة االستشارية تقارير عن مجموعات فيروس الجدري المحفوظة فـي المركـزين المتعـاونين مـع  -١١

المتحـدة األمريكيـة. كمـا سـتتلقى المنظمة والمرخص لهما بتخـزين فيروسـات الجـدري فـي االتحـاد الروسـي والواليـات 
أيضًا أحدث المعلومات عن استخدام فيروس الجدري الحي في إعداد االختبارات التشخيصية، وعن نموذج حيواني 

  واحد، وعن لقاحات الجدري، وعن العوامل المضادة للفيروسات والعوامل العالجية. 
  

اإللكترونـــي للمنظمـــة قبـــل جمعيـــة الصـــحة  وســـوف يتـــاح التقريـــر الكامـــل للجنـــة االستشـــارية علـــى الموقـــع -١٢
    .٢٠١٦العالمية التاسعة والستين في أيار/ مايو 

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
  المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير. -١٣
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