
 

    
  ٦٩/٢٣ج  التاسعة والستون جمعية الصحة العالمية

  ٢٠١٦ / أبريلنيسان ٢٢  من جدول األعمال المؤقت ٣-١٤البند 
  A69/23  

  
  
  
    استئصال الجدري: تدمير مخزونات فيروس الجدري  

  تقرير من األمانة
  
  

وتـم  ١المجلس التنفيذي علمًا فـي دورتـه الثامنـة والثالثـين بعـد المائـة بنسـخة سـابقة مـن هـذا التقريـر.أحاط  -١
 ).١٩إلى  ١٣والفقرات من  ٧و ٦تحديث نسخة التقرير التي أعقبتها (الفقرات 

 
وتتناول هذه الوثيقة بالتقرير العمل الذي اضطلعت به األمانة للتحضير لجمعيـة الصـحة العالميـة التاسـعة  -٢

ــا التركيبيــة المتعلقــة  والســتين. وتلخــص اســتنتاجات الفريــق االستشــاري المســتقل المعنــي بآثــار التكنولوجيــا البيولوجي
دول األعضاء واجتمع في جنيف في آخر حزيران/ بالجدري على الصحة العمومية، والذي أنشئ بناًء على طلب ال

ـــالتقرير عمليـــات التفتـــيش الخاصـــة بالســـالمة البيولوجيـــة التـــي نفـــذتها المنظمـــة علـــى ٢٠١٥يونيـــو  . كمـــا تتنـــاول ب
. وتلخــص كــذلك العمــل الجــاري بشــأن اإلطــار التشــغيلي ٢٠١٥و ٢٠١٤مســتودعي فيروســات الجــدري فــي عــامي 

طي مــن لقاحــات الجــدري، واســتنتاجات لجنــة المنظمــة االستشــارية المعنيــة ببحــوث إلتاحــة مخــزون المنظمــة االحتيــا
 ).٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ١٣و ١٢فيروس الجدري (جنيف، 

 
  إجراءات األمانة

  
الفريق االستشاري المستقل المعني بآثار التكنولوجيا البيولوجيا التركيبية المتعلقة بالجدري على الصـحة 

  العمومية
  
ُطلــب مــن المنظمــة أن  ،٢٠١٤جمعيــة الصــحة العالميــة الســابعة والســتين، المعقــودة فــي أيــار/ مــايو أثنــاء  -٣

تقدم المزيد من المعلومات إلى جمعية الصحة عن اآلثار المحتملة الستخدام تكنولوجيات البيولوجيا التركيبيـة علـى 
أن موعــد تــدمير مخزونــات فيــروس التأهــب للجــدري ومكافحتــه، مــن أجــل مســاعدة جمعيــة الصــحة فــي مــداوالتها بشــ

 ٢الجدري الموجودة.
 
وتلبية لذلك الطلب عقدت األمانة اجتماعًا لفريق خبراء، أال وهو الفريق االستشاري المستقل المعنـي بآثـار  -٤

التكنولوجيـــا البيولوجيـــا التركيبيـــة المتعلقـــة بالجـــدري علـــى الصـــحة العموميـــة، لتحـــديث تقيـــيم تكنولوجيـــات البيولوجيـــا 
 يبية وآثارها المحتملة بالنسبة إلى مدى التأهب لمواجهة الجدري واتخاذ التدابير المضادة له.الترك

                                                           
المـــوجز للجلســـة الســـابعة لـــدورة لمجلـــس التنفيـــذي الثامنـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة ، والمحضـــر ١٣٨/٢٢م تنظـــر الوثيقـــة ا   ١

  (باإلنكليزية)).  ٧-٥، الصفحات ٢، الفرع ٢/ سجالن/٢٠١٦/ ١٣٨ت  م (الوثيقة
الثانية عشرة للجنة "أ" التابعـة لجمعيـة الصـحة  للجلسة الموجز المحضر، ٣/ سجالت/٢٠١٤/ ٦٧ج ص ع الوثيقة انظر   ٢

   .(باإلنكليزية) ٨السابعة والستين، الفرع  العالمية
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وقبــل عقــد هــذا االجتمــاع كانــت األمانــة قــد دعــت إلــى اجتمــاع فريــق عامــل علمــي، انعقــد فــي جنيــف فــي  -٥
العلميـة الراهنـة  ، بهدف تزويد الفريق االستشاري المسـتقل بأحـدث المعلومـات٢٠١٥نيسان/ أبريل  ١٧و ١٦يومي 

عــن تكنولوجيــا البيولوجيــا التركيبيــة فيمــا يتعلــق بفيــروس الجــدري. وكــان تقريــر الفريــق العامــل العلمــي بمثابــة الوثيقــة 
 المرجعية الجتماع الفريق االستشاري المستقل.

 
. وخلــص إلــى أن ٢٠١٥حزيــران/ يونيــو  ٣٠و ٢٩واجتمــع الفريــق االستشــاري المســتقل فــي جنيــف يــومي  -٦

ر عــــودة الجــــدري إلــــى الظهــــور قــــد زادت. وســــيكون تخليــــق فيــــروس الجــــدري بواســــطة المعلومــــات الخاصــــة مخــــاط
بمتواليات الحمض النووي دنا أسهل وأرخص في المستقبل، وقد يتسنى ذلك في المختبرات الصـغيرة التـي ال تتـوافر 

 س الجدري.فيها السالمة والبيولوجية المالئمة واألمن البيولوجي المالئم لمناولة فيرو 
 
) إحداث زيادة كبيرة في جهود التأهب لضمان ١ومن ثم فقد أوصى الفريق االستشاري المستقل بما يلي: ( -٧

توافر قدرات الكشف المبكر واالستجابة السريعة على نطاق واسـع فيمـا يتعلـق بعـودة فيـروس الجـدري المحتملـة إلـى 
وس الجــدري (الفيــروس الكامــل أو الشــدف) مــع التركيــز ) مراجعــة لــوائح المنظمــة الخاصــة بمناولــة فيــر ٢الظهــور؛ (

الخاص على قواعد السالمة البيولوجية واألمن البيولـوجي بغيـة خفـض مخـاطر وقـوع أي حـادث مختبـري قـد يترتـب 
 على استخدام تكنولوجيا البيولوجيا التركيبية على نطاق واسع، وتقليل تلك المخاطر إلى أدنى حد ممكن.

 
الكامــل الصــادر عــن الفريــق االستشــاري المســتقل، بمــا فــي ذلــك اســتنتاجات الفريــق  وســوف يتــاح التقريــر -٨

  ١العامل العلمي، في موقع المنظمة اإللكتروني.
 

  التفتيش على السالمة البيولوجية في موقعي المستودعين
  
المتعـاونين مـع زارت فرق التفتيش على السالمة البيولوجيـة التابعـة للمنظمـة مرافـق االحتـواء فـي المركـزين  -٩

المنظمـــــة المـــــرخص لهمـــــا كمســـــتودعين لتخـــــزين فيروســـــات الجـــــدري، أي المركـــــز الحكـــــومي لبحـــــوث الفيروســـــات 
والتكنولوجيـــا الحيويـــة (كولتســـوفو، إقلـــيم نوفوسيبرســـك، االتحـــاد الروســـي) ومراكـــز مكافحـــة األمـــراض والوقايـــة منهـــا 

لتفتـــيش علـــى مرافـــق االحتـــواء فيهمـــا، فـــي كـــانون األول/ (أتالنتـــا، جورجيـــا، الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة) وأجـــرت ا
بالترتيـــب. وســـتتاح قريبـــًا التقـــارير الختاميـــة الخاصـــة بعمليـــات التفتـــيش علـــى  ٢٠١٥وأيـــار/ مـــايو  ٢٠١٤ديســـمبر 

 السالمة البيولوجية في موقع المنظمة اإللكتروني.
 

للجنـة  CWA 15793:2011لمختبـرات واتبـع البروتوكـول المسـتخدم معيـار إدارة المخـاطر البيولوجيـة فـي ا -١٠
عنصرًا من عناصر إدارة المخاطر البيولوجيـة فـي المختبـرات. وأكـدت  ١٦األوروبية لتوحيد المقاييس، الذي يتناول 
لفحــص الســالمة البيولوجيــة أن هــذا الــنهج يســمح بتفتــيش  ٢٠١٥-٢٠١٤زيــارات التفتــيش التــي ُأجريــت فــي الفتــرة 

ا يساعد على طمأنة المجتمع األوسع إلى أن البحوث ُتجرى فيهما بطريقة مأمونـة المستودعين على نحو فعال، مم
وآمنــة تتماشــى مــع أعلــى مســتويات الســالمة البيولوجيــة واألمــن البيولــوجي. وقــد ضــم فريــق التفتــيش التــابع للمنظمــة 

تودع اآلخــر. ن مــن كــل مســتودع كمــراقبين عنــد تفتــيش المســو موظفــخبــراء دوليــين ومــوظفين مــن المنظمــة، وشــارك 
واشتملت عمليـات التفتـيش علـى مناقشـات مـع المـوظفين واإلدارة العليـا لكـل مسـتودع مـن المسـتودعين؛ واسـتعراض 
مفصــــل للمرفــــق؛ واســــتعراض لإلجــــراءات المحدَّثــــة واإلجــــراءات التصــــحيحية التــــي اُتخــــذت منــــذ التفتــــيش األخيــــر؛ 

                                                           
١    The Independent Advisory Group on Public Health Implications of Synthetic Biology Technology Related to 

Smallpox: meeting report. Geneva: World Health Organization; 2015 (document WHO/HSE/PED/2015. 1; 

http://www.who.int/csr/resources/publications/smallpox/synthetic-biology-technology-smallpox/en/, accessed 5 April 

2016).                                                                                                                                                                            
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مــن المــواد ذات الصــلة. وُيعتــزم إجــراء التفتــيش التــالي واســتعراض للوثــائق والســجالت والصــكوك التنظيميــة وغيرهــا 
 .٢٠١٧و ٢٠١٦ يعلى 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  -١١

المخصصة لحاالت الطوارئ استجابًة ألي حدث يتعلق بالجدري. ويشمل اإلطار االعتبـارات القانونيـة بشـأن التبـرع 
ــــدان المتبرعــــة والب ــــة علــــى الســــواء، بلقاحــــات الجــــدري، واإلجــــراءات التشــــغيلية الموحــــدة الخاصــــة بالبل لــــدان المتلقي

والمتطلبـات اللوجيسـتية، واسـتمارة لطلـب اللقاحـات مصـحوبة بشــروط التبـرع بلقاحـات الجـدري وتلقيهـا. وقـد اســتهلت 
األمانة مناقشات مع الوكاالت التنظيمية الوطنية التابعة للبلدان المتبرعة بشأن وضع إطار تنظيمـي خـاص بـالتبرع 

  بلقاحات الجدري.
  

  الستشارية التابعة للمنظمة والمعنية ببحوث فيروس الجدرياللجنة ا
  

ُعقد االجتماع السابع عشر للجنة االستشارية التابعة للمنظمة والمعنية ببحوث فيروس الجـدري فـي جنيـف  -١٢
 .٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ١٣و ١٢يومي 

 
لمركــزين المتعــاونين مــع وتلقــت اللجنــة االستشــارية تقــارير عــن مجموعــات فيــروس الجــدري المحفوظــة فــي ا -١٣

المنظمــة والمــرخص لهمــا بتخــزين فيروســات الجــدري فــي االتحــاد الروســي والواليــات المتحــدة األمريكيــة. كمــا تلقــت 
أحدث المعلومات عن استمرار مشاريع البحوث باستخدام فيروس الجدري الحي في إعداد االختبـارات التشخيصـية، 

دري، وعــن العوامــل المضــادة للفيروســات والعوامــل العالجيــة. ومثلمــا وعــن نمــوذج حيــواني واحــد، وعــن لقاحــات الجــ
فـــإن المشـــاريع الجديـــدة  ١)،٢٠١٣أيلـــول/ ســـبتمبر  ٢٥و ٢٤اســـتُنتج أثنـــاء االجتمـــاع الخـــامس للجنـــة االستشـــارية (

طــر الوحيــدة التــي تمــت الموافقــة عليهــا تتعلــق بالعوامــل المضــادة لفيــروس الجــدري. وناقشــت اللجنــة االستشــارية األ
الزمنية المقدرة لمشاريع البحوث الجارية، وهي تتوقع أن يستغرق إنجاز هذه المشاريع ومراجعتها النهائية ما ال يقـل 

 عن ثالث سنوات.
 

 وترد أدناه أهم استنتاجاته. ٢والتقرير الكامل للجنة االستشارية متاح في موقع المنظمة اإللكتروني. -١٤
  

بمــا خلــص إليــه الفريــق االستشــاري المســتقل المعنــي بآثــار التكنولوجيــا وأحاطــت اللجنــة االستشــارية علمــًا  -١٥
البيولوجيا التركيبية المتعلقة بالجدري علـى الصـحة العموميـة مـن أن طبيعـة مخـاطر عـودة الجـدري للظهـور تغيـرت 

 تغيرًا كبيرًا وأنها في تطور مستمر.
 

وخلصـــت اللجنـــة االستشـــارية إلـــى أنـــه ال يوجـــد أي داٍع إلـــى زيـــادة عـــدد المواقـــع التـــي يمكـــن فيهـــا إجـــراء  -١٦
البحوث باستخدام فيروس الجدري الحي بخالف المستودعين القائمين المـرخص لهمـا حاليـًا. ومـع ذلـك فقـد أوصـت 

                                                           
  الجدري فيروس ببحوث والمعنية للمنظمة التابعة االستشارية لجنةوتقرير ال ٦٧/٣٧انظر الوثيقة ج   ١
)http://www.who.int/csr/resources/publications/smallpox/WHO_HSE_PED_CED_2013_2/en  ـــــــــــــي ـــــــــــــم االطـــــــــــــالع ف ت
  ).٢٠١٦نيسان/ أبريل   ٥
٢   http://www.who.int/csr/resources/publications/smallpox/variola-research-2016/en/ تــــــم االطــــــالع فــــــي) 
  نيسان/ أبريل).  ٢١
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ل التشـخيص الخاصـة بالجـدري، والتـي بأن يطور المزيد من المختبرات على نطاق العالم القدرة على استخدام وسـائ
 ال يلزم فيها استخدام فيروس الجدري الحي.

  
وأقرت للجنة االستشارية بالحاجة إلى تعزيز التأهب للتعامل مع العواقب المحتملة لتركيب فيروس الجدري  -١٧

ة واألمــن الحــي وعودتــه المحتملــة إلــى الظهــور، وشــجعت  علــى التوســع فــي الخبــرات فــي مجــال الســالمة البيولوجيــ
 البيولوجي للمختبرات، ووسائل التشخيص لهذا الغرض.

  
ونظرًا للتغيـر الطـارئ علـى مخـاطر عـودة الجـدري إلـى الظهـور إثـر التقـدم فـي مجـال تكنولوجيـا البيولوجيـا  -١٨

لشـــمول مجـــال إلـــى أنهـــا واســـعة النطـــاق بمـــا يكفـــي التركيبيـــة راجعـــت اللجنـــة االستشـــارية اختصاصـــاتها وخلصـــت 
لبيولوجيا التركيبية عند الضرورة. بيد أن اللجنة االستشارية اتفقت علـى أن مـن األمـور المرحـب بهـا فـي تكنولوجيا ا

هــذا الصــدد ضــم أعضــاء إضــافيين يتمتعــون بــالخبرة المالئمــة فيمــا يتعلــق بالتكنولوجيــات الجديــدة، مثــل البيولوجيــا 
ث الراهن اهتمامًا خاصًا لتقدير ما إذا كانت هنـاك، التركيبية. وأولت اللجنة االستشارية في مراجعتها لبرنامج البحو 

أو مــا إذا كانــت ستنشــأ، احتياجــات إضــافية فيمــا يخــص تــدابير مكافحــة الجــدري فــي حالــة عــودة أي فيــروس حــي 
 مركب و/ أو محور إلى الظهور.

 
ـــا  -١٩ ـــا البيولوجي ـــار التكنولوجي ـــه الفريـــق االستشـــاري المســـتقل المعنـــي بآث ـــة وأخيـــرًا، وحســـبما أوصـــى ب التركيبي

االستشارية توصـيات المنظمـة بخصـوص توزيـع الحـامض المتعلقة بالجدري على الصحة العمومية، راجعت اللجنة 
، والتــــي يمكــــن االطــــالع علــــى نصــــها فــــي موقــــع المنظمــــة النــــووي دنــــا لفيــــروس الجــــدري الحــــي ومناولتــــه وتركيبــــه

نــي عــن جــين واحــد أو أكثــر مــن جينــات فيــروس وحــددت اللجنــة االستشــارية أن اإلذن بــالتعبير الجي ١اإللكترونــي.
الجــدري يجــب أن يطلــب مــن األمانــة. وأوصــت اللجنــة االستشــارية أيضــًا بــأن يــتم توزيــع التوصــيات المعدلــة علــى 

 نطاق واسع وبأن تعتمدها الدول األعضاء في إطار لوائحها الوطنية الخاصة بالسالمة البيولوجية.
   

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  

 جمعية الصحة مدعوة إلى أن تحيط علمًا بالتقرير. -٢٠
  

بالنظر إلى الحد األدنى لإلطار الزمني المقـدر إلنجـاز البحـوث الجاريـة المعتمـدة، وٕالـى ضـرورة أن تنظـر  -٢١
مجددًا اللجنة االستشارية المعنية ببحوث فيروس الجدري في آثار البيولوجيا التركيبية بالنسبة إلى برنـامج البحـوث، 

األمانة على جمعيـة الصـحة أن تـدرج فـي جـدول األعمـال المؤقـت لجمعيـة الصـحة العالميـة الثانيـة والسـبعين  تقترح
 .بندًا موضوعيًا بعنوان "استئصال الجدري: تدمير مخزونات فيروس الجدري"

  
  

=     =     =  

                                                           
١   www.who.int/csr/disease/smallpox.  


