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  :استئصال الجدري
  تدمير مخزونات فيروس الجدري

  
  

  تقرير من األمانة
  

 
بحوث فيروس الجدري عمالً بأحكام القـرار       أنشئت لجنة منظمة الصحة العالمية االستشارية المعنية ب         -١
 ١ الذي أذن باالحتفاظ، مؤقتاً، بالمخزونات الموجودة من فيروس الجدري في الموقعين الحاليين١٠-٥٢ع ص ج

 ورهناً باالستعراض السنوي الذي تجريه جمعية الـصحة فـي هـذا             ٢٠٠٢تتجاوز بحال عام     خالل فترة ال  
 العام تعيين فريق من الخبراء للبت في مسألة البحوث، إن وجدت، التـي              كما طلب القرار إلى المدير    . الصدد

  .يجب القيام بها بغية التوصل إلى توافق في اآلراء حول توقيت تدمير مخزونات فيروس الجدري
  
، أذنت جمعية الصحة بتمديد فترة االحتفاظ بالمخزونات الموجـودة مـن            ١٥-٥٥ع ص جوفي القرار     -٢

شريطة أن تظل كل البحـوث المعتمـدة        للتمكين من إجراء المزيد من البحوث الدولية        فيروس الجدري الحي    
وطلب القرار إلـى    . موجهة نحو تحقيق نتائج ولمدة محدودة، وشريطة استعراض منجزاتها وحصائلها دورياً          

 المدير العام مواصلة عمل اللجنة االستشارية ورفع تقرير سنوي إلى جمعية الصحة، مـن خـالل المجلـس                 
  .التنفيذي، حول التقدم المحرز فيما يتعلق ببرنامج البحوث وما يتصل به من قضايا

  
 تشرين  ١١ و ١٠جنيف،  (وتتضمن هذه الوثيقة تقرير االجتماع السابع الذي عقدته اللجنة االستشارية             -٣

يـروس  ، حيث استعرضت التقدم الذي أحرزته البحوث المضطلع بها فيمـا يتعلـق بف             )٢٠٠٥نوفمبر  / الثاني
  .٢٠٠٤الجدري الحي منذ االجتماع السابق في عام 

  
  االجتماع السابع للجنة المنظمة االستشارية المعنية ببحوث فيروس الجدري

  
 استعرضت اللجنة المعطيات المتعلقة بسالالت فيروس الجـدري         .سالالت الفيروس في المستودعين     -٤

تالحظ حدوث أي تغيير في محتويات قوائم الجرد منـذ           المحتفظ بها في المجموعتين ولم       األوليةوالمعزوالت  
، وذلك باسـتخدام نظـام      ة السابق اتوقد تم جرد تلك المواد، كما تمت التوصية به في االجتماع          . العام الماضي 

وأعربت اللجنة عن ارتياحها لتالؤم المواد التي تضمها المجموعتان مع قوائم الجرد وألن المواد يـتم                . موحد
واستعرضت اللجنة اإلجراءات الخاصـة باالسـتجابة للطلبـات         .  القائمة وفقاً لضمانات السالمة   بهااالحتفاظ  

أ للفيروس، وهي من األمور التـي يحتـاج          ن المقدمة بخصوص توزيع شدف قصيرة من الحامض النووي د        
                                                      

وية في كولتسوفو، إقلـيم نوفوسيبيرسـك، االتحـاد    المركز الحكومي الروسي لبحوث الفيروسات والتكنولوجيا الحي   ١
 .الروسي ومراكز مكافحة األمراض والوقاية منها، أتالنتا، جورجيا، الواليات المتحدة األمريكية
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صول على   وأحيطت علماً بوجود بعض المصاعب فيما يتعلق بالح        ،إليها في استحداث االختبارات التشخيصية    
  .ورأت اللجنة وجوب إيجاد حل لهذه المشكلة. تلك الشدف

  
وقد تواصلت األنشطة الرامية إلى تقييم قدرة السالالت المحتفظ بها في المجموعة الروسية على البقاء                 -٥

أ من المجموعة كما تم اسـتنباط طريقـة موثوقـة لالحتفـاظ              ن الحامض النووي د  بويجري االحتفاظ   . حيَّة
  .ت لمدة طويلة وجرى تطبيقهابالسالال

  
وأشارت اللجنة إلى أن المعزوالت الفيروسية المحتفظ بها في المجموعتين ليست كلها قـادرة علـى                  -٦

البقاء حية وإلى االستمرار في االحتفاظ بالفيروسات الهجينة في المجموعة المحتفظ بها في الواليات المتحـدة                
  .ي إلجراء المزيد من البحوث على تلك الفيروساتولم تر اللجنة أي مبرر علم. األمريكية

  
 لقد أدى العمل الذي اضطلع به بشأن بناء         .أ لفيروس الجدري   ن تحليل متواليات الحامض النووي د      -٧

.  فيروسات الجدري، منذ انعقاد اجتماع اللجنة السابق، إلى زيادة فهم تاريخها التطوري            تطور سالالت شجرات  
هناك اآلن معلومات كافية عن متواليات الفيروس ورأت أنه ال توجد أي حاجة أساسية              ووافقت اللجنة على أن     

  .إلجراء المزيد من البحوث التي تتطلب الحصول على فيروس الجدري الحي لبلوغ ذلك الغرض
  
الثدييات العليا لفيروس الجدري  أحاطت اللجنة علماً باألعمال األخرى بشأن نموذج   .الحيوانيةالنماذج    -٨

 والتي أجريت لتسهيل استحداث األدوية المضادة للفيروسات وتلبية المتطلبات التنظيمية فـي بعـض               البشري،
وقد أدت التجارب التي أجريت في اآلونة األخيـرة علـى الثـدييات العليـا،               . البلدان من أجل الترخيص بها    

ابهة للجدري التقرحـي أو     باستخدام جرعات مختلفة من الفيروس إلى إحداث المرض مع بعض السمات المش           
أعضاء وأنسجة محددة يتم    وقد أدت هذه الدراسات إلى التعمق في فهم         . الشائع والجدري النزفي لدى اآلدميين    

تنسخ الفيروس في مختلف مراحل تطور المرض واعتبرت، بالتالي، مفيدة في الدراسات الرامية إلى تقييم               فيها  
  .نجاعة األدوية المضادة للفيروسات

  
 الخاص بالجـدري    الحيوانيواتفقت اللجنة على استصواب إدخال المزيد من التحسينات على النموذج             -٩

كما طلبت  . غير أنها طلبت التقدم بمقترحات دقيقة حول االستراتيجيات البحثية الرامية إلى تحقيق ذلك الغرض             
ترخيص األدوية الجديـدة فـي      بعض التوضيحات بشأن اآلثار المترتبة على االشتراطات التنظيمية الخاصة ب         

الواليات المتحدة األمريكية التي تستثني أمراضاً مثل الجدري، وهي ال تسمح باختبار مثل هذه األدوية سريرياً                
ويمكن أن  . على المتطوعين اآلدميين وتسمح بالموافقة على أساس النتائج الناجمة عن الدراسات الحيوانية فقط            

د مدى التشابه الوثيق الذي البد أن يكون بين المرض في النموذج الحيـواني              تساعد تلك االشتراطات في تحدي    
ومن االستراتيجيات البحثية الرامية إلى تلبية االشتراطات التنظيميـة علـى        . والمرض السريري لدى اآلدميين   

د مدى  وجه السرعة، وتجنب الحاجة إلى االضطالع بالمزيد من األعمال باستخدام فيروس الجدري الحي، تحدي             
إمكانية إحالل العدوى التي تصيب القردة من جراء فيروس جدري النسناس بديالً للنموذج الحيواني فيما يتعلق                

  .بالجدري
  
 أشارت اللجنة إلى إحراز تقدم كبير في مجال استحداث اختبارات تشخيصية            .المقايسات التشخيصية   -١٠

فقد أظهرت المعطيات التـي     . ميراز في الوقت الحقيقي   حساسة وموثوقة باستخدام طرق التفاعل السلسلي للبولي      
قدمت إلى اللجنة بأن بإمكان االختبارات التي طورت في اآلونة األخيرة لتشخيص العدوى بفيروس الجدري أن       

وتبـين أن نوعيـة     . ة سـريري  عينـة تؤدي إلى نتائج نهائية في غضون ساعتين إلى أربع ساعات من تقديم             
وبالنظر إلى هذا اإلنجاز أوصت اللجنة بإتاحة تلك االختبارات علـى نطـاق واسـع               . ٪٩٩االختبارات فاقت   

وبتكييفها لالستخدام الميداني في أكبر عدد ممكن من البلدان ألن االستجابة المالئمة ألي فاشـية ممكنـة مـن                   
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ك توزيـع عتائـد     ومن بين االستراتيجيات المقترحة للقيام بذل     . فاشيات الجدري تتطلب ترصداً عالمياً للحاالت     
مستلزمات الكشف الموثقة المصدوقية على مراكز سريرية ومختبرات مرجعية معينة، وتعميم المعلومات عن             

  . إرسال العينات السريرية التي قد تحتوي على فيروس الجدري إلى مختبر مرجعي مناسبكيفية
  
ثر من مقايسة تشخيـصية واحـدة       وأشارت اللجنة كذلك إلى أن المختبرات المرجعية قد تحتاج إلى أك            -١١

 وبين العدوى بالفيروسـات الجدريـة        البشري للتمييز، بشكل يمكن الركون إليه، بين العدوى بفيروس الجدري        
وقد اعتبر التشخيص التمايزي الموثوق أمراً على قدر من األهمية بالنظر إلـى العواقـب الوخيمـة                 . األخرى

وفي هذا الصدد أشارت اللجنة إلى أنه قد تم استحداث عـدة            . المترتبة على حدوث خطأ في تشخيص الجدري      
. اختبارات تشخيصية في مختلف المختبرات إلى أنها تحتاج إلى توثيق مصدوقيتها حسب األصـول المرعيـة               

واستعرضت اللجنة المعطيات المستمدة من الدراسات الخاصة بمقايسات الجرعات المناعية اإلنزيمية القائمـة             
وذلك لتشخيص العدوى الحادة بفيروس النسناس حيث قاربت نوعية وحـساسية           " M"المناعي  على الغلوبولين   

وحيث إن االختبار سيعود بأعظم الفائدة في أفريقيا التي تحدث فيها معظم فاشيات فيروسـات               . ٪٩٥االختبار  
ة على نطاق أوسع    النسناس بين اآلدميين فقد أوصت اللجنة بإتاحة الكواشف والبروتوكوالت الموثقة المصدوقي          

  .والسيما في أفريقيا
  
.  حالياً، هو عـدد كـاف      كشف وتشخيص فيروس الجدري المتوافر    ظم   نُ عددوخلصت اللجنة إلى أن       -١٢

وعلى الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق تام فإن معظم أعضاء اللجنة لم يروا أي حاجة إلى إجراء المزيد من                    
  .حي أو الفيروسات الهجينة لهذا الغرضالبحوث بشأن استخدام فيروس الجدري ال

  
فير واألدوية المضاهئة له أكثر األدوية الواعدة المضادة        فو مازال السيدو  .األدوية المضادة للفيروسات    -١٣

. للفيروسات سواء منها األدوية التي تم ترخيصها فعالً أو األدوية التـي تجتـاز مراحـل تجريبيـة متقدمـة                   
ناك دواء آخر   وه. فير يمكن إعطاؤه فموياً   فولخاصة باستحداث مضاهئ للسيدو   واستعرضت اللجنة المعطيات ا   

فير، تكشف عن فاعلية أكبر فـي       فو، وهو ال يمت بصلة إلى السيدو      من األدوية المضادة للفيروسات المرشحة    
ة بعض االختبارات األولية إال أنه لم تجر دراسة بشكل أكثر تفصيالً على نحو يسمح باستخالص نتائج مؤكـد                 

  .فيرفوبشأن استخدامه بالمقارنة مع السيدو
  
وأشارت اللجنة إلى أن االشتراطات الالزمة للموافقة التنظيمية على العوامل المضادة للفيروسات فـي            -١٤

وعليه فإن القيام بالمزيد    .  ضد فيروس الجدري   فعاليتها المباشرة الواليات المتحدة األمريكية تشمل البرهنة على       
حصول على الموافقة التنظيمية على األدوية المرشحة قد يتطلب استخدام فيروس الجدري الحي             من األعمال لل  

  .في النموذج الحيواني
  
 استعرضت اللجنة المعلومات الجديدة حول مأمونية ونجاعة اللقاحات الثالثة مـن الجيلـين              .اللقاحات  -١٥

. ين إلى نتائج ممتازة من حيث نجاعة اللقاحات       وقد أدت التجارب السريرية على متطوعين آدمي      . الثاني والثالث 
كما أشارت البينات، في هذا الصدد، إلى حدوث عدد من اآلثار الضائرة لدى األطفـال والنـاس المنقوصـي                   

. المناعة وأولئك الذين يعانون من اضطرابات جلدية أقل من اآلثار المسجلة باستخدام اللقاحات من الجيل األول               
تقدم المحرز هائل وأن بعض الشركات ستتمكن، في القريب، من إنتاج كميات كبيرة مـن               وذكرت اللجنة أن ال   

  .ذلك اللقاح
  
ـ               -١٦ روس الجـدري   ولم تر اللجنة أي ضرورة، ألسباب علمية أو ألغراض تنظيمية، تقتضي استخدام في

  .غرض تقييم لقاحات الجدريالحي في نماذج حيوية ل
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 ذكّرت اللجنة بأن المهمة الموكلة إليها، تحت إشراف         .زيد من البحوث  المقترحات المتعلقة بإجراء الم     -١٧
المنظمة، تتمثل في مراقبة كل البحوث التي تتطلب استخدام فيروس الجدري الحي من أجـل تقيـيم الطبيعـة                   
األساسية لتلك البحوث، والموافقة على مقترحات البحوث في ضوء ذلك، وتقديم النُصح عنـدما تلبـي نتـائج                  

ث االحتياجات البحثية التي لم تلَب بعد، مما يوفر األساس الالزم لبلوغ توافق في اآلراء حـول توقيـت                   البحو
وحيث تمت مالحظة تحقيق إنجازات بحثية كبيـرة، فـي هـذا االجتمـاع           . تدمير مخزونات فيروس الجدري   

ت الخاصة بإجراء المزيـد  واالجتماعات التي سبقته، فقد رأت اللجنة أن الحاجة ماسة الستعراض كل المقترحا 
 التقدم المحرز وذلك لتكوين فكرة واضحة عن األعمال المتبقية التي يمكن اعتبارها أساسية،              مقابلمن البحوث   

ومن شأن إجراء مـن هـذا       . واقترحت اللجنة إعادة تقديم كل المقترحات البحثية الحالية من أجل استعراضها          
لبحوث المتعلقـة بفيـروس     النوع أن يبرهن، بشفافية، على أن اللجنة تضطلع بواجبها فيما يتعلق بمراقبة كل ا             

، ولضمان تركيز كل البحوث المعتمدة علـى تحقيـق          ١٥-٥٥ع ص جالجدري الحي كما هو مبين في القرار        
  .النتائج وكونها تجرى خالل مدة زمنية محدودة

  
وطلبت اللجنة من األمانة تحديد شكل المقترحات البحثية ووضع بروتوكول وإطار زمني لتقديم تلـك                 -١٨

  .إلى اللجنة للنظر فيهاالمقترحات 
  
 نظرت اللجنة مجدداً، بناًء . في سائر الفيروسات الجدرية البشريالتعبير عن جينات فيروس الجدري      -١٩

على طلب تقدم به المدير العام، في التوصية التي تم التقدم بها في االجتماع السابق والتي تشير إلى أن تعبيـر                     
لفيروسات الجدرية أمر يمكن السماح به شريطة الوفاء بعـدد مـن            في سائر ا  البشري  جينات فيروس الجدري    

  .وقررت اللجنة، بعد نقاش مستفيض، سحب تلك التوصية كلية. الشروط الصارمة
  
 /في كانون الثاني  المنعقدة   دورة المجلس التنفيذي السابعة عشرة بعد المائة         ، في ولدى مناقشة هذا البند     -٢٠

على ضرورة التأكد من أن جميع البحوث المعتمـدة هـي بحـوث أساسـية               ، أكد عدة متحدثين     ٢٠٠٦يناير  
 ورأى بعض األعضاء أن الوقت قد حان للبـت فيمـا إذا كانـت             . نحو تحقيق النتائج ومحدودة زمنياً     وموجهة

واتفـق المجلـس علـى      .  فوائد مواصلة إجراء البحوث    ترجح أو ال كفة   فوائد تدمير المخزونات المتبقية      كفة
 األعضاء إلـى عقـد اجتمـاع لدراسـة          يشارك فيه كل  نة بإعداد مشروع قرار ودعوة فريق عامل        األما قيام

 / نيـسان  ٥ ولقد انعقد ذلك االجتماع فـي جنيـف فـي            ١.القرار وإدخال التعديالت الضرورية عليه     مشروع
  .٢٠٠٦ أبريل

  
 المسائل في اجتماعها    وقد نظر المدير العام في توصيات اللجنة وقرر أن يطلب إليها استعراض إحدى              -٢١

.  مواصلة البحوث باستخدام الفيروسات الحية     تقتضيالمقبل، وهي المسألة المتعلقة بالمجاالت المحددة التي ال         
قيامها، لدى وضع توصياتها بشأن هذه المسألة، بدراسة الوضع العلمي الـراهن الـذي              ل واللجنة تستحق الثناء  

وسيطلب المدير العام إلى اللجنة النظر      . )لمتواليات والتشخيص واللقاحات  ا(يؤثر على المجاالت الثالثة المعنية      
فيما إذا كانت ترغب في اإلبقاء على شرط التوصية بإجراء البحوث المقترحة الموجهة نحو النتائج والمحدودة                

  . في هذا المجال، وذلك على ضوء التطورات العلمية التي ستحدث في المستقبلزمنياً
  
  
  
  

                                                      
 ).النص اإلنكليزي(، المحضر الموجز للجلسة الخامسة، ٢/ سجالت/ ٢٠٠٦/ ١١٧م تالوثيقة    ١
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  لمطلوب من جمعية الصحة اإلجراء ا
  
  .جمعية الصحة مدعوة إلى النظر في مشروع القرار التالي الذي اقترحه الفريق العامل  -٢٢

  
  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون، 

  
تـدمير مخزونـات فيـروس      لموعد  تحديد  ، الذي يوصي ب   ١٠-٤٩ج ص ع  إذ تذكّر بالقرار    

ـ ، و قراراً في هذا الشأن   لصحة   جمعية ا  رهناً باتخاذ الجدري المتبقية    ، الـذي   ١٠-٥٢ج ص ع  القرار  ب
باستعراض سـنوي تجريـه جمعيـة      بمخزونات الجدري إلى موعد الحق رهناً   يأذن باالحتفاظ مؤقتاً  

  ؛الصحة
  

ـ   ،١٥-٥٥ج ص ع  قـرار   ال في   ،تشير إلى أن جمعية الصحة قررت     إذ  و ذن بمواصـلة   أ أن ت
اط أن تكون كل البحوث المعتمدة موجهة نحو النتـائج           وبصورة مؤقتة، مع اشتر     بالفيروس االحتفاظ،

 عندما  مخزونات الفيروس  لتدمير   جديد وتحديد موعد ومحدودة الوقت وخاضعة الستعراض دوري،      
تسمح نتائج البحوث وحصائلها بالتوصل إلى توافق في اآلراء بشأن موعد تدمير مخزونات فيروس              

ل موعد جديد مقترح لتـدمير مخزونـات فيـروس          بهدف التوصل إلى توافق في اآلراء حو       الجدري
عندما تسمح نتائج البحوث وحصائلها بالتوصل إلى توافق في اآلراء بشأن موعـد تـدمير               الجدري  

  ؛مخزونات فيروس الجدري
  

وإذ تشير إلى أنه قد تم اإلذن بالسماح بإجراء البحوث األساسية ألغراض الصحة العموميـة               
لفيروسـات وتحـسين     الخاصة بالعوامل المـضادة ل      البحوث الدولية   مواصلة في العالم، بما في ذلك    

اللقاحات وزيادة مأمونيتها، وألغراض التحريات ذات األولويـة لتحديـد بنيـة الفيـروس الجينيـة                
  وخصائص الجدري اإلمراضية؛

  
لمراقبة هذه  [ طلب إلى المدير العام تعيين فريق خبراء ١٠-٥٢ج ص عوإذ تالحظ أن القرار 

يتولى تحديد البحوث التي يجب إجراؤها، إن وجدت، من أجل التوصل إلى توافق عـالمي                ]ثالبحو
 ؛الحاليةفي اآلراء بشأن توقيت تدمير مخزونات فيروس الجدري 

  
 السابقة لجمعيـة الـصحة      ]  اإلجرائية المقرراتب [ / ] القائل الرأي[  ] تذكّر [ / ]تؤكد[[ وإذ  

 دولهـا   وجميعات فيروس الجدري ينبغي أن يكون هدف المنظمة         تدمير جميع مخزون  [  بأن   والقاضية
  ] ؛] تدمير جميع مخزونات فيروس الجدري المتبقيةب [ /] األعضاء

  
الجدري هو حدث ال يمكن الرجوع فيـه وأن         فيروس  وإذ تدرك أن تدمير جميع مخزونات        [

  ] البت في موعد القيام بذلك ينبغي أن يتم بدقة بالغة؛
  

، الذي يدعو الستجابة الصحة العمومية علـى النطـاق          ١٦-٥٥ج ص ع  بالقرار  وإذ تذكّر    [
العالمي للحدوث الطبيعي أو اإلطالق العرضي أو االستخدام المتعمد للعوامل البيولوجية والكيميائيـة             

  ] أو المواد النووية اإلشعاعية التي تؤثر على الصحة؛
  

 معروفة من فيروس الجدري، وبـأن       وإذ تقر أيضاً بإمكانية وجود مخزونات أخرى غير       [ 
  ]  للمجتمع العالمي؛حدثاً كارثياًاإلطالق المتعمد أو العرضي لفيروسات الجدري تلك سيشكل 
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 وتقريـر االجتمـاع     ١الجدريفيروس  تدمير مخزونات   ب الخاصوبعد أن نظرت في التقرير      
  لجدري؛السابع للجنة منظمة الصحة العالمية االستشارية المعنية ببحوث فيروس ا

  
العوامـل   [ الذي تم تحقيقه فـي اسـتنباط         ] النجاح [ /] التقدم الواسع  [وإذ تالحظ بارتياح    

رات التشخيـصية الحـساسة     ، واللقاحات المحسنة واألكثر مأمونية، واالختبـا      ] المضادة للفيروسات 
الت عديدة   وفي تعيين متواليات مجموعة الجينات الكاملة للفيروسات والمستخلصة من سال          والنوعية،
واالستنتاج الذي توصلت إليه اللجنة االستشارية المعنية ببحوث فيروس الجدري التابعـة             [متباينة،  

 للمنظمة بأن مواصلة البحوث التي تستلزم الحصول على فيروسات الجدري الحية لـم يعـد أمـراً                
  ]  لهذه األغراض؛أساسياً

  
  ]أو [ 

  
 تم تحقيقه في استنباط عوامل مضادة للفيروسات،        وإذ تالحظ بارتياح التقدم الواسع الذي      [

اعدة التي تم ترخيـصها أو      ر والعوامل المماثلة له مازالت تمثل أفضل المركبات الو        يففووأن السيدو 
  ] تزال قيد االختبار؛التي ال

  
 ٢٠٠٥ بارتياح أن أنشطة التفتـيش التـي قادتهـا المنظمـة فـي عـام                 وتالحظ أيضاً  [

  ] ؛وتوافر أسباب األمن التي تكتنفها مخزونات الفيروسات مأمونية أكدت صينللمستودعين المرخّ
  

 لفيروس الجدري لم تحصل على ترخيص، وأنه        ] جديدة [ وإذ تدرك بأن أي عوامل مضادة     
فعاليـة التجـارب    وجود فيروسات الجدري الحيـة للتأكـد مـن      ]أن األمر قد يقتضي      [/ ] سيلزم [

 مواصلة تحسين النموذج الحيواني ليكون أكثر مالءمة لضمان فعالية ضيالمختبرية، وبأن األمر قد يقت
  هذه العوامل؛

  
 في اجتماعها السابع الحاجة الملحة      ،وإذ تالحظ أن اللجنة االستشارية التابعة للمنظمة أدركت       

 لجميع المقترحات بمواصلة البحوث باستخدام فيروسات الجـدري         ]  الدقة  بالغ [ ،إلجراء استعراض 
   مقابل التقدم الكبير الذي تم تحقيقه حتى اآلن؛الحية

  
 على طلب اللجنة االستشارية التابعة للمنظمة، بتحديد         أن األمانة قامت، بناءً    تالحظ أيضاً إذ  و

ا، وأن  ما إلى اللجنة لكي تنظر فيه     مشكل المقترحات البحثية ووضعت بروتوكوالً وإطاراً زمنياً لتقديمه       
  ؛عتمدة يجري وفقا لبروتوكول محددإبالغ المنظمة بالبحوث الم

  
  ]أو [ 

  
وإذ ترحب بطلب اللجنة االستشارية التابعة للمنظمة، وإن لم تتقدم به إالّ في اجتماعهـا               [ 

ا مالسابع، بأن تتولى األمانة تحديد شكل المقترحات البحثية ووضع بروتوكول وإطار زمني لتقديمه            
  لبروتوكـول محـدد    المنظمة بالبحوث المعتمدة وفقـاً    إبالغ  يتم  ا، وبأن   مإلى اللجنة لكي تنظر فيه    

                                                      
 .٥٩/١٠الوثيقة ج   ١
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وبالتالي فإن كل البحوث قد ال يكون تم استعراضها على النحو المالئم وإبالغهـا للمنظمـة وفقـاً                  
  ]؛ لبروتوكول محدد

  
 التي اتخذتها جمعيات الصحة السابقة بشأن تدمير مخزونـات          المقررات اإلجرائية  بقوة تؤكد  -١

  قية؛فيروس الجدري المتب
  
  : ما يليوتؤكد أيضاً  -٢
  

الحاجة إلى التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن الموعد الجديـد المقتـرح لتـدمير                 )١(
، عندما تسمح بذلك نتائج البحوث ذات األهمية الحاسمة فـي            [ مخزونات فيروس الجدري  

  ؛] تحسين استجابة الصحة العمومية عند حدوث فاشية ما
  
تنفيذ برنامج البحوث بطريقة ب والقاضية ١٥-٥٥ج ص ع القرار  فياألحكام الواردة  )٢(

  علنية وشفافة وبموافقة المنظمة ومراقبتها؛
  

 جميع البحوث األساسية التي تستلزم استخدام مخزونات فيروس الجـدري الحـي             أن ترى  -٣
 يجـوز    وبأنـه ال    قد استكملت  ألغراض تحديد المتواليات واستنباط  الوسائل التشخيصية واللقاحات       

  ] االحتفاظ بمخزونات فيروس الجدري الحي لهذه األغراض؛
  

  ] أو [
  

 إلى  الحاليةتقرر اإلذن بمواصلة اإلبقاء، بصورة مؤقتة، على مخزونات فيروس الجدري            [
، في الموقعين الحاليين، وذلك لغـرض إجـراء البحـوث           ٢٠١٠يونيو   / حزيران ٣٠موعد أقصاه   

 فـي موعـد ال      الحاليـة ، وتدمير مخزونات فيروس الجدري       عوامل مضادة للفيروسات   الستحداث
  ] ؛٢٠١٠يونيو  /حزيران ٣٠يتجاوز 

  
  :ما يليالقيام ب المدير العام تطلب إلى  -٤
  

  مواصلة أعمال لجنة المنظمة االستشارية المعنية ببحوث فيروس الجدري؛  )١(
  
ستشارين والمراقبين  استعراض عضوية اللجنة االستشارية التابعة للمنظمة وتمثيل الم         )٢(

 ومشاركة الخبراء مـن البلـدان       في اجتماعاتها من أجل ضمان التوزيع الجغرافي المتوازن       
في مجال الصحة العمومية أيضاً،     / [  التمثيل الفعلي لخبراء الصحة العمومية       ] و [،  النامية

ـ            [ ]من البلدان النامية     ستودعين ، واستقاللية أعضاء اللجنة فيما يخص العلمـاء فـي الم
 ؛] المرخصين

  
نتائج تلك البحوث وفوائدها للـدول       ] المقترحات البحثية المعتمدة و    [ضمان إتاحة     )٣(

  األعضاء؛
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التـي تجـرى فـي المـستودعين       ] السنوية [ /] العادية [ أنشطة التفتيش    مواصلة  )٤(
ات مع  للتأكد من مطابقة ظروف خزن الفيروسات والبحوث الجارية في المختبر   المرخـصين 

  أعلى شروط المأمونية البيولوجية واألمن البيولوجي؛
  
  ]  وضع اإلطار التشغيلي لمخزون المنظمة من لقاحات الجدري؛ واالستمرار في[   )٥(
  
 ، المأمونيـة   [ عن التقدم المحرز في برنامج البحوث        مواصلة تقديم التقارير سنوياً     )٦(

توصيات لجنـة منظمـة الـصحة العالميـة         وعن تنفيذ    [ ] البيولوجية واألمن البيولوجي  
 ] االستشارية المعنية ببحوث فيروس الجدري بشأن البحوث التي يعتمـدها المـدير العـام         

  .والقضايا ذات الصلة إلى جمعية الصحة العالمية عن طريق المجلس التنفيذي
  
 
  

=     =     =  


