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  ١٢٠/١١م ت  المجلس التنفيذي

  ٢٠٠٧ يناير/ الثانيكانون  ١١   بعد المائةالعشرون  الدورة 
  EB120/11   من جدول األعمال المؤقت  ١٢-٤البند 

  
  
  
  

   جمعية الصحةمشاريع القرارات التي أرجأت
   ودورة المجلسالعالمية التاسعة والخمسون
   النظر فيهالمائةالتنفيذي الثامنة عشرة بعد ا

  
  

  :استئصال الجدري
  تدمير مخزونات فيروس الجدري

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
 مـن   ١٩٩٩يونيـو   /  حزيران ٣٠توصية بالتخلص بحلول    ) ١٩٩٦ (١٠-٤٩ع ص جتضمن القرار     -١

، وذلك بعـد قـرار      ١٩٤٨البقية الباقية من مخزونات فيروس الجدري الحي التي تحتفظ بها المنظمة منذ عام              
  .١٩٩٩مايو / نهائي تتخذه جمعية الصحة في أيار

  
 عن اجتماع اللجنة المخصصة المعنية بعدوى فيروس        روبعد النظر في تقرير األمانة والتقرير الصاد        -٢

قررت جمعية الصحة العالميـة الثانيـة والخمـسون باتخـاذ القـرار             ) ١٩٩٩يناير  / كانون الثاني (الجدري  
ؤقتاً بما تبقى من مخزونات فيروس الجدري، شرط استعراضـها سـنوياً،             اإلذن باالحتفاظ م   ١٠-٥٢ع ص ج

.  بغرض االضطالع ببرنامج للبحوث األساسية في مجال الصحة العمومية         ٢٠٠٢ولكن حتى موعد أقصاه عام      
وأحاطت جمعية الصحة العالمية الخامسة والخمسون علماً بأن برنامج البحوث لن يستكمل بحلول نهاية عـام                

 باالحتفاظ مؤقتاً لفترة أخرى بهذه المخزونات بغرض مواصلة         ١٥-٥٥ع ص جذنت بموجب القرار    ، فأ ٢٠٠٢
  .االحتفاظ بهذه المخزونات مؤقتاً على الصعيد الدولي بغية إجراء المزيد من البحوث

  
وبعد مداوالت مستفيضة أجراها المجلس التنفيذي في دورته الخامسة عشرة بعد المائة بشأن تـدمير                 -٣
خزونات المتبقية من فيروس الجدري وفي جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسين وافق المجلس التنفيذي              الم

في دورته السابعة عشرة بعد المائة بأن يقوم فريق عامل مفتوح العضوية باستعراض مشروع قرار مقدم إلـى     
 لكنه لم يـستطع     ٢٠٠٦أبريل  / يسان ن ٥واجتمع الفريق العامل في     . جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين    

التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن مشروع النص المطروح وقدم إلى الجمعية مشروع قرار يجـسد وضـع                  
  ١.مناقشاته

  

                                                            
 .٥٩/١٠ الوثيقة ج   ١
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فـي مـشروع    " أ"ولدى انعقاد جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين نظر فريق عامل تابع للجنة               -٤
وعليه قررت جمعية الصحة طرح نص . ق في اآلراء بشأن نصه النهائيالقرار المذكور دون التوصل إلى تواف

إلـى المجلـس    " أ"مشروع القرار الذي يتضمن التعديالت والمناقشات التي أجراها الفريق العامل التابع للجنة             
  .التنفيذي في دورته العشرين بعد المائة

  
للجنـة االستـشارية التابعـة للمنظمـة        ويلفت نظر المجلس إلى التقرير المرفق عن االجتماع الثامن            -٥

  ١).٢٠٠٦نوفمبر /  تشرين الثاني١٧-١٦جنيف، (والمعنية ببحوث فيروس الجدري 
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  :المجلس التنفيذي مدعو إلى النظر في مشروع القرار التالي  -٦
  

  المجلس التنفيذي،  
  

  ٢نات فيروس الجدري،وقد نظر في التقرير الخاص بتدمير مخزو  
  

  ٣: جمعية الصحة العالمية الستين باعتماد القرار التالييوصي  
  

  جمعية الصحة العالمية الستون،[   
  

، الذي يوصي بتاريخ محدد لتـدمير المخزونـات         ١٠-٤٩ع ص جإذ تذكّر بالقرار      
، ١٠-٥٢ع ص جالمتبقية من فيروس الجدري، رهناً بقرار تتخذه جمعية الصحة، وبـالقرار            

الذي أذن باإلبقاء مؤقتاً على مخزونات الجدري حتى موعد آخر، رهناً باستعراض سـنوي              
   جمعية الصحة؛هتجري

  
 الـسماح   ١٥-٥٥ع ص ج، بموجب القـرار     وإذ تشير إلى أن جمعية الصحة قررت        

أيضاً باستمرار االحتفاظ بها مؤقتاً شريطة أن تركز جميع البحوث المقرر إجراؤهـا علـى               
بموعـد  ئج وأن تكون محدودة الفترة ويتم استعراضها على نحو دوري، وأن تتقيد             تحقيق نتا 

مقترح جديد لتدمير هذه المخزونات يتم تحديده عندما تسمح اإلنجـازات والنتـائج التـي               
بهدف التوصـل إلـى      تحققها البحوث بالتوصل إلى توافق في اآلراء حول توقيت تدميرها         

ـ ديد لتدمير مخزونات ف   توافق في اآلراء بشأن الموعد الج       عنـدما تـسمح     روس الجـدري  ي
  ؛إنجازات ونتائج البحوث بالتوصل إلى توافق في اآلراء بشأن توقيت تدمير هذه المخزونات

  
وإذ تشير إلى أنه تم السماح بإجراء البحوث األساسية ألغراض الصحة العموميـة               
لة بالعوامـل المـضادة      المتـص  إجراء المزيد من البحـوث الدوليـة      ، بما في ذلك     العالمية

                                                            
 .١٢٠/٣٩ت م الوثيقة    ١
 ١٢٠/١١م ت الوثيقة    ٢
 ١٢٠/١١ت ممانـة انظـر الوثيقـة     لالطالع على اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األ   ٣

 .١ إضافة
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للفيروسات وتحسين اللقاحات وزيادة مأمونيتها، وإلجراء تقصيات عاليـة األولويـة للبنيـة             
  الجينية لفيروس الجدري وإمراضيته؛

  
 يطلب إلى المدير العام تعيـين فريـق مـن           ١٠-٥٢ع ص جوإذ تالحظ أن القرار       

غية التوصل إلى توافـق فـي       البحوث، إن وجدت، الواجب االضطالع بها ب      الخبراء لتحديد   
  اآلراء على الصعيد العالمي بشأن توقيت تدمير مخزونات  فيروس الجدري الحالية؛

  
 بوجـوب تـدمير     [ جمعيات الصحة السابقة التي تقضي       ]قررات  م ب [ ]وإذ تذكّر    [  

  ]؛ ]المخزونات المتبقية من فيروس الجدري
  

ي يشكل حدثاً ال يمكن الرجوع      وإذ تدرك أن تدمير جميع مخزونات فيروس الجدر       [   
  ]عنه وأنه يتعين البت في القيام بذلك بقدر كبير من العناية؛ 

  
، الذي يدعو إلـى اسـتجابة أوسـاط الـصحة           ١٦-٥٥ع ص جوإذ تذكّر بالقرار      

العمومية العالمية للوجود الطبيعي للعوامل البيولوجية والكيميائية أو المواد النووية المشعة           
  الصحة أو إنطالقها عرضاً أو استخدامها عمداً؛التي تؤثر على 

  
وإذ تدرك أيضاً أنه قد توجد مخزونات غير معروفة من فيـروس الجـدري، وأن                 

إنطالق أي فيروسات من فيروسات الجدري بصورة متعمدة أو عرضية يشكل كارثة علـى              
  المجتمع الدولي؛

  
 مخزونـات فيـروس     تـدمير : وبعد النظر في التقرير المتعلق باستئصال الجدري        
 والتقرير المتعلق باالجتماع الثامن للجنة االستشارية التابعـة للمنظمـة والمعنيـة             ١الجدري

  ٢ببحوث فيروس الجدري؛
  

ر الذي تحقق فـي اسـتحداث       الكبي ] النجاح []/ التقدم  [ وإذ تشير مع االرتياح إلى        
يتها، واختبارات التـشخيص    تحسين اللقاحات وزيادة مأمون   ] العوامل المضادة للفيروسات،     [

وإلـى  [  من عدة ذرار مختلفة    ةالحساسة والمحددة، ووضع سالسل جينوميات فيروسات كامل      
أن اللجنة االستشارية التابعة للمنظمة والمعنية ببحوث فيروس الجدري أنه لم يعد يـشكل              

لهـذه  االستمرار من البحوث التي تستلزم إتاحة فيروسات الجدري الحيـة أمـراً أساسـياً           
  ]؛ األغراض

  
  ]أو [ 

  
 وإذ تالحظ مع االرتياح أنه تم تحقيق تقدم ملحوظ في استحداث العوامل المضادة              [  

للفيروسات، وأن مادة السيدوفوفير ونظيراتها مازالت تشكل أكثر المركبات الواعدة والتـي            
  ]سبق الترخيص بها أو التي وصلت مراحل متقدمة من الدراسات التجريبية ؛ 

                                                            
 .٥٩/١٠الوثيقة ج    ١
 .١٢٠/٣٩ت مالوثيقة     ٢
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وإذ تالحظ مع االرتياح كذلك أن عمليات التفتيش التي قادتهـا منظمـة الـصحة                 
 لمستودعين مرخصين أكدت مرة أخرى مأمونية وأمن مخزونـات          ٢٠٠٥العالمية في عام    
  فيروس الجدري؛

  
وإذ تدرك بأنه لم يتم الترخيص ألية عوامل مضادة لفيروسات الجدري، وأن الحاجة               

الجدري الحية بغية ضمان نجاعة االختبار في المختبر، وأن األمر          ستنشأ الستخدام فيروسات    
  قد يتطلب مواصلة تحسين النماذج الحيوانية لجعلها أكثر مالءمة الختبار نجاعة هذه العوامل؛

  
وإذ تحيط علماً بأن اللجنة االستشارية التابعة للمنظمة والمعنيـة ببحـوث فيـروس                

نه ثمة حاجة ماسة السـتعراض جميـع المقترحـات          الجدري وجدت إبان اجتماعها السابع أ     
 الجدري الحي في ضوء التقدم الملحـوظ        فيروسالخاصة بإجراء بحوث مستفيضة باستخدام      

  ١الذي تحقق حتى اآلن؛
  

وإذ تالحظ كذلك أن األمانة قد حددت، كما طلبت إليها اللجنة االستـشارية، صـيغة          
 وإطاراً زمنياً لتقديم هذه االقتراحات إلـى        لالقتراحات الخاصة بالبحوث ووضعت بروتوكوالً    

  اللجنة كي تنظر فيها، وأنه يتم إبالغ المنظمة بالبحوث المقررة وفقاً لبروتوكول محدد؛
  
 عن جمعيات الصحة السابقة بوجـوب       الصادرة المقررات على   تؤكّد مجدداً وبشدة    -١

  تدمير المخزونات المتبقية من فيروس الجدري؛
  
  :على كذلكتؤكد مجدداً   -٢
  

ضرورة التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن موعد مقترح جديـد لتـدمير               )١(
عندما تسمح بذلك نتائج البحوث الحاسمة األهميـة        ،  [مخزونات فيروس الجدري    

بالنسبة الستجابة أفضل من قبل أوساط الصحة العمومية أليـة فاشـية محتملـة              
  ؛ ]الحدوث

  
مل اللجنة االستشارية المعنية ببحوث     بمواصلة ع  (١٥-٥٥ع ص جالقرار    )٢(

فيروس الجدري فيما يخص البحوث التي تتعلـق بمخزونـات فيـروس الجـدري       
بأن ال يتم االضطالع    ) وضمان االضطالع ببرامج البحوث على نحو مفتوح وشفاف       

ببرنامج البحوث على نحو مفتوح وشفاف إال بموافقة منظمـة الـصحة العالميـة              
  وتحت إشرافها؛

  
 اقتراح موعد في تقريرها السنوي المقدم إلى جمعيـة الـصحة العالميـة              [ر  تقر  -٣

لبرامج البحوث للبت في الموعد الـذي        لمنجزات برامج الستين إلجراء استعراض رئيسي     
  ]سيتم فيه تدمير جميع مخزونات فيروس الجدري الحي الحالية ؛ 

  
  

                                                            
 .٥٩/١٠ الوثيقة ج   ١
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  ]أو [ 
  

ث الجارية حالياً والمتطلبات الخاصة      لنتائج البحو  ٢٠١٠ تقرر إجراء استعراض في  عام        [
بإجراء بحوث مستفيضة ، مع مراعاة توصيات اللجنة االستشارية التابعة للمنظمة والمعنية            
ببحوث فيروس الجدري، بهدف التوصل إلى توافق شامل في اآلراء بشأن توقيـت تـدمير               

  ]مخزونات فيروس الجدري الحالية ؛ 
  

  ]أو [ 
  
وي لنتائج البحوث الجارية حالياً والمتطلبات الخاصة بـإجراء          تقرر إجراء استعراض سن    [

بحوث مستفيضة، مع مراعاة توصيات اللجنة االستشارية المعنية ببحوث فيروس الجدري            
 حول ما إذا كـان يتوجـب تـدمير          ٢٠١٠والتابعة للمنظمة، بهدف اتخاذ قرار بحلول عام        

  ]الستعراض السنوي اآلنف الذكر؛ مخزونات فيروس الجدري أو ال استناداً إلى نتائج ا
  

  ]أو [ 
  
  : تقرر[
  

إجراء تقييم، سنوي، لضرورة االستمرار في االحتفاظ المؤقت بالمخزونات           )١(
  الحالية من فيروس الجدري في المستودعين الحاليين؛

  
إجراء استعراض شامل للبحوث التي تم استكمالها، والبحـوث الجاريـة             )٢(

   في المستودعين الحاليين؛والبحوث المخطط إلجرائها
  
: القيام بإدراج بند موضوعي في جدول األعمـال سـنوياً تحـت عنـوان               )٣(
  ]؛ "تدمير مخزونات فيروس الجدري: استئصال الجدري"

  
  : المدير العامتطلب إلى   -٤
  

مواصلة عمل اللجنة االستشارية التابعة للمنظمة والمعنية ببحوث فيـروس            )١(
  الجدري؛

  
وتمثيل المستـشارين    عضوية اللجنة االستشارية التابعة للمنظمة       استعراض  )٢(

والمراقبين في اجتماعات اللجنة، بهدف ضمان التمثيل الجغرافي المتوازن، مع ضم           
 وعدم صـلة   /والتمثيل المعتبر لخبراء الصحة العمومية،    خبراء من البلدان النامية،     

ضاء هذه اللجنة بأي تضارب فـي       أع ]والصحة العمومية أيضاً من البلدان النامية        [
  المصالح؛

  
 ونتـائج البحـوث     االقتراحات المتصلة بـالبحوث المعتمـدة     ضمان إتاحة     )٣(

  والفوائد المترتبة عليها لجميع الدول األعضاء؛
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 الثنائيـة الـسنوات للمـستودعين       السنويةاالستمرار في عمليات التفتيش       )٤(
وس والبحـوث الجاريـة فـي        لضمان تقيد ظروف تخـزين الفيـر       المرخص لهما 

  المختبرات بأرفع معايير السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي؛
  
مواصلة تطوير إطار تشغيلي الحتياطي المنظمة من اللقاحـات المـضادة             )٥(

  للجدري على نحو مستمر؛
  
االستمرار في تقديم تقارير سنوية عن التقدم المحرز في برنامج البحـوث،              )٦(

 والقضايا ذات الصلة إلى جمعية الصحة عن طريق المجلـس           ولوجيةوالسالمة البي 
وعن تنفيذ المدير العام لتوصيات اللجنة االستـشارية التابعـة للمنظمـة     التنفيذي،  

  والمعنية ببحوث فيروس الجدري؛
  
التأكد من أن أية بحوث يتم االضطالع بها ال تـشمل الهندسـة الجينيـة                 )٧(

  لفيروس الجدري؛
  
م قيام المستودعين بتوزيع حمـض الـدنا لفيـروس الجـدري            ضمان عد   )٨(

  لألغراض غير التشخيصية؛
  
تقديم تقرير سنوي تفصيلي إلى جمعية الـصحة، مـن خـالل المجلـس                )٩(

التنفيذي، بشأن البحوث المستكملة، ونتائج البحـوث، والبحـوث قيـد التنفيـذ،             
  والبحوث المزمع إجراؤها في المستودعين؛

  
الـستين عـن الوضـع      الحادية و ر إلى جمعية الصحة العالمية      تقديم تقري   )١٠(

القانوني لذراري فيروس الجدري المحتفظ بها فـي المـستودعين فيمـا يخـص              
  ملكيتها؛

  
الـستين، مـن خـالل    الحاديـة و تقديم تقرير إلى جمعية الصحة العالمية         )١١(

 والمطالبـات   ، بشأن التدابير الكفيلة بضمان إتاحة نتائج البحوث       المجلس التنفيذي 
المتصلة بالملكية الناجمة عن نتائج البحوث على الـدول األعـضاء علـى قـدم               

  . ]المساواة
  
  
  

=     =     =  


