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 البحث والتطوير فيما يتعلق باألمراض الوبائية المحتملة
  
  

  بشأن التأهب في مجال البحث والتطويرأولي مخطط 
  واالستجابة البحثية السريعة

  
  
  األمانةتقرير من 

  
  
فـي نسـخة سـابقة  ، نظر المجلس التنفيـذي فـي دورتـه األربعـين بعـد المائـة،٢٠١٧في كانون الثاني/ يناير  -١

، إلدراج تفاصـيل ٢٥و ١٩و ١٧و ١٢و ٢تـم تحـديث الفقـرات  ٢،وفي أعقاب مناقشات المجلـس ١.من هذا التقرير
 التطورات الجديدة.

 
العمــل  ٢٠١٥فــي حزيــران/ يونيــو بــدأت األمانــة  ٣) بشــأن اإليبــوال،٢٠١٥( EBSS3.R1للقــرار اســتجابًة  -٢

لبحــــث والتطــــوير) مخطــــط اواالســــتجابة فــــي مجــــال البحــــث والتطــــوير (بشــــأن التأهــــب علــــى وضــــع مخطــــط أولــــي 
المذكور إلى بلوغ هدف عام مؤداه تقليل حـاالت التـأخير المخطط يتعلق باألمراض الوبائية المحتملة. ويصبو  فيما

تقليـل الو  التي تتخلل مرحلة تحديد إحدى الفاشـيات ومرحلـة نشـر التـدخالت الطبيـة الفعالـة الراميـة إلـى إنقـاذ األرواح
 المجـاالت المشـمولة بـالمخطط تتضـمنو  .ة الناجمـة عنهـاواالقتصادي ةاالجتماعيإلى أدنى حد من حاالت التعطيل 

ــــاج البحــــث والتطــــوير  عالجــــات الدوائيــــة وأدوات مكافحــــة النواقــــل، والبحــــوث التشــــخيص واللقاحــــات وال وســــائلإلنت
 .الوبائيةو العلوم االجتماعية  في مجال ذات الصلةالضرورية و 

 
اســـتبانة مخـــاطر األمـــراض المعديـــة ذات األولويـــة علـــى مجـــاالت العمـــل التاليـــة: ويرّكـــز المخطـــط األولـــي  -٣

تعزيــز بيئــة تمكينيــة لالضــطالع ســين التعــاون بــين أصــحاب المصــلحة؛ تحات البحــث والتطــوير وأولوياتهمــا؛ وثغــر 
 التــي تبــذلها جهــوداســتكمال ال إلــىالمخطــط وٕاضــافة إلــى ذلــك، يهــدف . الفاشــياتانــدالع بالبحــث والتطــوير خــالل 

البلـدان احتياجـات تلبيـة ، و مـا يتعلـق بـاألمراض مـن النمطـين الثـاني والثالـثتعزيز البحـث والتطـوير فيبشأن األمانة 
 مــع االســتراتيجيةبمــا يتماشــى ، وذلــك مــن الــنمط األول األمــراضخــص فيمــا يالناميــة تحديــدًا مــن البحــث والتطــوير 

 توصـــــيات فريـــــق الخبـــــراءمـــــع و ، ن بشـــــأن الصـــــحة العموميـــــة واالبتكـــــار والملكيـــــة الفكريـــــةيوخطـــــة العمـــــل العـــــالميت
 ٤االستشاريين المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير.

                                                           
 .١٤٠/٩م تالوثيقة     ١

الجلســة الثالثــة، و ، ٣الجلســة الثانيــة، الفــرع األربعــين بعــد المائــة، فــي دورتــه لمجلــس التنفيــذي ل المحاضــر المــوجزةانظــر    ٢
 .(باإلنكليزية) ، والجلسة الرابعة٣الفرع 

 من منطوق القرار.  ٣٤و ٣٣و ٣٢و ٣١ الفقرات   ٣

 على التوالي. ٦٥/٢٤وج ٦٢/١٦وج ٦١/٩انظر الوثائق ج   ٤
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صـات ذات الصـلة خبراء عـالميين مـن جميـع التخصّ مشاركة باألولي للبحث والتطوير مخطط الوقد ُوِضع  -٤
الخبــــراء االستشــــاريين. وأحاطــــت جمعيــــة الصــــحة العالميــــة التاســــعة والســــتون فــــي أيــــار/ وبتوجيــــه مــــن أحــــد أفرقــــة 

وتبـّين الفقـرات التاليـة أحـدث المعلومـات عـن التقـدم  ١علمًا بوثيقـة المخطـط وبوصـف أنشـطته األوليـة. ٢٠١٦ مايو
 الُمحرز منذ ذلك الحين.

 

ألمــراض الُمحتمــل خــرائط الطريــق بشــأن البحــث والتطــوير فــي مجــال التصــدي لفاشــيات ا
  اندالعها بسبب الُممرضات ذات األولوية

  
وفاشــية  ٢٠١٦-٢٠١٤لقــد ســّلط وبــاء مــرض فيــروس اإليبــوال الــذي انتشــر فــي غــرب أفريقيــا خــالل الفتــرة   -٥

المندلعة حاليًا الضوء على أهمية وضع خريطة طريق واضـحة بشـأن البحـث والتطـوير موضـع التنفيـذ  فيروس زيكا
قبل وقوع أحداث كهذه، وذلك من أجل اإلسراع في تنشيط وتنسيق جهود البحث والتطوير وصرف األموال الالزمة 

ــًا لتلــك الغايــة، بــدأت األمانــة بوضــع خــرائ ط طريــق بشــأن البحــث والتطــوير حالمــا تــدعو الحاجــة إلــى ذلــك. وتحقيق
ـــــومي  فيمـــــا ـــــف ي ـــــراء (بجني ـــــدِّدت فـــــي مشـــــاورة أجراهـــــا الخب كـــــانون األول/  ٩و ٨يخـــــص أحـــــد عشـــــر ُممرضـــــًا ُح

التـــي ُيحتمـــل أن تتســـبب فـــي وقـــوع طـــوارئ مـــن طـــوارئ بوصـــفها مـــن الُممرضـــات ذات األولويـــة ) ٢٠١٥ ديســـمبر
). وســـتؤدي ١٦ســـتعراض بصـــفة دوريـــة؛ انظـــر الفقـــرة الصـــحة العموميـــة بالمســـتقبل القريـــب. (ستخضـــع القائمـــة لال

خــرائط الطريــق تلــك التــي تحــّدد المنتجــات الطبيــة الالزمــة وتبــّين معــالم اإلجــراءات المتخــذة واألدوار الُمســندة، إلــى 
  توفير الوقت وتسهيل عملية تنشيط جهود البحث والتطوير وتنسيقها.

  
) ٢٠١٥ كـانون األول/ ديسـمبر ١١و ١٠ء (بجنيـف يـومي وقامت األمانة عقب مشاورة أجرتها مـع الخبـرا  -٦

فيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشـرق األوسـط باستكمال ونشر خريطة طريق بشأن البحث والتطوير فيما يخص 
أمراضـًا وأوقـع وفيـات سـبب الـذي  الفيـروسهـذا أهميـة  العـالميوتزايـدت علـى الصـعيد  ٢(فيروس كورونا). التنفسية

فـي إطـار الـزخم الـذي تكتسـبه  والتطـويربشكل كبير اهتمـام المجتمـع المعنـي بالبحـث ، واجتذب جماالً بلدًا إ ٢٧في 
  بشأن تشخيص هذا الُممرض والمرض الناجم عنه والوقاية منهما وعالجهما. منتجاتالجهود الرامية إلى إعداد 

  
البحث والتطوير فيما يتعلق بمنتجات وفيما يلي أربعة أهداف استراتيجية تستند إليها خريطة الطريق بشأن   -٧

  مكافحة فيروس كورونا:

إنشــاء شــبكة مختبــرات معنيــة بترصــد فيــروس كورونــا بوصــفها نظامــًا لإلنــذار المبكــر يحــّدد فصــائل   •
الفيروس وسالالته الدوارة بين قطعان الحيوانات، وأسـباب انـدالع فاشـيات جديـدة مـن مـرض فيـروس 

  السالالت الناشئة من المرض بين صفوف فئات السكان كافة؛كورونا بين صفوف بني البشر، و 

تحســـين فهـــم عـــدوى فيـــروس كورونـــا الُممرضـــة والتسلســـل الزمنـــي الطبيعـــي للمـــرض الـــذي تســـببه،   •
  ووبائياتها فيما بين قطعان الحيوانات وبين صفوف تجمعات البشر؛

                                                           
المحاضــــــــر المـــــــــوجزة للجنــــــــة "أ"، الجلســـــــــتان الخامســــــــة والســـــــــابعة، ، ٣/ ســـــــــجالت/٦٩ج ص عو ٦٩/٢٩الوثيقتــــــــان ج   ١

 .(باإلنكليزية) ١  الفرع
  ُمتاحة على الرابط اإللكتروني التالي:    ٢

http://www.who.int/csr/research-and-development/mers-roadmap-may-2016.pdf?ua=1  تـــــم االطـــــالع فـــــي)
 ).٢٠١٦تشرين األول/ أكتوبر  ١١
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تلـــك الوســـائل والعالجـــات اســـتحداث الُمحّســـن مـــن وســـائل التشـــخيص والوقايـــة والعالجـــات وتصـــنيع   •
واختبارها والترخيص باستعمالها بما يمّكن من وقف انتقال المرض بين صفوف بنـي البشـر، وانتقالـه 

  إليهم من الجمال العربية؛
تحديد مجتمع المانحين العالمي لسـبيل مباشـر يسـلكه المصـنعون بـدًء مـن الدراسـات المتعلقـة بإثبـات   •

صحة المفاهيم بالمرحلة السـابقة لظهـور األعـراض السـريرية لفيـروس كورونـا وانتهـاًء بشـراء منتجـات 
إطـار  عالجه بالمرحلة الالحقة للترخيص باستعمالها، وذلك من خالل الشروع في وضـع نمـوذج فـي

الصحة العمومية يقـدم الـدعم المـالي ألنشـطة البحـث والتطـوير فيمـا يتعلـق بمنتجـات عـالج المسـتجد 
عمليـة وضــع المخططــات التــي  بوصــفها مـن الُممرضــات ذات األولويــة فــيمـن الُممرضــات الُمحــّددة 

  تضطلع بها المنظمة.
  

  أنشطة مخطط البحث والتطوير بشأن فيروس زيكا
  
نة إطار المخطط لإلسراع في اتخاذ سلسلة مـن اإلجـراءات المتعلقـة بالبحـث والتطـوير فـي استخدمت األما  -٨

صـغر الـرأس عـن أن مجموعـة الحـاالت التـي وقعـت مـؤخرًا لإلصـابة ب ٢٠١٦شباط/ فبراير  ١أعقاب اإلعالن يوم 
من الحاالت مماثلة خرى أمجموعة والتي تلت وقوع البرازيل، التي ُأبِلغ عنها في عصبية الضطرابات غيرها من االو 
ًا. دوليـهي مجموعة تشكل طارئـة مـن طـوارئ الصـحة العموميـة التـي تثيـر قلقـًا ، ٢٠١٤بولينيزيا الفرنسية في عام ب
التطــوير القائمــة البحــث و الُمضــطلع بهــا فــي هــذا الخصــوص علــى وضــع مخطــط لجهــود ملت األنشــطة األوليــة تشــاو 

 إجـراءإلـى  بلـداً  ٢٧خبيـرًا مـن  ١٣٠ األمانـةدعـت النتـائج، اًء علـى مكافحة عدوى فيروس زيكا. وبنـمنتجات بشأن 
واالتفــاق علــى المعرفيــة ن أجــل تحديــد الفجــوات ) مــ٢٠١٦مــارس آذار/  ٩إلــى  ٧مــن  مشــاورة (بجنيــف فــي الفتــرة

  .خطة لتسريع تطوير المنتجات
  
بشــأن أنشــطة البحــث والتطــوير يتعلــق باألولويــات فيمــا األمانــة حــّددت ، اســتنادًا إلــى نتــائج تلــك المشــاورةو   -٩

، اشـــتركت ٢٠١٦فـــي نيســـان/ أبريـــل واقلـــه. و وتـــدابير مكافحـــة نالمضـــادة لـــه واللقاحـــات المـــرض تشـــخيص وســـائل 
محـــّددة األهـــداف بشـــأن  اتمنتجـــالمنظمـــة مـــع منظمـــة األمـــم المتحـــدة للطفولـــة (اليونيســـيف) فـــي نشـــر مرتســـمات 

 المقايســــات تســــهيالً وحــــّددت فيهــــا الســــمات المرغوبــــة لتلــــك ا، عــــدوى فيــــروس زيكــــاإلصــــابة ب تشــــخيصاختبــــارات 
  ١ها.تصنيعالمنتجات و  تطويرلالضطالع بأنشطة 

  
المنتجـــات طـــوارئ بشـــأن تقـــدير اســـتعمال الإجـــراءات بـــاب تطبيـــق  ٢٠١٦فـــي أوائـــل شـــباط/ فبرايـــر  وُفـــِتح  -١٠

دير عمليـات تقـوتيـرة تسـريع اإليبـوال ألغـراض مـرض فيـروس أثناء انـدالع فاشـية ئت نشِ أُ التي وٕاعداد قوائم بأسمائها 
ُقدِّم و تشخيصًا مختبريًا.  عدوى فيروس زيكااإلصابة بلتشخيص ة لمرشح، على االختبارات اجودة المنتجات الجديدة

إلـــى المنظمـــة مـــن أجـــل تقـــديرها وٕاعـــداد قـــوائم التشخيصـــية مـــن تلـــك االختبـــارات  اختبـــاراً  ٢٠ أكثـــر مـــن حتـــى اآلن
ُيقّدم في من المتوقع أن . و لدوليِرج أحد تلك االختبارات بوصفه مناسبًا ألنشطة الشراء على الصعيد ابأسمائها، وُأد

مـن أجــل تقـديرها، وذلــك نظـرًا إلــى مواظبــة منظمــة التنظيميــة و الكـاالت إلــى الو مزيـد مــن االختبـارات األشـهر المقبلــة 
االســـتفادة مـــن ستواصـــل األمانـــة . و جديـــدة تطـــوير منتجـــاتعلـــى التشـــخيص المعنيـــة بوســـائل العديـــد مـــن الشـــركات 

تطبيـــق إجـــراءات الطـــوارئ بشـــأن تقـــدير مـــن أجـــل تســـهيل يـــة القائمـــة إلـــى أقصـــى حـــد القـــدرات التنظيميـــة والمختبر 
  .استعمال المنتجات وٕاعداد قوائم بأسمائها

  
                                                           

(تــم  http://www.who.int/csr/research-and-development/zika-tpp.pdfعلــى الــرابط اإللكترونــي التــالي:  ُمتاحــة   ١
 ).٢٠١٦تشرين األول/ أكتوبر  ١١االطالع في 
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الجهــات المعنيــة بتنظــيم اللقاحــات وتلــك المعنيــة بتطويرهــا إلــى  ٢٠١٦ يونيــوحزيــران/ فــي ودعــت األمانــة   -١١
روس لقاحــات فيــلاالعتبــارات التنظيميــة ) حــول ٢٠١٦حزيــران/ يونيــو  ٧و ٦(بجنيــف يــومي مناقشــة مبدئيــة إجــراء 

تــوفير إلــى الراميــة للقاحــات مرتســمات منتجــات محــّددة األهــداف بشــأن ا ٢٠١٦زيكــا. وصــدرت فــي تمــوز/ يوليــو 
الطـوارئ ألغـراض اسـتعمالها أثنـاء الخلقيـة  اتمتالزمـالمـن لقاحـات قترن بها ماية ضد عدوى فيروس زيكا وما يحال

  ١بوصفها من تدابير االستجابة للفاشيات.
  

فــي لنــدن باجتمــاع (فــي تنظــيم  )Wellcome Trust(مــع مؤسســة ويلكــوم االســتئمانية منظمــة واشــتركت ال  -١٢
الســتفادة مــن القواســم المشــتركة الكفيلــة بالمناقشــة أفضــل الســبل ) ٢٠١٦ أكتــوبرتشــرين األول/  ٧إلــى  ٥الفتـرة مــن 
تطــوير بشــأن المشــتركة النهــوج البحثيــة البعــوض مــن أجــل تحديــد المنقولــة بواســطة األمــراض الفيروســية فيمــا بــين 

اللقـــاح المضـــاد لمـــرض زيكـــا فـــي مشـــاورة  اســـتحداث وقـــد اسُتعرضـــت أحـــدث المعلومـــات عـــن منتجـــات لمكافحتهـــا.
 ميريالنـد، بيثيسـدا،( فـي تنظيمهـا معاهد الصحة الوطنيـة فـي الواليـات المتحـدةمنظمة الصحة العالمية و تشارك

  ).٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ١١و ١٠ في ،األمريكية المتحدة الواليات
  

  منصات تبادل التكنولوجيات
  

تبــادل التكنولوجيــات تعزيــز جهــود البحــث والتطــوير، بمــا فيهــا تلــك المبذولــة فــي البلــدان بإمكــان منصــات   -١٣
طــوير المدفوعــة باعتبــارات الســوق. البحــث والتأنشــطة غيــاب ، فــي ظــل المنخفضــة الــدخل وتلــك المتوســطة الــدخل

 منصـــاتجـــاد المطروحـــة بشــأن إيفكــار األحـــول مشـــاورة عامــة  ٢٠١٥تشـــرين األول/ أكتــوبر ي وأطلقــت األمانـــة فــ
القــادرة علــى أن ألمــراض المعديــة مكافحــة اتطــوير وٕانتــاج تكنولوجيــات صــحية لفــي مجــال دعم يمكنهــا أن تقــدم الــ

الموضــوع بشــأن تلــك الشــرط الرئيســي . و األولويــةتســبب أوبئــة والتــي حــّددتها المنظمــة بوصــفها مــن األمــراض ذات 
تجــارب المرشــحة إلجــراء المنتجــات تطــوير وتصــنيع  ســريع وتيــرةتهــو أن تتمتــع بمرونــة كافيــة تمّكــن مــن  لحلــولا

  ال سنوات).أشهر غضون (في عليها سريرية 
  

التــي ال تســتهدف الــربح والوكــاالت الحكوميــة والمنظمــات  أمــام المنظمــات الدوليــةالمبــادرة مفتوحــة وكانــت   -١٤
اللقاحــات والعالجــات المدروسـة شــمل نطـاق المنتجــات الصــحية . و والمؤسسـات األكاديميــةوالشـركات التــي تســتهدفه 
ُممرضات منصات على ثالثة ، وتعّين تطبيق الالتشخيص والتكنولوجيات التمكينيةوسائل (األدوية ومنتجات الدم) و 

  لوية.ذات أو الُممرضات التي حّددتها المنظمة على أنها أو أكثر من 
  

يســـورة األســـعار مـــن حيـــث االســـتخدام مالناشـــئة عـــن هـــذه العمليـــة وينبغـــي أن تكـــون المنتجـــات المرشـــحة   -١٥
المنصــات مواقــع إنتــاج أفضــت إلــى توزيــع المقترحــات التــي . وحظيــت للخطــر معّرضــةالســكان البالنســبة إلــى فئــات 

فقـد تمثّـل أحـد أهـداف المشـاورة ٕاضـافة إلـى ذلـك، توزيعًا استراتيجيًا من الناحيـة الجغرافيـة بالترحيـب بوجـه خـاص. و 
  .في البلدان الناميةالموجودة الكيانات جانب مشاركة كبيرة من تنطوي على  رحاتتقديم مقتعلى تشجيع في ال

  
وعقـد أولي ، وبعد فرزها بشكل ٢٠١٦شباط/ فبراير  ٥المشاورة في  إغالقمقترحًا بحلول موعد  ٣٥وورد   -١٦

ا علـــى أنهـــا منهـــســـتة مقترحـــات ، ُحـــدِّدت مـــن الخبـــراءحلقـــة عمـــل تقنيـــة بشـــأنها بقيـــادة فريـــق استشـــاري مخّصـــص 
وأخــرى لتشــخيص وســائل اواحــدة لو  اتلقاحــل: ثــالث منصــات إلــى أقصــى حــد علــى النحــو التــالي واعــدةمقترحــات 

                                                           
  ُمتاحة على الرابط اإللكتروني التالي:    ١

http://www.who.int/csr/research-and-development/who_zika_vaccine_tpp.pdf  تشــــــرين األول/  ١١(تــــــم االطــــــالع فــــــي
  ).٢٠١٦أكتوبر 
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ات. وُعِرضـــت تلـــك المقترحـــات الســـتة علـــى الجهـــات الُممولـــة جميـــع تيـــارات المنتجـــة تضـــم واحـــدو منـــاعي اللعـــالج ل
  ).٢٠١٦يوليو تموز/  ٢١أثناء عقد حلقة عمل تقنية ثانية (بجنيف يوم والدول األعضاء المهتمة  ةالمحتمل

  
  تنقيح المخاطر الوبائية وقائمة الُممرضات التي حّددتها المنظمة على أنها ذات أولوية

  
اســتنادًا إلــى . و مــن أجــل تنقــيح منهجيــة تحديــد األولويــات ٢٠١٦مشــاورات فــي كــانون األول/ ديســمبر  ُعقــدت -١٧

أنهـا ذات أولويـة فـي ميـدان البحـث  علـى المنظمـة حـددتهاتم استعراض قائمة الُممرضات التي المنقحة، هذه األداة 
علـى  ٢٠١٧تحتوي قائمة الممرضات في عام و . ٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٢٥و ٢٤والتطوير، وتم تحديثها في 

الناجمة عن الفيروسات  الوخيمة لنزفيةسائر أنواع الحمى احمى السا و العوامل المعدية الخاصة باألمراض التالية: 
واألمــراض الناجمــة عــن الفيروســات الخيطيــة (بمــا فــي ذلــك فيــروس إيبــوال ؛ النزفيــة الكونغــو -القــرم حمــىو الرمليــة؛ 

الشـديدة  فيروسـات كورونـا األمراض الناجمـة عـن ؛ وسائرالتنفسية األوسط الشرق متالزمةو  وحمى مابورغ النزفية)؛
الناجمـة عـن  ذات الصـلة مـرض فيـروس نيبـاه واألمـراض؛ و )الـوخيم الحـاد الرئوي االلتهاب متالزمة(مثل  مراضاإل

؛ ومرض فيـروس مع نقص الصفيحات الدمويةالحمى الوخيمة متالزمة ؛ وحمى الوادي المتصدع؛ و هنيبا اتفيروس
 الشـيكونغونياوأكد الخبراء أن مرض فيروس  .المبادئ التوجيهية التخاذ القرارات"س" تحدده  زيكا؛ وأي مرض جديد

مخطــط البحــث فــي األمــراض ذات األولويــة وجــدير بالــذكر أن قائمــة مــازال يســتحق المزيــد مــن البحــث والتطــوير. 
 ال تشمل األنفلونزا الجائحة.توجد تدابير طبية مضادة لها، و مرضات التي ال إال المُ  تتضمنوالتطوير ال 

  
  المصلحة التنسيق مع الجهات صاحبة

  
عــن األوبئــة أثنــاء انــدالع تنســيق أنشــطة البحــث والتطــوير عمليــة تحســين ى لــراميــة إ األمانــة جهــوداً تقــود   -١٨

فـي هـذا  وآليـات عالميـة للتعـاون المثمـر ،علـى المسـتوى الـوطنيوٕادارتهـا البحـوث على  وضع أطر لإلشرافطريق 
الجهــات العالميـــة المعنيـــة مـــن الجهـــات خـــرائط لجميـــع فرغـــت األمانــة مـــن وضـــع الغايـــة،  تلـــكلالمضــمار. وتحقيقـــًا 

الحاليــة فــي  تهامشــاركمســتوى و األمــراض التــي تهمهــا أو بحســب مجــاالت اهتمــام تلــك الجهــات المصــلحة صــاحبة 
مــة المنظمرصــد ُتدمج فــي وســالتأهــب فــي مجــال البحــث، مــوارد معنيــة بقاعــدة بيانــات . وُأنِشــئت تعاونيــةالشــبكات ال

بشـأن الممارســات فــي صـيغتها النهائيــة يجــري وضـع وثيقــة إرشـادية العـالمي للبحـث والتطــوير فـي مجــال الصـحة. و 
  .األمراض ذات األولويةالمتعلقة بث و البحإجراء جيدة في سياق الالتشاركية 

  
لتعـــاون العـــالمي فـــي لإطـــار المتعلقـــة بمجموعـــة مـــن المبـــادئ مناقشـــة حـــول جـــرت اإلضـــافة إلـــى ذلـــك، وب  -١٩

والمعهـد  ومعهـد تشـاتام هـاوس االسـتئمانيةويلكـوم المنظمة ومؤسسة ه عقد نظيمفي ت شاركتاجتماع رفيع المستوى 
 يصــياغة نمــوذج إطــار تنســيق). وتتواصــل ٢٠١٦ نــوفمبرتشــرين الثــاني/  ١٠يــوم  لنــدنبالملكــي للشــؤون الدوليــة (

، وســوف تجــري مناقشــتها خــالل االجتمــاع العــالميعلــى الصــعيد لحة المصــبــين الجهــات صــاحبة تعــاون اللتبســيط 
  .٢٠١٧آذار/ مارس  ٢٨في لندن في  ،آللية العالمية لتنسيق المخططاألول ل

  
فــي البحــوث لتعــاون لعالميــة لاالشــبكة بصــفة مراقــب فــي علــى المشــاركة  ٢٠١٥ودأبــت األمانــة منــذ عــام   -٢٠

تمـّول البحـوث المنظمات التـي بين شبكة العالمية . وتجمع هذه الألمراض المعديةالمتعلقة بميدان التأهب لمواجهة ا
مــراض انــدالع فاشــية كبــرى لألســاعة مــن  ٤٨فــي غضــون فعالــة بحثيــة اســتجابة عمليــة توجيــه مــن أجــل تســهيل 

هذا التعاون . ويتيح جائحةتلك التي تعاود الظهور من األمراض المعدية القادرة على أن تسبب جديدة أو المعدية ال
  أثناء اندالع الفاشيات.ذات األولوية طوير أنشطة البحث والتبلمنظمة إلبالغ أعضاء الشبكة المجال أمام ا

  
التأهــب لمواجهــة ابتكــارات المعنــي بمــذكرة تفــاهم مــع االئــتالف  ٢٠١٦أيلــول/ ســبتمبر فــي ووقعــت األمانــة   -٢١

تطــوير عمليــة الالعــام والخــاص تهــدف إلــى تمويــل وتنســيق بــين القطــاعين جديــدة شــراكة األوبئــة، وهــو عبــارة عــن 
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تفـاهم المـذكرة واحتوائها. وترسي  األمراض المعديةالجديدة الالزمة للوقاية من فاشيات لقاحات ل سريعةالستباقية و اال
ط الـذي تسـتند إليـه جهـود التعـاون المعـّززة لبعضـها الـبعض والمبذولـة فـي إطـار النطـاق الواسـع لمخطـاألساس هذه 

  البحث والتطوير.
  

  تبادل البيانات والعّينات
  

إتاحـة ضمان و  البحث والتطويرأمر حاسم من أجل بذل جهود مستنيرة في مجال  عّيناتتبادل البيانات وال  -٢٢
االتفاقــات هـي  فعالــةثمـة أدوات و . األوبئـةانــدالع أثنـاء  خصوصـاً و ، علـى قـدم المســاواة المنتجـات الجديـدة المحتملــة

متخّصصـين فـي الشـؤون العلميـة مـن البلـدان المعّرضـة للخطـر وتسـّهل إدارة أنشـطة وتضـم التي تعزز هـذا التبـادل 
  .ة األطرافالتعاون المتعدد

  
أيلـول/  ٢و ١يومي  جنيفبتبادل البيانات (حول خبراء أولية للمشاورة أحرزت األمانة، في أعقاب إجراء و   -٢٣

وضـع البحث والتطوير. كما تعكف األمانـة علـى  من خالل مخطط) تقدمًا في مناقشة هذه المسألة ٢٠١٥سبتمبر 
  وقوع طوارئ الصحة العمومية.وآليات للتعاون وتبادل البيانات أثناء  بشأن تبادل البيانات والنتائج قواعد عالمية

  
مســتودعات المتعلقــة بإتاحــة المبــادئ حــول إلــى توافــق فــي اآلراء توصــل بصــدد ال األمانــة عمليــةواســتهلت   -٢٤
البيولوجيـة ربط البنـوك وسـائل منهـا إعـداد مـورد افتراضـي يـ، بلالطالع العـام ية)بيولوجالبيولوجية (البنوك ال عّيناتال

نظــام مشــترك ء المتعلقــة بإنشــامبــادئ وضــع ال يجــري حاليــاً . و تبــادل المعلومــاتلمنصــة ببعضــها مــن خــالل الوطنيــة 
  .صنع القرارتصريف الشؤون و ل
  

مفاوضـات في مجال إبرام اتفاقـات نقـل المـواد مـن أجـل االسـتنارة بهـا فـي إجـراء لبناء القدرات وُأِعّدت أداة   -٢٥
عقـــد مشـــاورة فـــي منظمـــة مـــع معهـــد باســـتور الوتعاونـــت . البيولوجيـــة عّينـــاتتبـــادل الحـــول علـــى المســـتوى القطـــري 

اتفاقات نقل المـواد فـي بلتعامل مع القضايا الرئيسية المتعلقة ا خياراتبشأن  ٢٠١٦كانون األول/ ديسمبر  ١٦ يوم
خــالل الربــع تلــك فــي صــيغتها النهائيــة أداة بنــاء القــدرات منهــا هــو وضــع الهــدف طــوارئ الصــحة العموميــة. و ســياق 
وسـيجري الحقـًا تحويـل تلـك المصـلحة، ت صاحبة بفضل إجراء مشاورات مع مختلف الجها ٢٠١٧من عام  الثاني

  المتعلقة بتلك االتفاقات.مفاوضات الفي المشاركين شركاء الاإلنترنت لدعم إلكتروني على تطبيق األداة إلى 
  

  القدرات التنظيمية
  

العالجــات المطــّورة للقاحــات و علــى اوٕاجــراء التجــارب الســريرية تشــّكل عمليــة بنــاء القــدرات الالزمــة إلعــداد   -٢٦
البحــث والتطــوير مــن مخطــط ا ُيوضــع فــي إطــار ّمــم اً األمــراض الناشــئة فــي البلــدان الناميــة جــزءلمواجهــة مخــاطر 

الجهــات ضــمان تمكــين الطــوارئ و أثنــاء لبحــث والتطــوير لالضــطالع بأنشــطة ابيئــات تمكينيــة خطــط معنيــة بتهيئــة 
مـن العمـل بوصـفها للخطـر  معّرضـةالبلـدان اللصعيد الـوطني بوتلك المتخّصصة في الشؤون العلمية على االفاعلة 

مجموعــة واضــحة مــن الخطــوات بإيجــاز ألمانــة علــى قــدم المســاواة. وبّينــت ا الجهــود الدوليــةبــذل فــي جهــات شــريكة 
ألمراض ذات األولويــة، التجــارب المتعلقــة بــاصــاميم التــي يتعــين االســتنارة بهــا فــي عمليــات تبــادل المعلومــات عــن ت

الخطـوة التاليـة تمثل سـتاه مـن الناحيـة العمليـة. و ة المنهجية وجـدو ته من الناحيمن حيث متانمنها م كل تصميم وتقيي
لنهـوج المصـلحة ًا التبـاع جميـع الجهـات صـاحبة ألمراض ذات األولويـة ضـمانشاملة بشأن اوضع بروتوكوالت في 

  ير.إطار سعيها تحديدًا إلى االضطالع بأنشطة البحث والتطو في متسقة 
  

ات تقيـيم المنتجـبشـأن مسـارات تنظيميـة اإليبـوال، مرض فيـروس وبّينت األمانة بإيجاز، أثناء اندالع فاشية   -٢٧
لمنتجـــات التـــي ُتجـــرى علـــى التجـــارب الســـريرية المشـــتركة ل اتستعراضـــأّيـــدت االو موميـــة، طـــوارئ الصـــحة العأثنـــاء 
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بجنيـف اجتماعهـا األخيـر (أثنـاء عقـد لجنة الخبراء التابعة للمنظمة والمعنية بالمعـايرة البيولوجيـة ة. ونظرت مرشحال
تقيــيم جــودة المتعلقــة بوليــة األتوجيهيــة المبــادئ فــي ال )،٢٠١٦أكتــوبر تشــرين األول/  ٢١إلــى  ١٧فــي الفتــرة مــن 

مزيـد مـن تها. ويجري على قدم وساق بـذل ومأمونية تلك اللقاحات ونجاع اإليبوالمرض فيروس ل المضادةلقاحات ال
فــي مجــال األخالقيــة الهيئــات المعنيــة بالشــؤون التنظيميــة و تلــك الهيئــات الوطنيــة و عمــل تعزيــز الراميــة إلــى الجهــود 

  مومية.الستجابة لطوارئ الصحة العا
  
  

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
  
  إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير. ةمدعو جمعية الصحة   -٢٨
  
  

=     =     =  


