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  تعزيز السالمة الحيوية في المختبرات  ٢٩-٥٨ع ص ج
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون،
  

كون له نتائج على    إذ تضع في اعتبارها أن إطالق العوامل المكروبيولوجية والتوكسينات يمكن أن ت           
  الصعيد العالمي؛

  
وإذ تسلّم بأن احتواء العوامل المكروبيولوجية والتوكسينات في المختبرات أمر بالغ األهميـة فـي               

  ؛)سارس(الوقاية من فاشيات األمراض الناشئة أو المستجدة مثل متالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم 
  

   في سبيل تعزيز السالمة الحيوية في المختبرات؛وإذ تعترف بما تقوم به المنظمة من أعمال
  

وإذ تسلّم بأن عدداً من الدول األعضاء لديه ضوابط فعالة للسالمة الحيوية في المختبرات أو مبادئ                
توجيهية للممارسات في المختبرات لتتسنى له السيطرة على المخاطر التي يتعـرض لهـا العـاملون فـي                  

  مل المكروبيولوجية والتوكسينات؛المختبرات والمجتمع نتيجة للعوا
  

  وإذ تدرك أن بعض الدول األعضاء قد ال تكون لديه ضوابط كافية مطبقة للسالمة الحيوية؛
  

وإذ تشير إلى أن اتباع نهج متكامل إزاء السالمة الحيوية في المختبرات بما في ذلك احتواء العوامل 
  لعالمية،الميكروبيولوجية والتوكسينات يعزز الصحة العمومية ا

  
  : الدول األعضاء على ما يليتحث  - ١

  
استعراض مأمونية مختبراتها وبروتوكوالتها الموجـودة لألمـان فـي مناولـة العوامـل                )١(

  المكروبيولوجية والتوكسينات، بما يتفق وإرشادات المنظمة للسالمة الحيوية؛
  

رات فيما يتعلق بمأمونيـة     تنفيذ برامج محددة لتعزيز ممارسات السالمة الحيوية في المختب          )٢(
المناولة والنقل، بما في ذلك احتواء العوامل المكروبيولوجية والتوكسينات بما يتفق مع إرشـادات              

  المنظمة للسالمة الحيوية؛
  
وضع خطط وبرامج وطنية للتأهب تعزز امتثال المختبرات، بما في ذلك داخـل الـدوائر                 )٣(

السيما الجهات التي تتعامل مـع      وفي القطاع الخاص،    الحكومية وفي الجامعات ومراكز البحوث و     
مواد مكروبيولجية وتوكسينات مفوعة بدرجة عالية، امتثاالً للمبادئ التوجيهية للـسالمة الحيويـة             

  الخاصة بالممارسات في المختبرات؛
  
حشد الموارد البشرية والمالية، الوطنية والدولية، من أجل تحسين السالمة الحيويـة فـي                )٤(
ختبرات بما في ذلك احتواء العوامل المكروبيولوجية والتوكسينات بغية التقليل إلى أدنى حد من              الم

  إمكانية اكتساب العدوى من المختبرات وما يتبع ذلك من امتدادها إلى المجتمع؛
  
التعاون مع الدول األعضاء األخرى لتسهيل االستفادة من معدات الـسالمة الحيويـة فـي                 )٥(

ا في ذلك المعدات الحامية لألفراد وأجهزة االحتواء من أجل توقي ومكافحة العدوى             المختبرات، بم 
  المكتسبة من المختبرات؛
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 التشجيع على وضع برامج تدريبية على السالمة الحيوية ومعايير لقدرات العـاملين فـي                )٦(
  المختبرات ليتسنى تحسين الوعي بالسالمة والممارسات المختبرية المأمونة؛

  
  : المدير العام القيام بما يليطلب إلىت  - ٢

  
 بمهمة تحسين   في القيام ضمان أن تضطلع المنظمة بدور نشط، طبقاً للوالية المسندة إليها،             )١(

  احتواء العوامل المكروبيولوجية والتوكسينات؛بما في ذلك السالمة الحيوية في المختبرات، 
  
يين في مجال تعزيز جهـودهم الراميـة إلـى    تقديم الدعم للبرامج والشركاء اآلخرين المعن     )٢(

  احتواء العوامل المكروبيولوجية والتوكسينات؛بما في ذلك  ،تحسين السالمة الحيوية في المختبرات
  
 المعارف والخبرات وتقاسمها بين الـدول األعـضاء تعزيـزاً           توليدتقديم الدعم من أجل       )٣(

ـ  العوامل المكروبيولوجية والتو   للسالمة الحيوية في المختبرات  بما في ذلك احتواء         عـن  سينات  ك
 التحديث المنتظم للمبادئ التوجيهية واألدلة ذات الصلة التي تـصدرها المنظمـة             طريق أمور منها  

  بالتشاور مع جميع الدول األعضاء وذلك بهدف استيعاب ما ينتابها من هواجس؛
  
ل تعزيز السالمة الحيوية فـي      تقديم الدعم التقني، استجابة لطلبات الدول األعضاء، من أج          )٤(

  المختبرات  بما في ذلك احتواء العوامل المكروبيولوجية والتوكسينات؛
  
  .تقديم تقارير منتظمة إلى المجلس التنفيذي بشأن تنفيذ هذا القرار  )٥(

  
  - ٢٠٠٥مايو /  أيار٢٥، التاسعةالجلسة العامة (
  )السابع، التقرير "أ"اللجنة   

  




