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  :استئصال الجدري
  تدمير مخزونات فيروس الجدري

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
  

ـ /  حزيران ٣٠توصية بالتخلص بحلول    ) ١٩٩٦ (١٠-٤٩ع ص جتضمن القرار     -١  مـن   ١٩٩٩و  يوني
، وذلك بعـد قـرار      ١٩٤٨البقية الباقية من مخزونات فيروس الجدري الحي التي تحتفظ بها المنظمة منذ عام              

  .١٩٩٩مايو / نهائي تتخذه جمعية الصحة في أيار
  
كـانون  (تقرير اللجنة المخصصة المعنية بعدوى فيـروس الجـدري          وبعد النظر في تقرير األمانة و       -٢

 اإلذن  ١٠-٥٢ع ص ج قررت جمعية الصحة العالمية الثانية والخمسون باتخـاذ القـرار            )١٩٩٩يناير  / الثاني
باالحتفاظ مؤقتاً بما تبقى من مخزونات فيروس الجدري، شرط استعراضها سنوياً، ولكن حتى موعد أقـصاه                

ة وأحاطت جمعية الصح  .  بغرض االضطالع ببرنامج للبحوث األساسية في مجال الصحة العمومية         ٢٠٠٢عام  
، فأذنـت بموجـب     ٢٠٠٢العالمية الخامسة والخمسون علماً بأن برنامج البحوث لن يستكمل بحلول نهاية عام             

 باالحتفاظ مؤقتاً لفترة أخرى بهذه المخزونـات بغـرض مواصـلة االحتفـاظ بهـذه                ١٥-٥٥ع ص جالقرار  
  .المخزونات مؤقتاً على الصعيد الدولي بغية إجراء المزيد من البحوث

  
مداوالت مستفيضة أجراها المجلس التنفيذي في دورته الخامسة عشرة بعد المائة بشأن تـدمير              وبعد    -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

  
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
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مائة، على التزامـه بتـدمير مخزونـات        وقد أكد المجلس التنفيذي مجدداً، في دورته العشرين بعد ال           -٥
وتولى فريق الصياغة النظر في مشروع القرار الذي وضع فـي           . فيروس الجدري المتبقية في نهاية المطاف     

  ٢. وأدخل عليه تعديالت تراعي تقرير اللجنة االستشارية المعنية ببحوث فيروس الجدري١هذا الصدد
  

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
  
  .٨ق١٢٠م تالصحة مدعوة إلى النظر في مشروع القرار الوارد في القرار جمعية   -٦
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، المحضر الموجز للجلسة الثانية مـن دورة المجلـس     ٢/سجالت/ ١٢٠/٢٠٠٧م ت  -١١٩/٢٠٠٦م ت  انظر الوثيقة      ١

 ).النص اإلنكليزي (٢سة الحادية عشرة، الفرع ، والمحضر الموجز للجل٣التنفيذي العشرين بعد المائة، الفرع 
 .١٢٠/٣٩ت م الوثيقة   ٢


