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  تدمير مخزونات فيروس الجدري: استئصال الجدري
  
  

  االجتماع الثامن للجنة االستشارية التابعة لمنظمة الصحة العالمية
  جدريوالمعنية ببحوث فيروس ال

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
  

يرد في هذه الوثيقة تقرير عن اجتماع اللجنة االستشارية التابعة لمنظمة الصحة العالميـة والمعنيـة                  -١
ببحوث فيروس الجدري، الذي عقد منذ المناقشة التي دارت في جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين بشأن 

  ١.تدمير مخزونات فيروس الجدري
  
، والـذي   ١٠-٥٢ج ص ع  د ُأنشئت اللجنة االستشارية المعنية ببحوث فيروس الجدري عمالً بالقرار           وق  -٢

 إلى موعد ال يتجـاوز      ٢أذن باالحتفاظ مؤقتاً بالمخزونات الموجودة من فيروس الجدري في الموقعين الحاليين          
لى المدير العام تعيين فريق     وطلب القرار أيضاً إ   .  ورهناً بقيام جمعية الصحة باالستعراض السنوي      ٢٠٠٢عام  

من الخبراء يتولى تحديد البحوث التي يجب إجراؤها، إن وجدت، بغرض التوصل إلى توافق عالمي في اآلراء               
  .بشأن توقيت تدمير مخزونات فيروس الجدري

  
 فوضت جمعية الصحة باستمرار االحتفاظ من جديد وبـصورة مؤقتـة            ١٥-٥٥ج ص ع  وفي القرار     -٣

موجودة من فيروس الجدري الحي على شرط أن تظل كل البحوث المعتمدة موجهة نحو النتائج               بالمخزونات ال 
وطلب القرار من المدير العام مواصلة أعمال       . ومحدودة الوقت وتخضع إنجازاتها ونتائجها الستعراض دوري      

ات الصلة إلى جمعية    اللجنة االستشارية وتقديم تقرير سنوي عن التقدم المحرز في برنامج البحوث والمسائل ذ            
/  تـشرين الثـاني    ١٧ و ١٦جنيـف،   (وقامت اللجنة في اجتماعها الثامن      . الصحة من خالل المجلس التنفيذي    

باستعراض التقدم المحرز في البحوث التي يستخدم فيها فيروس الجدري الحي، منذ اجتماعها             ) ٢٠٠٦نوفمبر  
  .٢٠٠٥السابق المعقود في عام 

  

                                                      
الـنص  (، الجلستان السابعة والحاديـة عـشرة        "أ"، المحضر الموجز للجنة     ٣/سجالت/ ٥٩/٢٠٠٦ثيقة ج   انظر الو     ١

  ).اإلنكليزي
  المركز الحكومي الروسي لبحوث الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية في كولتسوفو، إقليم نوفوسيبيرسـك، االتحـاد                  ٢

  .جورجيا، الواليات المتحدة األمريكيةالروسي، ومراكز مكافحة األمراض والوقاية منها، أتالنتا، 
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 استعرضت اللجنة المعطيات الخاصة بسالالت فيروس الجـدري         .مستودعينال سالالت الفيروس في    -٤
ومثلما أوصي بـه فـي      . والمعزوالت الرئيسية المحتفظ بها في المجموعتين، ولم تالحظ حدوث أية تغييرات          

وأعربت اللجنة عن ارتياحهـا  . اجتماعات سابقة خضعت هاتان المجموعتان لجرد سنوي باستخدام نظام موحد      
ق المواد التي تضمها المجموعتان مع قوائم الجرد، وألن المواد يحتفظ بها مع االلتزام بالضمانات المالئمة       لتواف
  .القائمة

  
 تم اإلقرار بأن هذه القضية قضية مـستمرة         . لفيروس الجدري  أ الحامض النووي د ن      تسلسلتحليل    -٥

وطُرحت أسئلة حـول    . جينومية التامة الطول  ألن اللجنة سبق وأوصت بعدم الحاجة إلى المزيد من السالسل ال          
. عدم وجود تغطية كافية في المجموعتين للفيروسات التي تمثل المجموعة التامة من الفوعة والتنوع الجغرافي              

وأوصت اللجنة باستعراض الكتابات الخاصة بسالالت فيروس الجدري المعروفة من أجل تحديد ما إذا كان تم                
ورئي أنه إلـى أن تُتـاح       . بائية أو سريرية غير عادية تستدعي المزيد من البحث        أم ال توثيق أية خصائص و     

حصائل هذا االستعراض تُعتبر المعلومات الخاصة بالحامض النووي د ن أ والمتاحـة حاليـاً كافيـة للوفـاء                   
ن بمتطلبات حماية الصحة العمومية، وبناء عليه ال توجد حاجة إلى االضـطالع بأيـة أعمـال جديـدة بـشأ                   

وقد يعاد النظر في المسألة إذا أشارت حـصيلة اسـتعراض           . الفيروسات الحية بغية توليد المزيد من المعارف      
  .الكتابات إلى غير ذلك

  
 أحاطت اللجنة علماً بالتقدم المحرز في استحداث مقايـسة للغـشاء الـصلب              .المقايسات التشخيصية   -٦

ود الفيروسات النفاطية السوية أو فيروس الحمـاق لـدى          تناسب االستعمال في الميدان، ويمكن أن تكشف وج       
ويمكن الحصول على نتائج التشخيص     . األفراد الذين تظهر عليهم أعراض مشابهة ألعراض العدوى بالجدري        

وأوصت اللجنـة بأنـه     . وستقتضي هذه النتائج األولية اإلجازة والتأكيد     . في غضون ساعتين إلى أربع ساعات     
وأوصـت  . ختبارات على نطاق واسع في أكبر عدد ممكن من البلدان إذا تمت إجازتهـا        ينبغي أن تتاح هذه اال    

اللجنة كذلك بتوزيع مجموعات لوازم الكشف المجازة على المختبرات المرجعية المسماة، وبأن تُنـشر علـى                
ـ    ا إلـى  نطاق واسع المعلومات الخاصة بإجراءات شحن العينات السريرية المأخوذة من الحاالت المـشتبه فيه

وطلبت اللجنة أيضاً إلى األمانة أن تُنشئ شبكة غير رسمية تخـصص لتـشخيص              . المختبر المرجعي المالئم  
الفيروسات النفاطية السوية، وذلك على الرغم من أنها أشارت إلى تعذر استحداث استراتيجية تشخيص وحيدة               

ضت اللجنة أيـضاً المعطيـات األوليـة        واستعر. ألن الكثير من العمل يعتمد على القدرات والخبرات الوطنية        
الخاصة بمقايسة تشخيصية قائمة على تكنولوجيا مجموعة البروتينات، واتفقت على أنه سيلزم إجراء دراسات              

  .إضافية لتقييم مدى الرسوخ واالستقرار والحساسية والتحديد
  
ي، وعرضـت أحـدث      تم تذكير اللجنة بضرورة استحداث لقاح أكثر مأمونية ضد الجـدر           .اللقاحات  -٧

ومع ذلك فإن الفهم الحالي للبروتينات المستهدفة فـي         . المعلومات عن بعض المبادرات الواعدة في هذا المجال       
ويعتبـر دور مختلـف     . االستجابة المناعية بعد إعطاء لقاح الجدري ال يكفي لتقييم اللقاحات المرشحة الجديدة           

وتجري مقارنة األضـداد    . بة مناعية واقية موضوع دراسة أخرى     البروتينات الفيروسية وعالقتها بتوليد استجا    
  .المستعدلة المستحثة ضد فيروس الجدري وفيروسات الوقس

  
 أحاطت اللجنة علماً باالستمرار في تحسين نموذج الثدييات العليـا مـن فيـروس               .النماذج الحيوانية   -٨

ثدييات العليـا غيـر البـشرية أن ينـتج     ويمكن لنموذج عدوى فيروس جدري القردة لدى ال      . الجدري البشري 
وعرضت على اللجنة أيضاً المعطيات المستمدة مـن        . تالزمات مفيدة مع العدوى بفيروس الجدري لدى البشر       

التجارب الحديثة المجراة على نموذج الثدييات العليا، والتي تم فيها بنجاح استحثاث المرض، بسمات مماثلـة                
وتشكل هذه النتائج تقدماً كبيراً نحو االقتراب       .  التقرحي أو الشائع والجدري النزفي لدى البشر       لسمات الجدري 

وقد عززت هذه الدراسات فهم مختلف مراحل تطور المـرض، واعتُبـرت       . أكثر من نموذج المرض البشري    
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صوب مواصلة تحـسين    واتفقت اللجنة على أن من المست     . مفيدة لتقدير مدى كفاءة األدوية المضادة للفيروسات      
النموذج الحيواني من فيروس الجدري بغية االستمرار في تقييم األدويـة المرشـحة المـضادة للفيروسـات،                 

  .ولضمان الوفاء بالمتطلبات التنظيمية الستصدار التراخيص في بعض البلدان
  
 سـيدوفوفير    استعرضت اللجنة المعطيات المتاحة عن اسـتحداث دواء        .األدوية المضادة للفيروسات    -٩

قد أثبت دواء سيدوفوفير نجاعتـه فـي حـاالت          . ، وهو دواء جديد مرشح ومضاد للفيروسات      ST-246ودواء  
 إلى إدارة األغذية واألدوية في الواليـات         المعنية ، وقُدمت البروتوكوالت  النفاطية السوية العدوى بالفيروسات   

 فتزيد فعاليتـه    ST-246دواء  أما  . ييم البروتوكوالت  بتق بمقتضى األحكام الخاصة  المتحدة األمريكية للنظر فيها     
وثبتت نجاعته ضد كل الفيروسـات      .  مرة على فعالية دواء سيدوفوفير، ويمكن إعطاؤه عن طريق الفم          ٨٠٠٠

وتجري اآلن الدراسات الالزمة من أجل الحصول على الموافقـة التنظيميـة علـى              . النفاطية السوية المختبرة  
 اآلن دواء واعداً للغاية، وقد يصبح الدواء المختار، ولكن ينبغـي أن يظـل دواء    ST-246ويعتبر دواء   . الدواء

وأشارت اللجنة إلى تحقيق دواء     . سيدوفوفير يعتبر دواء مفيداً، وخصوصاً ألن مأمونيته لدى البشر ثابتة بالفعل          
ST-246           النجاعـة الـسريرية لهـذا        فائدة عالجية كبيرة، واتُفق على ضرورة مواصلة العمل من أجل تحديد 
  .المركب

  
 ُأذن في الماضي بتوزيع شدف      .توزيع شدف دنا فيروس الجدري ونقل هذه المواد إلى أطراف ثالثة            -١٠

دنا فيروس الجدري ألغراض خاصة ببحوث محددة تتعلق بصحة اإلنسان، وطبقاً للقواعد التي وضعتها منظمة           
 معنية بالعدوى بالفيروسات النفاطية السوية، والتي أصـبح         الصحة العالمية من خالل نصيحة لجنة مخصصة      

وكان نقل هذه المواد مشروطاً بتقـديم تقـارير سـنوية تـصف             . يطلق عليها مؤخراً اسم اللجنة االستشارية     
وأشارت اللجنة إلى أن التبليغ لم يكن كامالً، وحثت األمانة على أن تطلب التقارير من              . استخدامها إلى المنظمة  

وتم التشديد على أن عينات الحامض النووي د ن أ يجب أن تدمر إذا أشارت التقارير إلـى أنهـا                    . تبراتالمخ
  .تستخدم في األعمال المقصودة ال
  
وطُلب من اللجنة أن تُدلي برأيها بشأن مدى مقبولية نقل عينات دنا فيروس الجدري من المختبـرات                   -١١

وقد أدت التطورات التكنولوجية الحديثة إلى زيادة االهتمام        . اف ثالثة المصرح لها بالعمل بهذه المواد إلى أطر      
بالبحوث الخاصة بفيروسات الجدري، وُأعرب عن القلق من احتمال أن تكون القيود التي تفرضـها المنظمـة                 

يتم النقل إلـى أطـراف       وأوصي بأال . على تداول جينات فيروس الجدري غير معروفة لدوائر البحوث األعم         
وقررت اللجنة أن تستعرض إحدى اللجان الفرعيـة القواعـد          .  إال إذا طلبت الموافقة من األمانة ومنحتها       ثالثة

وأوصت اللجنة كذلك بـأن تـوزع       . القائمة، وأن تقترح تنقيحات وتقدم تقريراً إلى اللجنة في اجتماعها القادم          
لهيئات التنظيمية، وتُنشر على موقع المنظمة      عندئذ القواعد المنقحة على كل المكاتب القطرية التابعة للمنظمة وا         

  .على اإلنترنت من أجل التوعية العامة بهذه القضية
  
 أوصت اللجنة في اجتماعات سابقة بأن تكـون         .االقتراحات الجديدة أو المحدثة المقدمة إلى المنظمة        -١٢

فائـدة واضـحة وأساسـية      لكل البحوث التي تجرى باستخدام فيروس الجدري الحي في المركزين المتعاونين            
. ومن ثم ُأنشئت لجنة فرعية علمية الستعراض اقتراحات البحوث        . للصحة العمومية، وأن تكون محدودة المدة     

وهنـاك سـبعة مـشاريع      . ومنذ آخر اجتماع للجنة تمت الموافقة على سبعة مشاريع ورفضت خمسة مشاريع           
وقد ُأشير إلى أنـه  . عضاء اللجنة الفرعية العلمية  أخرى لم يبت فيها في انتظار حصيلة استعراض يجريه كل أ          

على الرغم من أن كل االقتراحات المقدمة تبين أنها سليمة علمياً فـإن االقتراحـات المرفوضـة ال تـستوفي                    
  .المعايير الالزمة للحصول على فيروسات الجدري الحية
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التي تجرى على فيروس الجدري     وقُدمت أيضاً مقترحات لتحسين عملية استعراض اقتراحات البحوث           -١٣
واتفق على أن من الضروري تبسيط عملية اتخاذ القرار، وأنه ينبغي إرسال الرد إلى مقدمي االقتراحات . الحي

وفي حالة الرفض تم تحديد الخطوط العريضة لعملية تنطـوي       . في غضون شهرين من تقديم االقتراح األصلي      
  .نة االستشارية بكامل هيئتهاعلى إعادة فحص المقترحات من قبل اللج

  
. وأخيراً، اتُفق على استعراض عضوية اللجنة الفرعية العلمية، وعلى تبديل ثُلـث أعـضائها سـنوياً                 -١٤

ولتالفي التعارض المحتمل في المصالح قررت اللجنة االستمرار في اتباع سياسة استبعاد مـشاركة مـوظفي                
  .يةالمراكز المتعاونة في اللجنة الفرعية العلم

  
وقد تولى المجلس التنفيذي مناقشة التقرير الوارد أعاله في دورته العشرين بعد المائة المنعقـدة فـي                   -١٥

  ٢٠٠٧.١يناير / كانون الثاني
  
  

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
 

 .جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علماً بالتقرير الوارد أعاله  -١٦
 
 
  

=     =     =  

                                                      
 مـن دورة  الحادية عشرة، المحضر الموجز للجلسة ٢/سجالت/ ١٢٠/٢٠٠٧ت م - /١١٩/٢٠٠٦ت مالوثيقة انظر    ١

 ).النص اإلنكليزي (٢ الفرع ،العشرين بعد المائةالمجلس التنفيذي 


